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MEMORIE VAN ANTWOORD. 

(Ingezonden bij brief van 9 November 1900.) 

[De vroegere stukken zijn gedrukt ouder n°. 103 der 
Zitting 1899—1900.] 

Met groote belangstelling is door de ondergeteekenden ken-
nis genomen van de opmerkingen en beschouwingen, waartoj 
liet afdeelingaonderzoek vau nevenvermeld wetsontwerp aan
leiding heeft gegeven. 

Ter beantwoording daarvan strekke bet volgende. 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 

§ 1. l iet ligt voor de band, dat bij de overweging van een 
wetsontwerp tot herziening van de Drankwet, do werking de
zer wet tot een onderwerp vau gedachten wissel ing is gemaakt. 
En dan is bet niet bevreemdend, dat zich daarbij een gevoelen 
beeft geopenbaard, hetwelk in twijfel trekt of de sedert de in
voering van de wet geleidelijk voortgaande vermindering van 
het drankgebruik per hoofd wel hei gevolgws van de werking 
der wet en meer in het bizonder in verband staat niet de even
eens geleidelijke vermindering van bet aantal drankinrichtin
gen met vergunning. Reeds bij de behandeling dier wet in de 
Sta ten-Generaal, nu welhaast twintig jaren geleden, was er in 
en buiten de Kamen een strooming waar te nemen, die het 
door de wet gehuldigde stelsel tot beperking van alcohol-ge
bruik niet doeltreffend! achtte. Het is begrijpelijk-, dat zij. die 
aldus oordeelden, thans van de gelegenheid gebruik maken om 
te trachten dat oordeel als door dv ervaring bevestigd voor t • 
stellen. Dit is te gemakkelijker omdat zelfs door de grootste 
voorstanders vau het stelsel der Drankwet niet met juistheid 
daartegenover kan worden aangetoond welk aande 1 de wel 
inderdaad aan de verkregen gunstige resultaten beeft gehad, 
en omdat niet kan worden ontkend, dat ook andere invloeden 
dan de vermindering van bet aantal drank gelegenheden recht
streeks tengevolge Aan de wet daartoe hebhen medegewerkt. 

De ondergeteekenden deuken er dan ook (teen oosrenblik aan 
de afneming van liet drankgebruik per hoofd der bevolking 
alleen aan de Drankwet toe te schrijven, Jlet is bun natuurlijk 
ook niet onbekend, dat t «genover de geleidelijke vermin
dering van bet aantal inrichtingen met vergunning een 
vermindering die thans na ~i> jaren ongeveer Nitoo be
draagt - - een ander feit staat, n.1. dat ook in vele lo
kalen zonder vergunning clandestien wordl gelapt. Immers, 
verschillende bepalingen van dit wetsontwerp hebhen jui>t 
ten doel dit euvel krachtig te bestrijden. De bewering pehter, 
dat feitelijk liet totaal van alle drankinrichtingen na de invoe
ring der Drankwet weinig ol geene vermindering zou hebb n 
ondergaan, wellicht zelfs nog is gestegen, is ongetwijfeld ve d 
te pessimistisch. Dat er ruim SOOI) clandestiene tapperijen zou
den zijn blijkt uit niets: bet voor Amsterdam geconstateerd' 
aantal van 636 kan geen maatstaf zijn voor de berekening van 
het vermoedelijke aantal, in bet geheele land bestaande. Naar 
di> verhouding van de bevolking van de hoofdstad tot die van 
Nederland zou bet laatst bedoelde getal in elk geval niet meer 
dan 6400 bedragen, doch het behoeft geen betoog, dat de clan
destiene verkoop in een stad als Amsterdam betrekkelijk veel 
uitgebreider is dan op het platteland. Het is een bekend feit, 
dat in de groote sleden de verleiding om clandestien te tappen 
bet grootst en de bestrijding het moeilijkst is. Bovendien mag 
niet uit bet- oog worden verloren. 1". dat het te Amsterdam ge

houden onderzoek, waarbij de aanwezigheid van een zoo groot 
aantal clandestiene inrichtingen aan bet licht is gekomen, ttiet 
in de allerlaatste jaren beeft plaats gevonden en dat juist naa-' 
aanleiding vau dat onderzoek maatregelen zijn genomen om 
den geheimen verkoop beter te beteugelen; 2". dat in clandes
tiene verkoopplaatsen de omzet uit den aard der zaak veel ge
ringer is dan in de wettelijk geoorloofde. 

-Maai ook al ware de clandestiene verkoop van sterken drank 
nog grooter dan de Begeering vermoedt, zoo blijft toch bet 
feit, dat sedert 1881'het gebruik van sterken drank in ons land 
per hoofd is gedaald met 1.10 liter. Dal cijfer, ofschoon zeker 
niet groot, krijgt toch te meer beteekenis, als men er op let dat 
in denzelfden tijd in andere landen, als in België en Frankrijk, 
waar nagenoeg geene wettelijke maatregelen tot bestrijding vau 
drankmisbruik bestaan, het drankgebruik niet af- maar zelfs 
aanzienlijk toegenomen is. Ook is het opmerkelijk, dat thuis 
alle drankbestiijders — al denken zij ook zeer verschillend over 
de vraag of de bestaande Drankwet tot heden resultaten vau 
beteekenis heelt afgeworpen - eenstemmig van meening zijn 
dat de [legeering krachtig gesteund behoort te worden in haar 
pogen om op den grondslag van het geldende stelsel de be
staande bepalingen te verscherpen en daarbij tevens het aantal 
verkoopplaatsen van sterken drank aanmerkelijk te vermin
deren. 

Men maakt zich trouwens ook aan eenzijdigheid schuldig als 
men het doet voorkomen alsof beperking van drankgelegenhe-
den het eenige is, wat door de Drankwet wordt beoogd. De 
werking van die wet strekt zich veel verder uit. Zelfs bare in
directe, zuiver morcele werking mag niet gering worden ge
schat. Reeds de ontwerper van de Drankwet, de Minister MOD
DERMAN, zeide liet zeil: „de wet alleen vermag niets; maar 
met een wet vermag de natie zeer veel". Zou wel mogen en 
kunnen ontkend worden, dat ,.de onverpoosde en krachtige 
werkzaamheid der matigheidsgenootschappen en vereenigingen 
van drank'bestrijders", waaraan de Regeering gaarn • rechtma
tige hulde brengt, en „de belangstelling die de strijd tegen den 
alcohol meer en meer in arbeiderskringen ondervindt' , waar
van ook de Reoeering met groote voldoening kennis neemt, 
zich in lang niet zoo sterke mate zouden hebben geopenbaard, in 
dien de wetgever tot die werkzaamheid en belangstelling ni?t had 
opgewekt en geprikkeld door zijnerzijds te verkondigen, dat de 
onbeperkte drankverkoop moet worden gebreideld en geregeld, 
indien niet de Drankwet de overtuiging hal doen levendig 
worden en meer en meer bad bevestigd, dat aan het voortwoe
kerend kwaad paal en perk behoort te worden gesteld? 

Met voldoening namen de ondergeteekenden dan ook kennis 
van de tegenspraak, die het ongunstig oordeel, over de wet in 
de afdeelingen van de Tweede Kamer uitgesproken, bij andere 
leden bad gevonden. Zeer terecht wezen deze op de omstandig
heid, dat bet hoofdbeginsel der wet, in art. V' neergelegd, n ig 
lang niet zijn volle toepassing heeft erlangd; het stelsel der 
wet kon tot dusver nog niet tot zijn re» ht komen. Maai' daarom 
mag ook niet worden gezegd, dat do proef, om door wettelijke 
bepalingen te komen tol beperking van het drankgebruik, mis
lukt zou zijn. 

Volkomen juist is ook de opmerking, daar tegenover in het 
Yoorloopig Verslag gemaakt, dat er tal van tegenstrevende oor
zaken zijn, die de volle werking der wet hebben belemmerd. 
Voor zoover de wetgever die bij deze gelegenheid kan wegnemen 
of in kracht doen verminderen, hebben de ondergeteekenden 
niet nagelaten een poging in die richting te doen, en het bij 
deze Memorie gevoegd gewijzigd ontwerp van wet getuigt vaa 
hun streven om daarmede op aandrang van de Kamer noe ver-
der te gaan dan hun aanvankelijk voornemen was. Met name 
tegen den clandestienen verkoop, zooala reeds boven werd herin
nerd, stidt dit ontwerp niewe maatregelen voor. 

Hoewel daartegen weder dezelfde bedenking kan worden 
aangevoerd, die in bet Voorloopig Verslag tegen de Drankwet-
bepalingen in hel algemeen werd in het midden gebracht, na
melijk dat zij inbreuk maken op de individueele vrijheid, mee-
nen de ondergeteekenden toch hier op de instemming te mogen. 
rekenen van dezelfde leden, die het nadeel van drankverkoop 
zonder vergunning, h. i. noodzakelijk aan het bestaan der wet 
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verbonden) y.i'ió groot achtten, dat zij de vraag stelden of d« 
vermindering van bet drankgebruik, door Len voor niet meer 
dan een betrekkelijk klein gedeelte aan de werking der wet 
toegeschreven, wel daartegen kan opwegen, [mmers juist die Ie-
den wezen er op hoe door het euvel van den clandestienen drank
verkoop de eerbied voor wet en gezag is ondermijnd. Indien dat 
euvel nu eens wel te keeren mocht zijn en dus niet langer zou 
voortwoekeren, zou laatstgenoemd bezwaar tegen de wet groo-
tendeels zijn opgeheven. Natuurlijk slechts grootendeels, oiel 
geheel, want ook hij de scherpste maatregelen zal clandestiene 
verkoop toch hier en daar en nu en dan nog voorkomen. -Maar 
dan zal te dezen aanzien niet met meer reden kunnen gespro
ken worden van ondermijning van den eerbied voor vwt u 
gezag dan met betrekking tot alle andere verbodsbepalingen in 
onze strafwetgeving, die ook wel eens overtreden wolden. 

De inbreuk op de individueele vrijheid, door de bepalingen 
der Drankwet gemaakt, is trouwens niet een unicum in onze 
wetgev ing ; er zijn tal van beroepen, die aan wettelijke rege
l ing gebonden zijn, eu ook voor andere beroepen dan dat van 
drankverkooper is door den wetgever een maximum-ge ta l be
paald. 

W a a r die leden, de resul taten der Drankwet nagaande, er
kennen, da t de openbare dronkenschap en de stui tende toonee-
len, die het gevolg zijn van misbruik van sterken rank, zeld
zamer zijn geworden, schijnen zij onbillijk als zij beweren dat 
dit niet aan de Drankwet maar aan eenige bepalingen van li t 
Wetboek van Strafrecht te danken is. Zoolang dit wetboek 
niet was ingevoerd kwamen de desbetreffende bepalingen toen 
in de Drankwet voor, en de omstandigheid da t er de voorkeur 
aan werd gegeven die in liet Wetboek op te nemen kan toch 
de waarde der Drankwet niet verkleinen. 

Dat een aanta l personen niet den rechter en de gevangenis 
in aan rak ing komen, is wel een op zich zelf te betreuren gevolg 
van strafbepalingen, maar nog erger is liet indien eene straf
bepa l ing niet of bijna niet wordt toegepast en dus de eerbied 
voor wet en gezeg wordt geschaad. Daarenboven is liet onjuist 
te beweren, dat deze wet niet meer naa r haren inhoud zou 
strekken tot be teugel ing van openbare dronkenschap; daai toe 
mede strekt toeh de geheele regel ing van den kleinhandel , als 
zijnde deze gericht op de ve rminder ing van drankgebruik door 
beperking van het aan ta l drankgclegenheden en door als zoo
dan ig uit te s lui ten de plaatsen, die uit haren aard tot drank
misbruik aanle id ing zouden oreven. 

Dat he t tegengaan van misbruik van sterken drank niet op 
den west van den Staat zou l iggen, kan al lerminst worden toe-
gegeven. W a a r da t misbruik rechtstreeks leidt tot verstoring 
der openbare orde en tot tal van misdrijven van de ergste soort, 
tot k r enk ing van het zedelijkheidsgevoel van allen, die nuchter 
getuigen zijn van dronkemans-tooneelen, tot ondermijning van 
d • gezondheid, de werkkracht en het weerstandsvermogen, zoo
wel geestelijk als lichamelijk, van het Xederlandsche volk. zelfs 
in toekomstige geslachten, daar mag de Staal zich ongetwijfeld 
dam tegenover stellen. 

.Maar ook dat de wijze, waarop dr Staat dit dort • - dus het 
stelsel der Drankwet — verkeerd zou zijn) is geenszins bewe
zen. De bewering, dat geen causaal verband zou bestaan tus-
schen de mate van het d rankgebru ik en het aanta l drankgcle
genheden, den afgevaardigde der Regeer ing naar liet onlangs te 
Parijs gehouden congres in zake het misbruik van alcoholische 
dranken in den mond gelegd, is niet door dien afgevaardigde 
geuit maar afkomstig van een ander lid uit Nederland van dat 
congres. Diens niededeelingrn omtrent stijging van l e t gebruik 
van sterken d rank in sommige gemeenten bij verminder ing 
der kroegen kunnen in het algemeen niet het ontbreken van 
dat causaal verband bewijzen : in die gemeenten kunnen zeer 
wel bijzondere omstandigheden aanwezig zijn geweest die. on
danks het verminderd aanta l verkoopplaatsen, het gebruik heb
ben doen toenemen. I n «een geval mag deze bewering worden 
overgenomen door hen, die tegenover de afneming van het 
aantal wettelijk geoorloofde drankgelegenheden de vermeerde
r ing van clandestiene drankhuizen stellen : waar zij di t ver
schijnsel als algemeen voorstellen, kan het zich immers ook 
wel in de hier bedoelde gemeenten hebben voorgedaan. 

l . J 
18*1 (Staatsblad u . 97). Drankwet. 

Overigens schijnt het niet overbodig er ook hier nog eens op 
te wijzen dat zells zij, die van een causaal verband tussi hen het 
aantal drankint iolit ingen en het gebruik van sterken drank het 
meest overtuigd zijn, geenszins beweren, dat per se op een plaats , 
waar weinig drankin richt ingen worden aangetroffen, minder 
wordt gedronken dan op andere plaatsen niet een giooter aan
tal van dergelijke inr icht ingen. Dit alleen staat naar hunne 
meening vast, dat in een gemeente, waar vide kroegen zijn, bij 
het onveranderd blijven van de andere omstandigheden minder 
zou vvoiden verbruikt, indien dat aan ta l aanmerkelijk kleiner 
was. Dat woord „aanmerkel i jk" moet er worden bijgevoegd, 
want het behoeft nauwelijks betoog, dat, waar in één straat b.v. 
tien drankinr icht ingen worden aangetroffen, het van geen noe
menswaardige hetoekenis zal zijn of er al één wordt opgeruimd. 
-Maai' onder dat voorbehoud is hel causaal verband als het 
ware met den vinger aan te wijzen. W a a r men bewijs v raag t 
voor die stelling, behoeft niet u i ts lu i tend te. worden verwezen 
naar statistieke gegevens. Waar men statistieke gegevens op di t 
punt verlangt , is geen land leerzamer dan Noorwegen. Sinds men 
daar van regeeringswege kracht ige maatregelen genomen heelt 
tot bestrijding van het d rankmisbru ik , is er n e t gebru ik p e r hoofd 
en per jaar verminderd van 16 tot ongeveer -1 liter. Door nie
mand zal worden beweerd da t deze, kolossale verminder ing u i t 
sluitend het gevolg is van wettelijke maatregelen, maar in 
Noorwegen is ook niemand, die van di t vraags tuk ernstige stu
die heeft gemaakt, tot de conclusie gekomen, dat bedeeld ■ maat
regelen, waarbij beperking van het aanta l drankinr ich t ingen 
een hoofdrol inneemt, geen invloed ten goede hebben u i tge
oefend. 

-Maar behalve op de statistiek moet in dezen ook gelet worden 
op den psychologsjchen kant der kwestie. Leer t de ervar ing, da t 
zelfs voor hen, die leeds tot de oninat igeu getekend worden, het 
geenszins onverschil l ig is, of zij al of niet o]) hunnen wegte lkens 
de verleiding in den vorm van e e n d r a n k h u i s o n t m o e t e n , van nog 
veel meer beteekenis is dit voor het opkomend geslacht. E lke 
kroeg is een plaats van verleiding, en hoe meer verleiding, des 
te meer slachtoffers. -Niemand t rekt he t in twijfel, dat er meer 
gespaard wordt naarmate de gelegenheid tot sparen ru imer 
wordt opengesteld, en waarom zou dan niet met hetzelfde recht 
mogen worden beweerd, dat er meer gedronken wordt naar
mate de drankgelegenheden talri jker zijn Y Niet met evenveel 
recht, maar met nog meer recht, want terwijl de. spaarbank
houder zich in den regel niet van reclame bedient, is de kroeg-
houder, die niet zijn best doet om meer k lanten te krijgen en 
meer te verknopen, ui tzondering. 

Dat ju is t die leden, welke he t even vermeld causaal verband 
ontkennen, alleen in cru Staatsmonopolie heil zien, moet ver
wonder ing wekken, daar zoodanig Staatsmonopolie wel in de 
eeiste plaats ten doel heeft alleen zuiveren alcohol beschikbaar 
ie -tellen iwat trouwens een moeilijk probleem is), maar toch 
(laai nevens op den voorgrond doe) treden een st leven tot be
perking van de plaatsen, waar d rankhande l wordt gedreven, en 
ook van die. waar stel ke drank wordt bereid. -Maar ook al neemt 
men in het algemeen bedoeld verband aan, zoo behoeft men 
raa ion i nog geen voorstander te zijn van het Staatsmonopolie. 
Daar waar het werd ingevoeld kan het nog niet op voortreffe
lijke tesul ta ten bogen, en zeer stel l ig zou het in Neder land 
grooten tegenstand vinden. 

§ '2. Naast de gewaardeerde goedkeuring door vele leden 
van de lijn, in het wetsontwerp gevolgd, gaven verscheidene 
hunne te leurstel l ing te kennen omdat het ontwerp geen wij
z ig ing brengt in de beginselen der Drankwet . 

Blijkens bun betoog hadden zij daarbij het oog op twee mid
delen van drankbestri jding, in enkele andere landen toegepast, 
de local optior en het ( io thenburger stelsel. Gaarne geven de 
ondergeteekenden rekenschap, waarom zij geen van beide heb
ben voorgesteld. 

Loeal option. Deze bestaat in de bevoegdheid, hetzij van de 
ingezetenen, hetzij van het bestuur eeuer gemeente, om in he-
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paalde omstandigheden en voor een bepaalden tijd den kle in
handel in sterken drank aldaar te verbieden. 

De onde rge t ekenden achten dit middel al thans voor ons land 
weinig aan Be velen swaa rd; Voor zoodanig verbod, door de ingeze
tenen zelven u i t t e vaardigen, KOU toch ten minste de helft + 1 
van het aan ta l stemmen moeten worden vcreischl. Maar dan 
zou het te vreezen zijn, dat op een genomen besluit misschien 
reeds na enkele ja ren werd teruggekomen, vooral omdat op 
deze s temmingen ongetwijfeld met allerlei middelen door de 
van zelf tegenover elkaar staande partijen invloed zou worden 
uitgeoefend. E n een besluit, genomen met kleine meerderheid, 
tot verbod van drankverkoop, dat na enkele jaren weer herroe
pen wordt, zou een groote hardheid zijn voor de betrokkenen, 
die er inmiddels door u i t h u n bestaan zouden zijn gestooten. 
Ook zou een gemeente, waar een groote minderheid tegen het 
verbod is gekant , een vruchtbaar veld zijn voor clandesti; nan 
d rankhande l en tevens voor allerlei twisten en kuiperijen tus-
sehen de beide partijen. W e r d een grootere meerderheid dan 
.van even de helft gevorderd, dan zou het middel vermoedelijk 
ongebruik t blijven, behalve misschien in een enkele kleine ge
meente. 

Bovendien is de Begeer ing van oordeel, dat „local option", 
aan do ingezetenen bij referendum toegekend, niet passen zou 
in het stelsel der gemeentewet, da t aan de ingezetenen in geen 
enkel geval het nemen van bindende besluiten omtrent Benige 
aangelegenheid van bestuur of gemeentelijke wetgeving over
laat, maar daarmede een door de ingezetenen gekozen vertegen
woordigend l ichaam belast. 

L ie t de wet de beslissing over aan he t bes tuur der gemeente, 
dan zou de toestand eveneens zeer wisselvallig worden, daar dan 
dikwijls de verkiezing van één nieuw lid van den Raad da balans 
in andere r icht ing zou doen overslaan. De verkiezingen voor de 
gemeentelijke vertegenwoordiging zouden daarenboven in dio 
gemeenten, waar eenige kans bestaat op u i tvaard ig ing van het 
verbod, maar al te veel, zoo niet u i ts lui tend, worden beheerscht 
door dit vraagstuk en door belanghebbenden in een r icht ing 
worden gedreven, die zeker niet wcnselieüjk is. 

l i e t absolutisme van de „local opt ion" zou trouwens een 
nie t ger ing bezwaar zijn voor velen, die overigens gaarne be
reid zijn liet d rankmisbru ik te helpen bestrijden, om in den 
geest van het verbod hun stem u i t te b rengen; deze zouden 
dan of zich van s temming onthouden, waardoor de' uitslag geen 
zuiver beeld zou geven van den wensch der bevolking, öf zich 
.scharen bij de tegenstanders van het verbod en op die wijze zich 
van de drankbestr i jding afwenden, waaronder de goede zaak 
zou lijden. 

De wijze, waarop hier en daar het beginsel van „local o p t i c i " 
in de wetgeving is neergelegd, pleit niet voor de uitvoerbaar
heid. I n Noorwegen, waar men in zake drankbestri jding niet 
tegen krasse maatregelen opziet, heeft men ook de toepassing 
van „local opt ion" mogelijk willen maken. Teneinde elke h ' s l i s -
sinu bij verrassing of niet een schijnmeerderheid te voorkomen, 
heeft men bepaald, dat zij, die niet aan de s temming deel ne
men, geacht worden tegen de toepassing te zijn. Het gevolg is 
dat met het stelsel nergens zelfs een proef wordt genomen. 

Gotlienhurr/cr stelsel. 

I n het zoogenaamde „Gothenburger stelsel*' is veel wat ook 
ondergeteekenden toelacht. De mogelijkheid, dat het in de toe
komst zal blijken, dat dit stelsel ook voor Nederland het meest 
aanbeveling verdient, willen zij geenszins ontkennen. Om ver
schillende redenen konden zij er echter niet ernst ig aan den
ken bij dit wetsontwerp de invoering van dit stelsel, gewijzigd 
natuurlijk in verband met Nederlandsche toestanden, voor ie 
stellen. Zelfs de meest warme voorstanders van dergelijke rege
l ing zullen moeten erkennen, dat daarvoor de tijd nog niet ge
komen i s : 

1°. omdat een ui tgebreid onderzoek vooraf zou moeten gaan, 
te meer noodig omdat men wel in h e t algemeen spreekt van het 
Grothenburger stelsel, maar de toepassing in Zweden en Noor
wegen, en zelfs in verschillende plaatsen van hetzelfde land zeer 
verschillend i s ; , 

~". omdat men ook in andere landen eerst tot toepassing is 
overgegaan, nadat reeds door andere, maatregelen bet aanta l 
verkoopplaatseu van sterken drank zeer aanzienlijk WM ver
minderd ; 

3°. omdat de Begeer ing niet verantwoord zou zijn gew.'cst 
door in afwachting van liet in werking treden van e n dergelijk 
voor ons land nieuw stelsel, — waarmede in elk geval j a ren 
gemoeid zijn — de in het l icht getreden gebreken van de te
genwoordige Drankwet, waardoor de goede werking van die 
wet in hooge mate wordt belemmerd, te laten voortbestaan. 

Wel heeft de Regeer ing erns t ig overwogen di t wetsontwerp 
zoo in te r ichten, dat in deze of gene gemeente reeds met di t 
systeem een proef kon worden genomen, maar zij heeft, lettende 
o]) de groote bezwaren, welke reeds nu een geleidelijke ver
minder ing van het aanta l verkoopplaatseu ondervindt , daar
van afgezien. 

Gelijk reeds in § 1 is medegedeeld, is de Regeer ing nie t af-
keerig van strengere maatregelen tot voorkoming van clandes-
tienen drankverkoop, en brengt het gewijzigd ontwerp van 
wet hiertegen nadere voorziening. Daarbij is gevolgd de wenk 
in het Voorloopig Verslag gegeven en ook opgenomen in he t 
daar meermalen vermeld Rappor t der Commissie ui t den Volks
bond, Vereeniging tegen drankmisbru ik , alsmede in tal van bij 
de Kamer ingekomen adressen, de wenk nl. om alle gelegenhe
den voor het gebruik ter plaatse van andere dan sterke d ran 
ken te onderwerpen aan het vereischte van kostelonze vergun
n ing („license", of, zooals he t gewijzigd ontwerp om een Neder
land seh woord te gebruiken voorstelt, „beroepsbrief") m e t b e 
dre ig ing dat deze tijdelijk zal vervallen door veroordeel ing 
wegens clandestienen d rankhande l (zie het nieuw ingevoegde 
art. 1'xi), en dat in geval van recidive de veroordeelde zelfs 
voor den bij art . '11 van het Strafwetboek bepaalden tijd kan 
worden ontzet van he t recht tot ui toefening van zijn bedrijf. 

He t denkbeeld om van de h ie r bedoelde inr icht ingen — melk-
inr ieht ingen uitgezonderd —• een tamelijk hoog recht te doen 
heffen, kon bij de Regeer ing geen ins temming vinden. Voor
eerst niet omdat daardoor de zoolang veroordeelde en ten laat
ste afgeschafte Pa ten twet voor al die liedrijven zou herleven, 
en ten andere niet, omdat h e t te ver zou gaan den enkelen ver
koop van koffie, bier, minerale wateren enz. op die wijze te be
moeilijken en voor velen — het Voorloopig Verslag spreekt van 
Tl) ",'. wat het plat te land betreft — onmogelijk te maken, ter
wijl die verkoop juis t medewerkt om h e t gebruik van sterken 
drank tegen te gaan. Wel zijn vide van deze inr icht ingen clan
destiene drankhuizen, maar in vele andere wordt de Drankwet 
toch niet overtreden ; en er is geen reden om de goeden de du
pes te doen worden van hetgeen door de kwaden wordt mis
dreven. 

Tn het tegengaan van den clandest ienen verkoop van sterken 
drank door middel van de zoogen. „l icense" of ,,b;Toepsbriel ' ' 
zien de ondergeteekenden geen reden tot verhooging van het 
vergunningsrecht . Dij de regel ing van dat recht, zooals zij 
thans in de wet is opgenomen, ging de wetgever toch natuur l i jk 
niet van de veronderstel l ing uit , dat de vergunninghouders 
zooveel schade door ongeoorloofde concurrentie zouden onder
vinden : integendeel mag worden aangenomen, dat de wet
gever toen niet dacht aan dergelijke on tdu ik ing op groote 
schaal van zijne voorschriften. Dat die clandestiene d r ankhan 
del toch zulk een omvang heeft aangenomen is den vergun
ninghouders duur genoeg te staan gekomen: indien n u maat 
regelen worden Betroffen om aan dien verkeerden toestand een 
einde te maken, wordt niet meer gedaan dan hetgeen waarop 
de vergunningsrecht betalenden rechtmat ige aanspraak k u n 
nen maken, en het zou niet aangaan hen daarvoor ext ra 
te doen betalen in den vorm van verhoogd vergunningsrecht . 

Progressie zou medebrengen, da t voor lokalen met hoogere 
huurwaarde , d . 'z . de ruimere en beter ingerichte, niet alleen 
absoluut maar ook naar evenredigheid meer zou moeten be
taald worden dan voor de kleinere, slechter ingerichte k roegen ; 
di t stelsel schijnt daarom zich zelf te veroordeelen, 

"Waar wordt aanbevolen het vergunningsrecht ten bate van 
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bet Rijk te heffen, wordt door sommigen op de billijkheid ge
wezen de gemeenten deswege schadeloos te stellen. De onder
geteekenden kunnen die billijkheid niet ontkennen, maar aan 
den anderen kant. achten zij met andere leden uitbreiding van 
liet stelsel van speciale toelagen uit 's llijks schatkist aan de 
gemeenten niet aanbevelenswaardig. Omdat beide meeningen 
niet met elkaar te vereenigen zijn, nebben /ij gemeend bet hef
fen van liet hier bedoelde recht door en ten bate van de gc-
ineenten te moeten bestendigen, 'regen de verkeerde praktijken 
als waarop in het Voorloopig Verslag wordt geweien, kan niet
temin van Regeeringswege worden gewaakt. 

Een verbod tot liet uitoefenen der dranknering op Zondag 
zou, naar liet oordeel der ondergeteekenden, een te plotselinge 
en algemeene stap zijn op den wen waarop liet ontwerp nu 
behoedzaam een schrede verder wil gaan. Tal van neringen 
zijn vooral op het bezoek op Zondag ingericht en bestaan groo-
tendeels daarvan : het gaat te ver die inr icht ingen feitelijk te 
vernietigen, waardoor aan velen tevens een welkome gelegen
heid tot ontspanning, ook zonder drankmisbruik , zou worden 
ontnomen. Het komt daarom wonsehelijk voor voorloopig af te 
Machten welke resultaten de voorgestelde verinniging voor d n 
Zondag van het normale vergunningsrecht hebben zal. 

Rij nadere overweging zijn ondergeteekenden echter tot de 
over tu ig ing gekomen, dat , zal de voorgestelde bepal ing om
t ren t Zondagvergunningen voldoende effect sorteeren, het ex
t ra bedrag, dat daarvoor zal moeten worden betaald, hooger zal 
moeten zijn dan oorspronkelijk werd voorgesteld. De verhoo
g ing van ','•") ",, hebben zij daarom op -40 ",, gebracht. 

De regeling van een toezicht van overheidswege op de zui
verheid der spiritualiën wordt reeds in liet Voorloopig Verslag 
terecht geoordeeld bui ten het kader der Drankwet t : ' vallen. 

Naast de wet staan zeker nog andere middelen tot d rankbe
str i jding beschikbaar, on de eerstondergeteekende za! gaarne 
Ai'n wenk volgen om een hooger bedrag voor subsidie voor de 
propaganda der drankbestrijders op de Staatsbegrooting voor 
te stollen. 

Dat de wenschelijkheid om de middelen tot drankbestr i jding 
voortdurend een onderwerp van onderzoek te doen blijven, de 
noodzakelijkheid zou medebrengen van het instellen eener vaste 
Staatscommissie, met dat onderzoek belast, kunnen de onder
geteekenden niet toegeven. Door particuliere vereenigmgon van 
verschillende richtingen wordt de zaak geenszins uit het oog 
verloren, en met hare ervar ingen en adviezen kan de Regee
r i n g haar voordeel doen, terwijl op deze wijze de strijd tegen 
het drankmisbruik zeker niet minder door de openbare n io ' n ing 
wordt gesteund dan wanneer de Slaat de taak van dat onder
zoek op zich nam. Dit neemt echter niet weg, dat. waar dit 
noodig blijkt, ook van Staatswege onderzoekingen kunnen wor
den gedaan. 

De vraag of het verstrekken van sterken drank in cant ines 
en kampementen goed of verkeerd is heeft herhaaldelijk aan
leiding gegeven tot overleg tusschen draiikbe>trijdendo veree-
nigingen en de betrokken Ministers. Niet zonder gewicht is de 
verdediging van het nog altijd bestaande gebruik op grond dat. 
waar tegen misbruik nauwlet tend wordt gewaakt, het toelaten 
van den verkoop aan mili tairen in rant ines enz. de voorkeur 
verdient beven een verbod, omdat door dit laatste het gebruik 
door militairen elders zou toenemen, waar aoch tegen misbruik 
wordt gewaakt, a l thans niet van wege de militaire overheid, 
noch eenig toezicht op het gehalte en de zuiverheid van den 
drank mogelijk is. 

De verhooging van den accijns op gedistilleerd en de afschaf
f ing van den bier-a:-cijns zijn onderwerpen, vreemd aan liet 
kader van deze wet. De opmerkingen, hieromtrenl gemaakt , 
hebben zij ter kennis van den Mini-ter van f inanciën geb acht. 

s -"i. Niemand betreurt zeker meer dan de ondergi teeken
den dat het wetsontwerp n ie t vroeger is ingediend. Voor het 
ontbreken van elke noirinfi van Regeenncswezc tot h e i z l e m n s 
van de Drankwet gedurende de eerste jaren, die op de on tb in
d ing van de 'tweede Kamer in 1884 vo lg l . n , zijn de cnderg •-
teekenden natuurl i jk niet aansprakelijk : eerst na hun optre
den als Minister-;, kort vóór den aanvang van het z i t t ing j a a r 

1897/1898, konden zij zoodanige poging voorbereiden. Daar
voor was echter een noodzakelijke voorwaarde, dat zij h.'iden 
ongeveer gelijktijdig den tijd daarvoor beschikbaar konden stel
len, en die voorwaarde kwam niet zoo spoedig tot vervull ing. 
leder h u n n e r meende aan andere, zeker niet minder belang
rijke onderwerpen van wetgeving den voorrang te moeten toe
kennen, en zij deden di t te eerder omdat zij in zake herziening 
van de Drankwet vooral overtuigd waren van de bereidwill ig
heid der Sta ten-Generaal om met bekwamen spoed he t wets
ontwerp te onderzoeken en te behandelen, ook al zou d i t eerst 
inkomen op een tijdstip, waarop het laatste jaar vóór 1 Mei 
l!)()l reeds was aangebroken. Die over tuiging is juist gebleken, 
en de ondergeteekenden zijn er de Tweede Kamer erkentelijk 
voor, da t zij haar onderzoek van deze wetsvoordracht niet lan
ger dan hoog noodig was heelt uitgesteld. Dat die gewaardeer
de spoed niet heeft geschaad aan de grondigheid van hel onder
zoek blijkt uit liet zeer uitvoerig en van nauwgezette beoordee-
ling getuigend Voorloopig Verslag. De ondergeteekenden mee-
nen hierin een voortoeken te mogen zien van den ernst igen wil 
der Kamer om liet wetsontwerp ook zoo spoedig mogelijk in 
openbare behandel ing te brengen. 

In tusschen erkennen zij, dat er, met het oog op het groot 
aantal , eveneens urgente wetsvoorstellen dat nog aanhang ig is, 
buitengewone krach ts inspanning noodig zal zijn om in verband 
mei den bekenden overgangstermijn tijdig met deze materie 
gereed te komen. Mocht het blijken, dat dit inderdaad niet mo
gelijk is, dan zal de Begeering in de noodzakelijkheid zijn ge
bracht een nieuw voorstel te doen, ui ts lui tend ten doel heb
bende de stilzwijgende ver lenging van vergunningen , verleend 
gedurende den termijn van twin t ig jaren krachtens art . 26, lit-
teia b, der wet, voor nog enkele jaren te verzekeren. Voor de be
handeling van zoodanig voorstel van zeer eenvodigen aard ver
trouwen zij, dat nog wel eenigen tijd vóór 1 Mei 19(11 gelegen
heid zal worden gevonden. 

De ondergeteekenden geven loc. dat het dr ingend noodzake
lijk is zoo spoedig mogelijk eene oplossing te vinden van de 
moeilijkheden, die in 1991 zouden kunnen rijzen, en da t die 
noodzakelijkheid reeds vóór jaren werd gevoeld. Deze voorzie
n ing — zij moge een belangrijk deel ui tmaken van deze 
wet>voordraobt - werd dan ook niet gerekend te beboören toe 
de nieuwe en dr ingende redenen tot wijziging der Drankwet , 
die zich in de laatste jaren hebben opgedaan. Hij de desbetref
fende zinsnede der Memorie van Toelichting hadden de onder
geteekenden het oog op verschillende leemten in de Drankwet . 
die vooral in de laatste jaren aan hel licht zijn gekomen, op 
liet toenemend besef dat tegen den olandeslieiieu drankhandel 
niet meer kracht moet worden opgetreden en op de met dat 
PUVel verband houdende doch ook om andere redenen wensohe-
lijke verhooging van liet min imum van 2 liter in art. 1 der wet 
tot •") liter. 

Ook na de bestrijding, die hun voorste] op dit punt heelt 
ondervonden, blijven ondergeteekenden van me?ning, dal ook 
met het oog op de geschiedenis der Drankwet niets onbillijks 
was gelegen in hun voornemen om de sedert 1 SS 1 overeenkom
stig art. 2G '< verleende vergunningen niet ing,mg van I Mei 
lillll niet meer voor ver leng ing vatbaar te verklaren. Als het 
waar is - - wat thans door vele leden wordt beweerd - - dat de 
bestaande wel zoo ondubbelz innig mogelijk die ver lenging toe
laat, hoe komt het dan dat vóór de bekende u i t legging dooi
den Minister S M I D T niemand de wet anders heeft uitgelegd 
dan volgens de oorspronkelijke bedoeling van den wetgever, die 
toch uit alles blijkt cene andere te zijn, al wordt dit volgens 
het \ oorloopig Verslag niet algemeen toegegeven door de led n. 
hier aan het woord. Die ui t legging van genoemden Minister 
werd zelfs gegeven naar aanle id ing van den a andrang 
van de Tweede Kamer zelve om te voorzien in de 
wijze, waaiop met 1 Mei l!)(tl zoovele viij komende, 
vergunningen zouden worden verleend, welke aand rang 
alleen kon voortkomen nit eene opva t t ing van de wet in 
overeenstemming niet de van den beginne af op den voor
grond gestelde bedoel ing; deze bedoeling werd ook teen niet 
ontkend niel alleen, maar geen enkel lid schijnt zelfs de moge
lijkheid van eene andere u i t legging vóór dien tijd te hebben 
vermoed. 
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Maar zelfs de Mini.ster S M I D T , de vader van de nieuwe 
interpreta t ie , heeft voor de vergunninghouders niet he t ui tzicht 
geopend, dat zij zouden profüeeren van eene omissie van den 
wetgever van 1881, die zijne bedoeling gebrekkig heeft u i tge
druk t , want in he t door dien -Minister ingediende wetsontwerp 
werd niet die omissie gesanetionneord, maar voorgesteld alsnog 
zoo ondubbelz inn ig mogelijk in de wet neer te schrijven, wal in 
1881 reeds de bedoeling van den wetgever was geweest. 

Met genoegen zagen dan ook ondergeteekeiulen, dat zelfs 
een deel van de bestrijders van het l tegeoringsvoorstel toegeven, 
d a t er van schending van verkregen rechten nie t wel sprake 
kan zijn. Maar niet nog grooter voldoening namen de onder-
geteekenden kennis van de beschouwingen van andere leden, 
die den voorgestelden maatregel niet alleen rechtmat ig maar 
ook billijk en raadzaam achten. 

Deze meening blijven ook de ondergeteekenden toegedaan, 
maar tot bevordering van het gemeen overleg en met he t oog 
op den korten tijd die ons nog van 1 Mei 1901 scheidt, hebben 
zij toch gemeend, wat betreft den termijn van overgang, in 
h u n voorstel een niet onbelangrijke wijziging te moeten 
brengen. 

He t denkbeeld om de toepassing van den maatregel , waar
door de overeenkomstig ar t . 2Gb verleende vergunningen met 
1 Mei 1901 zullen eindigen, u i t te sluiten voor gemeenten, 
waar zij wegens h e t groot aantal dier vergunningen ernstige 
moeilijkheden ten gevolge zou hebben, lacht den ondergetee
kenden nie t toe, omdat die gemeenten niet wel vooraf zijn aan 
te wijzen en evenmin afdoende regelen zijn te stellen, waarnaar 
beoordeeld moet worden of de regel dan wel de ui tzondering 
gelden zal. E n al ware zulks mogelijk dan zou, bij eenige vrij
gevigheid ten aanzien van die ui tzonderingen — welke dan 
toch ongetwijfeld zou verlangd worden — de regel zelf slechts 
weinig worden opgevolgd. H e t zou daarenboven onbillijk zijn 
van het aanta l vergunningen , in eene gemeente ingevolge a r t 
26 b verleend, t e doen afhangen of zij reeds met J Mei a.s. of 
eerst la ter zullen worden opgeheven ; voor naburige g e m c n t e n 
zou dan een verschillend recht gaan gelden. 

Ook eenvoudige ver lenging van den termijn van ar t . 2G b 
achten de ondergeteekenden verkeerd ; daarbij zou het doel 
worden voorbij gestreefd en de wet veel vrijgeviger worden ge
maak t dan zij thans zelfs volgens de interpretatie van den Mi
nister S M I D T zijn zou. Immers dan zouden niet alleen de thans 
Instaande vergunninghouders h u n bedrijf nog eenige j a ren 
zelf kunnen blijven uitoefenen m a a r zouden zij ook h u n zaak 
tot het einde van dien n ieuwen termijn nog aan anderen k u n 
nen overdoen. Het kan toch hoogstens te doen zijn om den op 
1 Mei 1901 bestaanden toestand des verlangd nog enkele jaren 
te bestendigen, niet om nog in het algemeen aan nieuwe, na di t 
tijdstip geboren toestanden wettelijke sanctie te geven. 

Evenmin kunnen de ondergeteekenden zich vereenigen met 
he t denkbeeld om in 1901 de krachtens ar t . 2G 5 loopende ver
gunningen te laten voortbestaan totdat zij door den dood der 
houders of door een der bij de wet genoemde oorzaken komen 
te vervallen. Sedert de invoering van de Drankwet zijn nog 
slechts even 8000 vergunningen op die wijze verdwenen; daar 
het tegenwoordige aantal nog ru im 8000 van het wettelijk 
m a x i m u m verwijderd is, zouden vermoedelijk nog een kleine 
twin t ig jaren noodig zijn voor dat dit m a x i m u m zou zijn be
reikt . 

De concessie, waartoe de Begeer ing bereid is en. die daarom 
bij het gewijzigd ontwerp wordt gedaan, bestaat hier in , dat 
de u i t s lu i t ing van de stilzwijgende ver lenging ingevolge ar t . 7 
der wet voor de vergunningen, die vóór 1 Mei 1901 krachtens 
ar t . 20 b mochten zijn verleend, niet reeds met dit tijdstip zal 
intreden, zooals bij art. X van het oorspronkelijk ontwerp werd 
voorgesteld, doch eerst met 1 Mei 1900. Hierdoor meent de l l e -
ceerinsr dat al de tegen die oorspronkelijke bepalinsr ingebrach
te bezwaren, ontleend aan de billijkheid en de ut i l i tei t , zullen 
zijn ondervangen. 

Ui tdrukkel i jk zij er op gewezen, da t alleen de stilzwijgende 
verlenging tot 1 Mei 1900 wordt toegelaten, niet meer de ovcr-
draeht. Art . 28 blijft den regel handhaven , dat na 1 Mei 1901 
o-een aanspraak op ve rgunn ing meer k a n worden gemaakt 
door hem, die na dat tijdstip een d rankne r ing overnam. 

Handelingen der Ötaten-Geueraal. Bü'lageD. 1900—1901. 

De regelen, bij he t wetsontwerp voorgesteld, volgens welke de 
beschikbare vergunningen op aanvrage behooren te worden 
verleend, schonen bij he t onderzoek der afdeelingen vrij alge
meen afkeuring te hebhen ontmoet. Tegen de daarbij gemaakte 
bedenkingen zou zeer veel zijn aan te voeren, waardoor het 
gewicht daarvan aanmerkeli jk zou afnemen. Doch ook op dit 
punt wenschen do ondergeteekenden een stri jdvraag te vermij
den. E n omdat zij van oordeel zijn, dat ook een ander stel r e 
gelen, dat tot leiddraad strekken kan, te vinden is, en zij geens
zins het h u n n e als het eenig goede beschouwen, hebben zij ge
meend, zooveel als mogelijk is den gedaeh tengang te moeten 
to lgen , die blijkt u i t de dier zake in he t Voorloopig Vers lag 
voorkomende beschouwingen, waardoor eene nadere verdedi
g ing van h u n oorspronkelijk voorstel overbodig wordt. Dij do 
betrekkelijke ar t ikelen zal hierop worden teruggekomen. 

Artikelen. 

Gaarne voldoen de ondergeteekenden aan den in he t Voor
loopig Verslag u i tgedruk ten wensen, da t als bijlage worde 
overgelegd een overzicht van den tekst der tegenwoordige wet 
met do voorgestelde wijzigingen en aanvul l ingen daarnevens. 
Zoodanig stuk, zich wat de voorgestelde wijzigingen en aan
vullingen betreft bepalende tot die van he t bij deze Menxorio 
hehoorend gewijzigd wetsontwerp, wordt in gereedheid gebracht 
en zal zoodra mogelijk volgen. 

Art. I . Op de vraag, of ook aan juridische personen ver
gunn ing kan worden verleend, laat de wet geen ander dan be
vestigend antwoord toe. Ar t . '2-i voorziet u i tdrukkel i jk in net 
geval, en de aanvangswoorden van art. 1 ,,hij d i e " hebben in 
wetsstijl eene zoo algemeene, ui tgebreide beteekenis, dat zij 
geenszins geacht mogen worden jur id ische personen uit te 
sluiten. De woorden „zoolang hij leeft'' in ar t . 20 a kunnen 
zeker op zich zelve beschouwd niet wel gezegd worden op an
dere dan natuur l i jke personen be t rekking te hebben, maar in 
verband met art . 23 verkrijgen zij eene andere lx>teekenis. Toe
gegeven moet echter worden, dat de volkomen gelijkstelling 
voor de Drankwet van juridische en natuurl i jke personen eigen
aardige bezwaren medebrengt . Deze e rkenn ing m a g evenwel 
op de gronden, in het Voorloopig Verslag zelf aangegeven, niet 
leiden tot eene u i t s lu i t ing van juridische personen van alle aan
spraken op vergunning . Met de leden, die dit betoog leverden, 
zijn de ondergeteekenden van ooi-deel, dat eene regel ing, in den 
geest van die, welke in he t meer gemelde Rappor t der Com
missie u i t den Volksbond wordt aanbevolen, raadzaam is. 
Daarvoor is de aangewezen plaats art . 7 der wet, waaraan het 
gewijzigd ontwerp dan ook een nieuw lid toevoegt, zoodanige 
regeling behelzende. 

Deze bepaling bestendigt reeds dadelijk de h ie r bedoel
de ve rgunningen voor een t ien jar ig tijdvak, waardoor de. 
oudste van die vergunningen toch niet langer zal bestendigd 
worden dan voor een gelijk aanta l jaren als waarop in den 
regel de duur eener naamlooze vennootschap wordt bepaald c\\ 
als is aangenomen bij art. •") der wet van 22 Apr i l 1S-3Ö (Staats
blad n°. 32), voor den maximuni -duur eener door de Kroon 
erkende vereeniging. 

De ver lenging na verloop van het eerste of een volgend tien
jarig tijdvak wordt afhankelijk gesteld van eene aanvrage daar
toe, ten minste dr ie maanden vóór het einde daarvan ge laan. 

Als maatstaf van beoordeeling, of eene vergunning , aan een 
juridisch persoon verleend, na verloop van tien jaren verder 
zal worden verlengd, schijnt gevoegelijk hetzelfde cr i ter ium te 
kunnen gelden, waaraan een verzoek om ve rgunn ing boven h ' t 
maximum moet worden getoetst. De betrekkelijke bepal ing 
van art. 2, derde lid, zooals de lezing daarvan in het ontwerp 
wordt voorgesteld, is daarom hier overgenomen. Hier zullen 
echter Durgenieester en Wethouders de vraag van ver lenging 
moeten beoordeelen, zoodat de beslissing in hooger beroep aan 
Gedeputeerde Staten zal toekomen. Ten aanzien van dat hooger 
beroep kan art . •"> a (nieuw b) van he t ontwerp gelden, behou
dens het derde lid, dat natuurl i jk geen toepassing mag erlangen 
waar het eene ve rgunn ing betreft, waarvan reeds ongeveer tien 
jaren lang is gebruik gemaakt. 
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Art. I I . ])e uitbreiding van liet begrip „kleinhandel" van 
2 tot 5 liter is niets anders dan cene herhaling van hetgeen in 
het oorspronkelijk ontwerp-Drankwet werd voorgesteld en toen 
werd teruggenomen, niet omdat het minimum, van 5 liter op 
zich zelf bezwaren ontmoette, maar voornamelijk omdat men in 
den aanvang niet al te zeer het voortbestaan van slijterijen door 
de wet wilde bemoeilijken. Thans kan dit argument niet 
meer gelden, vooral niet omdat het ontwerp aan de slijterijen, 
zelfs bij verkoop van minder dan 5 liter, het voortbestaan 
waarbogt, ook al wordt daardoor het wettelijk maximum van 
het aantal vergunningen overschreden ; en omdat het ontwerp 
voor de slijterijen, die op den tegeuw'oordigen voet zullen wor
den voortgezet, een aanmerkelijke verlaging van het vergun
ningsrecht toestaat. Eerst dan zullen die slijterijen, onder do 
gewone vergunningen gebracht, dienovereenkomstig worden 
behandeld, indien zij ophouden slijterijen te zijn of bij nog min
dere hoeveelheden dan 2 liter willen gaan verkoopcn. 

Juist om den overgang gemakkelijker te maken wordt voor-
Joopig de combinatie met een andete winkelnering niet ver
meld als eene reden tot weigering van de vergunning: eerst 
na verloop van eenige jaren moet, zooals art. 25 a nu is ge
redigeerd, de andere winkelnering worden opgeheven of afge
scheiden. Dat door een en ander een overgangstoestand ont
staat kan toch geen gegronde bedenking ontmoeten; in het 
oorspronkelijk ontwerp werden de gevolgen van dien toestand 
terstond vooraf geregeld, en thans wordt die toestand zelf tot 
een bepaalden duur beperkt. Hierdoor is ook het bezwaar tegen 
den vermoedelijk langen duur der voorloopige regeling ver
vallen. 

])e vrees, dat de slijterijen, waarvoor geen vergunning wordt 
gevraagd en die dus alleen met ö liter of meer mogen verkoo-
pen, oorzaak zullen worden van toeneming van het euvel, dal 
de roeveelheid gekochte sterke drank grooter zal zijn dan waar
mede men — ware in de buurt een kleinere hoeveelheid ver
krijgbaar — zou volstaan, schijnt weinig gegrond, omdat zelf? 
een groep werklieden zich niet licht de uitgave voor 5 litei 
in eens getroost. AVaar de grens, gelijk nu, 2 liter is, komt 
dat euvel voor, maar de hier bedoelde lieden konpen niet licht 
drie liter meer dan zij oogenblikkelijk wenschen te drinken. 

Volgens het Voorloopig Yerslag werd gevreesd, dat voor 
slijterijen geen vergunning zal worden gevraagd en toch da ir 
sterke drank in het klein zal worden verkocht, derhalve clan
destien, vooral indien de slijterijen met een andere winkelne
ring gecombineerd zijn. De ondergeteekenden blijven van mee
ning dat die vrees niet gegrond zal blijken en dat integendeel 
de verhooging van 2 tot 5 liter bet tegengaan van den clan-
destienen verkoop gemakkelijker zal maken. Men vcrgete toch 
niet, dat voor het toedienen of schenken van sterken drank de 
aanwezigheid van glazen in de localiteit noodzakelijk is, en die 
aanwezigheid toont aan, dat daar dranken, welke ook, plegen 
te worden toegediend ; maar zoodra dit het geval is mag in 
die voor het publiek toegankelijke localiteit — wat toch etn 
slijterij zeker is — waarvoor geen vergunning is verleend, 
ingevolge het nieuwe nommer 3 van art. 1G geen sterke drank 
in voorraad zijn. Reeds dit in voorraad hebben van sterken 
drank is daar onder die omstandigheden strafbaar. 

Ten einde het aanvragen van buitengewone vergunningen 
voor slijterijen, waar men bij kleinere hoeveelheden dan 5 liter 
wil verkoopen, niet tegen te houden door een te hoog geoor
deeld vergunningsrecht, is thans de bij art. 26 a toegestane 
vermindering met vijf en twintig ten honderd op 50 % ge
bracht. De ondergeteekenden vertrouwen, dat hierdoor tevens 
het groote bezwaar van eenige leden tegen den voor slijterijen 
voorgestelden maatregel zal zijn weggenomen. 

Art. I I I . De in de eerste plaats gestelde vraag, op welk 
tijdstip het zielental der gemeente moet worden genomen, kan 
wel niet anders beantwoord worden dan in dezen zin, dat bet 
zielental op het tijdstip waarop over eene aanvraag om ver
gunning wordt beschikt, beslissend is, met dien verstande ech
ter dat bij inmiddels gebleken aanwas der bevolking, waardoor 
voor dio gemeente een andere verhouding van liet aantal ver
gunningen tot het zielental zou gaan gelden, toch de tot dus-
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ver geldende verhouding maatstaf blijft. Dit laatste volgt uit 
den slotzin van het eerste lid van art. 2. 

Hoe het zielental moet worden berekend kan gerust aan Bur
gemeester en Wethouders worden overgelaten ; deze zijn ver
antwoordelijk, dat zy geen meerdere vergunningen verleenen 
dan art. 2, eerste lid, toestaat en zullen dus zich op een gegeven 
OOgenblik van de grootte der bevolking moeten vergewissen, 
bijv. door telkens van het tijdstip af, waarop het zielental is ge
constateerd, aanteekening te doen houden van den loop der be
volking in de gemeente. 

Dat voor bet restant van het aantal inwoners, dat boven het 
laatste 500, 400 tal enz. overblijft, geen vergunning mag wor
den verleend is duidelijk, waar de wet zegt dat slechts één ver
gunning geoorloofd is op 500, 400 enz. inwoners. In dezen zin 
is o.'a. beslist bij de Koninklijke besluiten van 10 en 20 Juni 
1884 (Staatsbladen nos. 111 en 114). 

Eene beslissing omtrent een en ander in de wet zelve komt 
overbodig voor, als zijnde het artikel inderdaad duidelijk ge
noeg. 

Art. 25 a, tweede lid, is in dien zin gewijzigd, dat de daar 
bedoelde vergunningen boven het wettelijk maximum voor 
slijterijen door Burgemeesters en Wethouders zullen verleend 
worden; er bestaat inderdaad geen reden Gedeputeerde Staten 
daarmede te belasten. 

Met het denkbeeld om in het algemeen de beslissing over het 
toestaan van buitengewone vergunningen aan Burgemeester en 
Wethouders te laten en van hunne uitspraak voor ieder be
roep o]) de Kroon open te stellen, kunnen de ondergeteekenden 
niet instemmen. (Jok volgens do in het ontwerp voorgestelde 
bepaling staat beroep op de Kroon open, wel is waar alleen 
voor enkele autoriteiten, dus niet voor ieder, maar zulks komt 
ook onnoodig voor. Bij de beslissing op zoodanig hoeger be
roep zou toch moeten worden te rade gegaan met de adviezen 
van degenen, die nu tot appel gerechtigd zullen zijn. 
Daarenboven is het niet te verwachten, dat van de aan parti
culieren te verleenen bevoegdheid om eene beslissing in 
appèl uit te lokken een ruim gebruik zou worden ge
maakt, en waarschijnlijk zouden do enkele door ben in te 
stellen beroepen meer uit vrees voor concurrentie, misschien 
wel uit broodnijd, voortkomen dan uit ernstige overwegingen 
van algemeen belang. Trouwens ook volgens het R-egeerings-
voorstel kan ieder zijne bezwaren tegen bet verleenen van ver
gunning reeds vooraf inbrengen ingevolge het tweede lid van 
art. 5, en bovendien blijft de gewone bevoegdheid der Kroon 
tot vernietiging van de besluiten wegens strijd met de wet of 
het algemeen belang onverlet; ieder kan ten betooge van zoo-
danigen strijd zich tot de Koningin wenden. 

De beslissing in banden van Gedeputeerde Staten schijnt 
niet alleen meer eene uniforme toepassing te zullen bevorderen 
dan wanneer in elke gemeente een ander college over de zaak 
zou oordeelen, maar ook een grooteren waarborg te geven tegen 
plaatselijke en persoonlijke invloeden. AVaar thans de vergun
ning toch afhankelijk is van de machtiging van Gedeputeerde 
Staten, is het rationeeler-de beslissing zelve aan dit college ta 
geven en niet aan Burgemeester en Wethouders, doch deze' 
alleen tot advies te roepen. ' 

Tegenover degenen, die zouden willen breken met het ver
leenen van vergunningen boven het maximum zij opgemerkt, 
dat niet dit stelsel door do praktijk is veroordeeld doch alleen 
de wijze waarop het tot dusver in toepassing wordt gebracht. 
Voor de wensehelijkheid om het stelsel zelf te behouden zij 
gewezen op de omstandigheid, dat sommige nuttige inrichtin
gen niet zouden tot stand komen of althans niet aan het goede 
doel zouden beantwoorden indien het volstrekt onmogelijk waro 
daarin sterken drank in het klein te verkoopen. De wet is ge
richt tegen het misbruik doch bedoelt geenszins het gebruik 
van sterken drank geheel onmogelijk te maken, en juist dat 
misbruik zal eerder worden gekeerd, indien in de inrichtingen 
tot gezellig en leerrijk verkeer desverlangd ook sterke drank te 
verkrijgen is, dan wanneer dit niet het geval is, waardoor som
migen althans die inrichtingen zouden mijden om elders, waar 
de verleiding voor misbruik veel grooter is, hun tijd door to 
brengen. Er is geen reden om aan te nemen, dat Gedepulecrdo 
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Herziening var. de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n . 97). Drank wet. 

Staten <«>lv hiermede gcon rekening zullen houden. 
Het aanwijzen van de „bijzondere omstandigheden" door de 

wet zelve is inderdaad niet doenlijk, althans niet anders dan 
in, algemeen» termen, gelijk de nieuw voorgestelde bepaling 
doet in de uitdrukking „bijzondere omstandigheden, afgeschei
den van het bijzonder persoonlijk belang van den aanvrager". 
Deze woorden wijzen aan, dat w a ander belang dan het hier 
genoemde vóór het verlecnen t a n de vergunning moet pleiten. 
Welke die „bijzondere omstandigheden'' zijn kan zeker niet 
limitatief worden aangegeven, gelijk in het Voorloopig Verslag 
zelf schijnt erkend te worden, maar wat zou eene enuntiatieve 
opsomming of omschrijving baten? In 18JW achtte dan ook 
geen enkel college van Gedeputeerde Staten eene oinschrij-
ming mogelijk. 

Zulks kan echter naar het oordeel der ondergeteekenden niet 
leiden tot de opdracht aan de Kroon om deze vergunningen te 
verleenen; hierdoor achten zij uniformiteit in de toepassing 
geenszins verzekerd, daar dan allicht met iederen voor deze be
sluiten verantwoordelijken Minister de maatstaf van beoordee
ling zou veranderen. Stabiliteit is in dezen veeleer te wachten 
van een minder aan afwisseling onderhevig college als dat van 
Gedeputeerde Staten. 

Daar voor slijterijen ook in het vervolg door Burgemeester en 
Wethouders vergunningen boven het maximum zullen worden 
verleend (art. 25a) , is in art. 2, derde lid, de tijdsbepaling 
„vóór 1 Januari 1901" geschrapt en wordt in plaats van „zijn 
verleend" gelezen „zijn of worden verleend". 

Van deze gelegenheid is alsnog gebruik gemaakt tot eene 
kleine wijziging in het tweede lid van art. 2 der wet, nam. tot 
schrapping van de woorden „of verhooging". De, bevoegdheid 
tot verhooging van het maximum in eene gemeente is tot nog 
toe een doode letter gebleven; nooit is daarvan gebruik ge
maakt. Het is wenschelijk haar op te heffen tegen het tijdstip, 
dat in elke gemente het aantal vergunningen tot het wettelijk 
maximum zal worden teruggebracht, opdat niet voor sommige 
gemeente-besturen alsdan do verleiding ontsta om te trachten 
daartegen te reageeren door verhooging van het maximum. 
Noodzakelijk kan die verhooging zeker niet zijn. Indien men 
al mocht meenen, dat in zekere buurt, bijv. eene nieuwe bijge
bouwde stadswijk, waar geen vergunningen krachtens art. 26a 
der wet bestaan en dus wellicht geen geoorlootde drankgelegen-
heden zullen zijn als deze tot het maximum zullen zijn beperkt, 
behoefte bestaat aan althans enkele plaatsen, waar ook sterke 
drank in het klein te bekomen is, dan kan hierin op andere 
wijze worden voorzien. Xiet eens zou het noodig zijn daarvoor 
vergunningen boven het maximum te verleenen ; de bevoegd
heid daartoe is trouwens niet gegeven om inrichtingen moge
lijk te.maken, waar verkoop van sterken drank hoofddoel zou 
zijn. De alsnog in art. 2 a van het gewijzigd ontwerp bijgevoeg
de bepaling sub 2°. geelt de gelegenheid tot het vestigen van 
dranklocaliteiten in een nieuwe wijk zonder vermeerdering 
van baar aantal in de geheele gemeente. Door toch een afzon
derlijk maximum vast te stellen voor buurten, waar maar al 
te, voel vergunningen zijn opeengehoopt door de nabijheid van 
havens of fabrieken of door andere omstandigheden, ontstaat de 
mogelijkheid om eene in de gemeente vrij vallende vergunning 
aan te vragen voor eene nieuwe wijk, waar nog geen of bijna 
geen drankgelegenhedeh zijn. 

Aft IV. Elke poging tot bestrijding van het drankmisbruik, 
van het volk zelf uitgaande, verdient ongetwijfeld groote waar
deering, maar het volk heeft ook aanspraak daarbij van over
heidswege te worden gesteund. Dat die bestrijding ook van de 
overheid mag uitgaan is steeds erkend sedert van overheidswege 
voorschriften met dat doel zijn gegeven tegen openbare dron
kenschap, tot regeling van de sluitingsuren van herbergen enz. 
En sedert de Drankwet mr bijna 20 jaren geleden is tot stand 
gekomen en daardoor de Rijkswetgever zich tot taak stelde den 
kleinhandel in sterken drank in bijzonderheden te regelen, kan 
zeker niet gezegd worden dat het in den geest onzer wetgeving 
ligt de drankbestrijding aan de gemeente-besturen over te laten. 
Het voorstel tot het vaststellen bij algemeenen maatregel van 
bestuur van algemeene eischen voor dranklocaliteiten is slechts 

? een nieuwe slap op den sinds 1881 betreden weg, en wel een 
stap waarvan de wenschelijkheid voldoende blijkt uit het genus 
in bijna alle gemeenten van zelfs de meest gematigde eischen, 
aan de inrichting van dranklocaliteiten te stellen. 

Do Ijodoeling is, gelijk reeds in § 4 der Memorie van Toe
lichting werd gezegd, enkel zoodanige eischen te stellen, welke 
onafhankelijk zijn van plaatselijke toestanden en omstandig
heden, bijv. omtrent ruimte, licht en ventilatie. Dit is on
getwijfeld mogelijk en dergelijke voorschriften kunnen zeer 
wel doel treffen. Aan de gemeenteraden blijft overgelaten des
geraden andere eischen daarnevens te bepalen en de algemeene 
eischen uit te breiden; hunne bevoegdheid is niet tot het laat
ste beperkt. 

Dat deze verhouding tusscheu de eischen, bij algemeenen 
maatregel te stellen, en die bij gemeenteverordening te bepalen, 
zou moeten leiden tot het omkeeren van de volgorde der beido 
leden van art. 2 a, kan niet worden toegegeven. De gekozen 
volgorde komt integendeel voor de juiste te zijn. In het tweede 
lid immers wordt gezegd „behalve die (d. i. de eischen) bij 
plaatselijke verordening te stellen" ; nu is het regelmatig dat 
over het stellen van deze eischen vooraf wordt gehandeld. 

Waarom het geven bij algemeenen maatregel van bestuur 
van algemeene voorschriften voor de hier bedoelde localiteiten 
niet zou zijn te rijmen met ons gemeenterecht, kunnen de onder
geteekenden niet inzien. De bepaling van art. 135 der Ge
meentewet sluit toch niet uit de macht van den Eijkswetgever 
om in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid 
zelf algemeen geldende voorschriften te geven, wat trouwens 
in tal van wetten is geschied; en het recht van den burge
meester, hem bij art. 188 met betrekking tot herbergen, tap
perijen enz. toegekend, wordt in geen enkel opzicht door de 
hier besproken bepaling van het ontwerp verkort. Daar niet 
de Minister eigenmachtig eischen kan stellen, maar zulks bij 
algemeenen maatregel van bestuur moet geschieden, dus de 
Baad van State vooraf moet worden gehoord, bestaat geen ge
vaar, dat ieder opvolgend bewindsman verandering in de rege
ling zal brengen. 

Uit de boven medegedeelde bedoeling blijkt reeds, dat het 
niet te doen is om de loealiteit*n aantrekkelijker te maken, 
maar alleen om algemeene eischen van hygiëne te doen in acht 
nemen. Deze zullen niet zooveel uitgaven vragen, dat zij de 
tappers op belangrijke kosten jagen, en van een zijdelingsch of 
op bedekte wijze treffen van de tappers in hun bedrijf kan 
daarbij geen sprake zijn. 

Wat de andere bevoegdheid betreft, die tot het geven van 
voorschriften omtrent de sluiting van publieke localiteiten met 
vergunning en omtient de tijdelijke staking daarin van den 
kleinhandel, verondersfelt het Voorloopig Verslag de mogelijk
heid van misbruik. Die mogelijkheid bestaat ten aanzien van 
alles, maar zij mag toch geen reden zijn om maatregelen, die 
heilzaam kuiinen werken, na te laten. 

Welke „omstandigheden" bedoeld zijn geeft de Memorie van 
Toelichting reeds aan; ze alle met name te noemen in de wet 
is niet wel mogelijk, en ook niet wenschelijk omdat zich na' 
eenigen tijd nieuwe kunnen voordoen. En eene enuntiatieve 
omschrijving zou ook hier geen nut hebben; een „drijver op 
het gebied der drankbestrijding" zou zich daardoor niet gebon
den achten. 

Christelijke en nationale feestdagen kunnen zeer zeker „de 
vrees wettigen voor misbruik van sterken drank", indien die 
feestdagen ter plaatse bijzonder plegen gevierd te worden door 
herbergbezoek, en de „omstandigheid" dat kermis wordt ge
houden kan aanleiding geven om bijv. op zeker uur van den 
dag of den avond den drankhandel te doen staken. Ook het 
„vertrek van verlofgangers" kan onder de hier bedoelde om
standigheden worden begrepen. 

Dat bij gelegenheid van lotingen voor de nationale militie' 
ergerlijke tooneelen van dronkenschap voorvallen, is algemeen 
bekend. Sluiting van herbergen kan ongetwijfeld daarin ver
betering brengen, al blijft bet mogelijk zich toch te bedrinken. 

De woorden „de localiteiten, waar verkoop van sterken drank 
in het klein mag worden vergund" zijn opzettelijk zóó gekozen 
om te doen uitkomen, dat voor localiteiten, die reeds in het 
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bezit van vergunning zijn, poen nieuwe eiscben mogen gesteld 
worden. Deze bedoeling blijkt ook uit 'dcn aanhef der toelich
ting tot art. XX van het wetsontwerp. 

De hier behandelde bepaling maakt in het gewijzigd ontwerp 
niet meer de eenige nieuwe tui van art. 2 a. In dit artikel werd 
het laatste lid van het tegenwoordige artikel 2 aanvankelijk 
ongewijzigd overgenomen, doch thans is dit aangevuld met een 
nieuw nummer, dat de vaststelling door den gemeenteraad mo
gelijk maakt van kleinere maxima voor bepaalde deelen der 
gemeente, Keeds aan het slot van liet antwoord ad art. I I I 
werd daarop gewezen. Die bevoegdheid heeft een tweele
dig doel: vooreerst om het overgroot aantal vergunnin
gen, in sommige wijken of straten bestaande, waardoor deze 
een aaneengeschakelde reeks van kroegen bevatten, te vermin
deren, en ten andere, als onmiddellijk gevolg van het daardoor 
vrijvallen van vergunningen, om de mogelijkheid van vestiging 
van enkele drankloealiteiten buiten de aangewezen wijken, bijv. 
in nieuwe stadsgedeelten, in het leven te roepen. Op deze wijze 
kan in deze buurten de clandestiene drankveikoop, die daar 
thans, hij geheel gemis van localiteiten niet vergunning, veelal 
welig tiert, beter worden tegengegaan. 

Dit nieuwe nummer 2 maakt het dus mogelijk het geheele ge
oorloofde aantal vergunningen in de gemeente meer gelijkmatig 
dan tot dusver het geval is, over de verschillende buurten, af-
deelingen of wijken te verdeelen, doch dit zal eerst mogelijk 
worden met ingang van het oogenblik, waarop het wettelijk ma
ximum zal worden bereikt, omdat met verkregen rechten reke
ning moet worden gehouden. 

Evenmin als tot nu toe door toepassing van het laatste lid 
van art. 2 localiteiten, krachtens art. 26 bestaande, uit zekere 
wijk konden worden geweerd of aan te stellen voorwaarden of 
eiscben mochten worden onderworpen, zal ook zoodanige loca-
liteit kunnen worden getroffen door een verordening, als in 
het nieuwe nummer 2 bedoeld. Ook de bij bet tweede lid van 
art. 2 a bedoelde algemeene maatregel, houdende eiscben voor 
localiteiten, zal niet gelden voor de zoodanige, die haar recht 
van bestaan ontleenen aan art. 26. Een en ander uitdrukkelijk 
te bepalen schijnt niet noodig; met betrekking tot het tegen
woordige laatste lid van art. 2 der wet werd zulks ook niet in 
de wet bepaald, doch alleen in do Memorie van Toelichting 
gezegd. 

Art. V. Tegen een verbod van vergunning voor wachtka
mers van openbare middelen van vervoer bestaat thans, nu die 
localiteiten ongeveer alle vergunningen bezitten, groot bezwaar. 

Kappers- en barbierwinkels zijn in de steden in den regel 
„winkelneringen", en voor het platteland, waar dit met de 
zoogen. „scheerwinkels" zelden het geval is, zou een verbod 
van combinatie tot bezwaren aanleiding geven, omdat daar het 
barbiersvak alleen gewoonlijk geen voldoend middel van be
staan is. 

Bestaande vergunningen te name van scheepsbevrachters en 
stevedores zullen krachtens art. 9, lü., moeten worden inge
trokken als de houders dit beroep niet staken; art. 28 waarborgt 
hun niet de voortduring der vergunning in dit geval. 

Het aannemen van werklieden en het sluiten van arbeids
contracten is te moeilijk waar te nemen om op grond daarvan 
eene vergunning te doen woigeien. 

Het woord „plegen" is moeilijk te missen; een zekere conti
nuïteit is noodig alvorens tot zoo krassen maatregel mag wor
den overgegaan. Ook kan de tapper niet altijd verhinderen, 
dat eens een enkele keer een loon wordt uitbetaald. De nieuwe 
bepaling zal voornamelijk preventief werken: uit vreet de ver
gunning te verliezen zal de vergunninghouder geregelde uit
betaling van loonen in zijn localiteit niet toestaan. 

Al wordt hier en daar het verbod van combinatie met eene 
andere winkelnering ontdoken door eene afscheiding meer in 
f.ehijn dan in werkelijkheid, de ondergetcekenden zouden toch 
niet gaarne terugkomen op dat verbod, zooals het nu luidt, dat 
niet dan na ernstige en herhaalde overweging in de wet ia 
gebracht. 

Art. VI. Ook nu reeds wordt de in het eerste lid van art. 4 en 
ook de in het laatste lid bedoelde vrijstelling voor een bepaal

den tijd verleend', na verloop van welken zij opnieuw kan wor
den gevraagd. Zóó is het althans regel ten aanzien van do 
vrijstellingen, bij Koninklijk besluit toegekend. Er bestaat geen 
bezwaar dat tijdelijk karakter in de wet te doen uitkomen, doch 
dan gelijkelijk voor de drie leden van het artikel. 

De juiste opmerking, dat in de onderscheidene leden van art. 
4 verkeerdelijk van een verbod wordt gesproken, heeft tot ver
andering van redactie geleid. Van deze gelegenheid is teven» 
gebruik gemaakt duidelijk te bepalen, dat niet van een alge
meen besluit sprake mag zijn voor een zekere soort van gebou
wen of voor een geheele klasse van ambtenaren, doch dat voor 
elk gebouw en met betrekking tot eiken persoon een afzonder
lijk besluit noodig is. Ook de nieuwe redactie van het tweede» 
lid is gewijzigd. 

De oorspronkelijke bedoeling van den wetgever kan geene 
andere zijn geweest dan thans door de slotwoorden van het 
gewijzigd tweede lid wordt aangenomen, namelijk dat er met 
de gecombineerde inrichting mede slechts twee verkoopplaat-
•sen zullen mogen zijn, dus vóór het verleenen van de vrijstel
ling slechts ééne vergunning. "Ware vrijstelling nog mogelijk 
indien er reeds twee vergunningen bestaan, m. a. w. hadden de 
woorden „twee plaatsen-' betrekking op den tijd vóór de vrij
stelling, dan zouden achtereenvolgens verschillende vrijstel
lingen kunnen worden gegeven, wat in volkomen strijd met do 
bedoeling van do geheele bepaling zou zijn; ééne gecombi
neerde inrichting werd toch in elke kom van een dorp enz. vol
doende geacht, omdat dan althans daar de behoefte aan een! 
kruidenierswinkel enz. is vervuld; — met het oog hierop 
werd het tweede lid in art. 4 opgenomen. 

Nu in verband met deze bedoeling de slotwoorden van het 
artikel gewijzigd zijn is het wenschelijk tevens te doen uitko
men dat slechts voor ééne localiteit het voorschrift van art. 3, 
n°. 8, buiten toepassing mag worden gesteld; daarom zijn als
nog de woorden „eene localiteit" veranderd in „ééne localiteit". 

Art. VIL Bij het afkeurend oordeel, over de regeling van 
dit artikel uitgesproken, schijnt men over het hoofd te hebben 
gezien, dat zij niet geldt voor den overgangstijd, maar integen
deel voor normale omstandigheden, en dat daarom art. 1, derde 
lid, toepasselijk is, hetwelk o. a .voorschrijft, dat in het ver
zoekschrift nauwkeurig moeten worden opgegeven de locali
teiten, waar men sterken drank in het klein wenscht te ver-
koopen. Dientengevolge is de in het Voorloopig Verslag ge
geven voorstelling van het gelijktijdig toestroomen van een 
groot aantal verzoeken zoodra slechts ééne vergunning be
schikbaar is, minst genomen overdreven, zoodat de moeilijk
heden, waarop het Voorloopig Verslag wijst, niet te vreezen 
rijn, 

Intusschen moet worden toegegeven, dat do billijkheid mede
brengt op geen' verzoekschrift afwijzend te beschikken en
kel omdat toevallig op dat oogenhlik nog het maximum is 
bereikt. Daarom is in dien zin eene wijziging in het ontwerp 
gebracht. Het vierde lid van art. 5 is zóó veranderd, dat daar 
een voorbehoud wordt gemaakt voor de verplichting van bur
gemeester en wethouders om op elk verzoekschrift binnen een 
bepaalden termijn te beschikken. In verband daarmede is een 
nieuw art. 5 a ingevoegd, dat bedoeld voorbehoud nader aan
duidt en de aanhouding van verzoekschriften beveelt, die alleen 
omdat geene vergunning beschikbaar is zouden moeten worden 
afgewezen, alsmede de latere afdoening daarvan regelt. Door 
een en ander .waarbij het denkbeeld is uitgewerkt door Mr. 
A. VAV GJJ.V in het Weekblad voor de Burgerlijke Administra
tie n°. 2001 aangegeven, konden de laatste zinsneden van art. 
•5, vierde lid, van art. 9, laatste lid, en van art. 2') b, eerste lid, 
vervallen, en is art. 5 n van het oorspronkelijk ontwerp gewor
den art. 5 b. 

Tegen het in de gelegenheid stellen van den langstlevende 
der echtgenooten om de nering in de bestaande dranklocaliteit 
voort te zetten ook na het einde van het loopende vergunnings-
jaar (in de voortzetting gedurende dat jaar voorziet reeds het 
laatste lid van art. 8 der wet) hebben de ondergeteekenden 
geen bezwaar. Met den overlevenden echtgenoot worden evenwel 
te dien aanzien gelijkgesteld de minderjarige inwonende kin-
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deren. Ecne bepaling in dien zin schijnt het best vast te kop-
peh'ii aan het tegenwoordig Laatste lid van art. 8, wat dan ook 
thans wordt voorgesteld ('oor l>ij art. XI I van liet ontwerp drie 
in plaats van twee nieuwe leden aan ait. 8 toe te voegen, l iet 
eenvoudigste middel is de vergunning icn name van den over
levenden echtgenoot of een minderjarig inwonend kind op 
diens verzoek te doen overschrijven, behoudens natuurlijk het 
geval, dat er eene omstandigheid aanwezig is, die volgens art. 
'ó tot weigering van vergunning zou leiden. 

Deze nieuwe bepaling mag echter eerst beginnen te werken 
na 1 Mei 1900, wanneer de normale toestand zal zijn ingetre
den, opdat zij niet voor een deel krachteloos make de voor
schriften van art. 20, eerste lid, volgens welke na 1 Mei 1901 
geen onvoorwaardelijke overgang van vergunningen aan der
den meer is toegelaten. 

De bedoeling is, dat de in het eerste lid van art. 5 voorge
schreven toezending aan burgemeester en wethoudeis zal ge
schieden door Gedeputeerde Maten. Door de invoeging van de 
woorden „door dat college" is zij thans duidelijk uitgedrukt. 

l iet voorschrift, dat ecne afwijzende beschikking in gesloten 
omslag moet worden uitgereikt, is niet nieuw, doch komt se
dert 1881 in de wet voor; het wordt thans alleen verplaatst van 
het te schrappen art. 10 naar art. 5. De weglating van dit bijna 
twintig jaren lang gegolden hebbende voorschrift zou allicht 
leiden tot het vooitaan open uitreiken van afwijzende beschik
kingen, en dit kan, om de daarin vermelde motieven, soms niet 
gewenseht zijn. 

Art. VI I I . Ook naar de bepaling van het tegenwoordige 
art. 11 der wet kan alleen de Burgemeester in beroep komen 
tegen het verleenen van eene vergunning door Burgemeester 
en Wethouders, en niet iedere wethouder. Er bestaat geen vol
doende reden tot de bedoelde uitbreiding. Het is hier niet te 
doen om aan elke minderheid de bevoegdheid tot appèl te 
geven, maar om aan een orgaan van het Staatsbestuur, als hoe
danig do burgemeester is aan te merken, de gelegenheid te 
schenken op eene bepaalde wijze eene hoogere beslissing in te 
roepen, indien hij meent, dat in strijd met eenige bepaling dei-
wet is beslist. Op eene bepaalde wijze, want hier wordt slechts 
een bijzonder middel gegeven, naar analogie van art. 70 der 
gemeentewet, om tegen een besluit van Burgemeester en Wet
houders oj) te komen. Ook dat art. 70 kent het recht 
om een besluit niet ten uitvoer te brengen en de beslissing der 
Koningin ter zake in te roepen alleen toe aan den Burgemees
ter als hoofd van den llaad en van het college van Burgemees
ter en Wethouders, niet ook aan een Wethouder. Indien de 
Burgemeester deel uitmaakte van de meerderheid geldt art. 7U 
niet. Hetzelfde geldt van den Commissaris der Koningin krach
tens art. 32 der Provinciale wet. 

Aan „derden" wordt niet de bevoegdheid toegekend om tegen 
bet verleenen van eene vergunning in hooger beroep te komen, 
omdat zulks overbodig is door het ïeeht van appèl, aan ver
schillende autoriteiten gegeven. Dit neemt echter niet weg, dat-
zij bevoegd zijn de aandacht van de met vernietigingsrecht be-
kleede Kroon te vestigen op het vermeend bestaan van strijd 
met de wet. 

In de aan het slot bedoelde moeilijkheid is voorzien door 
aanvulling van het derde lid van het artikel. 

Art. IX. Om de redenen, door „andere" leden aangevoerd, 
achten de onilergeteekenden de door sommigen voorgestelde 
wijziging in den grondslag voor de berekening van het ver
gunningsrecht niet raad mam i De omvang van het bediijt hangt 
trouwens onafscheidelijk samen met de localiteit. Daarenboven 
zou de bedoelde wijziging een geheel nieuwe wijze van schatten 
noodzakelijk maken, waarvan de uitkomsten niet vooraf kunnen 
worden nagegaan, zoodat niet kan worden bepaald in hoeverre 
verhooging van het minimum en het maximum van het ver
gunningsrecht met de nieuwe wijze van schatting zou moeten 
gepaard gaan, terwijl het toch vaststaat, dat, indien de gewone 
huurwaarde der localiteiten buiten rekening werd gelaten, een 
vrij aanzienlijke verhooging billijk en noodzakelijk zou zijn. 
Een daartoe strekkend voorstel zou echter in elk geval hevige 
bestrijding van den kant der belanghebbenden ontmoeten. 

Handelingen der ^taten-Genernal. Buigen. 1900—1P01. 

Voorschriften omtrent de keuze der schatters en een leid" 
draad voor hunno werkzaamheden, die nadere bepalingen zou 
inhouden dan het tweede lid van art. ü geeft, kunnen bezwaar
lijk in de wet worden opgenomen. 

De verwachting van weinig of geen resultaat van het veran
derde stelsel, waardoor bij verkoop op Zondag eene verkooging 
van het vergunningsrecht zal plaats hebben, schijnt te steunen 
oj) de in het Voorloopig Verslag voorkomende berekening hoe
vee! men volgens het nieuwe stelsel en hoeveel men thans kan 
besparen door niet op Zondag te tappen, zijnde dit respectieve
lijk 25 % en 2 0 % . Hieruit wordt geconcludeerd, dat de prik
kel tot dien beperkten verkooptijd minder sterk zen worden. 
Daarbij wordt echter over het hoofd gezien, dat de bepaling 
betreffende den niet-verkoop op Zondag in verband moet wor
den beschouwd met de bepaling betreffende den niet-verkoop 
des avonds na 10 uur. Door beide te zamen wordt wel degelijk 
een groote besparing verkregen. Om echter ook den niet-ver
koop alleen op Zondag nog meer te bevorderen is thans de ver
meerdering voor dien dag op 10 % gesteld. 

De samenkoppeling van den Zaterdagavond aan den Zondag 
moge hier en daar op het platteland de betaling van veiminclerd 
vergunningsrecht tegenhouden, voor de steden is zij niet van 
invloed, omdat daar weinig onderscheid te dezen opzichte wordt 
gemaakt tusschen Zaterdagavond en een anderen avond der 
week. De voorgestelde afscheiding komt dus, minder noodig 
voor en zij zou de regeling bijzonder gecompliceerd n i a k n 
door voor het eene vermeerdering van het recht te vorderen, 
voor het andere vermindering toe te staan. 

"\\ at de andere vermeerdering, die met 25 %, betreft, is het 
zeer zeker juist voor groote steden, dat een enkele tapper des 
avonds te 10 uur niet kan sluiten zonder althans een deel van 
zijn klandisie te verliezen, doch indien meerderen samengaan, 
wat om de in de Memorie van Toelichting aangevoerde redenen 
mag verwacht worden, houdt dat gevaar op. 

Hoewel de ondergeteekenden inderdaad verwachten, dat do 
nieuw voorgestelde regeling van het vergunningsrecht er toe 
zal leiden dat vele localiteiten te 10 uur des avonds zullen 
worden gesloten, meenen zij niet te mogen overgaan tot een 
bepaald gebod in dien zin, omdat men daardoor zou treden op 
een terrein dat ligt buiten het kader van deze wet. Zulk een 
gebod zou na 10 uur des avonds den verkoop ook van andere dan 
sterke dranken onmogelijk maken in localiteiten met vergun
ning. Zoodanig ingrijpen in een bedrijf, dat niet strijdt met het 
doei der wet, komt voor een te radicaal middel te zijn om mis
bruiken te weren, dat niet mag worden aangewend tenzij ten 
aanzien van alle localiteiten, waar gelagen worden gezet, ook die 
zonder vergunning; anders zouden de vergunningsrecht be
talen den te zeer worden benadeeld ten bate van de houders 
van localiteiten, waar geen sterke drank wordt verkocht. Om 
echter misbruiken, als die het Voorloopig Verslag noemt, zoo
veel mogelijk te voorkomen, ze althans strafbaar te doen zijn, 
is in art. 16, 4°., thans ook opgenomen het in de daar vermeide 
localiteiten gedurende den hier bedoelden tijd toelaten van het 
gebruik van sterken drank. 

Ten overvloede wordt thans, door de toevoeging van eenige 
woorden aan het slot van het vierde lid, uitdrukkelijk te ken
nen geven, dat de genoemde tijdvakken bij plaatselijk' verorde
ning mogen worden aangewezen als de zoodanige, gedurende 
welke de tapperijen moeten gesloten zijn. Is zulks geschied, dan 
volgt hieruit, dat gedurende zoodanig tijdvak het verkoopen en 
schenken van sterken drank ingevolge plaatselijke verordening 
verboden is. In dat geval wordt geen verhoogd vergunnings
recht betaald. 

De bezwaren tegen het overbrengen van de heffing van ver
gunningsrecht van de gemeente op het Rijk, zijn iceds hier
boven in § 2 vermeld. 

De aanteekening, voorgeschreven bij het vijfde lid van art. 6, 
geschiedt door den ambtenaar, met de waarmerking van het 
afschrift belast. Do uitdrukkelijke schriftelijke anavrage daar
toe is noodig, omdat die ambtenaar, zijnde de gemeente-secreta
ris, niet bekend is, althans niet bekend behoeft te zijn, met de 
betaling voor het volgend jaar van bet vergunningsrecht, veel 
minder met die van het vermeerderd recht, zoolang hij niet eeu 
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onderzoek daarnaar heeft ingesteld ten kantore van den gb-
jneente-ontvanger. Mu gaat het echter niet aan hem tot zooda
nig onderzoek te verplichten ten aanzien van alle vergunning
houders. De belanghebbende zelf heeft te zorgen, dat zijne door 
de betaling van vermeerderd vergunningsrecht verkregen be
voegdheid behoorlijk hvorde geconstateerd, opdat hij tegen 
strafvervolging zij gevrijwaard. De eiscli daartoe is niet onbil
lijk en dat die niet in overeenstemming zou zijn met eene goede 
strafwetgeving kan niet worden erkend: het strafbare feit is 
niet alleen het verknopen zonder het verschuldigde recht te 
hebben betaald, maar ook het niet zorgen, dat van die betaling 
blijkt in de localiteit zelve; de bezoekers hebben er aanspraak 
op, dat ook dit laatste geschiedt. 

Art. X. De bedenkingen, tegen dit artikel gemaakt, zijn 
reeds in § 3 dezer Memorie behandeld. De alsnog aangebrachte 
wijziging is ook daar toegelicht als een compromis tusschen 
hen, die de wet niet naar de bedoeling doch naar de letter wil
len uitleggen, en hen, die het omgekeerde wenschen, gelijk de 
Begeering. 

Het nieuwe bijgevoegde derde lid van art. 7 is ad art. I dezer 
Memorie besproken. 

Art. XI . Een algemeen en absoluut verbod tot verkoop van 
sterken drank in het klein in logementen, zelfs aan logeergas-
ten, zouden de ondergeteekenden eene onnoodige hardheid ach
ten. Juist die drankverkoop levert de minste bezwaren op en 
leidt bijna in het geheel niet tot misbruik met de gevolgen van 
dien. Dezen verkoop — den bijna onschadelijken — verbieden 
en dien verkoop in allerlei andere localiteiten, waar die veelal 
schadelijk 'werkt en ergerlijke toestanden met zich brengt, toe
laten, zij het ook tegen betaling van een vergunningsrecht, zou 
een zonderlinge wijze van wetgeving zijn. Daarenboven zou 
zoodanig verbod aan het reizend publiek groot ongerief veroor
zaken en het allicht naar andere, gevaarlijker drankgelegen-
heden drijven, die men niet zou bezoeken indien men in zijn 
hotel kon bekomen wat men verlangt. Het verbod zou dus een 
verkeerde uitwerking hebben. 

Ook daarom is dit niet aan te bevelen, omdat het zoo gemak
kelijk kan ontdoken worden en derhalve veel zou ontdoken wor
den, tenzij zeer krasse maatregelen van controle werden toe
gepast, die zich zouden moeten uitstrekken tot de logeerka
mers der gasten, wat toch niet wenschelijk kan zijn. 

Eene onderwerping van den hier bedoelden verkoop aan al de 
bepalingen der Drankwet is evenmin aan te bevelen, omdat zij 
feitelijk op een verbod van dien verkoop zou neerkomen, of wel 
op ontduiking op groote schaal zou uitloopcn. Deze laatste zou 
zeer te vreezen zijn indien de vergunning niet gold voor het 
geheele logement, de logeerkamers niet uitgezonderd. En eene 
zoo uitgebreide vergunning zou toch zelden of nooit worden 
gevraagd omdat het daarvoor te betalen vergunningsrecht veeï 
te hoog zou zijn in vergelijking met den geringen verkoop van 
sterken drank aan logeergasten. 

Het geheel buiten de wet stellen van dien drankverkoop — 
een ander uiterste — heeft volgens de ervaring tot misbruiken 
aanleiding gegeven, bestaande in het tappen ook aan niet-lo-
geergasten, waarvan het op de politie en de justitie rustend be
wijs zelden te leveren is. De bestendiging van dezen toestand 
wordt ook blijkens het Voorloopig Verslag niet gewenscht. 
Maar dan is ook een middenweg, zooals de Regeering heeft voor
gesteld, van zelf aangewezen. Dat bij deze regeling niet de 
hand zou kunnen gehouden worden aan het verbod om voor 
bordeelen vergunning te verleonen, is niet te verwachten, daar 
de administratie en de politie zeer wel kunnen beoordeelen of 
«'iic inrichting, al wordt deze ,,hotel" genoemd, een bordeel is. 
Indien op dezen grond de vergunning wordt geweigerd is alle 
verkoop van sterken drank in het zoogen. hotel verboden en 
strafbaar, terwijl volgens de bestaande wet voor den rechter zou 
moeten bewezen worden, dat de verkoop zonder vergunning in 
een hótel-bordeel aan niet-logeergasten heeft plaats gehad. 

Een afdoenden waarborg tegen verkoop aan anderen dan logeer-
gasten levert de gevorderde verklaring inderdaad niet op, doch 
wel mag deze geacht worden tot voorzichtigheid te zullen aanspo

ren. Het hoofddoel van die verklaring is intusschen het aan
wijzen van het kenmerkend onderscheid tusschen deze soort van 
vergunningen en de gewone, waarvoor recht is verschuldigd en 
die aan het maximum van art. ~ en aan de bepalingen van art. 
2 u gebonden zijn. , 

Het bezwaar, aangevoerd tegn de verplichting van het Open
baar Ministerie om te bewijzen dat de overtreder hem, aan wien 
hij sterken drank verkocht, niet te goeder trouw als logeergast 
Ingebouwde, geldt niet de hierbedoelde verklaring en dus niet 
(fit artikel, maar art. 1G, 5°. Ten aanzien van de redactie van 
die strafbepaling is het niet zonder gewicht. Om. de in de Me
morie van Toelichting aangegeven reden kan echter niet in het 
algemeen van „logeergasten" worden gesproken, zonder aan dat 
woord een gewrongen beteekenis te geven. De thans in art. lü, 
5°., gekozen woorden ,,die naar redelijk inzicht als logeergasten 
zijn te beschouwen", ondervangen het bezwaar door een geheel 
objctieve beoordeeling te eischen. De uitdrukking „naar rede
lijk inzicht" is ontleend aan het ontwerp van wet tot herziening 
van het Tweede Doek van het Wetboek van Strafrecht, waar zij 
in een aantal artikelen voorkomt. De omslag en de last van het 
telken jare opnieuw aanvragen van deze vergunning onder af
legging van de meer genoemde verklaring, zijn niet te groot te 
noemen voor het bekomen van eene vergunning waarvoor geen 
recht wordt betaald. In elk geval worden zij wel opgewogen 
door het daaraan verbonden voordeel, dat niet na verloop van 
jaren het beperkt karakter der vergunning uit het geheugen 
geraakt. 

Hoewel niet bepaald noodig kan toch de vermelding in het 
laatste lid ook van art. 3, 1°., evenals van art. 8, derde en vier
de lid, misverstand voorkomen. Art. 8, vijfde lid, zou ook op 
vergunningen voor logementen toepasselijk kunnen zijn, indien 
het niet eveneens werd uitgezonderd ; dit laatste is wenschelijk 
omdat voor deze soort van vergunningen uitbreiding van de 
localiteiten vrij onverschillig is. De uitzondering van art. 3, 
n°. 9 (nieuw n°. 10) komt onnoodig en in vele opzichten niet 
wenschelijk voor. Het laatste lid van art. 4 geeft ook voor loge
menthouders het middel aan de hand om ondanks hun openbaar 
ambt te trachten het bekomen van vergunning mogelijk te 
maken; op deze wijze kan de raadzaamheid van dispensatie 
voor elk gegeven geval aan de eischen van het openbaar belang 
worden getoetst. 

Art. XI I . Daar volgens het gewijzigd ontwerp drie nieuwe 
leden bij art. 8 worden gevoegd, waarvan het eerste reeds ad 
art. V i l in deze Memorie is toegelicht, zullen de oorspronke
lijk als nieuw derde en vierde lid voorgestelde bepalingen thans 
het vierde' en het vijfde lid uitmaken. 

Een voorschrift, dat eene vergunning onder zekere omstan
digheden vervalt, kan niet facultatief zijn; wil men de vergun
ning niet per se doen vervallen, dan zou de mogelijkheid van 
intrekking moeten worden gesteld. Doch eene facultatieve in
trekking van de vergunning is tot dusver in de Drankwet niet 
bekend. Dij het gegrond vermoeden, dat van de bloote bevoegd
heid tot intrekking, zonder verplichting daartoe, zoo goed als 
nooit gebruik zou worden gemaakt, is het ook niet wenschelijk 
dit novum in de wet te brengen. Dat het vervallen van de ver
gunning ingeval van verzuim van de kennisgeving buitenge
woon hard zou zijn, kunnen de ondergeteekenden niet inzien; 
ook al verzet men slechts een deur of een raam, dan is zulks 
toch een daad, die op last of althans met medeweten van den 
vergunninghouder geschiedt, zoodat zij hem moet herinneren 
aan zijne verplichting tot kennisgeving. Waar men niet ver
zuimt de tijdige betaling van het vergunningsrecht — wat veel 
eerder mogelijk is en toch onherroepelijk de vergunning doet 
eindigen — kan men wel bij gelegenheid van die betaling ook 
voor de kennisgeving zorgen. De ondergeteekenden kennen 
trouwens geen ander afdoend middel om de vermelding van 
de localiteiten in de vergunning bij voortduring overeenkom
stig de werkelijkheid te doen zijn, en dit laatste is toch absoluut 
noodig. 

Wat het betoog betreft, op bladz. 1G der Memorie van Toe
lichting, zij opgemerkt, dat vergrooting zonder verbouwing 
reeds mogelijk is door eenvoudig een aangrenzend vertrek mede 
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in gebruik te nemen, tegen welke soort van uitbreiding moet 
gewaakt worden, omdat daardoor niet alleen de localiteiten vau 

'aard kunnen veranderen, maar ook vergunningsrecht ontdoken 
zou worden. Intusschen behoeft niet elke wijziging in de loca-
liteiten, zelfs al gaat zij met vergrooting zouder verbouwing 
gepaard, te worden bemoeilijkt. Ook bier worde beslist of tegen 
wijziging van'do vermelding in de vergunning, onverminderd 
c. q. verkoogiug van bet recbt, kan worden toegestemd. Met 
dit doel is bet eerste lid van art. 8 alsnog aangevuld. Wie zijn 
loealiteit wenscbt te vergrooten en daartoe het middel van ver
bouwing bezigt, valt niet, zooals het Voorloopig Verslag be
weert, per se onder de vrijgevige bepaling van bet eerste lid 
(lees nieuw derde, tbans vierde lid), welke alleen geldt, be
halve in bet geval dat geen uitbreiding plaats heeft, indien on
danks de uitbreiding de localiteiten niet als geheel nieuw zijn 
te bescbouwen; bij beslissing in tegenovergestelden zin inge
volge de bepaling van bet laatste lid, dat van toepassing is 
zoodra verbouwing of herbouw met uitbreiding gepaard gaat, 
treft hem bet vervallen der vergunning. 

Tegen bet weglaten van de woorden „buiten bet gebouw en 
aanboorigbeid, waarin deze geleden waren", bestaat geen be
zwaar. 

Volgens de gewijzigde artikelen 8, laatste lid, en 9, n°. 3, 
zal het feit, dat de uitbreiding grooter blijkt dan zij werd aan
gewezen, niet meer in het algemeen de vergunning doen vei-
vallen, maar alleen indien door die zooveel grootere uitbreiding 
de localiteiten als geheel nieuw moeten worden beschouwd. 

Tevens worden door eene redactie-wijziging van de laatste 
twee leden niet meer nevens elkaar gesteld het vervallen der 
vergunning en het intrekken daarvan. In verband met de des
betreffende opmerking in het Voorloopig Verslag is nu ook 
voor het geval van het voorlaatste lid de intrekking voorge
schreven in art. 9, 3°. (nieuw). 

Art. X I I I . Tusschen art. 8, laatste tweededen, en art. 9, 
3°., (hieuw) bestaat door de aanhaling van het eerste artikel 
in laatstgenoemde bepaling een onafscheidelijk verband, zoo
dat het zeer twijfelachtig is of intrekking wel mogelijk is vóór 
het einde van het vergunningsjaar. Ten overvloede is nu in 
art. 8 bepaald, dat intrekking plaats heeft met ingang van het 
volgende jaar. 

Het nieuw voorgestelde derde lid, dat vrij algemeen geen 
bijval beeft gevonden werd op billijkheidsgronden voorgesteld. 
Tot 1 Mei 1901 werd den eigenaars van localiteiten met vergun
ning het voordeel gewaarborgd, verbonden aan bet feit, dat die 
localiteiten van vergunning voorzien zijn. Deze wettelijke waar
borg mag tegen den wil van dengenen, aan wien de wet 
dien gaf, niet worden opgeheven enkel door een daad van een 
derde, veelal uit wraak of althans uit onwelwillendheid jegens 
den eigenaar voortgesproten. De mogelijkheid om zich door bet 
huurcontract een anderen waarborg te scheppen tegen het gel
delijk verlies, dat van die daad het gevolg is, bestaat meer in 
schijn dan in werkelijkheid, want iedere verstandige huurder 
zal wel gezorgd hebben dat zijn huur eindigt indien hij, ten
gevolge van de intrekking van zijne vergunning, van het ge
huurde pand niet meer bet gebruik kan maken, dat hem tot 
het huren deed besluiten, want het spreekt vanzelf, dat hij dan 
niet meer den in verband met de vergunning aanmerkelijk 
verhoogden huurprijs kan betalen. 

Het doel van de voorgestelde bepaling was niet om het ver
loren gaan van eene vergunning to voorkomen; ook zonder die 
bepaling zou geen vergunning verloren gaan, want zoo niet 
voor dezelfde loealiteit, dan zou toch voor eene andere weer 
venrunning worden gevraagd, zoodra er eene beschikbaar mocht 
komen. 

De verhouding van het hier toegekende recht van voorrang 
tot de rechten van voorkeur, bij art. 25 b en art. 27 d toege
kend, kan geen vraag zijn. Daar laatstbedoelde artikelen als 
overgangsbepalingen eerst na of met 1 Mei 1901 (tbans zelfs 
eerst na 1 Mei 1906) beginnen te werken en het nieuwe derde 
lid van art. 9 juist óf vóór dien datum kan worden toegepast als 
het wettelijk maximum niet bereikt is, öf eerst na de regeling 
op het tijdstip van overgang, zijn beide redenen van voorrang 

nevens elkaar en geheel onafhankelijk van elkaar bestaanbaar. 
Waar reeds vóór de intrekking van de vergunning gelegen

heid wordt gegeven aan een ander om vergunning voor de
zelfde localiteiten aan te vragen, geschiedt dit ten behoeve van 
den eigenaar, die door de bepaling ook daartoe bevoegd wordt 
verklaard, natuurlijk niet ten behoeve van een nog onbekenden 
nieuwen huurder; deze zal eeist na de intrekking van het voor
recht kunnen gebruik maken. 

De meening, dat het geheel e voorschrift het uitvloeisel zou 
zijn van eene minder juiste voorstelling van zaken, berust op 
eene verwarring van de data 1 Januari en 1 Hoi 1901. De over
gangsbepaling van art. 20 b houdt eerst op laatstgenoemd tijd
stip op te werken, terwijl de herziening van de Drankwet, en 
dus ook art. 9, nieuw derde lid, volgens art. XXXIV van het oor
spronkelijk ontwerp op eerstgenoemden dag zou in werking tre
den. J uist in het tijdperk tusschen die beide dagen is het vervallen 
van eene vergunning een groot nadeel voor den eigenaar der loca
liteiten, daar immers het gevolg daarvan zal zijn dat geen ver
zoek om vergunning ingevolge art. 27 c wordt ingediend en 
dus de voorrang verloren gaat, waardoor de eigenaar niet meer 
verhuren kan tegen een prijs, dien hij, indien de vergunning 
gebleven ware, misschien nog gedurende ettelijke jaren zou 
genoten hebben, wellicht zelfs tot 1 Mei 1900, nu deze datum 
in art. 7, nieuw vierde lid, is gesteld. Zonder het nieuwe derde 
lid van art. 9, zouden vele anderen hem voorgaan, juist omdat er, 
door het buiten werking komeit van art. 20 6, met 1 Mei 1901 
geen localiteiten meer zullen zijn, waarvoor vergunning niet 
kan geweigerd worden. De macht van den eigenaar over den 
huurder, waarvan het Voorloopig Verslag spreekt, zal juist na 
1 Januari a. s. zoo goed als te niet zijn gedaan. De huurder, 
die opzettelijk de intrekking van de vergunning uitlokt, heeft 
natuurlijk in het geheel niets van den eigenaar te vreezen, 
maar ook hij, die gaarne huurder blijven wil,.heeft de rem in 
de hand, voor het geval de eigenaar te ver mocht willen gaan 
in opdrijving van den huurprijs; de eigenaar is immers weder-
keerig afhankelijk van den huurder, want als deze niet zorgt 
voor het bewaren van zijn voorrang op vergunning en deze 
tijdig aanvraagt volgens art. 27 c, moet in de loealiteit de drank
nering met 1 5lei d.a.v. worden gestaakt. 

Xu volgens het gewijzigd ontwerp (art. XXXV nieuw) het 
in werking treden van de herziening zal samenvallen met den 
1 Mei 1901, is de werking der bepaling beperkt tot den tijd na 
genoemden datum. 

Waar uit dit alles blijkt, dat de nieuwe bepaling wel degelijk 
ook dan nog reden van bestaan zal hebben, is het echter een 
feit, dat de billijkheid hare werking niet vordert voor den tijd 
na 1 Mei 1900, omdat dan ook de thans reeds „aan anderen" 
verleende vergunningen niet meer zullen verlengd worden en 
de bepaling dan aan de bedoeling, in verband met den voor
rang op vergunning met ingang van dien dag, zal hebben be
antwoord. Op grond van die overweging is dit nieuwe derde lid 
tot den tijd vóór 1 Mei 1906, en is aan het slot der bedoelde 
bepaling een nieuwe zinsnede toegevoegd, waardoor de volgens 
dat voorschrift verleende vergunningen niet langer dan tol 1 
Mei 1900 zullen kunnen worden verlengd. 

Het schenken van sterken drank aan politiebeambten in uni
form als reden tot intrekking te vermelden, komt niet wensche-
lijk voor. Vooreerst niet, omdat dit schenken toch vóór de in
trekking in rechten zou behooren bewezen te zijn, en dit laat
ste hoogst zelden mogelijk zal zijn; immers het feit zal bijna 
nooit rechtens te constateeren zijn, tenzij de betrokken beambte 
of zijn kameraden dit mochten doen, wat niet te verwachten 
en, wat de kameraden betreft, ook niet wenschelijk is. Ten an
dere behoort langs anderen weg het hier bedoelde kwaad te 
worden gekeerd dan door den tapper te straffen; disciplinaire 
bestraffing, desnoods ontslag, van de beambten is het middel, 
dat voor de hand ligt en niet ongebruikt mag worden gelaten. 

Art. XV. Ter beantwoording van de hier gestelde vraag 
en ten aanzien van de voorgeschreven procedure veroorloven 
de ondergeteekenden zich te verwijzen naar hetgeen ad art. 
VI I I in deze Memorie is aangevoerd. 
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l ie t voorlaatste lid is aangevuld overeenkomstig de bijvoe
ging aan het slot van het derde lid van art. 5 a (nieuw 5 b). 

Art. XVI. Of de in art. 8 der Veiligheidswet gebezigde 
woorden hier afdoende zouden zijn, mag worden betwijfeld; ook 
die woorden schijnen alleen eene wijze van ophangen voor te 
schrijven, doch hier is het tevens te doen om te zorgen, dat de 
■tukken zelve nog leesbaar zij». Door de lamenkoppeling van 
de eischen leesbaar voor do stukke», en zichtbaar voor wat be
treft de wijze van ophangen, schijnt het doel het best te worden 
bereikt. 

De bedoelde woorden in het nieuwe, aan het slot van art. 
13 toe te voege» lid zijn alsnog gewijzigd naar aanleiding van 
de gemaakte opmerking, zóó dat terugzending van het afschrift 
niet ieder jaar noodig is doch alleen indien verandering is 
gekomen i» de tijdvakken, waarvoor vermeerderd vergunnings
recht is betaald of indien voor het vervolg slechts voor den. 
normalen tijd is betaald. 

Dat de aanvrage schriftelijk moet worden gedaan, is thans 
in het artikel uitgedrukt. 

Art. XVII . Zeer terecht wordt door de leden, die deze be
paling van het wetsontwerp verdedigden, er op gewezen, dat 
reeds uu het beginsel der oninvorderbaarheid van drankschul
den in onze wetgeving ■—■ zij liet in beperkten zin — als juist 
is erkend door het voorschrift van art. G der wet van 24 Januari 
1815 (Staatsblad n°. 5). In beperkten zin, want dit voorschrift 
werd door die leden blijkbaar te algemeen opgevat: het geldt 
hier niet voor alle tracteme»te», soldijen e» pensioenen, maar 
alleen voor traetemenlen e» pensioenen va» officieren behoo-
reinle tot de land- en zeemacht. Voor deze ambtenaren schijnt 
die wet de schulden, in koffie- of wijnhuizen gemaakt, tot de 
ongeoorloofde te rekenen, bedoeld bij art. 20. Aan den anderen 
kant betreft het verbod va» korting niet e»kel schulden, door 
koop van sterken drank gemaakt, maar alle verteringen in 
koffie- en wijnhuizen. Derhalve is de oninvorderbaarheid van 
deze .schulden vermoedelijk bepaald niet zoozeer wegens den 
algemeene» aard dier schulden als wel niet het oog op de per
sonen, die ze mochten maken, omdat de wetgever uitging van 
de meeuing, dat officieren zich van het bezoek van koffiehuizen 
en dergelijke zooveel mogelijk behooren te onthouden. 

De bestrijding van deze bepaling van het ontwerp op grond 
dat zij niet vereenigbaar zou zijn met de regeling bij de wet 
va» den verkoop va» sterken drank, met het stellen van voor
waarden voor dien verkoop en met het eischen daarvoor van de 
betaling van een recht, komt weinig afdoende voor. Immers 
dezelfde bedenking kan worden ingebracht tegen het niet toe
staan van eene rechtsvordering ter zake van een schuld uit 
spel voortgesproten, daar de wet sedert een groot aantal jaren 
ook het spel in den vorm van loterijen regelt, de voorwaarden 
vaststelt, waaronder loterijen mogen worden gehouden en daar
voor in bepaalde gevallen in den vorm van zegelbelasting de 
betaliug van een recht eischt. 

Dat de uitsluiting van de rechtsvordering geldt het verschul
digde niet enkel wyegens ter plaatse gebruikten sterken drank, 
maar ook wegens de levering van grootere hoeveelheden in fles-
schen, mits beneden 5 liter, is de natuurlijke consequentie van 
de vaststelling van het begrip „kleinhandel in sterken drank"; 
de bepaling, zich uitstrekkende tot allen verkoop in het klein, 
past volkome» i» de wet, die den verkoop van sterken drank 
i» het klei» regelt in zoodanigen omvang, dat ook de levering 
van sterken drank tot zekere hoeveelheid in flesschen enz. bin
nen haar bereik valt. Ook deze soort van drankhandel wil de 
wetgever aa» zijne voorschriften onderwerpen, omdat ook zij 
veel kwaad sticht en omdat de haar betreffende regeling een 
noodzakelijkheid is, wil die betreffende den verkoop van borrels 
doel treffen. Door ook de schulden, uit eerstgenoemden handel 
voortspruitende, gelijk te stellen met die uit spel en wedding
schap geboren, zal de overtuiging worden gekweekt, dat ook 
het inslaan van sterken drank op ciediet, ter medeneming naar 
huis, verkeerd is; hierin ligt de ze.lelijke strekking der be
paling. 

Eene beperking tot hoeveelheden van 2 liter zou eene in-
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consequentie zijn, nog daargelaten, dat zij de drankverkoopers 
zou kunnen brengen tot het opleggen van de verplichting cm 
iets meer te koopen. 

De meening, dat deze bepaling van geringe waarde zal zijn, 
omdat ook nu rechtsvorderingen ter zake van drankschulden 
nagenoeg niet voorkomen, steunt op eene minder juiste opvat
ting. Het doel is niet den koopers een middel te geven om zich 
van de betaling van deze schulden te onthouden, doch om de 
verkoopcrs tot voorzichtigheid aa» te manen, om hen te be
wegen ook aan degenen, op wie wel verhaal mogelijk zou zijn, 
niet meer op crodiet te verkoopen. Of de betaling van drank
schulden door deze bepaling tot een zaak van eer zal worden 

j gemaakt, meer dan eigenlijk de betaling van elke schuld, ook 
al is zij in rechten invorderbaar, een zaak van eer is, mag v or
den betwijfeld. l iet begrip van eer is bij zoovelen, die op cre-
diet sterken drank koopen, daarvoor niet hoog genoeg; eu an
deren zullen ook nu reeds gevoelen aan hunne eer verplicht te, 
zij» tot betaling, zoodat te hunne» aanzien het voorschrift van 
art. 14 a geenszins een vermeerdering van verkoop op crediet 
ten gevolge zal hebben. 

* . Art. XVI I I . Over het al of niet verkeerde van elk gebruik 
van sterken drank wordt natuurlijk verschillend gedacht, en 
hoewel de graad van verkeerdheid stijgt voor ieder gelijkelijk 
met zijn lichamelijke e» geestelijke zwakheid, vooral naar ge
lang zijn wilskracht minder sterk, de verleiding voor hem gioo-
ter is, verdient de geheel-onthouding, gegrond op den wensch 
om geen voorbeeld te stelle», waarvan de navolging voor zoo-
velen noodlottig kan worden, achting en waardeering. Maar 
deze zijn zeer wel bestaanbaar è» bij de Itegeering als zoodanig, 
èn bij hare individueele leden, èn bij de wetgevende macht 
als geheel, alsook bij de personen, die daarvan deel uit
maken, al onthoudt de Draukwet zich niet van bepalin
gen, welke kunnen worden opgevat als een openlijke erkenning, 
dat het gebruik #an sterken drank in sommige gevallen niet 
kan worden geweerd. Deze onthouding zou eerst dan plicht 
zijn voor eene wet, als zij niet — gelijk de Drankwet doet tot 
wering van misbruik — den drankhandel, die altijd gebruik in 
zie» sluit, regelde, maar dit verbood. En omgekeerd zou de wet
gever, indien hij uitging van de overtuiging, dat het gebruik 
in alle gevallen kan worden geweerd, niet verantwoordelijk zijn 
zoolang hij niet een absoluut verbod van elk gebruik had uit
gevaardigd. 

In het stelsel van onze Drankwet zou eene erkenning als de 
in het Voorloopig Verslag bedoelde volkomen passen, en dan 
mag men ook niet schroomen die uit te spreken. 

De grond voor de uitzonderingsbepalingen van art. 15 is 
evenwel niet de onmogelijkheid in het algemeen om in de daar 
genoemde gevallen het gebruik van sterken drank te weren, 
maar of de feitelijke onmogelijkheid voor den wretgever en voor 
de uitvoerders van zijne bevelen om dit te doen, óf het gemis 
van noodzakelijkheid van toepassing zijner voorschriften in een 
bepaald geval. 

De eerstgenoemde grond geldt voor de nommers 1 en 2. 
De gewraakte zinsnede betreffende restauratiewagens, voor

komende op bladz. G der Memorie van Toelichting, blijkt min
der juist te zijn opgevat. Zij wil geenszins zeggen, dat het ge
bruik van sterken drank in die wagens in het algemeen nood
zakelijk of zelfs maar wenschelijk is, doch dat de groote moeie-
lijkheid voor hen, die bepaald verlangen onder weg sterken 
drank te drinken, om dezen aan een station te koopen, zoo goed 
als zeker leiden zou tot overtreding1 van een eventueel verbod 
tot verkoop in restauratiewagens en dus — omdat die over
tredingen bijna niet zouden te constateeren zijn — een reden 
is om dien verkoop niet te onderwerpen aan de voorafgaande 
artikelen. 

De uitzondering voor restauratiewagens komt noodig voor 
omdat het beter is een.in bepaalde omstandigheden niet toe 
te passen regeling voor die omstandigheden door de wet te 
doen ter zijde stellen dan baar alleen in naam te laten gelden. 
Waarom zij niet vereenigbaar zou zijn met doel en strekking 
der Drankwet zegt het Voorloopig Verslag niet en de onderge-
teekenden kunnen het ook niet inzien. 
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Eene beperking, dat de drankvorkoop moet geschieden door 
iemand, die tot het spoorwegpersoneel behoort, is overbodig; 
in een restauratiewagen op reu zal niemand anders tot dien 
verkoop worden toegelaten; bet personeel van de dien wagen 
exploiteerende maatschappij zal daarvoor wel zorgen. 

L)e vrees voor het stichten van drijvende drankhuizen komt 
overdreven voor, te meer nu de gewijzigde redactie van n°. 1 
dat gevaar vermindert, zooals het Voorloopig Verslag zelf er
kent. En zelfs thans komen dergelijke inrichtingen zelden voor, 
althans ingericht tot verkoop aan opvarenden van het vaartuig 
zelf; toch zou men — als men er voordeel in zag — ook nu wel 
een drijvenden drankwinkel in gebruik stellen ter besparing 
van vergunningsrecht en andere belastingen. Daar er nu in elk 
geval een reis zal moeten zijn, dus het schip werkelijk zich 
moet voortbewegen in het water, is het ook niet te verwachten, 
dat het veel zal voorkomen, dat personen op een schip gaan 
met het enkele doel om drank te gebruiken. 

Het drankgebruik door bemanning en passagiers van vaar
tuigen kan wel is waar ernstig gevaar opleveren, maar ook hier 
heeft de onmogelijkheid van practische en afdoende controle 
beslist. Voor andere 'dan stilliggende vaartuigen vergunning 
te vorderen is ook om die reden niet raadzaam. De verdere 
bezwaren, aan het eischen van vergunning verbonden, zouden 
niet gelden voor vaartuigen die binnen dezelfde gemeente blij
ven, maar het komt niet billijk voor deze onderscheiding te 
maken; daarenboven, indien de schepen, welke alleen de wate
ren van ééne gemeente bevaren, niet meer in de uitzondering 
deelden, zouden zij het einddoel hunner reis vermoedelijk tot 
even buiten die gemeente verleggen. 

Op het algemeen vereischte van vergunning wordt in n°. 1 
eene uitzondering gemaakt voor verkoop door iemand van de 
bemanning, zoodat voor verkoop door een ander dat vereischte 
weder geldt; die ander zou derhalve veikoopen „zonder dé ver
eischte vergunning" en strafbaar zijn volgens art. 1G. 

De vraag of deze strafbepaling geldt, waar ook een schip zich 
onder Nederlandsche vlag bevindt, heeft waarschijnlijk in art. 
3 Wetboek van .Strafvordering haren oorsprong. Ondanks dat 
artikel zal toch het antwoord ontkennend moeten luiden, omdat 
het hier bedoelde strafbare feit niet buiten het Rijk in Europa, 
zelfs niet aan boord van een Xederlandsch vaartuig, kan ge
pleegd worden. Immers de vergunning wordt alleen veieischt 
voor drankverkoop binnen eene Xedeilandsche gemeente (zie 
art. 1 der wet); buiten het Rijk in Europa kan dus verkoop 
zonder de vereischte vergunning niet voorkomen. 

AVat de uitzondering sub 3°. betreft zij opgemerkt, dat zij een 
gevolg is van de overweging, dat de daar bedoelde drankver
koop door de militaire overheid wordt geregeld en gecontro
leerd en — waar dit raadzaam wordt geoordeeld — ook be
perkt. Tegen misbruik wordt dus van overheidswege gewaakt, 
zoodat de toepassing van het stelsel der Drankwet hier overbo
dig is. In eene beoordeeling van dien verkoop wenschen de 
ondergeteekenden niet te treden en het komt hun voor, dat die 
ook buiten het gebied van den Drankwetgever ligt. Het is hier 
de vraag wat schadelijker werkt, de verkoop zooals die thans 
bestaat onder zekere waarborgen, of de onmogelijkheid voor den 
militair om in de cantine of het kampement sterken drank te 
bekomen ; het antwoord geve de militaire overheid. 

AVaar de ondergeteekenden zich op dit standpunt stellen, was 
tot raadpleging van hunne ambtgenooten van Oorlog en van 
Marine geen aanleiding. Het voortdurend bestendigen van den 
drankverkoop aan militairen in weerwil van de herhaaldelijk 
door drankbestrijders daartegen ingebrachte bezwaren, schijnt 
het bewijs, dat de opvolgende betrokken Ministers het gevoe
len deelen van die leden, welke zich op grond daarvan met 
deze uitzonderingsbepaling konden vereenigen. 

Nieu» art. 15 a. Overeenkomstig de toezegging, gedaan in 
§ 2 dezer Memorie, wordt hier, tot het tegengaan van den clan-
destienen verkoop van sterken drank, eene bepaling voorgesteld, 
die alle inrichtingen (behalve de in art. 15 bedoelde), waarvoor 
geen vergunning is verleend en waarin dranken plegen te wor
den toegediend, onderwerpt aan de verplichting tot het hebben 
van een beroepsbrief als verkooper van andere dan sterke dran-
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ken, welke beroe-pabiïef wordt geschorst ingeval van veroordee
ling wegens clandesticnen drankhandel. Uitvoerige toelichting 
behoeft dit artikel niet, daar de hierbij voorgestelde maatregel, 
blijkens het Voorloopig Verslag zelf, door een aantal leden de 
eenig afdoende werd geoordeeld om de daar aangevoerde re
denen. De poenale sanctie geeft het nieuw ingevoegde tweede 
lid van art. lü a. 

Hoofdzakelijk in bier- en koffiehuizen tiert de clandestiene 
drankhandel, doch ook voor inrichtingen waar andere dranken 
ter plaatse worden gebruikt moet de nieuwe bepaling gelden. 
Door de houders van al deze inrichtingen, ingeval van eene 
overtreding in verband met dien handel, te noodzaken hun ge
woon' bedrijf tijdelijk te staken, zullen zij allicht van zoodanige 
overtreding worden teruggehouden. De met dat doel bepaalde 
schorsing van den beroepsbrief mag echter niet beperkt wor
den tot het geval dat het hoofd van bet bedrijf zelf is veroor
deeld ; met zijne veroordeeling moet die van enkele personen 
worden gelijk gesteld, omdat anders het plegen van de overtre
ding bij voorkeur aan die anderen zou worden opgedragen of 
overgelaten. Daar evenwel de mogelijkheid bestaat, dat door 
een der personen de overtreding wordt gepleegd zonder dat de 
houder van den beroepsbrief daartoe eenige aanleiding gaf, 
zelfs geheel buiten zijn medeweten, zoodat hij geen schuld daar
aan heeft, wordt hem de gelegenheid geopend aan de Kroon to 
verzoeken in dien zin eene beslissing te geven, welke dan ten
gevolge heeft, dat geen schorsing intreedt. 

Het komt voldoende voor de schorsing aan eene overtreding 
van een der eerste drie nommers van art. 10 te verbinden. 

Ter voorkoming dat het bedrijf toch gedurende de schorsing 
wordt voortgezet op naam van een ander met een nieuwen be
roepsbrief, strekt het laatste lid van art. 15 a. 

De schorsing wordt gedurende één jaar voorgesteld. Zij moet 
worden toegepast na elke veroordeeling als hier bedoeld, behou
dens het geval van eene Koninklijke beslissing in evengemelden 
zin indien een ander dan de houder van den beroepsbrief de ver
oordeelde is: De voor de schorsing bepaalde termijn van één 
jaar gaat in, indien de houder van den beroepsbrief zelf de 
veroordeelde is, op den dag nadien, waarop de veroordeeling on
herroepelijk is geworden of (dit met het oog op verstekvonnis-
sen) de opgelegde boete is betaald; indien een ander de veroor
deelde is op denzelfden dag voor het geval geen verzoekschrift 
aan de Kroon is ingediend, op den dag na dien waarop de af
wijzende beschikking ter kennis van dien houder is gebracht, 
wanneer door hem wel tijdig een verzoekschrift tot de Koningin 
is gericlit. 

Dij wettelijke, tot stiafverzwating leidende recidive kan ook 
volgens art. 10 ontzetting van hetrecht tot uitoefening van het 
bedrijf bij rechterlijk vonnis volgen. 

Art. XIX (nieuw XX). Hoewel inderdaad somtijds zeer ge
ringe straffen worden uitgesproken, die weinig in verhouding 
schijnen te staan tot het voordeel, dat clandestiene verkoop op
levert, heeft de tweede ondergeteekende toch bedenking tegen 
het afwijken in dezen van het stelsel van een algemeen strafmi-
ninium. Indien de lichte straffen, die nu en dan worden opge
legd, mochten voortkomen uit eene mindere ingenomenheid 
van sommige kantonrechters met doel en strekking der Drank-
wet, zou het aanbevolen middel, hier aangewend, evenzeer 
voor andere strafbepalingen toepassing komen vragen, doch 
dan zou weinig meer overblijven van het in 1881 bij de 
vaststelling van het Strafwetboek na rijp beraad en ernstige 
overweging aangenomen stelsel. 

Tot de invoeging sub 3°. vóór „dranken" van het woord 
„andere" wordt de noodzakelijkheid niet ingezien; de woorden 
„waarvoor geene vergunning is verleend" zijn voldoende. 

In n°. 3 zou het woord „woning" misplaatst zijn, omdat de 
strafbaarheid afhankelijk behoort te zijn o.a. van het voor het 
publiek toegankelijk zijn van het lokaal. Dat in n°. S -wel het 
woord „woning" voorkomt is niet inconsequent, want dit is ge
schied met het oog op n°. 1 : de daar omschreven overtreding 
kan ook buiten eene localiteit, als in de volgende nommers be
doeld, met name in de huiskamer van eene woning, worden ge
pleegd. In n°. 8 levert het woord „woning" geenszins het be
zwaar op, dat sommige leden daarin zagen; juist omdat n°. 3 
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alleen Spreekt van „voor liet publ iek toegankelijke loealiteit", 
en deze, plaatsbepal ing een element der over t reding is, blijft 
liet in een niet voor bei publiek toegankelijke woning in voor
raad hebben van sterken drank , en dus ook liet toelaten hier
van, volkomen vrij. Wijziging van n". S is dus onnoodig. 

Ui tbreiding van n". 3 i n d e n voorgestelden zin zou te v e r g a a n 
en te zeer de vrijlieid van handelen in private woningen be
lemmeren. 

Het bestaande n°. 2 van liet artikel i> te a lgemeen; daarbij 
toeli is geen rekening gehouden niet de bepaling van art. 15, 
1"., die drankverkoop aan boord van een vaar tuig onder zekere 
omstandigheden (o.a. gedurende de reis) ook zonder ve rgunning 
veroorlooft. Hierui t volgt, dat gedurende denzelfden tijd daar het 
Schenken enz. van sterken drank niet strafbaar kan worden 
gesteld. Vandaar de toevoeging aan liet slot van nü . 2 van een 
voorbehoud, dat natuurlijk ook moet gelden voor restauratiewa-
gens, tlians in art. l ö , 2™., vernield. 

Een soortgelijk voorbehoud is noodig in het nieuw.' n°. '6 
van ar t . 10, doen zonder beperking tot den duur der rei-, omdat 
niet kan gevorderd worden den voorraad sterken drank bij aan
komst onmiddellijk te verwijderen. 

In n°. 4 zijn ingevoegd de woorden: „of het gebruik van 
sterken drank toelaat", om de reden, hierboven vermeld ad 
art. I X . 

Gelijk leeds ad art. XI is opgemerkt is in n". •") eelie wijzi
g ing gebracht, waardoor aan het hier opnieuw geopperde be
zwaar, betreffende de moeilijkheid van het bewijs der overtre
d ing , is tegemoet gekomen. 

Met de uit de Memorie van Toelichting aangehaalde woorden 
,,onvoldoende oplet tendheid", is geenszins bedoeld, dat iemand 
strafbaar zou zijn indien geheel buiten zijn weten arbeidsloonen 
werden uitbetaald. De jur isprudent ie vat het woord „ toela ten" 
dan ook op in dien zin, dat de wetenschap van het plegen der 
hande l ing daarvoor noodig is. Doch onvoldoende oplettendheid 
kan ook hier in bestaan, dat men geen acht geeft op de hande
lingen van iemand, die onder verdenking staat zich nu en dan 
aan een strafbaar feit schuldig te maken. 

De termijn voor recidive is thans tot twee jaren verlengd. 
De u i t d r u k k i n g „bedrijf" is op te vatten als weergevende 

een deel van bet begrip „beroep", voorkomende in art. 28 W e t 
boek van Strafrecht, dat zoowel de eigenlijke bedrijven en ne
r ingen omvat als hetgeen meer onder den naam van , ,betrek
k i n g " wordt aangeduid , zonder begrepen te zijn onder n°. 1 of 
n°. 3 van art. 28 Wetboek van Strafrecht. 

Het voorlaatste lid is alsnog aangevuld in verband met het 
nieuwe art . 1-3 a. 

Art. X X I [nieuw X X I I ) . Hoewel de wensclielijkheid erken
nende, dat ook in andere gevallen het bieden van gelegenheid 
tot kosteloos d rankgebru ik worde tegengegaan, moeten de on-
deroeteekenden toch bezwaar maken het ar t ikel ui t te breiden. 
He t is niet doenlijk de werkzaamheden, waarbij da t kosteloos 
gebruik misstanden in he t leven roept, met juis theid en volle
digheid te vermelden. Uitbreiding zou daarom tot onbillijke 
onderscheidingen leiden. Openbare verknopingen zijn niet ge
lijk te stellen met arbeid, in particulieren dienst verricht, doch 
zijn eene op zich zelve s taande, bijzondere gelegenheid tot 
drankmisbru ik , waarbij d i t niet zelden door of van wege de 
verkoopers tot eigen geldelijk voordeel wordt bevorderd. 

He t woord „gelegenheid is thans op ééne plaats door eene 
andere u i t d rukk ing vervangen. 

Art. X X I I I (nieuw X X I V ) . Art . 23 , eerste lid, bevat thans 
ook de straflx>paling op overtreding van elke der bepal ingen 
van art. 15a . I n verband niet de opmerk ing in he t Voorloopig 
Vers lag is de redactie tevens zóó gewijzigd, dat de strafbaarstel
l ing alleen geldt voor overtreding van die bepal ingen, welke 
een verpl icht ing inhouden voor hem, aan wien de ve rgunn ing 
of de in art, 15a bedoelde beroepsbrief is verleend. 

Als gevolg van de opneming van art . l ö a is liet tweede lid 
van art . 23 aangevuld. 

Art. X X V (nieuw X X V I ) . Indien door ijverige diankbestr i j -

d e n eoinniissiën als onbezoldigd rijksvoldw achter worden ver
zocht, zal do tweede ondergeteckende gaarne in elk gegeven 
geval overwegen of aan zoodanig verzoek kan worden voldaan, 
allereerst met het oog op art. Ki van het Kon. besluit, oor
spronkelijk vastgesteld den 11 Xov. 18-">(» en geplaatst in het 
StaaUblad van dat jaar n". 114, houdende bepalingen omtrent 
den dienst der rijksveldwachters. Voorzichtigheid is echter bij 
het uitreiken van dergelijke coininissién zeer raadzaam, omdat 
groote ijver tot bestrijding van het een of ander maatschappe
lijk kwaad of tot handhaving van Bene bepaalde wet niet altijd 
bevorderlijk is aan onpartijdigheid en beleidvol optreden. 

Art. X X V I (nieuw X X V I I ) . Dat de tapper verplicht is aan 
do hier bedoelde vordering te voldoen volgt reeds ui t art. 184 
Wetboek van Strafrecht. 

Aan den in de tweede plaats met be t rekking tot dit ar t ikel 
in het Voorloopig Verslag uitgedrukten wensefi is ten deele 
voldaan ; het derde lid moest worden u i tgebre id tot de locali-
teiten, bedoeld in het nieuwe art . . 1 5 a . Hierdoor zullen de op
sporingsambtenaren van zelf reeds vrijen toegang hebben tot 
bijna alle looaliteiten, waar vermoed wordt, dat sterke drank 
wordt verkocht. H u n die bevoegdheid toe te kennen ook voor 
andere, zelfs niet voor het publiek toegankelijke kwaliteiten, 
soodra zij maar vermoeden, dat daar sterke drank wordt ver
kocht, zou allicht leiden tol eene ondragelijke bespieding door 
de politie in particuliere woningen, tenzij het voorlaatste lid 
van art. 25 in den regel toch bui ten toepasing werd gelaten, 
in welk geval de bevoegdheid in de praktijk geen waarde zou 
hebben. 

AH. X X V I I (nieuw X X V I I I ) . Dat het voordeel, door de 
Begeering verwacht van de verhooging van he t m i n i m u m van 
2 tot ■') liter, n ie t een „twijfelachtig" voordeel mag worden, ge
noemd, nieenen de ondergeteekenden ad ar t . I I te hebben aan
getoond. Evenmin kunnen zij toegeven dat de onderwerping 
ook van slijterijen aan het nieuwe m a x i m u m van ö l i ter „onge
motiveerd ha rd" zou zijn. He t stond in .1881 vast, dat ook op 
slijterijen de bepal ingen van de Drankwet toepasselijk moesten 
zijn. en reeds toen zou eene hoeveelheid van -3 l i ter als grens 
zijn aangenomen indien men niet, ju i s t om de slijterijen in 
'.ui aanvang n ie t te zeer te lH'inoeillijken, zich aanvankelijk tot 
2 liter had bepaald. E r is geen reden om ter wille van dezo 
inrichtingen het bestaande min imum op den duur te handha
ven. De voorgestelde overgangsbepalingen, volgens welke, zoo-
als zij nu luiden, vergunningen boven het geldende maximum 
zullen worden verleend en de verkoop in het klein in 
slijterijen aan een verlaagd vergunningsrecht zal zijn gebon
den, is inderdaad een voldoende tegemoetkoming, vooral n u 
dat vergunningsrecht — gelijk reeds hierboven bij art. I I in 
fine werd toegelegd — nog lager is gesteld en tot 50 % is te
ruggebracht. Hierdoor kan niet meer van „een vrij aanzienlijk 
vergunningsrecht" worden gesproken. E n ten gevolge van het 
aannemen in ar t . 7, nieuw, laatste lid, van het tijdstip 1 Mei 
1906 in plaats van 1 Mei 1901, is ook in art , 25 0 die da tum 
gewijzigd; derhalve zullen de slijterijen des te langer van die 
goedgunstige bepal ing kunnen genieten. Van eene verpl icht ing 
om o]) 1 Mei 1Ü01 of zelfs later hun bedrijf te staken, is ook 
voor slijterijen nu geen sprake meer. 

Een geheel verbod aan slijters om bij hoeveelheden van min
der dan vijf liter te verkoopen, wat sommige leden zouden ver
kiezen boven de n u voorgestelde regel ing zou daarentegen een 
gevoelige slag voor die handelaren zijn. Alleen omdat de voor
gestelde regeling wat ingewikekld schijnt, m a g men daartoe 
niet overgaan. 

Art. 2 5 a . De hier bedoelde ve rgunn ingen zullen n u blij
kens de aangebrachte wijzigingen, die zich ook tot art. 25 h 
moe-ten ui ts t rekken, door Burgemeester en "Wethouders wor
den verleend : reeds ad art. I I I werd toegegeven, da t er geen 
afdoende reden is daarmede Gedeputeerde Staten te belasten. 

De woorden van het vereisclite opschrift zijn in het gewijzigd 
ontwei p niet gewone letter g e d r u k t 

Xu deze soort van vergunning voor een langer tijdvak zal 
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blijven gelden <lan oorspronkelijk, bij behoud van het jaartul 
1901 in het laatste lid van art. 7, het geval ZOU zijn geweest 
voor verreweg de meeste dezer inrichtingen, is het noodig ge* 
OOrdeeld 0P het in de Idealiteit o]) te hangen afschrift melding 
ie maken van de vermindering van bet vergunningsrecht . 

Door de verander ing van den datum, waarop deze wijzigings
wet in werking zal treden (zie art. X X X V nieuw) moesten het 
eerste BB tweede lid van art. 25 a worden gewijzigd. 

Art. 2~> b. De in de eerste plaats gestelde vraag is eene her
ha l ing van die, gedaan bij art . X I I I , waar zij werd beant
woord. 

W a t de tweede vraag betreft, zij opgemerkt! da t de slijters 
niet behoeven te wachten niet het verzoek om eene vergunning 
binnen het wettelijk maximum totdat eene zoodanige beschik
baar zal zijn gekomen. De thans ten gevolge van het nieuw.' art . 
Ga vervallen tweede zinsnede van het eerste lid van ar t . 2ö b 
ging integendeel uit van de veronderstell ing, dat die verzoeken 
vroeger zullen komen. Ten einde niet den voorrang op 
zoodanige ve rgunn ing te verliezen, zullen de slijters voor
zichtig genoeg zijn tijdig aanvrage te doen. De straf, op het 
verzuim gesteld, behoeft dus niet te worden toegepast als de 
belanghebbenden maar van het ver langen doen blijken tot be
houd van hun recht tot verkoop van sterken drank in het 
klein, desverlangd reeds op of onmiddellijk na 1 Mei 1906. 

Door eene kleine redactie-wijziging en invoeging van een 
nieuw tweede lid is het thans duidelijk, dat de voorrang op 
vergunning aan de localiteit is verbonden, niet aau een per
soon. 

De bedoeling is elke vergunning boven liet max imum voor 
eene slijterij te bestendigen ten minste totdat het vergun
ningsjaar 190(i—1907 zal zijn aangevangen en daa rna zoo
lang geene gewone vergunning die kan vervangen. Als 
een of meer vergunningen beschikbaar komen, moeten 
die worden verleend voor de looaliteiten, waarvoor aan
vrage, is gedaan, naa r de volgorde van die aanvragen. Yoor 
die, welke dan nog overblijven kan altijd nog vergunning 
worden verzocht. Eers t als er op het oogenblik, da t eene ver
gunn ing beschikbaar wordt geen enkele aanvrage aanhangig 
is, k an de voorrang niet worden bepaald en zulks tengevolge 
van een, hetzij opzettelijk, hetzij onwil lekeurig doch in elk 
geval geheel onnoodig verzuim van al de betrokken slijters. 
Daarom worden dan ook al de hun boven het max imum ver
leende vergunningen ingetrokken. H e t laatste l id komt dus 
voor ju is t en niet te ru im te zijn gesteld. 

Voor de slijterijen, die hun voorrang op eene vergunning 
binnen het maximum hebben doen gelden, blijft het verminderd 
vergunningsrecht gelden, doch zij hebben aan den anderen kan* 
ook verder het m in imum van 2 liter en he t niet toelaten van 
dr inken van sterken d r ank in acht te nemen. Wie zich daaraan 
niet wenscht te onderwerpen en dus het volle vergunningsrecht 
wil betalen, kan met pii jsgeving van zijn bij dit artikel tooge 
kenden voorrang, natuurl i jk evenals ieder ander vergunning 
vragen om die volgens de rangorde der bij art. 5 a bedoelde 
lijst te verkrijgen. 

Daar de bij dit art ikel bedoelde ve rgunn ing ook midden i a 
het j aar kan worden verleend, behoort op hetzelfde tijdstip dt 
Instaande ve rgunn ing boven het maximum, die telkens voor 
één jaar werd verleend, te vervallen. He t is billijk voor het 
dan loopende jaar niet opnieuw betal ing van vergunningsrecht 
te vorderen. I n een en ander voorziet thans het gewijzigde derde 
(oud tweede lid) van het ar t ikel . 

Art. X X Y I I I [nieuw X X I X ) . "Wat de in het Voorloopig 
Verslag gedane vraag betreft, de daar veronderstelde bedoeling 
is juist, behalve voor eene localiteit, waarin nog de oorspronke
lijke vergunninghouder van 1881 het bedrijf u i toefent : deze 
heeft volgens art . 2G li t tera a levenslang aanspraak t p ver
gunn ing voor die localiteit, en zoolang geldt voor hem 'ook de 
vrijgevige bepaling van het tweede lid van art. 26 met betrek
k ing tot de gecombineerde bedrijven. De tijdsbepaling in art. 7, 
nieuw, laatste lid, heeft alleen bet rekking op vergunningen , 
verleend ingevolge art . 2G b. 

Door de toevoeging van nog een lid aan art . 7 moest hier en 
in art. 27 a „derde lid" in „vierde lid'' worden veranderd. 
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Art. XXIX (nieuw XXX). Dergelijke gevolgen van eeno 
gepleegde overtreding worden altijd alleen aan veroordeeling 
verbonden en treden niet in als het max imum der boete be-
itoaid wordt. Het woord „opgelegde" is derhalve juist gekozen. 

Van de aau het slot van het ar t ikel bedoelde veroordeeling 
kan langs administrat ieven weg kennisgeving aan 15urg"inees-
ter en Wethouders worden voorgeschreven. He t bepalen van 
een termijn schijnt overbodig, '.vaar he t geheel aan B. en W . 
wordt overgelaten of in t rekk ing al dan niet zal plaats hebben, 
en waar zelfs liet voortduren van de ve rgunn ing vast staat , 
tenzij deze door Burgemeester en Wethouders wordt inge
trokken. 

Art. X X X (nieuw X X X I ) . Hij de toepassing van de door 
den wetgever te stellen regelen omtrent het verkenen van do 
door het verstrijken van den overgangstermijn b ' sch ikbaar ge
worden vergunningen, zou het niet aangaan UU rdere vergun
ningen, ten name van denzelfden persoon staande, voor één te 
te l len ; voor elke vergunning moeten de te maken aanspraken 
op zich zelve worden beoordeeld, ook al staan meerdere ten 
name van één persoon. Een andere gedragslijn zou onbillijk 
zijn, met name jegens maatschappijen, die zich de exploitat ie 
van verschillende inrichtingen met ve rgunn ing , ook in dezelfde 
gemeente, bijv. van stationsbuffetten, ten doel stellen. 

' legen de definitieve vaststelling van de in art . 21 a bedoelde 
lijst door Gedeputeerde Staten bestaat geen bezwaar. De bepa
l ing is in dezen geest veranderd. 

De overige opmerkingen betreffende art . X X X (nieuw 
X X X I ) van het ontwerp behoeven geene verdere bespreking, 
nu de in dat art ikel vervatte regel ing zoodanig is gewijzigd, 
dat die opmerkingen daarop nie t meer passen. Dij de nu voor
gedragen regel ing betreffende het weder verleenen van met 30 
April 1900 vervallende ve rgunningen is — gelijk aan het slot 
van S -'S hierboven is toegezegd — zooveel mogelijk de gedaeh-
tengang gevolgd, welke in he t Voorloopig Verslag als die van 
vele leden werd medegedeeld. 

Tot toe l icht ing van de thans aangenomen regelen diene he t 
volgende. 

Art. 27a moet, met eenige wijziging, behouden blijven, opdat 
vaststa voor hoevele en voor welke looaliteiten de verffunninaon 
bij liet einde van den overgangstijd zullen ophouden te gelden, ten 
einde kunne worden overwogen welke van die looaliteiten des-
verlangd in aanmerk ing kunnen worden gebracht voor eene 
nieuwe v e r g u n n i n g binnen het dan geldend wettelijk max i -
mum. 

Wijziging van het artikel is noodig, vooreerst in verband met 
de ve rander ing in art. 7, nieuw laatste lid, van het j a a r 1901 
in 1906. De verschillende data zijn daarmede in overeenstem
ming gebracht , tevens met daardoor mogelijk geworden ver
ru iming van enkele termijnen door als u i tgangspunt te nemen 
den toestand niet eerst op 1 J anua r i , doch op 1 December van 
het voorafgaande jaar . 

I n de tweede plaats is de mogelijkheid voorzien, dat in enkele 
gemeenten het max imum in het laats t van 1903 reeds vanzelf 
zal zijn bereikt : om deze reden wordt het voorschrift de hier 
bedoelde lijst op te maken alleen gegeven voor de gemeenten, 
waar het wettelijk maximum dan nog lager zal zijn dan het 
aanta l van kracht zijnde vergunningen . 

In de derde plaats maakt de nieuwe bepal ing omtrent de 
koatelooze ve rgunningen voor logementen (art . 7 a) die n u 
reeds eenige ja ren vóór het einde van den overgangstijd zal ge
werkt hebben, het noodzakelijk te bepalen, dat deze vergun
n ingen niet mogen worden medegeteld onder de hier bedoeldo 
in December 190") van kracht zijnde. 

Eindelijk is in dit art ikel het derde lid van a i t . 7 veranderd 
in vierde lid en wordt gespioken van ve rgunn ingen , die krach
tens dat vierde lid uiterlijk met 1 Mei 190li zullen komen te 
veivallen, omdat toch de ver lenging niet per se tot dien da tum 
voortduurt maar ïeeds vroeger kan ophouden. 

Art. 27 h blijft, behoudens wijziging van het j aa r ta l , in 
hoofdzaak onveianderd . 



1G £25. | J 
Herziening van de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n". 97). Drankwet. 

Art. 27 e moet bepalen wie nu voor eene beschikbare vergun
ning vóór anderen in aanmerking zullen komen. In het alge
meen zijn dit zij, die vernield zijn op de definitief vastgestelde 
lijst, onder voorwaarde, dat zij hun verlangen hebben te ken
nen gegeven om, ieder voor zijn bestaande localiteit, vergun
ning te behouden. Al den mueteu echter in zekere volgorde 
worden gerangschikt, voor hot geval niet aller verzoek kau 
worden ingewilligd niet het oog op het geldende maximum. 
Hiervoor is een volgend artikel bestemd. 

Hetgeen art. 27 o overigens bepaalde kan vervallen. 
liepaalde redenen van uitsluiting behoeven hier niet te wor

den genoemd, omdat de nieuwe vergunningen zullen worden 
verleend, naar luid van art. 27 b, met inachtneming ook van 
„de overige bepalingen dezer wet". Diensvolgens zullen de ge
wone redenen van weigering, in art. 3 vermeld, ook in 19UG 
moeten worden inachtgenomen, met name zekere veroordeel ing 
van den verzoeker, zekere beletselen in zijn persoon of in den 
aard of de wijze van gebruik van zijn localiteit enz. Indien als
dan de bij art. 2 a bedoelde algemeene maatregel van bestuur, 
eischen stellende voor dranklocaliteiten, zal zijn tot stand ge
bracht, zullen de localitciten, waarvoor vergunning wordt ver
zocht, ook aan die eischen moeten voldoen om het verzoek te 
zien ingewilligd. 

Artt. 27 d—27 g. In plaats van de artt. 27 d—27 i van het 
oorspronkelijk ontwerp zijn eenige nieuwe artikelen voorge
steld. 

Art. 27 d geeft do volgorde aan, waarin de beschikbare ver
gunningen zullen worden verleend. 

Allereerst zullen volgens de nummers 1—3 aanspraak op ver
gunning hebben degenen, die afdoenden waarborg bieden daar
van voortdurend te zullen gebruik maken op een wijze, die het 
minst schadelijk zal zijn. Van deze staan bovenaan zij, die ver
gunning vragen voor localiteiten, waar noch des Zondags, noch 
in de late avond- of de vroege morgenuren zal worden getapt, 
en daarna volgen de inrichtingen, waar één van die beide slui
tingstijdperken zal worden in acht genomen. Een waarborg 
voor de bestendiging gedurende de eerstvolgende jaren van dien 
beperkten verkoopstijd geeft art. 27 f. 

Om redenen van meer persoonlijken aard worden vervol
gens in aanmerking gebracht de verzoekers onder de nummers 
4—G vermeld. Daarbij is bij n°. 4 in het algemeen de voorrang 
toegekend aan hen, die den langsten tijd vergunninghouders 
zijn geweest, dus vooreerst aan degenen, die overeenkomstig de 
toenmalige overgangsbepaling van art. 27 der oorspronkelijke 
Drankwet reeds vóór 1 Januari 1882 vergunning hebben ge
vraagd en op wier verzoek toen gunstig is beschikt, doch die 
wegens latere verhuizing naar andere localiteiten niet vallen 
onder de volgens art. 2Ga der bestaande wet voor hun leven 
begunstigden. Daarbij wordt weer de meeste aanspraak toe
gekend aan hem die in zijne in 1'JOG geëxploiteerde localiteiten 
reeds het langst zijn bedrijf uitoefent. Daarna volgen in n°. 5 
degenen, die als dé natuurlijke en wettige onmiddellijke opvol
gers zijn te beschouwen van de onder n°. 4 bedoelde personen. 
Onder non komen weer het eeist in aanmerking zij, die nog in 
dezelfde localiteiten als hun echtgenoot of ouders het bedrijf 
zijn blijven voortzetten, en deze in de volgorde van d<m Uuur 
van hun eigen bedrijf. 

Eindelijk noemt n°. G de andere op de lijst van art. 27 n ge-
braehte verzoekers, die onder geen der vorige nummers vallen. 

Als slotbepaling van art. 27 d wordt voorgesteld in r-lke cate
gorie te doen voorgaan telkens degene, die het langst bet be
drijf, waarvoor hij vergunning vraagt, uitoefent. 

Voor n°. 4 v r rot de onderlinge voorrang reeds in dat nom-
mer zelf geregeld, en voor n°. 5 gaat de daar bepaalde voorrang 
boven den algenieènen, zooals de slot-alinea dien vaststelt; deze 
laatste is daar dus secondair. 

Art. 27 e. Deze bepaling gaat uit van dezelfde gedachte als 
het nu vervallen laatste lid van art. 27 c. Daartegen werd in 
het A'oorloopig Verslag krachtige bedenking gemaakt en zelfs 
werd de voorkeur gegeven aan eene beslissing door het lot. De 

ondergeteekenden kunnen niet inzien, dat liet blinde lot min
der aanleiding zou geven tot willekeur dan wanneer men de 
beslissing opdraagt aan een verantwoordelijk college. De moge
lijkheid, dat een dergelijk college zich wel eens door persoon
lijke sympathie of antipathie kan laten leiden, wordt natuurlijk 
niet betwist, maar alsdan wordt gehandeld in strijd met de wet 
door vertegenwoordigers der ingezetenen. Machtmisbruik door 
vertegenwoordigende colleges is door geen wetsbepaling geheel 
uit te sluiten. 

Waar de Kamer bezwaar maakte tegen eene ::oo onbepaalde 
bevoegdheid aan burgemeester en wethouders toegekend bij 
het oorspronkelijk wetsontwerp, zal men, bij de beoordeel ing 
van het thans voorgstelde art. 27 e, intusschen wel willen in 
het oog houden het groote verschil bestaande lustenen dit ar
tikel en het laatste lid van het oude art. 27 c. Dit laatste regel
de het verleenen van nieuwe vergunningen umi leeds wette
lijk bestaande drankverkoopers en zou — vooral indien de in 
het Voorloopig Verslag geuite verwachtingen omtrent nfspra-
ken en onderlinge regeling van belanghebbenden werden ver
wezenlijkt — waarschijnlijk in ruime mate toepassing hebben 
moeten vinden. Art. 27e is daarentegen slechts geschreven voor 
het geval dat nog vergunningen ter uitreiking mochten overblij-
van nadat op al de verzoekschriften van al de op de lijst van art. 
27 a geplaatste personen zal ziju beschikt, en betreft derhalve 
alleen het verleenen van vergunningen aan nieuw beginnende 
drankverkoopers. Het is schier ondenkbaar, dat in gemeenten, 
waar het maximum thans is overschreden — en dit is in bijna 
alle gemeenten des lands met een groot aantal vergunningen 
het geval — niet althans zooveel vergunninghouders, die niet 
vallen onder die bedoeld in art. 2Ga der wet — en deze vormen 
verreweg de meerderheid — zich voor de voortzetting van hun 
bedrijf zullen aanmelden als er nieuwe vergunningen beschik
baar zullen komen. Zeer vermoedelijk zal art. 27c dus overal bui
ten toepassing blijven. Een bepaling, hoe e. q. te handelen in 
dat, zij het zoo goed als ondenkbaar geval, mag echter volledig
heidshalve niet in de wet ontbreken. 

Art. 27 f. Gelijk reeds boven ad art. 27 d werd gezegd moet 
worden zorg gedragen, dat niemand zich door de openbaring 
van een voornemen een hooge plaats op de ranglijst verzekert 
en daardoor in het bezit van eene nieuwe vergunning wordt ge
steld, en daarna van dat voornemen — waaraan hij wellicht 
zijne vergunning te danken heeft — afziet. Daarom wordt in 
het tweede lid van dit artikel een tienjarig tijdvak gesteld, vóór 
het einde waarvan hij, die verklaarde niet op Zondag of des 
nachts te zullen verkoopen, niet tot de uitoefening van d:-n 
kleinhandel ook gedurende die als regel uitgesloten tijden mag 
overgaan. Het eenvoudigste middel om dit misbruik, waardoor 
men zich zei ven ten onrechte en ten koste van anderen zou be-
voordeelen te keeren, is een verbod om de in het voorlaatste 
lid van art. G bedoelde aanteekening op het afschrift der ver
gunning te stellen. "Wie zonder dat die aanteekening is ge
schied toch gedurende die gesloten uren verkoopt is volgens art. 
10, n0., strafbaar. 

Art. 27 «7 voorziet in het geval dat het aantal beschikbare 
vergunningen niet toereikend mocht zijn om alle aanvragers, 
die voorkwamen op de in art. 27 a bedoelde lijst, te bevredigen. 
Het zou onbillijk zijn de verzoeken van hen, die teleurgesteld 
zouden moeten worden, eenvoudig af te wijzen en hen dus ach
ter te stellen bij anderen, die misschien wat vroeger een gelijk 
verzoek indienden en overeenkomstig het nieuwe art. 5 a zullen 
worden behandeld. De eersten hebben aanspraak op gelijke be
jegening en behooren, wegens hunne oudere rechten, zelfs aan 
de andere aanvragers voor te gaan. 

Artt. XXXII, XXXIII en XXXIV, {nieuw) XXXIII, 
XXXIV en XXXV). Het is wenschelijk voorgekomen de in 
werking treding van deze wet enkele maanden later te stellen, 
nam. op 1 Mei 1901, waartegen geen bezwaar kan bestaan nu 
de voortduring van thans geldende, sedert 1S81 aan andere 
overgegane vergunningen, voorzoover deze niet op grond van 
reeds thans bestaande bepalingen der Drankwet komen te ver-
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vallen, tot 1 Mei 1906 wordt verzekerd. l)c> datum van 1 Mei 
geeft <><>k dii voordeel, dut dan een nieuw veigunningsjaur aan
vangt. 

In verband hiermede is de wijziging, in art 30 der wet te 
brengen, thans beperkt tot de jaartallen. De herziening der 
verordeningen op liet vergunningsrecht zal nu moeten geschie
den vóór 1 Januari 1902, terwijl de oude verordeningen uiter-, 
lijk tot 1 Mei van dat jaar van kracht zullen blijven, ook dus 
weer tot den aanvang van een nieuw vei gunningsjaar. OJI deze 
wijze is voor die herziening meer tijd gegeven. 

Aan de opmerking, bij den titel der wet te voegen liet jaar
tul, is voldaan, doch met het oog op de voorgestelde in werking 
treding is het jaartal 1901 gekozen. 

De Minister van Binnenlandtche Zaken. 
H. GOEMAN BORGESIUS. 

De Minister van Justitie. 
C01U' v. D. LINDEN. 

(85. 2.) 
GEWIJZIGD ONTWEBP VAN WET. 

Aan art. 2a wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 
„Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt bepaald nan 

welke eisenen behalve die bij plaatselijke verordening te stel
len, de localitéiten waar verkoop van sterken drank in het 
klein mag worden vergund , moeten voldoen . en kunnen voor
schriften worden gegeven omtrent de sluiting van voor het 
mbliek toegankelijke localitéiten waarvoor vergunning is ver
eent en omtrent de tijdelijke staking daarin van den kleinhandel 

in sterken drank, bij gelegenheid van lotingen voor de nationale 
militie en andere omstandigheden , die de vrees wettigen voor 
misbruik van sterken drank. " 

Artikel V. 
[n den aanhef van art. 3 vervallen de woorden : „in art. 1 

bedoelde". 
In art. 3 , n°. 1, wordt in plaats van de woorden: „eene in 

dat artikel" gelezen: „den in art. 2 a bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur of eeue daar". 

In art. 3 wordt na n*. 2 een nieuw nummer ingevoegd , lui
dende: ,8°. AVanneer het verzoek strekt tot drankverkoop anders 
dun in een gebouw, de aanhoorigheid van een gebouw of aan 
boord van een vaartuig;" 

Van art. 3 worden de nummers 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9en 10res
pectievelijk nos. 4 , 5 , 0, 7 , 8, 9 , 10 en 11. 

In art. 3 , n". 8 (nieuw 9) , eerste lid , worden na het woord 
„Staatsloterij" de volgende woorden ingevoegd : „of arbeidsloouen 
plegen te worden uitbetaald." 

Aan art. 3 , n". 3 (nieuw 9) wordt een nieuw derde lid toe
gevoegd, luidende: „Onder arbeidsloonen worden niet verstaan 
loonen . verschuldigd voor werkzaamheden die zijn verrigt in de 
localiteit of ter zake van een bedrijf dat daar wordt uitgeoefend". 

In art. 3 , n°. 9 (nieuw 10) wordt in plaats vau : „ 'sluismeester 
of sliiiskneeht" gelezen: „sluismeester, sluiskuecht, seheeps-
bevrachter of stevedore ". 

In art. 3 , n'. 10 (nieuw 11) wordt in plaats van: „nommers 
3 , 4 , 5 , 7 en 9 " gelezen: „nummers 4 , 5 , G, 8 en 10". 

Artikel TI. 
Art. 4 wordt gelezen als volgt: 
„Het voorschrift, vervat in art. 3 , n ' . 2 , kan telkens voor 

een bepaalden tijd buiten toepassing worden gesteld, voor een 
gebouw, tot de Rijks- of provinciale dienst gebruikt, door Ons; 
voor een gebouw, tot een andere openbare dienst gebruikt, door 
Gedeputeerde Staten. Voor eene localiteit, tot de openbare 
dienst der gemeente gebruikt, kan het voorschrift, vervat in 
art. 3 , n". 2, niet buiten toepassing worden gesteld. 

Op voordragt van burgemeester en wethouders kan door 
Gedeputeerde Staten het voorschrift vervat in art. 3 , n". 9 , tel
kens voor een bepaalden tijd buiten toepassing worden gesteld 
voor é(:ue localiteit waarin eeae andere winkelnering wordt 
uitgeoefend of loten worden verkocht in de Nederlandsche 
Staatsloterij, of die met zoodanige localitéiten binnenshuis ge
meenschap heeft, voor zoover zy gelegen is in de kom van een 
dorp, in een gehucht of in eene afzonderlijke buurt, waar niet 
meer dan ééne vergunning bestaat. 

Het voorschrift, vervat in art. 3 , n°. 10, kan telkens voor 
een bepaalden tijd buiten toepassing worden gesteld , met be
trekking tot een persoon die een Itijksambt bekleedt of eeue 
Kijksbediening uitoefent, door Ons, met betrekking tot een 
persoon die een ander ambt bekleedt of eene andere bediening 
uitoefent, door Gedeputeerde Staten, in beide gevallen burge
meester en wethouders gehoord." 

Artikel T IL 
Art. 5 wordt gelezen als volgt: 
„ Elk verzoekschrift om vergunning wordt zoo spoedig mogelijk 

nadat bet is ingekomen , door burgemeester en wethouders op de 
in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebragt. 
Verzoekschriften aan Gedeputeerde Staten gerigt worden te dien 
einde door dat college onverwijld aan burgemeester en wethou
ders der gemeente toegezonden. 

Binnen eene maand nadat deze bekendmaking is geschied kan 
ieder tegen het verleenen van de vergunning schriftelijk be
zwaren bij burgemeester en wethouders inbrengen. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDEULANDKX , PRTWSKS VAN ORANJE-NASSAC , ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat eene herziening 
wenschelijk is van de wet van den 28sten Juni 18S1 (Staatsblad 
n". 97), houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den 
kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare 
dronkenschap, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 
23 April 1884 (Staatsblad n\ 54), 10 April 1885 (Staatsblad ïï. 78), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en bij artikel 2 der wet van 
31 December 1887 (Staatsblad n*. 265); 

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

Artikel I. 
In art. 1, eerste lid. vau bovengenoemde wet worden na 

het woord „gemeente" de volgende woorden ingevoegd: „of, 
in het geval van art. 2 , derde lid, aan Gedeputeerde Staten 
der provincie ". 

Artikel I I . 

In art. 1, tweede lid, dier wet wordt in plaats van „twee 
liter ", gelezen : „ vijf liter ". 

Artikel I I I . 

In art. 2 , tweede lid, der wet vervallen de woorden: „ ot 
verhooging". 

Art. 2 , derde lid, der wet wordt gelezen als volgt: 
„Vergunningen boven het geldende maximum, die niet vol

gens art. 26 moeten worden gegeven, kunnen door Gedepu
teerde Staten worden verleend, indien bij/.ondere omstandigheden, 
afgescheiden van het bijzonder persoonlijk belang van den aan
vrager, de gelegenheid tot verkoop van sterken drank in het 
klein in de betrokken localitéiten wenschelijk maken. Deze ver
gunningen , alsmede die, welke in bijzondere gevallen door 
burgemeester en wethouders boven het maximum/ij n of worden 
verleend, worden, zoolang zij vau kracht zijn . ingeval later ver
zoeken om vergunning inkomen, medegeteld ter beslissing of 
alsdan het maximum al dan'niet is bereikt". 

Artikel IV. 
Het laatste lid van art. 2 wordt het eerste lid van een nieuw 

artikel 2ii. 
In dat eerste lid van art. 2a wordt na n°. 1 een nieuw num

mer ingevoegd, luidende: 
„2'. voor bepaalde wijken , buurten of straten een maximum 

der aldaar te verleenen vergunningen vaststellen , onafhankelijk 
van liet getal inwoners van die wijk, buurt of straat"; 

Nommer 2 vau art. 2a wordt n°. 3. 
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