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Tweede kamer. 

der bank is bepaald, is strafbaar volgens art. 174 van het 
Strafwetboek. 

Naar de onderscheidingen in dit artikel voorkomende, 
worden de directeuren of andere in rang hoogste ambte
naren van do banken met openbare ambtenaren en de 
lagere beambten en bedienden met commiesen of gemag-
tigden gelijk gesteld. 

Art. 36. 
Op do misdrijven strafbaar gesteld bij do artt. 29—31, 

38 en 34 zijn art. 463 van het Strafwetboek en art. 20 
dor wet van den 29sten Junij 1854 (Staatsblad n°. 102) 
van toepassing. 

ZEVENDE AFDEELING. 

Overgangsbepalingen. 

Art. 3 7 . . 

De reglementen der thans bestaande banken in de vijfde 
afdeeling bedoeld, worden, binnen eenen door Ons voor 
te schrijven termijn, door den gemeenteraad, met deze wet 
in overeenstemming gebragt. 

Art 24 is op die herziene reglementen van toepassing. 

Art. 3 8 . 
De bestaande door gemeentebesturen, onder Onze goed

keuring, verpachte of geconcedeerde banken mogen op den-
zelfdenvoet worden voortgezet, zoolang de bij het in werking 
treden dezer wet loopende verpachting of concessie duurt. 

ACHTSTE AFDEELING. 

Slotbepalingen. 

Art. 3 9 . 
De artt. 1197, 1200, laatste zinsnede, 1201, 1203, 1205 

en 1206 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet toepasselijk 
op de banken van leening overeenkomstig deze wet ingerigt. 

Art. l». 

Art. 411 van het Strafwetboek en alle verdere thans be
staande wetten en verordeningen, de banken van leening 
betreffende, worden afgeschaft. 

Hieronder zijn niet verstaan de bepalingen der wetten 
van den 3den October 1843 (Staatsblad n°. 47) en den 18den 
September 1852 (Staatsblad n°. 178) welke die inrigtingen 
betreffen. 

Lasten on bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autori
teiten , collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

[19. 3.] 

MEMORIE V A N TOELICHTING. 

In het Voorloopig Verslag van de Commissie van Rap
porteurs uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 
den 3den April 1868, (gedrukte stukken, tweede zitting 
1867 — 1868, n°. 1 3 ) , betreffende het wets-ontwerp tot 
regeling der banken van leening, den 28sten October 
1867 die Kamer aangeboden (gedrukte stukken , zitting 
1867—1868 . n°. 6 1 ) , werd ernstige twijfel geopperd, of 
eene wet op de banken van leening wel noodzakelijk ware , 
en of de voordragt daarvan niet op eenigzins verouderde 
begrippen rustte. Hot leenen op pand is , merkten eenige 
leden op, eeno gewone burgerregtelijke handeling, die op 
velerlei wijze plaats heeft. Vroeger begreep men , zoo gaat 
het Verslag voort, de personen uit de minvermogende stan
den, die van de banken van leening gebruik maakten, 
voor den woeker te moeten beveiligen. In dien geest was 
het Koninklijk besluit van 31 October 1826 gesteld, dat 
men erkende nuttig gewerkt en aan het misbruik, om de 
banken van leening tot stijving der gemeente-inkomsten 

te doen strekken , een einde gemaakt te hebben. Hot in 
1856 ingetrokken wets-ontwerp gin™ van soortgelijke denk
beelden uit. Later is echter de Fransche wet van 1807 
tegen den woeker bij die van den 22sten December 1857 
(Staatsblad n°. 171) afgeschaft. Bij die afschaffing stond 
het beginsel op den voorgrond, dat wetsbepalingen tegen 
den woeker, wel verre van het beoogdo dool te bereiken, 
aan dat maatschappelijk kwaad een andoren nog meer 
bedenkelijken vorm geven on dus afkeuring verdienen. Bij 
strenge toepassing van dat beginsel, zoo luidt het Verslag 
verder, kan geen sprake zijn van eeno verpligting van den 
Staat om, door op openbaar gezag ingestelde en be
heerde banken van leening, tegen het bedingen van woe
kerwinsten te beschermen, en komt het veeleer in aanmer
king , hot houden van zoodanige banken, des noods onder 
streng toezigt, aan de vrije concurrentie over te laten. 

Van de zijde der meerderheid vereenigde men zich, 
blijkens voormeld Verslag, wel met sommige der medege
deelde beschouwingen , maar deinsde men toch terug vpor 
het denkbeeld om met opzigt tot de banken van leening nu 
reeds het stelsel van vrije concurrentie te huldigen. Vri j 
heid mogt, ook op dit gebied , als het doel worden beschouwd 
waarnaar voor de toekomst wierd gestreefd en dat men 
eenmaal hoopte te bereiken; onder den tegenwoordigen 
staat van zaken zou, vooral ook voor onze groote st-jden, 
het huldigen van dat beginsel van vrijheid eene hoogst 
gewaagde proefneming zijn. Het zou ligt geen ander ge
volg hebben dan het aanmoedigen der weder-oprigting van 
kleine pandjeshuizen met al de daaraan verknochte mis
bruiken en knevelarij. 

Uit het vorenstaande blijkt dat er zich in de Tweede 
Kamer stemmen deden hooren ten gunste der vrijheid met 
opzigt tot dit onderwerp, des noods onder streng toezigt, 
en dat de meerderheid dio vrijheid volstrekt niet onmo
gelijk achtte, maar die mede beschouwde als het doel, 
dat men eenmaal moet hopen te bereiken; zij achtte alleen 
de proefneming thans nog te gewaagd. 

De Regering heeft dit een en ander ernstig overwogen, 
in verband met de geheele rigting van den tegenwoordigen 
tijd , die de haro is , om de banden van handel en nijverheid 
en die welke de nuttige aanwending van particuliere krachten 
belemmeren, los te maken, doch zonder al te plotselingen 
overgang, niaav met die voorzigtigheid, welke de aard van 
ieder onderwerp bij dio losmaking eischt. 

Die overweging heeft haar tot andere beschouwingen 
geleid dan die ten grondslag der vroeger aangeboden wets
ontwerpen , ook van dat van 1867, hebben gestrekt. 

De voornaamste gronddenkbeelden van welke bij die 
vroegere ontwerpen werd uitgegaan , waren , dat de moge
lijkheid moest worden voorkomen van het herleven van het , 
door do toepassing van het aangehaalde besluit van 1826, 
gefnuikte streven der gemeentebesturen, om de banken van 
leening te maken tot eeno bron van gemeente-inkomsten; dat 
de lasten der pandgevers door de werking van de bepalingen 
der wet zelve tot het laagst mogelijke peil moeten worden 
teruggcbragt, en dat de op openbaar gezag ingestelde banken 
moesten worden gevrijwaard tegen mededinging van bankon 
door bijzondere personen voor eigen rekening ter zelfder 
plaatsJ gehouden, terwijl de oprigting van deze elders, 
slechts als bij uitzondering en niet dan met 'sKonings ver
gunning zou worden toegelaten, ook ter wering van mis
bruiken , die van zulke banken konden worden gemaakt. 

Naar aanleiding van het eerste dier gronddenkbeelden 
werd het bij de vroegere wets-ontwerpen noodig geacht, 
de op openbaar gezag ingestelde banken te maken tot zelf
standige ligchamen zoolang zij bestonden , afgescheiden van 
het gewoon gemeentelijk beheer, on haar de bevoegdheid te 
geven tot het uitoefenen der regten door de wet aan zedelijke 
ligchamen toegekend, mot bezit van eigen kapitalen, over 
welke alleen bij opheffing door don gemeenteraad, onder 
's Konings goedkeuring , kon worden beschikt, uitsluitend 
voor plaatselijke weldadige einden. 

Bij de tot dus ver daaromtrent gevoerde beraadslagingen 
is echter niot bepaaldelijk of genoejrzaam gelet op die voor-

■ schriften dor gemeentewet, door welko het kwaad , dat men 
I van het beheer der banken als zuiver gemeente-instellingen 
j vreesde, van zelf wordt voorkomen. De artt. 238 en 254 
I dier wet brongen toch mede, dat hetgeen van gemoente-
j wege wordt gevorderd voor bewezen dienst of gebruik van 
; gemeente-inrigtingen, waartoe de door gemeentebesturen 
I ingestelde banken van leening , naar het oordeel der Rege-
I ring, onbetwistbaar behooren, niet meer mag bedragen dan 
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nootiig i s , om den betaler, naar evenredigheid van het 
gebruik of genot dat hij heeft, in de kosten van aanleg, 
onderhoud of verstrekking te doen dragen. Door dus die 
artikelen , oven als do artt. 232—237 dorzelfde wot, uitdruk
kelijk toepasselijk te verklaren op do gemeentebankun, wordt 
de bepaling van het bedrag der renten van de pandgevers in 
die banken te heffen, van zelf aan 'sKonings goedkeuring 
onderworpen, en de mogelijkheid van het gevreesde mis
bruik op afdoende wijze voorgekomen. Daardoor vervalt 
dus ook de hier behandelde aanleiding om deze banken, 
die alleen door den gemeenteraad in het leven kunnon 
worden geroepen, in strijd met do geheelo strekking der 
gemeentewet, tot op zich zelf staando van het gewoon 
gemeentelijk beheer afgescheiden inrigtingen te maken. 

Die zelfstandigheid der banken had, naar de vroegere 
wets-ontwerpen, nog een ander hoofddoel, dit namelijk: 
het wegnemen van den hinderpaal tegen eene krachtdadige 
vermindering der lasten, welke aan de pandgevors moeten 
worden opgelegd, die voortvloeit uit de omstandigheid, dat , 
boven de kosten van beheer der banken, uit die lasten 
ook moot worden voorzien in de renten der kapitalen voor 
de beleeningen gebruikt en in de huur dor Iocalen. Daarom 
wilde men hetgeen de baten der banken meer dan hare 
lasten bedragen, uitsluitend bestemmen tot aflossing dor 
kapitalen waarmede zij werken, en tot het verkrijgen van 
den eigendom der vereischto gebouwen en meubelen. 

Daar dit echter gepaard ging met do meeste zorg, om 
de renten ten laste der pandgevers zoo laag doenlijk te 
stellen, en alzoo de overschietende baten tot het geringst 
mogelijk bedrag te beperken, zoo zou dit dool langs dien 
weg, indien al immer, toch eerst na een zoo lange reeks 
van jaren kunnen worden bereikt, dat het uitzigt op eenc 
zoo verwijderde toekomst niot als een voldoenden grond 
mag worden beschouwd, om, met afwijking van de ge
meentewet, aan de openbare banken haar karakter van 
zuivere gemeente-inrigtingen te ontnemen. Daarenboven 
streeft het voormelde doel de zorg voorbij, die de wet
gever, naar het oordeel der Rogering, aan de belangen 
van de pandgevers behoort t;> wijden. Immers zou hij op 
die wijze niot alleen toezien dat zij niet meer, maartevens 
zorgen dat zij minder betalen dan den natuurlijken huur
prijs van hot geld, en dit dus voor een gedeelte om niet 
krijgen. Op die wijze zou niet slechts tegen woeker ge
waakt, maar ook t'ge.noetkoming aan minvermogenden 
worden beoogd bij het gebruik van instellingen , waartoe 
niet uitsluitend voor nuttige doeleinden de toevlugt geno
men wordt, maar die dikwijls worden misbruikt, en daarom, 
vrij algemeen , slechts als een noodzakelijk kwaad worden 
beschouwd. Te zorgen dat do minvermogende geld kunne 
leenen beneden don natuurlijken prijs, is, naar het oordeel 
der Regering, evenmin de taak des wetgevers, als de zorg, 
dat hij in zijae behoefte aan levensmiddelen, kleeding, 
woning enz. beneden den marktprijs kunne voorzien. 

Hierbij komt nog, da* art 254 der gemeentewet, dat 
waakt tegen de hooge heffing van renten van de pandgevers 
bij gemeentebanken, niet belet dat de gemeenteraad, daar 
waar b'jzondere toostanden dit raadzaam mogten maken, 
minder doe heffen dan in billijkheid kan worden gevorderd. 
Oordeelt do raad dat zoodanige vermindering door het alge
meen belang der gemeente wordt gevorderd , dan kan hij 
een deel der kosten uit de gemeentekas dekken, zonder 
daarvoor uit de opbrengst der inrigting vergoeding te 
zoeken. 

Overigens moeten zij , die eene gelegenheid gereed vinden 
waar zij eiken dag terstond, op elk pand dat zij aanbieden, 
geld ter leen kunnen ontvangen, voor zoo korten of langen 
termijn als zij verkiezen , en waar zij zeker zijn dat het 
in pand gogevono met zorg wordt bewaard en dat zij eerlijk 
worden behandeld, natuurlijkerwijze boven do renten van 
het kapitaal waarmede de bankhouder in die behoefte voor
ziet , nog betalen de kosten van inrigting en van het 
beheer der bank, en waar het banken voor rekening van 
bijzondere personen gehouden geldt, de moeite en tijd van 
den bankhoudor. 

Als de rente zoo berekend is dat allo onkosten van de 
bank kunnen gedekt worden , waaronder voor de laatst
bedoelde banken ook eone billijke belooning van den bank
houder voor zijnen arbeid en risico te begrijpen is , dan is 
die rente de natuurlijke prijs van hot geld, en mag zij in 
geen geval mot den naam van woeker noch met eenigen 
anderen hatelijken naam bestempeld worden. De wetgever 
doet daarom genoeg, wanneer hy waakt tegen misbruik, 

en don weg voor minvermogenden opent om geld op pand 
te leenen tegen betaling eener rente, geövenredigd aan de 
kosten die de verstrekking veroorzaakt. 

Do Rogering meent om al dezo redenen, da t , met af
wijking van de vroegere wets-ontwerpon on behoudens het 
vaststellen van bepalingen , die het waken tegen misbruik 
ten doel hebben , eensdeels, de oprigting, het beheer en 
de opheffing ca-u quo der op openbaar gezag ingestelde 
banken als zuiver gomeente-inrigtïngen, in overeonstem-

j ming met de voorschriften dor gemeentewet, aan de ge
meenteraden behoort te worden overgelaton , en anderdeels , 
dat het oprigton van banken voor rekening van bijzondere 
personen behoort te worden vrijgelaten. 

Het leenen van geld op onderpand is in zich zelvo eene 
j geoorloofde handeling. Het stellen van kleine kanitalen ter 

beschikking van minvermogenden tegen behoorlijke zeker
heid en tegen behoorlijke vergoeding, is niet alleen niet 

i onbetamelijk , niet laakbaar, maar kan in het belang der 
maatschappij eeno behoefte wezen. Terwijl hot geldleenen 
zonder onderpand geheel is vrijgelaten, terwijl in alle 
transactien van ecnig aanbelang, ook op onderpand , geld 
kan worden goschoten, op zoodanige wijzen en voorwaar
den als partijen verlangen, gaat het, naar het oordeel der 
Regering, niet aan, alleen do vrijheid tot het aangaan van 
transactien voor het ter leen verstrekken van gelden op 
onderpand aan minvermogenden te verb'eden , of althans 
geheel afhankelijk te maken van de toectommin" van het 
openbaar gezag. 

Hoewel dus vrijheid ook in dit opzigt, zoo als ook de 
meerderheid dor leden van do Tweede Kamor, blijkens 
het aangehaald Verslag , meenden , als hot doel is te be
schouwen waarnaar voor de toekomst is te streven . zoo 
zou de Regering toch, zoo als roods is opgemerkt, een 
plotselingen overgang uit den tegenwoordigen toestand tot 
onbeperkte vrijheid niet raadzaam achten. Voor het oogen-
blik acht zij het toelaten van vrijheid op dit gebied nog 
alleen geraden onder bepalingen als kunnen strekken tot 
het weren van bedrog en oneerlijkheid ; maar op dien voet 
kan die toelating , naar hare ovortuiging, ook zonder ge
vaar plaats hebben, en kan zij medewerken tot het weren 
van in het geheim werkende geldschieters, van wie de 
ergste misbruiken te vreezen zijn. 

In den zin van al het vorenstaande is het nevensgaand 
wets-ontwerp opgemaakt, waarbij aan de gemeentebesturen 
gelijke vrijheid als aan bijzondere personen is toegekend, 
behoudens enkele beperkingen, die uit de bepalingen der 
gemeentowet voortvloeijen. 

Dat ontwerp bevat de volgende acht afdeelingen: 
1. Oprigting van banken van leening; 
2. Verpligtingen van den bankhouder: 
3. Toezigt der overheid; 
4. Gestolen of verloren goederen; 
5. Bijzondere bepalingen omtrent banken van leenino-

door gemeentebesturen opgerigt; 
6. Strafbepalingen; 
7. Overgangsbepalingen; 
8. Slotbepalingen. 
De toelichting der bijzondere bepalingen kan , na hetgeen 

reeds is opgemerkt, kort zijn. 

EEUSTE AKDEELING. 

Oprigting van banken van leening. 

De gronden waarop het eenige artikel dezer afdeeling 
rust, zijn hiervoren ontvouwd. 

TWEEDE AFDEELING. 

Verpligtingen van den bankhouder. 

De hier geregelde verpligtingen van den bankhouder 
strekken ter bereiking van het boven aangegeven doel, 
om bedrog en oneerlijkheden, zooveel doenlijk, te voor
komen. E r wordt door verzekerd: het houden van door 
den burgemeester gequoteerde en geparapheerde registers 
(art. 2); dat do schatting der panden geschiede door be-
ëedigde en door burgemeester en wethouders goedgekeurde 
en alzoo vertrouwen inboezemende schatters (art. 3); dat 
de pandbrieven alles inhouden waarvan de pandgevers het 
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bewijs belmoren te bezitton (art. 4); dat van do pandge
vers, boven do in de pandbrioven vermelde rente, niets 
gevergd, ingehouden of aangenomen worde (art. 5): do 
goede bewaring de r ' panden in geschikte localen en de 
verzekering der panden tegen brandschade (art. 6); do 
billijke vergoeding in geval van vermindering van waarde 
of vermissing van panden (art. 7); de lossing van de panden 
bij het verloren gaan van de pandbrievon (art. 8); de ver-
kooping in hot oponbaar, na aankondiging on na ter be-
zigtiging-stelling voor het publiek, van de niet tijdig ge-
losto panden (art. 9); het uitsluiten van het ve haal op 
de pandgevers van hetgeon de panden bij verkoop minder 
opbrengen dan het voor de beleeningsom en de renten 
verschuldigde (art. 10); de uitkeering daarentegen van do 
meerdere opbrengst aan de pandgevers , zonder andere dan bij 
de wet geoorloofde korting, wanneer dit meerdere door hen 
binnen den gestelden termijn wordt opgeëischt, van welken 
termijn, geruimen tijd vóór zijn verstrijken, openbare aan
kondiging moet geschieden (art. 11). 

UERDE AFDEELING. 

Toezigt der overheid. 

Om dit toezigt hot voormelde hoofddoel te doen b .•reiken , 
wordt het bedrag van den borgtogt, door den bankhouder 
ten behoeve der pandgevers te stollen, door burgemeester 
en wethouders bepaald, die de zokorheid ten behoeve der 
pandgevers aannemen. Daar echter dat bedrag afhankelijk 
is van den afwisselenden omvang der werking van de 
bank, geschiedt de bepaling telkens voor niet langer dan 
vijfjaren (art. 12); worden de voorwaarden der beleening 
(het reglement) aan burgomeester en wethouders medege
deeld en moeten die voorwaarden steeds op behoorlijke 
wijze in het locaal der bank ophangen (art. 13); worden 
de onderwerpen welke in die voorwaarden moeten worden 
geregeld, in de wet aangewezen (art. 14); vermeldt de 
wet de onderwerpen door burgemeester en wethouders 
bepaaldelijk na te :raan. bij hun bezoek der banken, 
met bepaling dat dit minstens twee malen ieder jaar 
moet plaats hebben (art. 15); wordt aan burgemees
ter en wethouders de bevoegdheid toegekend om de 
sluiting der banken te bevelen, indien de registers niet 
behoorlijk zijn bijgehouden , panden ontbreken , voor hunne 
bewaring niet goed wordt gezorgd, of het bewijs hunner 
verzekering togen brandschade niet wordt vertoond, met 
bepaling dat aan dat be \6l , uitgezonderd het geval van 
het ontbroken van panden, eene schriftelijke waarschuwing 
minstens één maand te voren moet voorafgaan (art. IC); 
kunnen burgemeester en wethouders, des noodig, verhoo
ging van het bedrag waartegen de panden zijn verzekerd 
bevelen (art. 17); wordt sluiting der bank door burge
meester en wethouders aan den officier van justitie mede
gedeeld , en op diens requisitoir door de regtbank een 
liquidateur benoemd, belast met de afdoening van do zaken 
der bank, op de wijze zoo als in art. 42 van het laatst 
voorgaand aangeboden wets-ont werp was geregeld (art. 18). 
In art. 19 wordt aan den bankhouder billijkerwijze beroep 
toegestaan van de besluiten van burgemeester en wethou
ders tot bepaling van het bedrag van den bcrgtogt, tot 
verhooging van het bedrag waarvoor de panden tegen brand- | 
schade zijn verzekerd, en tot sluiting der bank. In het 
laatste geval kan het echter noodig zijn dat er maatre
gelen van voorzorg worden genomen, om te verhoeden 
dat do belangen der pandgevers, hangende het beroep, 
verder worden benadeeld. Daarom wordt in het laatste lid 
van het artikel de bevoegdheid daartoe aan burgemeester 
en wethouders toegekend. 

VIERnE AFDEELING. 

Gestolen of verloren goederen 

De artt. 20, 21 en 22 zijn zakelijk gelijkluidend aan de 
artt. 30, 31 en 32 van het laatst voorgaand wets-ontwerp, j 
zoo als die. na overweging van het daaromtrent in het ' 
aangehaald VoorloopigVerslag opgemerkte, waren gewijzigd 
bij do Nota van Wijzigingen (gedrukte stukken, tweede : 
zitting 1867—1868, n°. 1 3 — n ° . 4), behoudens do veran
dering van redactie, vooral van art. 20, die uit de geheel ; 

andore inrigting van hot tegenwoordig wets-ontwerp van 
zelf voortvloeit. Het is even wol raadzaam geacht, door de 
invoeging van eene nieuwe (do 3de) alinea in art. 2 1 , de 
bij de 2de alinea verpligtend gemaakte kennisgeving ook 
bepaaldelijk uit te strekken tot de als gestolen of verloren 
aangegeven goederen, die tijdens de aangifte reeds in be
leening waren aangenomen. 

VIJFDE AFDEELING. 

Bijzondere bipa'ingen omtrent banken van leening, 
door gemeentebesturen opgerigt. 

De artt. 23—28 dezer afdeeling rusten op het beginsel, 
dat aan de gemeenteraden, met opzigt tot de oprigting, de 
inrigting en het beheer van deze banken, geene meerdere 
wettelijke banden behooren te worden opgelegd dan aan 
bijzondere personen voor do banken door deze tot stand 
gebragt, behoudens alleen dio beperkingen, welke uit de 
bepalingen der gemeentewet of hare strekking als van zelf 
voortvlooijen met opzigt tot gomeeiito-inrigtingen. In ver
band hiermede wijst art. 23 aan den vorm der oprigting 
en van de vaststelling van het reglement, waarvan art. 24 
bloot de mededeeling aan Gedeputeerde Staten voorschrijft, 
dio de ontvangst daarvan berigten, binnen eenen gelijken 
termijn als bij art. 167 der gemeentewet is gestold voor 
dezelfde handeling met opzigt tot do verordeningen tegen 
wier overtreding straf is bedreigd, en die voorts toezien 
dat de reglementen met de bepalingen der wet in overeen
stemming zijn. Art. 25 onderwerpt de bepaling van het 
bedrag der renten aan het voorschrift van art. 251 der 
gemeentewet, e n — door de inroeping van hare artt . 232 tot 
237 — ook aan de goedkeuring des Konings, doch telkens 
slechts voor vijf jaren, opdat, na verloop van ieder zoo
danig tijdvak, kunne worden nagegaan of do naleving van 
art. 254 geeno verandering in het rentenbedrag noodig 
maakt , daar het toch, bij het gedurig afwisselen van den 
omvang en den duurder beleoningen, onmogelijk is a priori 
met volkomen juistheid te berekenen, in welke verhouding 
de baten jaarlijks tot de lasten zullen staan. 

Door de bepaling van art. 2.i wordt gezorgd dat de 
ontvangsten en uitgaven dezer gemeonte-inrigtini'en, in 
overeenstemming met den gesst der gemeentewet, in totalen 
in do begrootingen en rekeningen der gemeenten worden 
opgenomen. 

Rij art. 27 worden van de toepassing op de hier bedoelde 
banken alleen uitgesloten die bepalingen van het ontwerp, 
welke uit haren aard alleen banken door bijzondere per
sonen gehouden betreffen. 

Hoewel nu , komt deze wet tot stand, de inmenging van 
de Hooge Regering in de oprigting. inrigting en het beheer 
der banken, bij het Koninklijk besluit van den 31sten 
Oetober 1820, n°. 132, geregeld, zal ophouden, is het 
evenwel raadzaam geacht, in art. 28 do bepalingen van het 
vroeger wets-ontwerp (art. 8) te behouden, volgens welke 
de op openbaar gezag opgerigto banken van 's Konings wege 
kunnen worden onderzocht, zoo dikwijls IJoogstdezelve 
dit zal noodig oordeelen, en dat alle door of van wege 
het algemeen bestuur gevraagde inlichtingen omtrent de 
werking en den toestand dezer banken door haro besturen 
moeten worden verstrekt. Door dit een en ander zal de 
Regering zich in staat zien gesteld om over den aard der 
werking van deze wet met genoegzame kennis van zaken 
te oordeelen. 

Overigens spreekt het van zelf dat de gemeente
raden , bij het opnemen in de door hen vast te stellen 
reglementen van hetgeen daarin volgens de bepalingen 
dozer wet moet voorkomen, volkomen vrij zijn om daarin, 
op zoodanige wijze als zij goedvinden, zoo vele andore 
onderwerpen te regelen als in de vroegere wets-ont werpen 
vermeld waren, doch waarvan in het nevensgaande, in 
den geest waarin dit is gesteld, niet gewaagd behoefde te 
worden, zoo als: het al of niet toelaten vau inbrengers; 
het al of niet oprigton van hulpkantoren; het al of niet 
beëedigen van andere ambtenaren dan de schatters; de 
aanwijzing van den tijd gedurende welken de banken voor 
het publiek toegankelijk moeten zijn; de vermelding van 
voorworpen die men van het in beleening nemen wil uit
sluiten ; de bepaling van een minimum of maximum der 
beleeningsom, enz. enz. 
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ZESDE APDEELING. 

Strafbepalingen. 

Art. 29 is zakelijk en behoudens de verandering van 
redactie uit den zamenhang van het ontwerp voortvloeiende , 
gelijk aan art. 36 van het voorgaand wets-ontwerp. De 
ondergeteekende \-\% even als zijn ambtsvoorganger, van 
oordeel, dat het den strafregter niet moeijelijk zal vallen 
om het bedrijf-maken van de hier bedoelde handeling te 
onderscheiden van die geoorloofde transactien in het maat
schappelijk leven en in den handel, aan welker verhinde
ring of belemmering niemand denkt. 

Art. 30. Ter betere bereiking van het hoofddoel der wet 
•worden hier strafbaar gesteld al die verzuimen, welke tot 
bedrog of oiieerlijkheid kunnen leiden. 

Artt. 31 en 35 stemmen zakelijk overeen met de artt. 89 
en 42 eerste lid van het laatst voorgaand wets-ontwerp, 
zoo als die bij de aangehaalde Nota van Wijzigingen zijn 
veranderd. 

Art. 32. Do hierin vermelde straffen worden vereischt 
om het meergemelde doel der wet, het waken tegen bedrog 
en oneerlijkheid, te beter te bereiken. 

Art. 33. Die bereiking vordert ook, dat de regter hem, 
die zich voor de tweede of meerdere malen schuldig maakt 
aan handelingen in de artt. 30 of 31 bedoeld, voor eenen 
bepaalden tijd ongeschikt kunne verklaren om beambte 
of bediende bij eene bank te zijn, en dat hij die, wil
lens en wetens, den zoodanige bij zijne bank in dienst 
neemt of houdt, even als hij die, in strijd met 's regters 
verklaring, eene betrekking of bediening bij eeno bank 
aanvaardt, deswege strafbaar zij. 

Art. 34 is zakelijk gelijkluidend aan art. 38 van het 
laatst voorgaand wets-ontwerp, waarop geone aanmerkin
gen zijn gemaakt. 

Art. 36. Dit artikel is zakelijk mede gelijkluidend aan 
het, blijkens de meer aangehaalde Nota van Wijzigingen, 
aan het laatst voorgaand wets-ontwerp toegevoegde art. 43. 

De overgangsbepalingen in de 7de afdeeling (artt. 37 
en 38) vervat, vereischen geene toelichting. 

ACHTSTE AFDEELING. 

Slotbepalingen. 
Art. 39. Bij art. 1207 van het Burgerlijk "Wetboek 

worden de daaraan voorafgaande bepalingen over pand, 
niet toepasselijk verklaard op banken van leening welke 
bij openbaar gezag zijn gevestigd. Het komt der Regering 
noodzakelijk voor, dat eenige dier bepalingen, in art. 39 
van het wets-ontwerp vermeld, ook op banken door en 
voor rekening van bijzondere personen gehouden niet van 
toepassing worden gemaakt. 

Art. 40 vereischt geene toelichting. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

FOCK. 

[20. l.J 

KONINKLIJKE BOODSCHAP ingekomen in de 
zitting van den 23sten September 1869. 

MIJNE HEKKEN! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ont
werp van wet tot wijziging der wet van den 28sten Junij 
1854 (Staatsblad n°. 100) tot regeling van het armbestuur. 

De toelichtende memorie, die het wets-ontwerp ver
gezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

'sGravenhage, den 21sten September 1869. 
W I L L E M . 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

tot regeling van het armbestuur. 

[2©. 2.] 

ONTWERP VAN WET tot wijziging der wet van 
28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) tot regeling van 
het armbestuur. 

W I J WILLEM I I I . ENZ. 

Allen, die deze zullen zien ofhooren lezen, salut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noo-
dig is wijziging te brengen in de wet van 28 Junij 1854 
(Staatsblad n°. 100) tot regeling van het armbestuur: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Art . 1. 

In het opschrift van het tweede hoofdstuk der wet van 
28 Junij 1845 (Staatsblad n°. 100) vervallen de woorden n en 
het domicilie ven onderstand". De woorden » Eerste afdee
ling. Van de ondersteuning der armen" vervallen. 

A H . 2 . 

Art. 22 van de genoemde wet wordt gelezen als volgt: 

i) Het burgerlijk of algemeen, het gemengd armbestuur 
of, bij gebreke daarvan, het bestuur der gemeente, waar 
de arme verblijft, beslist zonder beroep op de aanvraag om 
onderstand dergenen, die verkeeron in het geval bij het 
vorig artikel bedoeld." 

Art. 3 . 
De artt. 23 en 25 vervallen. 

Art. 4 . 
Artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
» De kosten, voortvloeiende uit het overbrengen van 

arme krankzinnigen naar- en hunne verpleging in gestichten 
voor krankzinnigen, voor zoo verre die niet uit de fondsen 
dier gestichten zelve moeten worden bestreden, of daarin 
niet door de kerkelijke en bijzondere woldadigheid wordt 
voorzien, worden voldaan uit de fondsen der burgerlijke 
gemeenten, waar de verpleegden, tijdens 's regters magti-
ging om hen in een gesticht te plaatsen wordt gevraagd, 
verblijven. 

» Geschillen, hierover ontstaan, worden, zoo ze niet door 
Gedeputeerde Staten in der minne worden bijgelegd, door 
Ons beslist. 

» De kantonregters zijn verpligt op aanvraag van Gede
puteerde Staten, personen onder eedo of belofte te hooren 
over feiten, betreffende geschillen in dit artikel bedoeld, en 
daarvan proces-verbaal op te maken. 

il De wijze waarop van het verstrekken der in het eerste 
lid bedoelde kosten wordt kennis gegeven, wordt door Ons 
geregeld. 

»De kosten van verpleging in gevangenissen van niet 
veroordeelde arme kinderen van gevangenen, die niet van do 
ouders kunnen worden gescheiden, worden, te rekenen van 
den dag waarop deze wet in werking treedt, voldaan uit 
de fondsen, waaruit de verpleging der ouders in de gevan
genis wordt bekostigd." 

Art. 5. 
De artt. 27 tot en met 48 , uitmakende de twoede, derdo 

en vierde afdeelingen van het tweede hoofdstuk on de eerste 
afdeeling van hot derde hoofdstuk en de art t . 55, 56, 57 
en 62 vervallen, onverminderd de aanspraken die mogten 
worden ontleend uit acten van indemniteit, borgtogt, ont
slag, readmissie en dergelijke afgegeven, of'uit overeen
komsten tot het wederkeerig ondersteunen van elkanders ar
men aangegaan vóór het in werking treden der wet van 
don 28sten November 1818 (Staatsblad n°. 40) door ge
meentebesturen en burgerlijke of' algemeene en gemengde 
armbesturen. 

Geschillen hieromtrent behooren tot de kennisneming 
van de regterlijke magt. 

Art . 6 . 
I 

Artikel 66 wordt gelezen als volgt: 


