hier eigen aspecten vertoonen, die sam enhangen zoowel met het verband
met de algemeene gem eentehuishouding als met den bijzonderen aard
dezer bedrijven als min of meer monopolistische instellingen, die in al
gemeen gevoelde behoeften voorzien.
Tarieven
T enslotte wil ik nog afzonderlijk noem en het vraagstuk van de tarie
ven. D at is bij bedrijven als de gas-, w ater- en electriciteitsbedrijven van
zeer bijzonderen aard. D e vaste kosten overheerschen hier, ten m inste bij
die bedrijven, welke zelf produceeren. V a n meer beteekenis is wellicht
nog, d at het door den aard van de leveringen, die door leidingen m oeten
geschieden, mogelijk is een te handhaven onderscheid te maken tusschen
de verschillende groepen van verbruikers en van hen dus uiteenloopende
prijzen voor gelijksoortige prestaties te vragen. E en oordeel om trent tariefsvragen te geven vereischt een diepgaande kennis van den opbouw
en de verdeeling der kosten, niet alleen in het heden, m aar ook in de
toekomst, w anneer bepaalde wijzigingen in afzet en daardoor in de pro
ductie zouden optreden, en voorts een grondige bekendheid met tariefsvormen en hun bruikbaarheid bij bepaalde verhoudingen. In sommige ge
vallen zal de accountant hierbij de hulp van technische deskundigen niet
kunnen ontberen. 1 )
H ierm ede wil ik deze artikelen over de controle bij gem eenten beslui
ten. N a a r ik hoop, hebben zij den lezer een indruk kunnen geven van
de vele interessante vragen, welke deze controle met zich brengt, al heb
ik van deze vragen ook slechts enkele, en dan nog slechts vluchtig, kun
nen bespreken. M eer nog hoop ik met mijn uiteenzetting te hebben dui
delijk gem aakt, dat wie een goed accountant voor gem eenten wil zijn, zich
terdege zal m oeten specialiseeren.
1) Zie omtrent al deze bedrijfseconomische vragen de hoofdstukken IX en X, para
grafen 4 en 5, van „Gemeentebedrijven”, 1939, en omtrent het tariefsvraagstuk, speciaal
voor electriciteit, o.m. Gelissen en Snel, Economische beginselen bij de kostprijsbe
paling en de prijsvorming van electrische energie, Maastricht 1934.

BOEKBESPREKINGEN
R . W . Starreveld, Sorteeren en Selecteeren.
Bij de Uitgeverij v/h C. de Boer )r., den H elder, is verschenen een
boekw erk genoemd ,,Sorteeren en Selecteeren” geschreven door R . W .
Starreveld. D e schrijver noem t dit sorteeren en selecteeren een der be
langrijkste hoofdstukken uit de leer der A dm inistratieve Techniek, en hij
heeft de resultaten van zijn studie en experim enten op dit gebied in zijn
boek m edegedeeld, zoodat andere belanghebbenden daarm ede hun voor
deel kunnen doen. H et boek zal blijkbaar gevolgd w orden door een
tw eede deel, w aarin beschreven zullen w orden de „Rubrieksgewijze In 
schrijving en totaliseeren” , althans wij zagen in dit eerste deel eenige
m alen verwezen n aar verdere uitw erking van gedane m ededeelingen, die
in dit tw eede deel te vinden zouden zijn.
O ok w ordt herhaaldelijk verwezen n aar meer uitvoerige behandeling
van verschillende onderw erpen in de „K antoorm achinegids” , een perio
diek, w aarm ede de schrijver van het onderhavige boek nauw verbonden
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is, zoo zelfs, dat aan het slot van het boek m edegedeeld w ordt, dat het
geen in dit boek gepubliceerd is ook verschijnt in „de K antoorm achinegids”. A bonné's van dit periodiek kunnen dus de publicatie daarin a f
wachten.
D e doorlezing van het boek bevestigt de meening van den schrijver,
d at hij althans een belangrijk hoofdstuk van de adm inistratieve techniek
behandelt. E r gaat op vele kantoren veel tijd verloren met het sorteeren
van docum enten in een gew enschte volgorde en later hersorteeren in
andere volgorde, terwijl ook het selecteeren van gew enschte gegevens uit
een massa van docum enten of kaarten lang niet altijd gemakkelijk is en
doelmatig geschiedt. Zoow el het sorteeren met de hand, als met hulp
m iddelen w ordt uitvoerig behandeld, in hoofdstukken en paragrafen in
gedeeld, terwijl ook verschillende wijzen van codeeren, hetwelk in een
aantal gevallen aan sorteeren dient vooraf te gaan, w orden toegelicht.
V o o r een doeltreffende inrichting om uit een m assa van gegevens, die op
k aarten of losse vellen system atisch verzameld zijn, bepaalde gew enschte
gegevens spoedig en volledig naar voren te brengen w orden een aantal
mechanische hulpm iddelen beschreven.
N iet altijd zal een weinig deskundig lezer de uiteenzettingen gem akke
lijk kunnen volgen, om dat de schrijver blijkbaar op verschillende plaatsen
eenige voorkennis van het onderw erp bij zijn lezers aanneem t. M aa r hij,
die zich voor een bepaald onderdeel speciaal interesseert zal ongetwijfeld
na de bestudeering van deze beschrijving met kennis van zaken een de
m onstratie van een m achinaal hulpmiddel kunnen beoordeelen, en niet
geheel aan de w elbespraaktheid van den dem onstreerenden handelaar
zijn overgeleverd. D e voor- en nadeelen van verschillende systemen,
die voor een bepaald doel naast elkaar mogelijk zijn, w orden door den
schrijver behandeld en beargum enteerd, terwijl de mogelijk te bereiken
snelheden w orden aangegeven.
Mij is geen ander w erk bekend, w aarin deze m aterie zoo system a
tisch behandeld w ordt, en de groote ervaring van den schrijver w a a r
borgt den lezer een betrouw baar compas op dit terrein.
Persoonlijk zou ik een meer sam enhangend betoog geprefereerd heb
ben. D oor de sterk doorgevoerde indeeling in hoofdstukken, afdeelingen, paragrafen, nummers en letters is het niet altijd gemakkelijk den
d raad vast te houden. E erst moet de system atiek van de indeeling b e
studeerd worden, en pas daarna de inhoud.
V ooral in het eerste gedeelte van het boek trof mij dit bezw aar,
w aaraan de veelzijdigheid van de stof misschien ook mee schuld is.
G. H.
D eviezenverordening 1940 met uitvoeringsbepalingen. Inge
leid en verklaard door M r. Dr. F. E . Schm ey. E erste A a n 
vulling.
T er aanvulling van den com m entaar op de D eviezenverordening van
den schrijver, die destijds per 13 A ugustus 1940 w erd afgesloten, ver
scheen een tot en met 27 Novem ber bijgew erkt supplement, In mijn be
spreking van de oorspronkelijke com m entaar wees ik er reeds op, dat voor
een schrijver, die belanghebbenden voorlichting wil verschaffen op het
terrein der deviezenwetgeving, een groot bezw aar gelegen is in de om
standigheid dat deze m aterie zich destijds nog in een uiterm ate dynam isch
stadium bevond. O ok op het tijdstip dat schr. zijn eerste aanvulling deed
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verschijnen was dat proces nog geenszins teneinde. In de periode tusschen de eerste publicatie en de tw eede zagen niet m inder dan 3 devie
zenbesluiten ,15 deviezenbekendm akingen, 2 deviezengrensbeschikkingen,
de deviezenreisbeschikkingen, en nog verschillende andere beschikkingen
het licht. H et w as dus alleszins begrijpelijk dat de schrijver daarin a a n 
leiding vond uit de uitgifte van een eerste aanvulling op de com m entaar,
die zonder d at nauwelijks meer bruikbaar kon w orden genoemd. H et door
den uitgever gekozen systeem om de aanvullingen onder te brengen in
een nieuw boekw erk heeft -—' wij wezen daarop reeds in de eerste be
spreking ■
—- twee bezwaren: de frequentie van de „aanpassing” van de
toelichting aan de nog steeds „levende” stof is te gering, zoodat de tusschenpoozen tuschen de publicaties noodw endig te groot zijn, en boven
dien w int het geheel natuurlijk niet aan overzichtelijkheid, w anneer men
steeds de verschillende deelen naast elkaar moet raadplegen. E en snellere
opeenvolging van aanvullingen, zoodat deze zooveel mogelijk de „ont
w ikkeling” van de m aterie op den voet volgen en een handiger systeem
van rangschikken -— bv. door een losbladig boek, of inlegvellen •—■ zou
ongetwijfeld een voor de bruikbaarheid van het geheel gunstiger op
lossing zijn. O nvolledigheid is immers in een com m entaar als de onder
havige een zeer ernstig euvel. N aarm ate de deviezenwetgeving meer „tot
ru st” komt w ordt natuurlijk het geschetste bezw aar geringer, m aar
vooralsnog is het niet overwonnen.
Terw ijl de eerste com m entaar uitvoerig uitw eidde over de grondbe
ginselen w aarop de Deviezenverordening is opgebouw d, beperkt zich de
aanvulling grootendeels tot een opsomming van de wijzigingen, die in
de concrete bepalingen of in de strekking daarvan is gebracht door de
in het door de aanvulling bestreken tijdvak afgekondigde nieuwe be
sluiten en beschikkingen, dan wel in dat tijdvak bekend gew orden inter
pretaties van bestaande voorschriften.
D e meest uitvoerige principieele beschouwingen van dit tw eede deel
hebben betrekking op de clearingw etgeving. E n terecht, w ant de meest
in het oog loopende tendens van de ontwikkeling van het buitenlandsche
betalingsverkeer van ons land sedert de invoering van de deviezenverordering is in derdaad de uitbouw van het clearingwezen. O ok voordat hier
te lande deviezenbeperkingen w erken ingevoerd kenden wij het clearingverkeer als hulpm iddel in het betalingsverkeer. M a a r destijds hadden die
m aatregelen een andere strekking: zij w aren van zuiver „defensieven”
aard, bedoelden onze exporteurs en beleggers te bescherm en tegen devie
zenbeperkingen elders. T o t bescherm ing van onze eigen deviezenpositie
w aren zij niet noodig, en evenmin behoefden de clearingen te dienen om
onze partners in het internationale betalingsverkeer te bescherm en tegen
eventueele nadeelige gevolgen van het deviezengebrek aan onze zijde.
Sedert ons land genoopt w as beperkingen op te leggen aan het betalings
verkeer met het buitenland is de situatie in dat verband grondig gewijzigd.
Een deel van de bestaande m aar vooral de nieuw ingevoerde clearingen
zijn een integreerend onderdeel van de deviezencontröle, en zijn mede
ingevoerd om dat onze handelspartners dit gebonden verkeer, ter bescher
ming van hun exporteurs, w enschten.
E r is dus n aar het uitgangspunt een zeer nauw verband tusschen clea
ring- en deviezenwetgeving. T usschen „vrije deviezen” en „clearingdeviezen” bestaat immers slechts een gradueel verschil, dat voornamelijk de
„internationale verw isselbaarheid” betreft. E n zelfs w at dit laatste punt
betreft kan het clearing verkeer een volledig substituut van de vrije devie-
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zenbetaling zijn, w anneer de clearing m ultilateraal georganiseerd w ordt.
E lke clearingregeling is een soort deviezenwetgeving op zichzelf, een be
perkt terrein beslaande. In dat verband is het dan ook volkomen logisch
dat art. 3 der Deviezenverordening handelingen verricht overeenkomstig
een clearingverdrag of autonom en clearingm aatregel onttrekt aan den
invloed der V erordening.
In zijn toelichting op dit onderw erp komt de schrijver intusschen tot
de conclusie dat sedert het inw erkingtreden van de V erordening de schei
ding tusschen deviezenrecht en clearingregelingen ten deele is vervaagd.
V olgens hem is er een gem eenschappelijk grensgebied ontstaan van de
viezen- en clearingrecht, w aarop de clearingvoorschriften gelden naast de
deviezenwetgeving. M.i. is deze conclusie het gevolg van een onjuiste
analyse van de verhoudingen in dit verband. Blijkbaar heeft de om stan
digheid, dat voor verscheidene nieuw ingevoerde clearingen de storting
aan N ederlandsche zijde aan vergunning van het D eviezeninstituut onder
w orpen is, den schrijver op een dw aalspoor geleid. Hij komt immers tot de
conclusie dat ..... het totstandkom en van een nieuwe clearingregeling
thans niet zonder meer (beteekent), dat stortingen door ingezetenen
... in het kader van die clearing verricht, vrijgesteld zijn van den ver
gunningsplicht ex art. 15 Dev. V er. ... Deze stelling is volkomen juist
behalve voor zoover betreft de ratio van dien vergunningsplicht in de
laatste w oorden neergelegd. Die plicht immers berust niet op art. 15 der
V erordening, zij kan daarop niet berusten om dat art. 3 clearingstortingen
nadrukkelijk onttrekt aan de vigueur der V erordening. D e vergunning is
slechts noodig om dat de desbetreffende autonom e m aatregelen deze voor
schrijven. D at het D eviezeninstituut, geschapen voor de tenuitvoerlegging
der D eviezenverordening, ook deze clearingstortingsvergunning onder
zijn com petentie kreeg doet daaraan niets af. D e bedoeling van het ver
gunningsstelsel voor clearingbetalingen is inderdaad dezelfde als die te r
zake van deviezenbepalingen, n.1. het gew enschte evenwicht in inkom ende
en uitgaande betalingen te bewerkstelligen. M aar dat neemt niet weg dat
er een principieel verschil is w anneer men de zaak formeel beziet, en dat
moet men van dezen schrijver verlangen.
Z oo treft men in het hoofdstuk over de clearingm aatregelen meer mis
vattingen aan. Bij de bespreking van de clearing met Z w itserland w ordt
gesteld dat „een verdere beperking van het N ederlandsch-Z w itsersche
betalingsverkeer hierin (bestaat) dat bepalingen, uit binnen het bezette
N ederlandsche gebied aangehouden Z w itsersche tegoeden slechts ge
oorloofd zijn met vergunning van het C learing-Instituut”. D e schrijver
constateert d at men daar dus te m aken heeft met geblokkeerde buitenlandsche tegoeden, die de Deviezenverordening als zoodanig niet kent.
E n hij voegt d aaraan toe dat het opmerkelijk is dat tot blokkeering slechts
w erd overgegaan binnen het kader van een éénzijdigen clearingm aat
regel, die van N ederlandsche zijde noodgedw ongen w erd genomen. D e
schrijver vergeet daarbij in de eerste plaats, dat wij zulke geblokkeerde
tegoeden reeds kenden voordat de D eviezenverordening bestond. De
autonom e m aatregelen in A pril 1940 genomen ten aanzien van D enem ar
ken en N oorw egen droegen een „to taal” karakter, betroffen derhalve
alle betalingen uit welken hoofde ook aan Deensche resp. N oorsche cre
diteuren. D at totale karakter van een autonom e m aatregel involveert
de blokkade van saldi, om dat immers elke beschikking aan vergunning
van het N .C .I. is gebonden. Bovendien is de stelling dat tot blokkeering
slechts w erd overgegaan binnen het kader van een éénzijdigen clearing-
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m aatregel niet juist. N a d a t de clearing met Z w itserland tweezijdig is ge
w orden, bleef de autonom e m aatregel zijn totale ■
—■ derhalve alle ver
plichtingen betreffende •— karakter behouden, en de saldiblokkade bleef
gehandhaafd. H etzelfde geldt trouw ens ook voor Z w eden, en voor andere
landen ten 'aanzien w aarvan een „totale” clearing geldt, bv. ook met
D uitschland.
Een ruime plaats w ordt door den schr. voorts ingeruim d aan de wijzi
gingen in het betalingsverkeer met D uitschland voor zoover betreft het
kapitaalverkeer, ten aanzien w aarvan de R underlass 89 van 30 O ctober
inderdaad groote beteekenis heeft, In dat verband w ordt ook het geblokkeerde-m arken-belastingbesluit 1940 besproken. D e analyse van ratio en
consequenties dezer voorschriften behoort ook al w eer niet tot het sterk
ste gedeelte der uiteenzettingen. Z o o stelt de schr. bv. dat blijkens een
M ededeeling van de V ereeniging voor den E ffectenhandel de handel in
D uitsche effecten tusschen ingezetenen „thans van de geblokkeerdem arkenbelasting vrijgesteld ( is ) ”, zoodat de verplichting tot vrijwaring
door den kooper van D uitsche effecten jegens den verkooper een groot
deel van h aar vroegere beteekenis heeft verloren. V a n den beginne af aan
echter stond vast dat bij overgang van een onder het verm elde besluit val
lend actief tusschen ingezetenen belastbaarheid uitgesloten was. D e vrij
w aring w aarop de schr. doelt had alleen beteekenis voor verkoop door een
ingezetene aan een ander ingezetene, die echter als lasthebber van een
D uitschen opdrachtgever handelde. V a n een „vrijstelling” van den handel
tusschen ingezetenen is dus geen sprake, en de vrijw aring heeft van den
beginne af aan geen andere beteekenis gehad dan zij nu nog heeft.
O ver het algemeen kan men trouw ens zeggen dat de analytische toe
lichtingen nog wel eens de plank misslaan. Z oo bv. in de artikelsgewijze
behandeling onder art. 2 waarbij thans eenige opm erkingen w orden ge
m aakt om trent zgn. depotfractiebew ijzen en de vergunningsplichtige be
handelingen die daarbij te pas kunnen komen. D e vergunningsplicht van
de houders der depotfractiebewijzen en die van de adm inistratiekantoren
w ordt daarin nogal door elkaar gehaspeld.
A fgezien van de genoemde bezw aren, die veeleer de verklarende toe
lichting, dan de beteekenis en de interpretatie der voorschriften betreffen,
kan men constateeren dat ook de Aanvulling voor hen die in de practijk
de deviezenvoorschriften moeten toepassen velerlei nuttige aanwijzing en
verduidelijking bevat. Steeds groter is het aan tal van elkaar op vele p u n 
ten doorkruisende m aatregelen gew orden, zoodat een w egwijzer door
dezen doolhof meer en meer beteekenis gaat krijgen. Evenals in de oor
spronkelijke com m entaar zal de niet-jurist in de A anvulling vele punten
verhelderd vinden, al dragen vele passages er het kenm erk van dat niet
een „deviezenjurist” •— die wij overigens hier te lande uiteraard niet of
nog niet bezitten •—• aan het w oord is.
C. A. K LA A SSE
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