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VOORLOOPIG VERSLAG. 

Het afdeelingsonderzoek heeft aanleiding gegeven tot de 
volgende opmerkingen en beschouwingen. 

Algeineene beschouwingen. 

Met de indiening van dit wetsontwerp, waarmede; is voldaan 
aan een in de Kamer herhaaldelijk geuit verlangen, verklaarden 
vele leden zich ingenomen. De wet van 1899 is in haar 
tegenwoordigen vorm niet berekend op een toestand, zooals 
wij dien nu reeds Injna twee jaren beleven; dat heeft er toe 
geleid, dat op veel uitgebreider schaal dan noodig was bevoegd-
lieden van het burgerlijk op het militair gezag zijn overgegaan, 
tot schade, niet zelden, van den goeden gang van zaken. In 
omstandigheden als waarin ons land verkeert, omstandigheden, 
die niet kunnen worden gekenschetst als een toestand van 
onmiddellijk dreigend oorlogsgevaar, maar veeleer van dien aard 
zijn, dat zij ons nopen ons voor een eventueelen oorlog voor te 
bereiden, behoort het burgerlijk gezag'zooveel mogelijk intact te 
worden gelaten. Dat dit in vele gevallen door de Regeeringen 
het militair gezag anders is begrepen, heeft tot de reeks van 
klachten geleid, die allerwege zijn gerezen en die ook in de j 
Kamer bij herhaling hebben weerklonken. Op enkele gevallen j 
van ondoelmatige machtsuitoefening door het militair gezag te 
Utrecht voorgekomen, werd bij deze gelegenheid door enkele 
leden nog eens gewezen. Aldaar heeft, volgens deze leden, 
de militaire autoriteit het slachthuis onder haar beheer ge-
nomen, waardoor beambten aan het over hen staand gezag 
werden onttrokken, met het gevolg, dat onregelmatigheden 
plaats vonden en er hevig werd geklaagd. Had men de vleesch-
voorziening eenvoudig aan het burgerlijk bestuur gelaten, dan 
zou waarschijnlijk alles glad zijn geloopen. Iets dergelijks valt 
op te merken met betrekking tot de sluiting van koffiehuizen 
en kroegen. Het toezicht was aan den burgemeester ontnomen; 
de politie stond machteloos; het gevolg was, dat in sommige 
buurten een ergerlijke losbandigheid heerschte. Bij den bouw 
van barakken is de gemeentelijke verordening op zijde gezet; 
de afvoer van faecaliën was dientengevolge ten eenenmale 
onvoldoende. Voorts is, met afwijking van de Hinderwet, een 
opslagplaats voor ammunitie ingericht, die het grootste gevaar 
voor de omgeving opleverde. De leden, die op deze gevallen 
wezen, voegden daaraan toe, dat zij daarmede niet wilden beweren, 
dat het militair gezag zich in het algemeen onwillig toonde 
om een goede regelipg te bevorderen: dikwijls werd na minne-
lijke bespreking in gerezen bezwaren voorzien. Maar het spreekt 
vanzelf, dat het militair gezag minder .goed dan het burgerlijk 
gezag in staat is te oordeelen over de beste verzorging van 
de groote openbare belangen der volksgezondheid, der rust en 
orde op straat en in de koffiehuizen, enz. Daarom behoort het 
militair gezag zich buiten deze aangelegenheden te houden 
voor zoover het niet dringend noodig is zich daarin te mengen. 

Gevraagd werd, of bij de samenstelling van het wetsontwerp 
ook burgerlijke ambtenaren, die ten deze over ervaring !»• 
schikken, zijn geraadpleegd. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. r.i].r>— .1916. 

Door de Regeering wordt in de Memorie van Toelichting 
betoogd, dat dr tegenwoordige wet Haar wel dwong om het 
gansene samenstel der bepalingen van den staat van beleg 
in vele streken toe te passen, waardoor vee] scherper in de 
normale verhoudingen moest worden Ingegrepen dan op zich 
zeil' noodzakelijk was. Haar streven is — zoo schrijft zij — 
juist om de Inbreuk op den gewonen gang van zaken tot het 
strikt noodzakelijke te beperken. Doch, wat zij bij dit wets-
voorstel doet, komt, naar eenige leden opmerkten, groótendeets 
hierop neder, dat zij de thans voor den staat van belet; 
geldende voorschriften, dikwerf nog ietwat, verscherpt, over-
brengt naar den staat van oorlog, zoodat onder de zachtere 
benaming van „staat van oorlog" dezelfde door de Regeering 
zelve onnoodig geachte scherpe voorschriften van den tegen* 
woordigen staat van beleg zullen gelden. Vele leden konden 
niet inzien, dat men hiermede iets vooruitging. Bovendien 
heeft, naar de meening dezer leden, de ervaring geleerd, dat, 
waar aan het militair gezag een bevoegdheid wordt toegekend, 
zij ook pleegt te worden gebruikt. 

Andere leden kwamen echter tegen deze voorstelling van 
zaken op. Naar hunne meening valt niet te ontkennen, dat, 
komt de voorgestelde wetswijziging tot stand, voor een groot 
deel des lands, waarvoor dan met den staat van oorlog 
zal kunnen worden volstaan, de druk van het militair gezag 
belangrijk zal verminderen. Daar moge tegenover staan, dat 
voor andere deelen de bevoegdheden van het militair gezag 
zullen toenemen, het staat nog te bezien, in hoeverre daar van 
die bevoegdheden gebruik zal worden gemaakt. Wenscht, onder 
de geldende bepalingen, het militair gezag voor laatstbedoelde 
deelen die bevoegdheden, dan aarzelt het niet de afkondiging 
van den staat van beleg uit te lokken, met al de gevolgen van 
dien. Dit zal in elk geval in de toekomst niet meer noodig 
zijn en dan ook niet meer geschieden; om zich de gewenschte 
bevoegdheden te verzekeren zou een verder strekkende maat-
regel dan de afkondiging van den staat van oorlog niet ge-
rechtvaardigd zijn en dus door de Wetgevende Macht, die den 
maatregel heeft te bekrachtigen, zeer waarschijnlijk niet worden 
gebillijkt. Bovendien werd ten gunste van het wetsontwerp 
aangevoerd, dat de voorgestelde regeling de positie van het 
burgerlijk gezag zal versterken. En van die regeling is ook 
een groot voordeel, dat door betere regeling van de verhouding 
tusschen burgerlijk gezag en militair gezag conflicten in den 
vervolge minder zullen voorkomen. 

Door sommige leden werd in dit verband de opmerking 
gemaakt, dat in tijden als de tegenwoordige een, op sommige 
punten van het normale afwijkend recht eigenlijk voor heel 
het land noodig is. Dit blijkt het duidelijkst, wanneer men let 
op een bepaling als die van art. 18 van de wet, zooals zij 
na het tot stand komen der voorgestelde wijzigingen zal luiden. 
De daarbedoelde verbodsbepaling, betreffende zekere bekend-
makingen, kan, wanneer zij slechts voor een deel des lands 
geldt, uiteraard weinig nut hebben; zij belet niet, dat hetgeen 
geheim moest blijven, toch bekend wordt, door publicatie in 
een andere plaats des lands. Ten aanzien van dit punt behoorden 
daarom algemeene bepalingen te gelden, voor geheel het land. 
En het is niet moeilijk andere onderwerpen aan te wijzen, 
met betrekking tot welke hetzelfde valt op te merken. Daarom 
bestaat er, naar de meening dezer leden, behoefte aan een 
bepaling, die het mogelijk maakt, voor het geheele land, zonder 
dat dit in zijn geheel in staat van oorlog of van beleg wordt 
verklaard, een regeling in het leven te roepen, die een ge-
wijzigden rechtstoestand medebrengt. De hier aan het woord 
zijnde leden vleiden zich'niet, dat dan daarnaast aan den staat 
van oorlog nimmer behoefte zou worden gevoeld, maar men 
zoude wellicht toch minder spoedig tot de afkondiging van 
dien staat overgaan. 

Andere leden waren van meening, dat in de leemte, waarop 
hier wordt gewezen, door een aanvulling van het Wetboek 
van Strafrecht ware te voorzien. 

Sommige leden waren van oordeel, dat het wetsontwerp in 
het grootste bezwaar, dat de bestaande regeling van den staat 
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van oorlog en beleg aankleeft, niet voorziet Dal bezwaar be-
staat huns Inziens namelijk hierin, dal in de wet niet duidelijk 
is aangegeven, onder welke omstandigheden er, aanleiding is 
voor de afkondiging hier van den staat van oorlog, daar van 
den slaat van beleg. 

Dit beeft ten gevolge gehad, dat, terwijl de staat van 
oorlog of van beleg naar zijn aard moet dienen om de 
Overheid beter In staat te stellen gevaar voor de in- en uit-
wendige veiligheid van den staat, hetzij een reeds voorhanden, 
hetzij een dreigend gevaar, af tè wenden, het middel in de 
laatste twee jaren herhaaldelijk la gebruikt voor doeleinden, die 
mei de handhaving van de veiligheid van den Staat slechts 
in zeer ver verwijderd verband Btonden, De staat van beleg 
is vaak afgekondigd met het enkele doel, de Regeering beter 
in de gelegenheid te stellen tegen sniokkelarij op te treden, 
de ontvluchting van geïnterneerden tegen te gaan of om andere, 
op zichzelf staande oogmerken te bereiken. Men oordeelde (lil 
een wijze van wetstoepassing, die niet mag worden bestendigd en 
verklaarde zich teleurgesteld, dat hierin bij dit wetsontwerp 
niet woidt voorzien. Do wet behoort te bepalen, wanneer de 
staat van oorlog, wanneer do staat van beleg moet worden 
afgekondigd, desnoods door de omschrijving, welke in de 
toelichting tot dit wetsontwerp voorkomt. Opzichzelfstaande 
doeleinden, als het tegengaan van sniokkelarij, moeten met 
afzonderlijke, daartoe geëigende middelen worden nagestreefd, 
dat wil zeggen: de wet behoort, geheel afgescheiden van de 
afkondiging van den staat van oorlog of van beleg, de daarvoor 
onontbeerlijke bevoegdheden aan de Regeering verleenen. Men 
drong er op aan, dat het wetsontwerp alsnog in beide opzichten, 
hier aangegeven, zou worden aangevuld. 

Van andere zijde sprak men hiertegenover twijfel uit, of 
zulk een omschrijving wel mogelijk is. Het militair gezag 
moet op dit punt wel eenige vrijheid van handelen hebben, 
waarbij ook niet is te vergeten, dat de vereischte bekracbti-
ging bij de wet aan de Staten-Oeneraa) medezeggenschap 
geeft. Wat betreft, de afkondiging van den 'staat van oorlog 
of van beleg om sniokkelarij tegen te gaan, werd er op 
gewezen, dat daarbij wel degelijk de veiligheid van den Staat 
was betrokken. In do tegenwoordige omstandigheden ware 
niets voor onze internationale positie noodlottiger geweest dan 
wanneer de smokkelhandel zich was blijven uitbreiden. De 
genomen maatregelen waren volstrekt noodig om moeilijk-
lieden te voorkomen, die op den duur een wezenlijk gevaar 
zouden kunnen opleveren, en de Staten-Generaal hebben goed 
gedaan door aan de betreffende Koninklijke besluiten hunne 
bekrachtiging te verleenen. 

Eenige leden verklaarden het te betreuren, dat de Regeering 
zich tot een zóó algemeene wijziging van de bestaande wel 
heeft gezet en zich niet heeft bepaald tot een voorstel, alleen 
beoogende te voorzien in de moeilijkheden tusschen het 
burgerlijk en het militair gezag, welke de geldende bepalingen 
hebben doen rijzen. Op die wijze zou spoediger en gemakke-
lijker een bevredigend resultaat zijn te bereiken dan langs 
den door de Regeering gekozen weg. Voor de op zich zelf 
staande doeleinden, als bestrijding der sniokkelarij, bewaking 
van geïnterneerden, zouden ook deze leden afzonderlijke wette-
lijke voorzieningen wenschen, die, in verband met het doel, 
«lat zij zouden dienen, uiteraard slechts een tijdelijk karakter 
zouden moeten hebben. ( 

Ten Slotte verklaarden enkele leilen, dat hun aandacht was 
getrokken door de weinig nauwkeurige afwerking van het wets-
ontwerp. Zij wezen er op, dat, terwijl in de bestaande wet het. 
onbepaalde lidwoord steeds met verbuigingsuitgangen wordt ge-
schreven, dit in het wetsontwerp soms wel, soms niet geschiedt. 
Op enkele andere onnauwkeurigheden wordt in bet vervolg 
van dit verslag gewezen. 

Artikel 1. 
Tegen de bepaling, in art. 4 van de wet, dat de afkon-

diging moet plaats hebben op de wijze, door het militair 

gezag tn bepalen, voerden verscheidene leden aan. dat zij niet 
voldoenden waarborg biedt, dat bij de afkondiging steeds de 
eisi ben der rechtszekerheid in bet oog zullen worden ge-
houden. Daarom schijnt het beter een bepaalde wijze van 
afkondiging in de wet voor te schrijven, analoog aan die, 
voorgeschreven voor wetten en verordeningen. Dit punt is van 
groot gewicht, wijl de verbindbaai beid van het betrokken besluit 
afhangt van de afkondiging in overeenstemming met het 
WetteUjk voorschrift. Waar dit zoo is, mag geen twijfel bestaan 
omtrent den vorm, waarin de af kondiging moet plaats hebben. 
Thans wordt voorgesteld de keuze; van de wijze van afkondb 
ging aan het militair gezag te laten blijven, maar in de wette 
spreken van de „meest doeltreffende wijze". Vrij algemeen was 
men van oordeel, dat deze wijziging niet van groote beteekenis 
is. Aan het militair gezag wordt hiermede in werkelijkheid 
niet meer dan een vingerwijzing gegeven, een aanbeveling om 
bij zijn keuze van de wijze van afkondiging op de doolmatig-
heid dier wijze te letten; een bindend voorschrift, waarvan 
de naleving onder de controle van den rechter staat, bevatten 
de, in te voegen woorden niet. En mochten zij te eeniger tijd 
geacht worden dit laatste wel te bevatten, dan ware misschien 
te vreezen, dat tal van deugdelijke afkondigingen als onvoldoende 
zouden worden aangemerkt. In letterlijken zin zal toch wel geen 
enkele wijze van afkondiging beantwoorden aan den eisch, dat 
daarmede het toppunt van doelmatigheid is bereikt. 

Omtrent de vraag, welke wijze van afkondiging gewoonlijk 
als de meest aanbevelenswaardige is aan te merken, verschilden 
overigens de meeningen. Sommige leden achtten.aanplakking 
op de plaatsen, waar openbare aankondigingen plegen te worden 
aangeplakt, het meest aangewezen; anderen zouden aankon-
diging in een ter plaatse verschijnend blad verkiezen. Aan 
aankondigingen, aan het gemeentehuis of elders aangeplakt, 
wordt, sinds overal couranten verschijnen, welke de aankon* 
digingen ook bevatten, weinig aandacht besteed. 

Gelijke opmerkingen werden gemaakt inet betrekking tot de 
andere bepalingen in de wet, waar sprake is van afkondiging 
op de wijze, door het militair gezag te.bepalen, en bij dit ' 
wetsontwerp de invoeging der woorden „meest doeltreffende 
wordt voorgesteld. 

Gevraagd weïd wat in art. 4 der wet onder „ter plaatse"' 
moet worden verstaan. Ter plaatse, waar het besluit is genomen? 
Of waar het moet werken? Elke twijfel behoort hier te zijn 
uitgesloten. 

In het derde lid van art. ö der wet wordt', in geval van hei 
niet tot stand komen van een wet tot verlenging van den 
staat van oorlog of staat van beleg,onverwijlde b<^kendmaking 
voorgeschreven van de opheffing van dien staat. Het tijdstip 
der opheffing wordt door het tijdstip dier bekendmaking bepaald. 
Enkele leden zouden wenschen, dat de Regeering hierbij aan 
een zeer korten termijn zou worden gebonden. 

Artikel 2. 

Volgens de toelichting strekt het voorgestelde eerste lid 
van art. 7 der wet er toe, den twijfel óp te heffen, of 
delegatie van de door het militair gezag uit te óefe"nen bevoegd-
heid door een hoogere aan een lagere militaire autoriteit mogelijk 
is. Verscheidene leden waren echter van oordeel, dat de nieuwe 
redactie in (fit opzicht aan duidelijkheid te wenschen over 
laat; voor hen stond niet vast, dat op grond van deze redactie 
delegatie mogelijk zal zijn. Daaronder moet toch worden ver 
staan de bevoegdheid van een met militair gezag bekleede 
autoriteit om dat gezag opeen ander, door haar zelve aangewezen, 
over te dragen. Maar de nieuwe redactie houdt niet anders'in, 
dan dat het bevoegde militair gezag door de Kroon of, ingevolge 
Koninklijke machtiging, door een ander wordt aangewezen. 
Het eenige verschil met het geldende recht zal zijn, dat die 
andere, welke het militair gezag kan aanwijzen, niet per se 
de Minister van Oorlog behoeft te zijn. Dit kan leiden tot een 
verruiming van den kring der aangewezenen, maar het beginsel 
van delegatie wordt op deze wijze niet ingevoerd. Wanneer 
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bijv. de bevoegde autoriten la afgesneden van de plaats, waar 
zij baar gezag zou uitoefenen, zal zij In hel algemeen nlei 
bevoegd zijn, bet gezag over te dragen op een ander, die wel 
te dier plaatse is. Qevraagd werd,of wellicbt in de „middelUJke 
aanwijzing", die liet artikel kent naast de rechtstreekscbe, bet 
middel moet worden gezien om delegatie in den eigenlijken 
zin mogelijk te maken. Men zou gaarne vernemen, wat mei 
deze woorden is bedoeld. 

Van andere zijde kwam men togen deze opmerkingen In 
zooverre op, als men niet gaarne zoude zien, dat iedere mili-
taire autoriteit bevoegd ware, haar gezag over te dragen. De 
hier aan het woord zijnde leden waren juist van oordeel, dat 
tle aanwijzing steeds moest steunen op een Koninklijk of een 
ministerieel besluit. Ook werd door eenige leden betoogd, dat 
het militair gezag nimmer behoort te berusten bij een autoriteit, 
die een lageren rang dan dien van officier bekleedt. 

Enkele leden vroegen Inlichtingen, wat met betrekking tot 
het hier besproken punt zal gelden ten aanzien van de bevel-
hebbers der afzonderlijke forten. Het Koninklijk besluit van 
22 Januari 1904 (art. 2 der 1ste Instructie) bepaalt, dat de 
autoriteiten en haar gebied worden aangewezen voor eenig 
gedeelte van het Rijk. gelegen buiten de stellingen en afzon-
derlijke forten. Bij het Koninklijk besluit van 18 November 
1912, Staatsblad n". 349, wordt .aangewezen de autoriteit voor 
de doelen des Rijks, niet vallende onder de stellingen. Toch 
spreekt het Koninklijk besluit van 5 November 1913, Staats-
btad n". 40<i, weder van die afzonderlijke forten. Wie is voor 
deze nu de aangewezen autoriteit? 

Wordt, door verandering alsnog van het eerste lid, wezen* 
lijke delegatie mogelijk gemaakt, — en sommige leden achtten 
dit onvermijdelijk, — dan schijnt er vooreen bepaling, als in het 
tweetle lid vervat, geen plaats te zijn. Men zou dan een be-
kendniaking kunnen voorschrijven, inhoudende, dat het militair 
gezag mogelijk ook bij andere dan de daarin met name ge-
noemden komt te berusten, maar zulk een bekendmaking zou 
weinig meer zijn dan oen formaliteit. • • 

Sommige leden verklaarden bezwaar te hebben tegen het 
voorgestelde derde lid. Staatsrechtelijk oordeelden zij deze 
bepaling onjuist, wijl daaruit spreekt een verdeeling van de 
mlnlsterieele verantwoordelijkheid, welke ons Staatsrecht niet 
kent. Voorts is de bepaling onnoodig; het spreekt toch 
vanzelf, dat het militair gezag niet wordt uitgeoefend buiten 
de mlnlsterieele verantwoordelijkheid om en dat de Regeering 
verantwoordelijk is ook voor de daden van den door haar 
benoemden opperbevelhebber. Andere leden gaven toe, dat de 
bepaling in strikten zin overbodig is, maar zij achtten, haar 
toch niet zonder nut. Bij velen, en vooral bij militairen, bestaan 
zulke averechtsche begrippen omtrent de* verhouding van den 
Minister en den Opperbevelhebber, dat het wel eenig belang 
heeft, door een uitdrukkelijke bepaling in de wet de juiste 
verhouding in het licht te stellen. 

Enkele leden, die, gelijk uit dit verslag blijkt, van oordeel 
waren, dat liet dikwerf' noodig zal zijn, dat het militair gezag 
zich over het geheele Rijk late gelden, spraken .de verwachting 
uit, dat ook de Minister van Oorlog onder het hier bedoelde 
militair gezag zou worden gebracht. 

Artikel 3 . 

Dat, gelijk in de toelichting wórdt beweerd, aan het plegen 
van overleg met een college zoo groote practische bezwaren j 
zouden zijn verbonden, dat het daarom aanbeveling verdient, I 
overleg met bepaalde personen in de wet voor te schrijven, j 
meenden eenige leden niet te kunnen toegeven. Zij begrepen, j 
dat overleg met een college als de Provinciale, Staten of den | 
gemeenteraad in vele gevallen al te bezwaarlijk kan zijn. 
maar hetzelfde geldt niet ten aanzien van het dagelijksch : 
bestuur van een provincie, een gemeente of een waterschap. 
Daarom zouden zij gaarne zien, dat in dit art. IA der wet in 
plaats van Commissaris der Koningin, burgemeester en voorzitter 
van het waterschapsbestuur, het dagelijksch bestuur van 

provincie, gemeente en waterschap weid aangewezen voor bei 
plegen van overleg, waai' overleg niet bel burgerlijk gezag 
gevorderd wordt. Op die wijze zou men in overeenstemming 
bleven met de jurisprudentie van den Hoogen Raad, welke 
overleg met een college eischt en zou worden vastgehouden aan 
het beginsel, dat het overleg moet worden gepleegd niet de 
autoriteit, voor welke het militair gezag in de plaats treedt. 
Tegen zulk een regeling schijnt te minder bezwaai te bestaan, 
wanneer door een bepaling, als neergelegd in bet voorgestelde 
•laatste lid, tegen het gevaar van ongewenscht oponthoud, als 
gevolg van het te plegen overleg, wordt gewaakt. 

Andere leden meenden, dat de Regeering op goede gronden 
een bepaling heeft voorgesteld, die verzekert, dat eventueel 
overleg steeds met een bepaald persoon zal plaats vinden. 
Daardoor zal een spoedige afdoening van zaken niet weinig 
worden bevorderd. Intusschen waren er onder deze leden die in 
het geval, ondera van het eerste lid bedoeld — maatragelen 
betreffende meer dan één gemeente, — Liever zouden zien, dat dan 
overleg werd gepleegd met de verschillende burgemeesters, dan 
met den Commissaris der Koningin. De bepalingen onder 6 eri e 
zouden deze "laatste leden wenschen te zien gecombineerd in 
dezen zin. dat steeds de burgemeester de autoriteit is, niet 
wien overleg is te plegen en dat bovendien niet tien voorzitter 
yan het waterschap is te overleggen, wanneer tle maatregel 
een waterschapswerk betreft. De uitsluiting, onder b, van de 
gevallen onder c bedoeld, oordeelden zij ondoelmatig, waarbij 
zij wezen op het geval, dat een weg, ten aanzien waarvan 
de maatregel wordt genomen, te gelijk voor het.verkeer en 
als waterkeering dienst doet. 

Onder c zouden enkele leden willen lezen, in plaats van 
„onder gezag": „onder beheer". 

Artikel 4. 
De zeer algemeene bewoordingen, waarin in de voorgestelde 

nieuwe redactie van art. 10 der wet de verordeningsbevoegd-
heid van het militair gezag wordt uitgesproken, ontmoetten bij 
verscheidene leden bedenking. Zij meenden, dat deze bepaling, in 
verband niet de voorgestelde verdere bepalingen omtrent de 
militaire verordeningen, een eenigerniate reactionair karakter 
draagt; elke beperking van hare verordenende bevoegdheid 
valt voor het militair gezag -weg. Betoogd werd, dat deze 
bevoegdheid alleen moet bestaan voor wat betreft onderwerpen 
van militair belang en ten aanzien van de handhaving van 
orde,' rust en veiligheid. Voorts achtten eenige leden het wen-
schelijk, dat aan de Kroon een vernietigingsrecht ten aan-
zien van de militaire verordeningen werd toegekend en, in 
verband daarmede, voor het burgerlijk gezag de mogelijkheid 
werd .geopend tegen zulke verordeningen zijn beklag te richten. 
Men mag wel is waar aannemen, dat de Kroon, langs hiërar-
chischen weg, steeds de intrekking van een militaire verordening, 
tlie haar ondoelmatig voorkomt, kan uitlokken, maar het verdient 
aanbeveling een zelfstandige bevoegdheid van de Kroon in het 
leven te roepen. Het toezicht zal dan strenger zijn en moeilijk-
lieden, die anders zouden kunnen rijzen, kunnen op die 
manier worden voorkomen. 

Andere leden oordeelden daarentegen een vernietigingsrecht van 
de Kroon hier niet op zijn plaats, wyi daarmede de hiërarchische 
verhouding van het militaire gezag tot de Kroon zou worden 
miskend. Waar ambtelijke ondergeschiktheid Instaat, kan de 
hoogere autoriteit intrekking uitlokken. 

In stede van „na overleg" zouden eenige leden .in dit artikel 
willen lezen: „in overleg". Anders is huns inziens tle invloed 
van het burgerlijk gezag niet voldoende gewaarborgd. Andere 
leden meenden, dat zulk een wijziging een hoofdbeginsel dei-
wet zou aantasten; dat nl. bij verschil van inzicht tusschen het 
militair en het burgerlijk gezag de beslissing niet mag worden 
uitgesteld tot het tijdstip, waarop overeenstemming zal zijn 
verkregen, doch het militair gezag dan zijn opvatting moet 
kunnen doorzetten. 

Wanneer verordeningen afwijken van een der drie in art. 
12 A het eerst genoemde wetten (Arbeidswet, Veiligheidswet en 
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Hinderwet) zouden enkele leden wenschen, dat steeds vooraf 
gaand overleg met de ambtenaren der arbeidsinspectie zou 
móeten plaats vinden. 

Artikel 5. 
Ten aanzien van de afkondiging van verordenirigen van hot 

militair gezag, waarover het voorgestelde art 10A der wet 
handelt, werd door eenige leden betoogd, dat de wijze, waarop 
die zal geschieden, zelve hij verordening behoort te worden 
vastgesteld. 

Het voorschrift betreffende mededeeling aan verschillende 
autoriteiten gaf aan eenige leden aanleiding tot de vraag, ot 
het niet doelmatiger ware alleen inededeeling aan Gedeputeerde 
Staten voor te schrijven en aan dit college de taak op te 
leggen, de verordeningen ter kennis te brengen van allen, die 
daarbij belang hebben. Men moet betwijfelen, of, wanneer de 
staat van oorlog, zelfs wanneer de staat van beleg is afgekondigd, i 
— want voor den laatsten staat geldt deze bepaling ook, 
ingevolge art. 1!) der wet, — het militair gezag voor al de 
mededeellngen, die het ingevolge deze bepaling zal .hebben te 
doen, den tijd zal hebben. 

De bepaling, dat de mededeeling „zoo spoedig mogelijk" 
geschiedt, achtten eenige leden voorts te vaag. Zij wenschten 
een termijnbepaling,. bijv. van 4 dagen. 

Artikel 6. 
In het tweede lid van het voorgestelde artikel 10JB der wet ligt, 

volgens de toelichting, de erkenning opgesloten, dat het burger-
lijk gezag onder den staat van oorlog wetgevende bevoegdheid 
behoudt. Enkele leden meenden, dat het niet zonder belang 
ware dit met zoovele woorden in het artikel te bepalen. 

Ten aanzien van het derde lid merkten enkele leden op, dat 
het daar geregelde onderwerp beter op zijn plaats schijnt in 
art. 1QC, waar o.a. de verhouding van het militair gezag tot 
algemeene maatregelen van bestuur wordt geregeld, dan in 
art. 10B. handelende over wetgeving, die van provinciën, 
gemeente en waterschappen afkomstig is. 

Artikel 7. 
Het eerste lid van het voorgestelde artikel 106' der wet gaf 

aanleiding tot de opmerking, dat in tijden, waarin de staat van 
oorlog of van beleg noodig wordt geacht, het wel kan voor-
komen, dat de naleving van een met een of meer andere Staten 
gesloten verdrag met 's'Lands belang onvereenigbaar zoude zijn. 
Is het daarom wel wenschelijk, aan het militair gezag eiken 
stap op het terrein, dat door zulk een verdrag wordt bestreken, 
te verbieden? 

Andere leden wezen er naar aanleiding hiervan op, dat voor 
het militair gezag een internationaal verdrag gelijk moet staan 
met een wet. Ten aanzien van beide opent art. 22 B der wet 
de mogelijkheid van afwijking, in geval van sta.it van beleg. 
Dit schijnt voldoende. Overigens kan juist met het oog op 
eventueelen strijd van de verordening met een tractaat, de 
bepaling van het derde lid van art. 10 C, welke de militaire 
verordening in elk geval voorloopig handhaaft, van groot be-
lang zijn. 

Naar aanleiding van het verbod aan het militair gezag, zich 
te begeven op een gebied, waarop de wetgever regelend is 
opgetreden, is in de Commissie van Rapporteurs de aandacht 
gevestigd op een artikel in het Weekblad ion liet Recht, n". 9950, 
van Mr. A. C. EEE.NDERTZ, waarin gewezen wordt op de wensche-
lijkheid dat de verordeningen wel mogen afwijken van het 
bepaalde in art. 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
Het kwam aan eenige harer leden voor, dat inderdaad voof 
zulk een aanvulling der voorgestelde bepaling goede reden 
bestaat. 

Wat het evengenoemde derde lid betreft, — vrij algemeen kon 
men zich met de strekking dezer bepaling, zooals die in de toelich-
ting is uiteengezet, vereenigen. Zij beoogt voor verordeningen, die 
strijden met het in het eerste en tweede lid bepaalde, een 

eenigszins gelijksooitige bepaling in het loven te roepen als in 
art. 150, tweede lid, der Gemeentewet voor gemeen te verorde-
ningen Is neergelegd, iqodat den rechter geen oordeel zal 
toekomen .over de vraag, of strijd met tractaat, wet of alge-
meenen maatregel van bestuur bestaat, [ntusschen meenden 
de leden, die hierboven voorstanders bleken van een bepaling, 
welke het vernietigingsrecht der Kroon ten opzichte van ver-
ordeningen van het militair gezag zoude vaststellen, dat in de 
onderhavige bepaling niet van intrekking der verordening, maar 
van vernietiging moest worden gesproken. De andere groep 
van leden, boven aan het woord, achtte het daarentegen 
volkomen begrijpelijk, dat de Regeering het begrip van ver-
nletiging eener militaire verordening door de Kroon niet in de wet 
wenscht op te nemen. Maar wat in het artikel met intrekking 
is bedoeld, was niet aan alle deze leden geheel duidelijk. Heeft 
de Regeering hier het oog op intrekking door het gezag, dat de 
verordening in het leven riep, een intrekking, die dan meestal 
zeker wel op hooger bevel zal plaats hebben ? Of moet worden 
aangenomen, dat de hoogere autoriteit, in hoogste instantie 
de Kroon, uit kracht van de hiërarchische verhoudingen de 
bevoegdheid heeft zelfstandig In te trekken, wat een lagere 
autoriteit verordende? M. a. w. wie trekt de verordening in? 
En moet niet, indien van de beide geopperde veronderstellingen 
de eerste de juiste is, een bepaling worden getroffen voor het 
geval de militaire autoriteit, ondanks het hem gegeven bevel, 
de intrekking weigert? Hiërarchische verhoudingen zullen ten 
slotte tegen zulk een onwil niets vermogen. Men verzocht 
omtrent den gang van zaken, dien de Regeoring zich met 
betrekking tot deze zaak heeft gedacht, nauwkeurig te mogen 
worden ingelicht. 

Artikel 8. 
Ingevolge het voorgestelde art. 11 der wet zullen de bevoegd-

lieden, omschreven in art. 33 der Inkwartieringswet, welke, 
ingevolge het bestaande art. 34, in geval van staat van beleg, 
aan het militair, gezag •toekomen, ook in geval van staat van 
oorlog bij dit gezag berusten. 

Sommige leden verklaarden niet in te zien, waarom, hetzij 
voor den staat van beleg, hetzij voor den staat van oorlog, 
een bepaling, aan het militair gezag de bevoegdheden van 
art. 33 der Inkwartieringswet toekennende, noodig is. Zij zouden 
de reden daarvan gaarne op duidelijke wijze zien uiteengezet. 
Art. 33 voornoemd is een bepaling, die, blijkens hare woorden, 
alleen betrekking heeft op den toestand van oorlog of oorlogs-
gevaar. Regelt zij het onderwerp, dat zij bedoelt te regelen, 
onvoldoende, dan is het rationeel de bepaling aan-te vullen of 
te verbeteren. Maar welke reden bestaat er om deze bepaling 
in de wet op den staat van oorlog en beleg nog eens toepasselijk 
te verklaren? 

Voorts werd er op gewezen, dat maatregelen, genomen in-
gevolge art. 33 der Inkwartieringswet en ingevolge art. 16 
der wet op den staat van oorlog en beleg dikwijls niet van 
elkaar te onderscheiden zijn. Art. 33 handelt over machtiging 
tot het in gebruik of in eigendom doen nemen van hetgeen 
voor de voorziening in de behoeften van inkwartiering enz. 
noodig is; art. 16 geeft o. a. de bevoegdheid gebouwen, zoo 
noodig met de daarin aanwezige werktuigen, in gebruik te 
nemen. Eenige leden wezen op het belang, dat het verschillend 
karakter van beiderlei maatregelen steeds scherp in het licht 
trede, zoodat niemand zich kan vergissen ten aanzien van de 
vraag, welke wetsbepaling te zijnen opzichte wordt toegepast. 
Dit is wenschelijk, omdat, wanneer voorwerpen volgens de 
Inkwartieringswet in gebruik worden genomen, de regeling 
der schadevergoeding een geheel andere is dan wanneer inge-
bruikneming ingevolge de wet op den staat van oorlog en van 
beleg plaats vindt. Daargelaten de vraag, of dit verschil gerecht-
vaardigd is en gehandhaafd behoort te worden — welke vraag 
verschillende leden geneigd waren ontkennend te beantwoorden — 
moet het niet kunnen voorkomen, dat een eigenaar in het onzekere 
verkeert, welke wetsbepaling de grondslag is voor de hem toe-
komende schadevergoeding. In dit verband is in de Commissie 
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van Rapporteurs do aandacht gevestigd op liet vonnis van de 
arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage van 86 April 19KJ 
(fyrekblad van het Recht n". 9950) waarbij een vordering ex 
art. 17 der wet op den staat van oorlog en beleg, wegens in 
gebruiknemlng van gebouwen en voorwerpen, is afgewezen, 
aangezien de Staat.der Nederlanden zich verdedigde met de 
bewering, dat de ingebruikneming krachtens de lnkwartieiïngs-
wet had plaats gevonden en de eischer niet kon bewijzen, dat 
de door hem aangehaalde wet was toegepast. De rechtbank 
overwoog o.a., dat het militair gezag volkomen vrij is bij toe-
passing van art. 83 der Inkwartieringswet een anderen vorm 
van inkwartiering te kiezen dan den gebruikelijken. Waar dit 
voor de belangen der ingezetenen zoo gewichtig punt op zou 
losse schroeven blykt te staan, werd op nauwkeuriger oinschrij-
vingen aangedrongen. 

Artikel 9. 
In de oogen van sommige leden gaat de voorgestelde bepaling 

van art. 12 der wet, gelijk trouwens ook het bestaande art. 12, 
te ver. Deze leden waren van oordeel, dat een bepaling als 
deze niet op haar plaats is in een wet tot uitvoering van 
art. 187 der Grondwet, maar veeleer thuis behoort in de wet. 
in het tweede lid van. art. 181 der Grondwet bedoeld. Dat een 
stuk- van de regeling, in dat artikel aan den wetgever opge-
dragen, door dezen eenvoudig wordt toevertrouwd aan het 
militair gezag, zonder eenige beperking, achtten zij niet ge-
recht vaardigd. Zelfs de, overigens vrij onbeteekenende, beperking, 
in het bestaande artikel neergelegd in de woorden „in de 
militaire werkzaamheden", welke de te verstrekken hulp nader 
bepalen, is in de nieuwe redactie weggevallen; daarin is slechts 
sprake van hulp in het militair belang. Het militair gezag zal 
met dit artikel in de hand over de geheele bevolking, vrouwen 
en kinderen niet uitgezonderd, kunnen beschikken en zoo-
doende het geheele burgerlijke leven kunnen stop zetten. 
Men verklaarde zich met deze vergaande bevoegdheid niet te 
kunnen vereenigen; alleen in werkelijken oorlogstoestand of in 
het dringendste gevaar is zij gerechtvaardigd; niet in geval 
van staat van oorlog, afgekondigd op grond van omstandigheden, 
die nog belangrijk verschillen van dreigend gevaar. De hier 
aan het woord zijnde leden, veronderstellende, dat de Regeering 
met deze bepaling het oog heeft op hetgeen men ook in de 
ons omringende oorlogslanden ziet, dat o. a. geheele fabrieken 
worden opgeëiseht voor den aanmaak van krijgsbehoeften, 
meenden, dat dergelijke maatregelen niet mogen kunnen uit-
gaan van elk militair gezag, maar slechts van de Centrale 
Regeering en dat het onderwerp een afzonderlijke regeling 
vereischt. 

Artikel 10. 

Enkele leden oor-deelden de bevoegdheid van hét militair gezag, 
in het voorgestelde art. 12 A der wet, om de Arbeidswet e. a. 
tijdelijk buiten werking te stellen, te ver gaande. In de maanden 
der mobilisatie is huns inziens van die bevoegdheid, die ook 
thans bestaat, een niet voldoend gemotiveerd gebruik gemaakt. 

De vraag werd voorts gedaan, of, volledigheidshalve in dit 
artikel niet ook de ('aissonwet, wet van 22 Mei 1905, (Staat8-
blad n°, 143) behoort te worden genoemd. 

Enkele leden merkten op, dat het aanbeveling verdient, in 
stede van in dit artikel te spreken van „wettelijke bepalingen 
op het dragen van wapenen" en „die (wettelijke bepalingen) 
op de uitoefening der jacht", de wetten, waarop men hier het 
oog heeft, met name te noemen. De Jachtwet dient tot regeling 
der jacht. Wordt in het artikel nu gesproken van „uitoefening 
der jacht", dan zou de vraag kunnen rijzen, of de wet slechts 
het oog heeft op die bepalingen, welke betreffen de feitelijke 
uitoefening van de jacht. Heeft de Regeering met de afwijkende 
betitel ing inderdaad iets dergelijks bedoeld? De Jachtwet zegt 
uitdrukkelijk, wat onder jagen wordt verstaan. Wat buiten 
die omschrijving valt, is dus niet uitoefening van de jacht in 
wettelijken zin. Stroopers oefenen de jacht dus niet uit en de 

voorgestelde bepaling, welke Bepaaldelijk van de uitoefening 
der jacht spreekt, zou dus geen bevoegdheid medebrengen in 
de bestrijding der strooperij op andere wijze dan in de Jachtwet 
geschiedt, te voorzien. 

In het laatste lid van art. \2A, en eveneens in volgende 
artikelen, is ten onrechte het woord „hoofd" thel een hoofd-
letter gedrukt. 

Artikel 11. 
De tweede helft van het voorgestelde (en oók van het bestaande) 

; art. 18 der wet werd door verscheidene leden volslagen overbodig 
; geoordeeld, wijl de bevoegdheid van het militair gezag om een 

geheime politie in te stellen, vanzelfsprekend is. In het algo-
; meen zal wel steeds elk optreden van de politie, gericht op 

het nagaan van verdachte personen en op het ontdekken van 
; strafbare handelingen, een geheim karakter dragen. Men vroeg 

naar de bedoeling, die de Regeering met dit artikel heeft. 

Artikel 12. 
Erkennende, dat de voorgestelde redactie van het eerste lid 

; van art. 14 der wet in zooverre een verbetering is vergeleken bij 
de bestaande bepaling, als zij niet aanstonds de bevoegdheden 

I ex artt. 186 en 187 dei Gemeentewet van den burgemeester 
op het militair gezag doet overgaan, meenden eenige leden* 

\ nochtans, dat de bepaling voor het geval van staat van oorlog 
te ver gaat. Voor staat van beleg moge zij misschien gerecht" 

; vaardigd zijn, — zoolang de omstandigheden niet meer ver-
eischen dan de voorbereiding op een toestand van gevaar, 
kunnen bedoelde bevoegdheden aan den burgemeester blijven 
toevertrouwd, Deze is toch het best in staat te beoordeelen, 
in hoeverre van die bevoegdheid gebruik behoort te worden 
gemaakt. Het artikel stelt zelfs het voorschrift -omtrent voor-

1 afgaand overleg met den burgemeester hier uitdrukkelijk ter 
zijde. , 

Artikel 13. 

In het voorgestelde art. 13 der wet moet in plaats van 
.,het een of ander" worden gelezen: „het een of het ander". 

Artikel 14. 

Uit dit artikel blijkt niet duidelijk, wat in den vervolge zal 
I zijn het eerste, wat het tweede lid, enz. van art. 16 der wet. 
| Het schijnt, dat tot het eerste lid zal behooron alles wat vooraf 
| gaat aan de woorden „Voor het gebruik", enz., maar dan 
I moet dit in het wetsontwerp typografisch duidelijk blijken. 

Overigens schijnt het niet aanbevelenswaardig het eerste lid 200 
lang te doen zijn. Beter ware, het gedachte eerste lid in vier leden 
te splitsen, gelijk in het wetsontwerp door de wijze van drukken 
ook is geschied, terwijl in de bijlage der Memorie van Toelichting 
een splitsing in drie leden voorkomt. 

Ten aanzien van de in art. 16 neergelegde bevoegdheid 
om o. a. wegen, dijken en wateren in gebruik te nemen, 
merkten enkele leden op, dat het huns inziens wenschelijk. 
ware ook hier steeds voorafgaand overleg te eischen met een 
deskundige autoriteit. Zij zouden een bepaling van die strekking 
in de wet wensclien te zien opgenomen. 

Voorts werd in overweging gegeven in het derde lid te 
lezen: „wordt het gebruikte zoo mogelijk weder ter beschik-
king gesteld". Niet zelden toch zal de mogelijkheid om liet 
weder ter beschikking te stellen, niet bestaan. 

De mededeeling - betreffende de wederbeschikbaarstelling be-
hoort, naar eenige leden opmerkten, alleen schriftelijk te kunnen 
worden gedaan. 

Artikel 15. 
Naar aanleiding van het eerste lid van art. 17 der wel 

werd in de eerste plaats de vraag gedaan wanneer, indien de 
staat van oorlog voor een bepaalde streek is opgevolgd door 
den staat van beleg, de drie maanden, binnen welke de aan-
vrage om schadeloosstelling is In te dienen, beginnen te loopen. 
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Men veronderstelde, dat dan do opheffing van den staat van 
beleg kan worden afgewacht, maar dit staat niet met zooveel 
woorden in liet artikel. 

Voorts schijnt in dit lid, waar liet handelt over bet geval 
van art. 10, ten onrechte te worden gesproken van het „twenIe 
lid van dat artikel". Bedoeld is blijkbaar do zinsnede ..Zoodra 
het gebruik11, enz., welke volgens art. 14 van het wetsontwerp 
tot het eerste lid van art. 1(5 behoort. Wordt aan den boven 
geiiiten wensch naar een andere verdeeling in art. 16 voldaan, 
dan zal bedoelde zinsnede het vierde lid moeten worden genoemd. 

Benige leden kwamen op tegen de voorstelling, in de 
toelichting, dat deze termijn een fatale zoude zijn. zoodat 
na verloop daarvan het recht van schadeloosstelling vervallen 
zou zijn. Dat een termijn een fatale is, mag niet siilzwijgend 
woiden aangenomen; het moet of duidelijk worden uitgesproken 
óf uit den aard der zaak volgen. Ten aanzien van de onder-
havige bepaling is noch het een noch het ander het geval. 
Acht de Regeering een fatalen termijn noodig, dan gaf men 
haar in overweging de bepaling alsnog in dien zin aan te 
vullen. 

Gevraagd werd, of met het aanbod van een bepaalde som, 
in het tweede lid, bedoeld is een reëel aanbod, vatbaar voor 
consignatie, of een zoogenaamd papieren aanbod, d. i. een 
bereidverklaring om bedoelde som te betalen. Dit punt houdt 
nauw verband met de bepaling, dat als de belanghebbende 
het aanbod niet voldoende acht, „hij het geschil op de gewone 
wijze bij den burgerlijken rechter (kan) aanbrengen". 

Ten aanzien van die bepaling waren verscheidene leden van 
oordeel, dat de woorden „op de gewone wijze" door een duido-
lijker omschrijving behooren te worden vervangen. Geschillen 
over schadeloosstelling wegens rechtmatige daad komen niet 
zoo dikwijls voor, dat men hier van ,de gewone wijze" zou 
kunnen spieken. Bij onteigening zijn zulke geschillen talrijk, 
maar de wet kan niet bedoelen, dat de voor die geschillen 
vastgestelde procedure ook hier zal worden gevolgd. Was nu 
voorgeschreven, dat de Minister van Oorlog een reëel aanbod 
doet, dat, bij weigering, geconsigneerd wordt, dan zou men 
van een gewone wijze kunnen spreken, daar immers ons 
recht de procedure over de waarde of onwaarde van een ge-
rechtelijk aanbod kent en regelt. De procedure voor vordering 
uit koop of huur zal hier natuurlijk ook niet kunnen worden 
gevolgd, 'aangezien de zaken, waarom het gaat, niet zijn gekocht 
of gehuurd. 'Een nadere regeling schijnt onontbeerlijk. 

Artikel 16. 
Eenige leden waren van meening, dat art. 18 der wet, in 

zijn oude zoowel als in zijn nieuwe redactie, te ver gaat in I 
de beperking van de vrijheid van drukpers, ja van de vrijheid 
van geestelijk verkeer in het algemeen. Elke bekendmaking 
van een bericht of van een opmerking betreffende maatregelen I 
der Overheid kan worden verboden, dus ook van de onschul-
digste .opmerking daaromtrent, laat staan van deugdelijke en 
nuttige critiek. Opmerkende, dat de toelichting den indruk 
maakt, dat de Regeering zelve zoover niet wenscht te gaan. , 
drongen deze leden aan op een redactie, welke de burgers \ 
beter tegen willekeur beschermt. 

Overigens werd aan het doeltreffende dezer bepaling getwij-
feld. Zal een verbod om zekere berichten openbaar te maken, ! 
nuttig willen werken, dan moet het gelden voor het gehcele 
land, ook voor die deelen, waarvoor niet de staat van oorlog [ 
of beleg is afgekondigd. Hierboven werd op dit punt reeds i 
gewezen en gepleit voor een voorziening op anderen grondslag, j 

Artikel 17. 
Dat, volgens letter b van art. 18 A der wet. zélfs werkplaatsen j 

en winkels zullen kunnen worden gesloten, gaat. naarde meening j 
van eenige leden, te ver. Zij vroegen, waarom het noodig werd 
geoordeeld. 

In geval van uitzetting uit het in staat van oorlog verklaarde 
gebied —letter d— behoort, naar eenige leden opmerkten. 

aan den uitgezette steeds de reden te worden medegedeeld, 
waarom tot dien maatregel is overgegaan. Echter waren andere 
leden van oordeel, dat in sommige gevallen, bijv. in geval van 
verdenking van buitenlanders van spionnage, zulk een gedragslijn 
onmogelijk kan worden gevolgd; zij zouden daarom bezwaar 
hebben tegen de opneming in de \vet van een algemeene be-
paling van deze strekking. • 

Dat de bepaling van deze letter het buiten twijfel stelt, dat 
prostituees kunnen worden uitgezet, verklaarden eenige leden 
met voldoening te hebben gezien. 

Volgens letter e zal ook het vertrek van niet-militairen over 
een gedeelte mm de grens van het in staat van oorlog verklaard 
gebied kunnen worden verhinderd. Gevraagd werd, waarop de 
Regeering met deze bepaling het oog heeft. Waarom is zij 
noodig naast die betreffende afsluiting van de geheele grens? 

Voorts werd gevraagd of de bepaling van letter e ook geldt 
ten aanzien van vreemdelingen. Zoo ja, kunnen daaruit dan 
niet gemakkelijk moeilijkheden voortvloeien met vreemde 
mogendheden? 

Ten aanzien van letter /"werd gewezen-op de noodzakelijkheid 
dat bij de toepassing dezer bepaling steeds nauwkeurig worde 
onderscheiden tusschen uit- en doorvoer over het in staat van 
oorlog verklaarde gebied. Doorvoer moet niet kunnen worden 
verhinderd. 

De tweede zin van de tweede alinea van art. 18^4 was voor 
enkele leden een "aanleiding de vraag te stellen, of deze be-
paling derogeert aan art. 446 van het Wetboek van Strafrecht. 
Het verband tusschen deze alinea en genoemd artikel zouden 
zij gaarne nader zien toegelicht. 

Artikel 19. 
Opgemerkt werd, dat, evenals in art. 18.4 der wet, onder d. 

is voorgeschreven, dat aan een bevel tot uitzetting steeds moet 
vooraf gaan hot hooien van den betrokkene, ook de maatregel, 
bedoeld in het voorgestelde art. 18 C', niet moet kunnen worden 
genomen, dan na een verhoor, Aanvulling der bepaling in dezen 
zin schijnt wenschelijk. 

Artikel 20. 
Met de bevoegdheid, welke het nieuwe art. 18 D der wet 

aan het militair gezag verzekert, konden sommige leden zich 
niet vereenigen. Deze censuur mag huns inziens in een in 
staat van oorlog verklaard gebied onnoodig worden geacht. 

Artikel 21. 
Ook de bevoegdheid, bij het nieuwe art. 18 E der 'wet aan het 

militair gezag verleend, om elk stuk, aan de post. aan een 
andere instelling van vervoer ot aan de telegraaf toevertrouwd, 
te openen, scheen verscheidenen leden toe, voor den staat van 
oorlog ongemotiveerd ver te gaan; deze wijziging in den rechts-
toestand van het in staat van oorlog verklaarde gebied behoorde 
tot die, welke het hen moeilijk maakten, zich met het wets-
ontwerp te vereenigen. Zij drongen er op aan, dat de bevoegd-
beid althans eenigermate zou worden beperkt door liet voor-
handen zijn van bepaalde omstandigheden, die de inbeslagneming 
en opening rechtvaardigen, tot voorwaarde te stellen. 

Van andere zijde werd de vraag gesteld, of — afgezien van 
de quaestie der wenschelijkheid, aan hot militair gezag de hier 
bedoelde bevoegdheden op te dragen — de bepaling op zich 
zelve wel voldoende is. Huns inziens moet ook op het brieven-
vervoer door anderen dan instellingen van vervoer, bijv. vervoer 
door bijzondere, personen, toezicht kunnen worden gehouden en 
moet voorts het gebruik van vreemde talen of van geheim-
Bchrift in correspondenties kunnen worden verhinderd. Daarbij 
werd gewezen op hetgeen in 1891 in het Voorloopig Verslag 
over het toen aanhangig wetsontwerp betreffende dit onderwerp 
is opgemerkt. Uitgaande van de opvatting, dat het militair 
gezag tegen spionnage ten allerstrengste moet kunnen optreden, 
schijnen noch het bestaande art. 88, noch de ontworpen nieuwe 
bepalingen in dit opzicht ver genoeg te gaan. 



[301. 
Herziening van de Wet van 23 Mei 1899 (Stbl. n°. 128), I 

Artikel 22. 
Bij de bespreking van liet voorgestelde art. 18 F kwam 

wederom de vraag aan de orde, of niet een vernietigingsrecht i 
van de Kroon in de wet moet zijn geregeld, ten einde te ver- I 
zekeren, dat verordeningen, die niet langer behooren te gelden, 
Inderdaad ook verdwijnen. De bepaling van dit artikel, welke 
niet meer beteekent dan een administratief voorschrift, heeft 
te dezen opzichte weinig waarde. 

Artikel 30. 
Enkele leden zouden na dit artikel, betreffende art. 80 dei-

wet, in liet wetsontwerp gaarne bepalingen zien opgenomen, j 
hiertoe strekkende: 1°. dat in art. 81 der wet ook een bepaling 
betreffende huwelijken worde opgenomen en 2°., dat in art. 32 I 
der wet de daar omschreven bevoegdheid niet worde beperkt 
tot officieren. 

Artikel 32. 
Dat het voorgestelde art. 36 der wet zou verbieden de op 

te roepen niet-militairen aan de werkdadige verdediging te 
laten deelnemen, gelijk de toelichting zegt, konden verschil- | 
lende leden in de bewoordingen niet lezen. Zij meenden, dat 
verduidelijking der bedoeling gewenscht ware. 

Artikel 34. 
De vraag werd gedaan, waarom in liet voorgestelde art. 38 der 

wet niet ook de beschikking over andere verkeersmiddelen dan 
de hier genoemde aan het militair gezag wordt toegekend. 

Voorts wees' men er op, dat ten aanzien van het ingrijpen 
van het militair gezag op andef gebied, waarvoor wettelijke 
regelingen bestaan, in de betrekkelijke wetten (of wetsont-
werpen) uitdrukkelijke bepalingen voorkomen. Zoo o. a. in het 
wetsontwerp betreffende aanleg van electrische werken. Het 
schijnt beter alle bepalingen van deze strekking in één wet, 
in de onderhavige, te zamen te vatten. 

Dat de bepalingen omtrent de door het militair gezag in 
buitengewone omstandigheden te nemen maatregelen, voor 

5.] 85 
lende bepalingen ter uitvoering van art. 187 Grondwet. 

wat de spoorwegen betreft, een wettelijken grondslag behoeven, 
in den vorm van een aanvulling der wet van J 899 (Stautnblud 
n°. 128), werd reeds onder de aandacht van de Regeering 
gebracht door de Commissie van advies over spoorwegexploitatie, 
in haar in Juni 1901 uitgebracht verslag, aan het slot der 
Memorie van Toelichting tot het door haar samengestelde 
wetsontwerp, houdende bepalingen omtrent de uitoefening van 
het spoorwegbedrijf door den Staat (zie ' den gedeeltelijken 
herdruk van 1900, bladz. 75). Enkele leden meenden te weten, 
dat destHds zulk een aanvulling der wet ook noodig is geoor-
deeld om aan de Regeering de volledige beschikking te ver-
zekeren, zoowel over het personeel als over het materiaal dei-
spoorwegen. 

Artikel 36. 
Enkele leden verklaarden zich niet overtuigd *van de nood-

zakelijkheid in art. 41 der wet het strafmaximum hooger te 
stellen. In hetgeen daaromtrent in de toelichting voorkomt 
konden zij bezwaarlijk een motief daarvoor erkennen. 

Artikel 41. 
Ten aanzien van het eerste lid van art. 45 der wet werd 

opgemerkt, dat deze bepaling uiterst moeilijk is te verstaan. 
Men drong aan op een betere redactie. 

Voorts werd de vraag gesteld of in den laatsten zin van het 
tweede lid niet ook moet worden gesproken van personen, die 
zich ingevolge art. 18 C in verzekerde bewaring bevinden. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
15den Augustus 1916. 

RINK. 
BEUMER. 
DE JONG. 
VAN DOORN. 
NOLENS. 
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