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VERZAMELING 
DER 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN 
BETREKKELIJK Hli:T 

OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEK 

SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

3 Ja'IUlllri 1908. BULUIT, tot tijdelijke voorzie
ning ter verzekering van de behoorlijke nit
oefening der spoorwegdiensten. S. 1. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
. Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 De

cember 1902, La. I, afdeeling Spoorwegen; 
Gelet op artikel 27 der wet van 9 April J87 5 

( Staat8!Jtad n °. 6 7) ; 
Gezien Ons beslnit van 4 Januari 1901 (Staat,

lJlad n°. 20), gewijziftd bij Ons bealuit van 8 Angu11-
tus 1901 ,staat8"lad n°. 201); 

Den Raad VOD State gehoord (advies 16 De
cember 1902, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Miuiater 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van·30 De
cember 1902, La. E, afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Nevens het bepaalde bij artikel 54 van het 

Algemeen reglement voor het vervoer op de spoor
wegen, vastgesteld bij 0J)s beslnit van 4 Jann• 
ari 1001 (Staat8/;/ad n°. 20), gewijzigd bij Ons 
be11luit van 8 Augustus 1901 (Staat16tad n°. 201), 
geldt nog de volgende bepaling : 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid. ia bevoegd één dag van elke week 
aan te wijzen, op welken de verplichting om 
goederen ten venoer aan te nemen, niet zal gelden. 

Dit beslnit treedt in werking den tweeden dà,i; 
na dien d6r da~eekening· van het Staatsblad en 
de Staaucourant, waarin het i■ geplaat■t, en blijft 
van kracht tot en met 28 Februari 1908. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering ven dit 

besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staat,6/ad en 
in de Staatscourant geplaakt en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 8den Januari 1903. 
(g11t.) W I L H EL MI N A. 

JJ11 Miniater van Il' at11rstaat, Handel 11n Nijv11rAeid, 
(ut1t.) DE MAREZ 0YENS, 

( Uitgeg. 14 Jan. 1908.) 

5 Januari 1908. B&SLUIT, hond.ende regelen voor 
het militair geneeskundig onderzoek, bedoeld 
in de Penaioens• en Bevorderingswetten voor 
de Zee- e11 de Landmacht 1902. S. 2. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van On,.e Ministers van 
Marine .en van Oorloi,; van 23 October 1902, 
Bureau S/B, n°. 88, en van 27 October 1902, 
Kabinet La. Q .. ; .. 

Overwegende dat, Ïllgevolge artikel 5 der .Pen
iioenwet vpor de Zeemacht 1908" (Staat86lad 
n°. 87), artikel 28 der .Bevorderingswet voor 
de Zeemacht 1902'' (Staau!Jlad n°. 86),· ~rtikel ö 
der .Pensioenwet voor de Landmacht 1902" 

· (Staat,l;fad n°. 90) en artikelen 39 en 71 der 
.Bevorderingswet voor de . Landmaoht 1902" 
(Staatsblad n°. 89), door On, regelen moeten 
worden ge1teld voor het in die artikelen bedoelde 

militair geneeskundig onderzoek; 
Doo Raad van State ~boord, ad vies van 2 De

cember 1902, n°. 19; 
Gelei op het nader rapport van Onze Minietera 

van Oorlog, ad interim van Marine, en van Oorlog 
van 80 December 1902, Bnrenn S/U, n°. 55, en 
van 2 Jannari 190:l, Kabinet Litt. C; 
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Hebben goedgevonden en ventaan, te bepalen: 
Art. 1. Het militair geneeskundig onderzoek 

naar het ontstaan, den aard en de gevolgen van 
de verwonding, verminking, ziele- of lichaams
gebreken, welke ongeschikt maken voor·de verdere 
waarneming van den militairen dienst en recht 
geven op pensioen, wijziging van pensioen ofver
hooging van penaioen, geachiedt ten aanzien van 
een militair der zeemacht op last van Onzen 
Minister van Marine, en ten aanzien· van een 
militair der landmacht op last van Onzen Mi
nister van Oorlog. 

De inspecteur van den geneeeknndigen dienst 
der zee- of der J1.1ndmacht, aan wien de last 
wordt verstrekt, draagt zorg, dat het onderzoek 
door hem ondergeschikte officieren van gezondheid 
zal word.en i ngeateld. 

In den regel zullen voor het onderzoek in eersten 
aanleg drie officieren worden aangewezen. 

.2. De militaire antoriteiten vemrekken den 
officieren van gewndheid op . hunne aanvrage, 
beha! ve een extract nit het atamboek en nit het 
etrafregiater, den militair betreffende, zooveel 
mogelijk alle inlichtingen omtrent het ontstaan 
van de ziekte of gebreken van den te onderzoeken 
militair; omtrent de vraag of wellicht eigen moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag tot zijne 
ongeschiktheid voor de verdere waarneming van 
den militairen dien■t aanleiding hebben !(llgeven ; 
omtrent de bezwaren, door den belanghebbende, 
tengevolge van zijne ziekte of gebreken, bij de 
uitoefening van zijn dienst ondervonden en om
trent hetgeen bevorderlijk kan sijn aan eenejuiete 
beoordeeling van de mate zijner geschiktheid om 
in zijn levensonderhond te voonien. 

3. H~t rapport betreffende het ingesteld genees
kundig onderzoek zal worden toegezonden aan den 
betrokken inspecteur van den geneeskundigen 
dienst, die het, wanneer hij de zaak voldoende 
toegelicht acht, al of niet van 1ijne opmerkingen 
voorzien, en met de ter zake dienende bescheiden, 
voor gezien ond.erteekend, aan den betrokken Mi- · 
~ieter doet toekomen. 

Mochten de in het rapport voorkomende ge• 
gevens, beschouwingen of gevolgtrekkingen door 
den Minister, al dan niet op ft?Ond van aan hem 
door den Militairen Pensioenraad (i) kenbaar ge
maakte opmerkingen, onvoldoende worden geoor
deeld, dan zal het rapport, door tnsschenkomet 

(1) De wet van 21 Maart 1896, S. 50, bevat 
instelling van een Militairen . Pensioenraad. 

van genoemden inspectenr, worden aangevuld, 
zoo noodig na voortgezet geneeskundig onderzoek. 

4. Elk geneeskundig rapport, dat tot verleenen, 
wijzigen of verhoogen van pensioen zal kunnen 
leiden, behoort in te honden : 

a. eene verklaring, dat !de_ onderzochte onge
achikt is voor de veràere waarneminic van den 
militairen dienst en eene opgave van het op den 
onderzochte van toepassing zijnde nummer (num
mers) van het Reglement op het geneeskundig 
onderzoek; 

b. eene nauwkeurige omachrij ving van de bij 
den onderzochte waargenomen verwonding, ver• 

. minking, siels; of licbaamagebreken en van de 
stoornissen en bezwaren, door deze veroorzaakt, 
welke omschrijving eene duidelijke voorstelling 
moet geven van den bestaanden toest8nd ; 

c. omstandige mededeelingen, omtrent het ont• 
staan v11n de geconstateerde ziekte of gebreken, 
zoowel - zoo noodig - wat door de militaire 
autoriteiten dienaangaande wordt verklaard, laJ1 
wat de belanghebbende zelf meent te knnnen aan• 
voeren ; 

d. beschouwingen omtrent het verband, dat op 
medische gronden moet geacht word.en al of niet 
te bestaan tuBBChen de aangegeven oorzaken en 
de waargenomen ziele- of liohaamegebreken ; casu 
q no mededeeling of op geneesknndige gronden 
eene andere wijr.e van ontstaan der gebreken meer 
aannemelijk is te achten, dan die, welke door de 
militaire autoriteiten of door den belanghebbende 
worden aangegeven, alsmede toelichting waarom 
ziekten of gebreken, die schijnhaar volkomen her• 
eteld waren, na korter of langer tijd zich weder 
open baarden ; 

i,. een overzicht van den tijd, gedurende wel• 
ken de belanghebbende nithoofde van de ziekte 
of gebreken, die hem voor de verdere waarneming 
van den. militairen dienst ongeschikt maken, onder 
geneeskundige behandeling, met verlof tot herstel 
van gezondheid, of wegens tijdelijke ongesteldheid 
op nonacti viteit was ; 

f . eene met redenen omkleede verklaring, ver
meldende of de onderzochte op medische gronden 
met, dan wel tijtklijk of "oortdurend buiten staat 
moet geacht worden om in zijn levensonderhoud 
té ·voorzien ; 

g. in daartoe strekkende gevallen de mededeeling 
of, en zoo ja, op welke gronden een toe&tand 
bestaat, gelijk . te stellen met het geheel en on• 
herstelbaar gemis van het gebruik van een of 
meer ledematen, dan wel met . het verlies van 
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het geziohtsvermogen op beide oogen of met on
herstelbare krankzinnigheid. 

5. De inhoud vao het geoeeekuodig rapport 
wordt geacht het gevoelen weer te geven van de 
meerderheid der tot het onderzoek aangewezen 
officieren van gezondheid. • · 

Elk van die officieren is verplicht om, indien 
bij hem op een of meer ponten eene afwijkende : 
meeoing bestaat, daarvan met vermelding van de . 
gronden, waarop zijne meening rost, te doen blijken 
bij afzonderlijke, aan het rapport te hechten, nota. 

6. Bij het opmaken van een geneeskundig rap
port ten behoeve van een tijdelijk gepeoeionneerde 
of van een persoon, aan wien ooorloopig het 
volle pensioen werd toegekend, zullen in daartoe 
leidende gevallen inlichtingen gevraagd worden 
bij het betrokken gemeentebestuur, bij den com
mandant der divisie marechaussee, onder wiens 
ressort de belanghebbende woonachtig ie, bij werk• 
gevers enzoovoort, om gegevens te verkrijgen ter 
beantwoording van de vraag, in hoever de be
langhebbende tengevolge van zijn lichamelijken 
toestand moet geacht worden in staat te zijn om 
in zijn levensonderhoud te voorzien. 

7. De beoordeeling aangaande de ongeschiktheid 
voor de verdere waarneming van den militairen 
dienst geschiedt met in~chtnemiog van de bepa
lingen, vervat in de reglementen op het genees
kundig onde1-zoek omtrent . de geschiktheid voor 
den krijgsdienst. 

8. De herhaling van het militair geneeskundig 
onderzoek, overeenkomstig het bep11Blde bij arti
kel ó, tweede lid, der Pensioenwetten 1902, als
mede in artikel 28, derde lid, der Bevorderings, 
wet voor de Zeemacht 1902 en artikel 39, derde 
'lid, der Bevorderio~wet voor de Landmacht 1902, 
1.al, op last VBO Onzen Minister van Marine of 
van Oorlog, plaats hebben door eene commissie, 
bestaande uit ten minste drie officieren van ge
zondheid, onder welke ten minste één dirigeerend 
officier van gezondheid. 

De inspecteur van den geneesknodigen dienst 
der zee- of der landmacht, aan wien de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde lest wordt 
verstrekt, wijst de hem onàergeschikte officieren 
aan, die dit onderzoek zullen instellen. 

In de commissie zal echter geen officier van 
gezondheid mogen zitting nemen, die aan het 
militair geneeskundig onderzoek in eerste~ aanleg 
heeft deelgenomen. 

Voorzitter der commissie is de hoogste of oudste 
in rang der aangewezen leden. 

Het is niet noodzakelijk, dat de officieren, met 
de herhaling van het onderzoek belBBt, hooger of 
ouder in rang zijn dan die, welke het onderzoek 
in eersten aan lep; hebben verricht. 

Bij verhindering • van den belanghebbende der 
landmacht om voor de commissie te verschijnen, 
ia de inspecteur van den geneeskundigen dienst 
van de landmacht bevoegd om aan een of meer 
harer leden op. . te dragen een onderzoek in te 
stellen ter plaatse waar de belanghebbende verblijft. 

Bij de zeemacht wordt in dergelijke p;evallen 
de opdracht op voorstel der commissie gegeven 
door den directeur en commandant der marine, 
in wiens ressort de commiBBi~ .• zitting neemt. 

9. De bepalingen vervat in de artikelen 2, 8, 
-4, ó, 6 en 7 van dit besluit, zijn ook van toe
paBBing op het herhaald geneeskundig onderzoek, 
bedoeld in artikel 8. 

10. Herhaling van het militair geneeskundig 
onderzoek kan door of van wege den bela.ogheb
bende aan den betrokken Minister worden aan
gevraagd, doch steeds binnen drie maandm, nadat 
de beslissing omtrent zijne aansprna,k op pensioen 
te zijner kennis ie gebracht. 

11. Het militair geneesknndig onderzoek naar 
het ontstaan, àeo aard en de gevolgen van de 
tijdelijke ongesteldheid, welke overeenkomatig het 
bepaalde in de artikelen 70, sub ó, en 71 der 
Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 reden 
geeft om een officier op noo-acti viteit te stellen, 
geachiedt op last van Onzen Minister van Oorlog. 

De inspecteur van den geneeskundigen dienst 
der landmacht, aan wieo de last wo1·dt verstrekt, 
wijst de hem ondergeschikte officieren van gezond
heid aan, die he~ onderzoek zullen instellen. 

Het rapport betreffende het i ogesteld onderzoek 
zal worden toegezonden aan genoemden inspecteur, 
die daarmede handelt op de wijze, als bij arti
kel 8, eerste Jid, van dit be~lnit is voorgeschreven, 

Artikel ll, tweede lid, en artikel ó zijn mede 
ten deze toepasselijk. 

12. De gegevens omtrent het ontstaan van de 
ziekte of de gebreken, die ~on-activiteit tenge
volge kunnen hebben, worden verkregen op over
eenkomstige w:ij7.e alè bij artikel 2 van dit besluit 
is omschreven. 

13. Elk geneeskundig rapport, dat tot het op 
non-activiteit stellen van een officier der land- · 
macht zal kunnen leiden, behoort in te honden: 

a, eene verklaring, dat de onderzochte tenge
volge van tijdelijke ongesteldheid ongeschikt ia 
om dienst te doen; 
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/J. mededeeliogeo, voor zoover u.oodig, als bedoe_ld 
io ariikel 4, sub /J, 11, d en e vao dit besluit. 

14. De herhaling van het militair geneesknndig 
onderzoek, bedoeld bij artikel 11 van dit besluit, 
geschiedt op de wijze al1 omschreven bij de arti
kelen 8 ,·n ll. 

15. Dit beelnit treedt in werking op den datum, 
bedoeld in artikel 118, eente lid, der Bevorde
riogawet voor de Zeemacht 1902, artikel 67, 
eerste lid, . der Pensioenwet voor de Zeemacht 
11102, artikel 711, eerste ·lid, der Bevorderin~wet 
voor de Landmacht 11102, en artikel 64, eerste 
lid, der Pensioen wet voor de Landmacht 1902, (1) 

Onze Ministers . van Marine en van Oorlog zijn, 
ieder voor 111oveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit bes! oit hetwelk io het Staat1• 
/Jlad zal worden geplantat eo waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta te. 

's Gravenhage, den 6deo Januari 1903. 
(get.) WILHEL ?tl INA. 

De Mi•. fJa" Oorlog, ad i11leri• Mi,a. van Marine, 
(get.) J . W. BRRGANSIUS. 

/JeMi11ilterfJan Oorlog, (gel.) J. W,BllRGANSJUS. 
(Uif.geg. 22 Jan. 1908.) 

6 Ja,auari 11103. BIISLUIT , tot verniet;ging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderla,ad van 80 Juni 1902, n°, 62, waar
bij oop:egrond is verklaard het beroep van 
de weduwe W. DIi: L.t.NOJI, geborenScHAAIJ, 
te Hert0ij11en, tegen een besluit van burge
meester en wethondera van Henoüne11 tot 
weigering der vergunning voor den verkoop 
vao sterken drank in het klein. S. 3. 

W11 WILHELMINA, llNZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 21 No.-ember 11102, 
n°. 8473, afdeeling Binneolandsch Bestuur, be
treffende het .besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 30 Juni 1902, n•, 62, waar
bij onge~ond is verklaard het beroep, ingesteld 
door G. ScHAAIJ, weduwe van W. DE LANGJI, te 
Herroij1un, tegen het besluit ♦an burgemeester 
en wethwdera van Hn-t#ijne,a. van 28 April 11102, 
o0

• 106, tot weigering der · vergnoniog vÓor den 
verkoop van et.erken drank in het klein ; 

Overwegende , dat bij voormeld besluit vao 
burgemeester eu wethoodera van Herwijnen 880 

G. ScHAAIJ voornoemd vergooniog voor den ver-

(1) Bij besluit vao II Februari 1908, S. 71, 
bepaald op l Maart 11108. 

koop van J!terken drank in het klein in het per
ceel wijk Á, n°. 16, was geweigerd omdat het 
wettelijk m11Iimnm der in die gemeente te ver• 
leenen vergonniogeo was ovenchreden en Gede
puteerde Staten van Geldertaad geweigerd hadden 
maclitigi ng te geven voor het verleenen eener 
vel'll:noning boven het maximum; 

dat G. ScH•ArJ voornoemd van dit besluit in 
beroep ia geko1nen bij Gedepnteerde Staten van 
Gelderland , welk beroep bij bes! uit van dat 
college van 30 1nni 11102, n°. 62, ongegrond is 
verklaard, om!lat reclamante niet kou gezegd 
worden op 1 Mei 1881 in den zio van artikel 26 
der Drankwet het bedrijf te hebben uitgeoefend, 
aangezien op dat tijdstip voor die nitoefening 
werd vereischt het bezit vao eeo tapperspatent 
en dit patent deatijda ten name vno haren echtge
noot Wll8 gesteld, zoodat alleen deze wettig be~oegd 
was dat bedrijf nit te oefenen, en mitsdien door 
bnrgemeeater en wethoudel'II vao Hert0ijMn terecht 
afwijzend op reclamante's ver:r.oe'k was beschikt ; 

Overwegende, dat artikel 26 der wet van 28 luni 
1881 (Staata/Jlad n°. 117), gewijzigd bij de wetten 
van 23 April 1884 (StaaiaUad n°. 64), 16-April 
1885 (Staatl/Jlad n°. 78), 16 April 1886 (Maat1-
/Jtad n°. 64,) en 27 April 1901 (Staata/Jllldn".85), 
ouder meer voorschrijft, dat voor de lokaliteiten, 
waarin op l Mei 1881 zonder strijd met wet of . 
verordening aterke drank werd verkocht, 100lang 
aao die lokaliteiten de bestemming om voor ver • 
koop van sterken drank in het klein te worden 
gebruikt niet door eeo daad vso den eigenaar of 
gebruiker ia ontnomen, de vergunning, tenzij in 
_de gevallen, bedoeld bij artikel S, n00

• 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 en 10, niet geweigerd kan worden aao 
hem, die op voormeld tijdstip daarin het bedrijf 
uitoefende, zoolang hij leeft; 

Overwegende, dat G. ScRAAII voornoemd op 
l Mei 1881 gemeenschappelijk met haren eoht
geuoot het bedrijf van tapper uitoefende; 

dat artikel l, derde lid, der destijds nog gel
dende wel vao 21 Mei 181 \J (Staat16k.d nP. 84), 
houdende eeue nieuwe ordonnantie op het recht 
vao patent, voori!Ohreef, dat de gehuwde vrouwen 
geen afzonderlijk patent behoefden we1ten1 het be
roep , hetwelk zij gemeenschappelijk met hare 
man neo uitoefenden; 

dat G. ScRAAil voornoemd mitsdien moet ge
acht worden op l Mei 1881 io het perceel wijk 
A, n°. 111, te HeNOijMn, zonder strijd met wet 
of verordening, het bedrijf · van verkoop vao 
sterken drank te hebben uitgeoefend; 
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dat de bestemming om voor den verkoop vnu 

sterken dl"llnk in het klein te worden gebrnikt . 
niet door een daad van den eigenaar of gebrniker 
aan de lokaliteiten it1 ontnomen ; 

dat geen der gevallen, · bedoeld bij artikel 3, 
n••. 2, 3, 4, 6, 6, 7, 9 en 10 aanwezig i■; 

·dat dns de gevraagde vergunning niet mocht 
worden 1(6Weigerd .; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van Gedepn• 

teerde Staten van Gelderland in 11trijd is met 
artikel 26 van bovengenoemde wet van 28 J nni 

1881 (Staatablad n°. 97); 
Gelet op artikel 166 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 23 De

cem b~r 11102, n°. 21) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binncnlandsche Zaken van 3 Jannari 1903, 

n°. 9788, afdeeling Bionenhmdsch Bestnu.r; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Staten 
van Geulerlaná van 80 Juni 1902, n°. 62, të 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlnndsche Zaken ia 
belast met de nitvoering van dit be1loit hetwelk 
in het Staata/J(ad geplaatst en waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden· zal worden. 

's Gravenhage, den 6den Januari 1903. 

<1et.) W IL H EL MI N A. 
De Min. va,i Binnenl. Zaken, (1et.) KUYPER. 

( Uit_qeg . 23 Ja11 . 1908.) 

8 Januari 1903. BESLUIT, tot nnnwijzing van 
een mijn ter ontginnin11; overeenkomstig de 
wet van 24 Juni 1901 (Maaublad n°. 170) • 

. s. 4. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Miniate_r van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 Novem
ber 1902, n°. 221, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien artikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staats/Jlad n°. 170); 

Den Raad van State gehoord (advies van ,len 

28 December· 1902, n°. 20); 
Gelet op het · nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Januari 1903, n°. 217, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t.er ontginning o"6reenkomstip: de wet van 

24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 170) aan te wijzen 
de mijn gelegen binnen het terrein bedoeld in 
artikel 2, sub B, der evengenaemde wet. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid it belast met de uitvoering van dit 

be1lnit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan af,chrift zal worden gezonden aan 
den Raad van _State. 

's Gravenhage, den Baten Januari 1903. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Mi11 . van Waterataat, Handel m Nijoerlieid, 
{gel.) DE MAREZ 0YBN8. 

( Uit1111. 22 Ja11. 1903.) 

12 Jan"ari 1903. WET_, houdende nadere aan• 
vulling en verhooging van het achtste hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1902. S. 6. 

Bij deze wet wordt na verhoo!l(ÎDg van eenige 
artikelen het tota&l der 16de Afd. van dit hoofd
stnk nader vastgesteld op f 859,752 en het eind
cijfer op /23,862,264. 

12 Ja11Uari 190~. WET, tot verhooging van het 

11e1ende hoofdstnk der Staatsbegrooti.JJg voor 
het dienstjaar 11102. S. 6. 

Bij deze wet wordt art. 70, het totaal der 

2de Afd. en het eindcijfer t1erAoogdmetf60,000. 

12 Januari. 1908. WET, houdende verkll\ring. 

van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor verruiming van 
de 60U11Je onder Boalt«>p. S. 7 . 

12 Januari. 1903. WET, hondende verklaring 
van het algemt>en nnt der onteigening voor 

het bon wen van een wagen werkplaats, en 
daarmede in verband staan.Ie werken, te 
.4.merafoort. S. 8. 

12 JJ>11uari · 11103. WET, hoodeode intrekking 
van de wet tot onteigening ten behoevè van 

een locaalspoorweg van Á.materdam naar 
Haarlem. S. 9. 

12 Januari 1903. WET ,- houdende nadere Rijks
bijdrage aan het polderdistrict Bommeler
waard beneden den Meidijk voor de ver
hooging van de Waaldijken, in verbaud met 
de e.fs.lniting der Heerewaardensche overlaten. 
S. 10. 

W11 WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de bij de wet van 22 J nli 1899 
(Staatablad · n•. 182) aan het polderdistrict van 
den Bommelerwaard beneden den Meidijk toege
kende bijdrage voor de verhooging van de dijken 
langs de rivier de Wui, voor zooveel deze is 
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gebleken noodig te zijn , in verband met de 
afsluiting der Heerewoardensche overlaten;bedoeld 
in de wet van 26 Januari 1883 (Sta<Ltabladn°. 4,) 

nader te regelen ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

E1mig artikel. 

De bijdrage, bij de wet van 22 Juli 1899 
(Staatablad n°. 182) verleend oan het polder
district Bommelerwaard bt!11'1det, den Meidijk voor 
de verhool!;ing van de . dijken langs de rivier de 
Waal, voor zooveel deze is gebleken noodig te 
·zijn in verband met de afsluiting der Heerewaar
deneche ove"rlaten, bedoeld in de wet van 26 Jana• 
ari 1883 (Staatablad o•. 4), wordt nader bèpaald 
op twee derden van ten hoogste/ 149,750. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 12den Janu

ari 1903. 
(get.) W. I L HEL M IN A.. 

]),: Min. t1an Waterataat, Handel en Nijoei·lieid, 
(get.) DE MARll:Z ÜYll:N8, 

(Uitgeg. 27 Jan. 1903.) 

_12 Januari 1903. Wwr, tot aanvulling en verhoo• 
ging van hel negende hoofdstnk der Stoatsbe
grooting voor het dienstjaar 1902. S. ll. 

Bij deze wet_ wordt tnescben de artikelen 111 
en 112 ingelascht : 

.J.rtikel I llbia. Nadere bijdnige aan het polder
district BommeleNDaard ben,:den den Meidijk in 
de kosten van verhoogiog van de dijken langs de 
-rivier de Wan!, voor zooveel deze is gebleken 
noodig te zijn, in verband met de afsluitinJ!: der 
Heerewoardensche • overlaten, bedoeld in tie wet 
-van 26 Januari 1883 (Staatablad n°. 4). / 8500. 

Ten gevolge van voorschre ven oanvnlling en 
verbooging wordt het totaal der 2de Afd. en het 
eindcijfer vnn dit hoofdstnk verhoogdmet/8600. 

12 Januari 1903. W11:T, houdende vashtelling 
van _ het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname voor 
het dienstjaar 1899. S. 12. 

Bij
0 

deze wet wordt het slot der rekening ran 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1899 vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt:/ 2,246,701.96. 
De ontvangst bedraagt: / 2,084,78 1.86. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt al zoo: 

f 161,1120.09, welk hedrag dieotenirevol!l:ll tot asn
vnlling van de koloniale geldmiddelen is noodig 
geweest. 

12 Januari 1903. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curaçao over 
het dienstjaar 1898. S. 13. 

Bij deze wet wordt h~t slot der rekening van 
de koloniale nitgaven en ontvangsten voor Curaçao 
over het dienstjaar 1898 vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt: / 690,235 .21. 
De ontvangst bedraagt:/ 618,011.04. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo: 

/ 172,224.17 welk bedrng dientenitevolge tot aan• 
vulling van de koloniale geldmiddelen noodig is 
geweest. 

12 Januari 1908. WKT, tot wijziging en aan• 
vulling van de begrooting der uitgaven van 
het Pensioenfonds voor wednwen en weezen 
van burgerlijke ambtenaren voor het dienst
jaar 1902. S. 14. 

Bij deze wet wordt tusschen de artikelen X en 
XI ingelaseht: 

Àrtikel Xbia. Rente verschuldigd aan het Rijk 
ingevol~ de wet van den 12~en Mei 1902 (Staat,
blad n°. 60) ad / 126,000 per jaar over het 
tijdvak van 15 September 1901 tot en met 
31 December 1902 / 161,986,30. 

Daarentegen wordt artikel VIII verminderd met 
/ 161,986.30. 

12 Januari 1903. Wrr, tot bekruchtiging van 
den onderhandsehen verkoop van een stuk 
vooroialigen- militairen grond te Groningen 
aan de gemeente. S. 15. 

12 Januari 1903. WKT, tot bekrachtigi~g van 
den onderhandschen verkoop van een stok 
voormaligen vestiDggrond te JJelf,ij l aan 
de Nederdnitsch Hervormde Gemeente aldaar. 
s. 16. 

12 Ja■uari 1903. WET, tot goedkenring van 
den onderhandsehen verkoop van het Kruis. 
heerenklooster met aanhoorigheden te Uden 
aan de Vereeniging van Kruisheeren te Uden. 
S. 17. 

12 Januari 1903. BESLUIT, houdende goedkenring 
van de overeenkomst betreffende de suiker
belasting, _den 6den Maart 1902 te Bl'U8ael 
gesloten tnsschen Nederland, Duitacliland, 
Ooatenrijk-Hongarije, Helgië, Spanje, Frank
rijk, Groot-Brittannië en Ierland, Italië en 
Zw,:den. s. 18. 
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WIJ WILHELMINA , ENZ, • . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging ~nomen hebben, dat 
de op ö Maart 1902 te Brnasel gesloten overeen• 
komst betreffende de snikerbelaetinp: de goed]i:eoring 

d~r Staten-Generaal behoe~; . 
Gelet op het tweede lid van art. 69 der Grond wet ; 
Zoo is het, dat Wij, den Rnnd van St,ite, enz. 

Benig arti ket. 

De nevens deze wet in afdruk p:evoep:de den 
5den Maart 1902 te Bru8el t088Chen Nederland, 

JJwitscManà, Oo,tenrijff-Hongarij6. Beffië, Sp11Jtfje, 
Fradrijk, Groot-Brittannië en Ierltu&d, Italië en 
Zweden gesloten overeenkomst en het daarbij be• 
hoorend slot-protocol worden goedgekeurd. ·(l) 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 12deu Jano• 

ari 1903, 
(get.) WILHELMINA. 

lJe ,1/inuter 17an Buitenlandse/Je Zake11 , 

(get.) R. MELVIL VAN LYNDlilS 
1J6 Minûter 17an Financiën, 

(get.) HU.TE VAN TRCKL8NBURG. 
De Min. flan Waterstaat, Handel en NijoerMid; 

(get.) D.11; MAR&Z 0UNS. 

ne -Mi11i8ter flan Koloniën, (g6t.\ lDENBURG, 
(Uitgeg. 6 Fd!Jr. 1903;) 

12 J8"rvzri 11103. WKTT.1!:N, houdende naturn• 

· lisatie van : 

Joh l\ n n Hein r ic h T h ie n. S. 19. 
V i c t o r J n 1 i n s C a r 1 A u p: s p u r g. 

s. 20. 
Hen d r i c u s Moor a. S. 21. 

H e n r i e t te P a o 1 i u e H ij m a n s, wed. 
. van J n 1 i o s L e es e r. S: 22. 

He i nrich Fr i edrich · Wi l h e lm 

S t r on k. S. 23. 
Gostav Ottomar Moritz Fehl'&. 

s. 24. 
He in r i c h F 1 in t r o·p. S. 25. 
J o se p h H a n f. S. 26. 
W i 1 h e l m Da s b a c h. S. 27. 
A bra ham C o r n e 1 i s F orb e s W e 1 s. 

s. 28. 
Rut ge r d e K a t. S. 29. 

(1) Deze oveteenkomst in de J<'rausche taal, 
wordt hierna niét opgenomen, daar de bekend
making er van in de Nederlaodsche taal nog bij 
Ko_ninklijk besluit .vol~. 

13 Jan11ari 1903. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent de azijnmakerijen waarin water
houdend calcium-acetaat als grondstof ge• 
bruikt wordt. S. 30. 

Wu WILHELMINA, RNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 24 December 1902, n°. 83, In• 
voerrechtcn en Accijnzen ; 

Gezien art. 3 voorlaatste lid en art. 68 der 
wet van 25 Juli 1871 \Staat16/adn°.112), houdende 
b~pali ogen omtrent den nccijn& op bier en ·azijn ; 

Den Raad van State gehoord (adviea vnn den 
· 6 Januari 1903, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 10 Januari 1903, n°. 60, 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Behoudens het hiernn bepaalde zijn de 
voorschriften der wet van 25 J nli . _187 1 ( Sta.û• 
blad u0

• 92) omtrent de azijomakerijen ook van 
toepáesing voor de fabrieken, waarin waterhoudend 
calcium-acetaat als grondstof voor de vervaardi• 

ging van azijn gebruikt wordt. 
2. De accijns op den azijn, vervaardigd nit 

waterhoudend calciom-ace1aat, wordt geheven naar 
den maatstnf, genoemd bij litt. d van art. 3 der 
voormelde wet van 25 J nli 1871, tot een bedrag 
van tien cent per 760 gram io~slagen acetaat. 

3. Bij de aangifte bedoeld in artikel 5 der 
· aangehaalde wet,· wordt opgaaf gednan van het 
aantal ontleedpannen, distilleer- en rectificeertoe

. stellen, waarin calcium-acetaat zal bewerkt worden, 

met vermelding van het nommer en de inhonds• 
ruimte van elk dier werktuigen . 

Oeze werktuigen moeten binnen de muren der 

azijnmakerij geplaatst zijn . _ 
Het bepaalde bij de artt. 10, 15, 16, 17 en 18 

der aangehaalde wet is op deze werktuigen van 

toepassing." · 
4. Dit beslnit treedt in werking op den tweeden 

dag na dien der dagteekeoiog van het ,taat86lad 
en de Staatt c(}Ura11t, waarin het p:eplaaht is. 

Onze Minister vau Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit 't welk gelijktijdig in 
het Staatsblad en de Staatscou,·ant zal worden 
geplaatst en waarvnn afschrift zal wol'flen ge• 
zonden aan den Raad van State. 

's Gmveohage den 18den Januari 1908. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Mini.rter i,an Financiif1i, 

(g6t.) HART.lli VAN TKCKLENBURG. 
(Uitgeg. 20 Ja. 1903.) 
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18 Januari 11108 •. B1<:8LUIT, hondende bepalingen 
omtrent vrijdom van invoerrecht voor water
houdend calcium-acetaat, dat ~hezill(d wordt 
voor de vervaardi~iu11: van a1iju . S. 31. 

Wu WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Ou:r.eu Minister van Fi
nanciën van 24 December 11102, u0 • 82, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 2 der wet van Il December 11101 
(Staat8U"d n°. 2117), houdende nadere bepalingen 
omtrent vrijdom van invoerrechten voor natrinm
acetaat eu calcium-acetaat; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
6 Januari 11103, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Januari 1008, n°. 61, 
Invoerrechten en Aceijnzen; 

Heb beu besloten en beeluiteu : 
Art.. 1. E!. wordt ouder de navol~ende voor

zieninfl'!U vrijdom van invoerrecht verleend voor , 
waterhoudend calcium-acetaat, _dat gebezigd wordt 
voor de vervaardiging van azijn. 

2. Hij, die den vrijdom verlangt, richt zich 
tot Onzen Minister van Financiën, met opgaaf 
van de gemeente, waar de azijn makerij is gelep:en, 
de kadastrale sectie eu het nummer daarvan en 
de hoeveelheid calcium-acetaat, welke jaarlijka 
noodig geacht wordt. 

Die Minister bepaalt de hoeveelheid, welke per 
jaar met n.ijdom kan worden ingeslagen, alsmede 
het minimum voor eiken inslag. 

3. Bij den invoer van eoetaat, waarvoor de · 
vrijdom van invoerrecht wordt verlangd, wordt 
van dat verlangen melding gemankt iu de aangifte, 
voorgeschreveu bij artikel 120 der Algemeeue 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatablad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het iu voer
recht zekerheid ia gesteld, een volgbrief afgegeven, 
waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 

Het vervoer van het acetaat naar de azijn
makerij geachiedt onder verzegelinit of bewaking. 

4. De inslag in de azijnmakerij heeft plaata 
ouder toezicht ven ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen, die op den volgbrief eeue verklaring . 
stellen nopens de ingeslagen hoeveelheid, en den 
vo)gbrief daarna iulever"en bij den ontvanger onder 
wiens kantoor de a.zijnmakerij gelegen ia . 

Indien Onze Minister von Financiën dit ooodig 
acht, moet het met vrijdom van invoerrecht in
geslagen acetaat worden uedergelegd iu een of 
meer voor ambtelijke afsluiting vatbare bergplaatsen. · 

5. Het met vrijdom van iu voerrecht ingeslagen 

calcium-acetaat, maii: tot geen ander doel worden 
gebezigd dan tot de vervaardiginll( van azijn eu 
mag niet 9:ls zoodauig weder uit de azijnmakcrij 
worden. uitgeela~n, behondeus bijzondere . ver• 
gunning van Oor.en voornoemdeu Minister. 

6. De outvauger, ·ouder wiens kantoor de azij~
makerij gelegen is, houdt van het met vrijdom 
iogeslBll(eu acetaat met den vrijdom genietende 
eeue rekening. 

Wanneer meer ia ingeslap:eu, dan de hoeveel
heid waarvoor over het loopeud jaar vrijdom kan 
worden genoten, wordt voor dat meerdere de volg
brief niet gezni verd en-wordt het in rnerrecht op de 
geetelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgeuieteode levert bij het einde 
vo.u het jur ten kantore van den ontvanger eene 

· schriftelijke en ouderteekende opgaaf iu van de 
hoeveelheid met nijdom van invoerrecht inge
slagen acetaat, bij den afloop van dat tijd vak nog 
ouverbruikt voorhanden, alsmede van de· hoeveel
heid eu de 1terkte van den gedurende het afge
loopen tijdvak door hem uit calcium acetaut ver
vaardigden azijn. 

De hoeveelheid acetaat, bij den afloop van dat 
tijdvak nog ouverbrµjkt voorhanden, wordt als 
eente inslag iu het volgende jaar beBChouwd en 
als zoodanig op de iu artikel ·6 bedoelde r1:ke
ning gebracht. 

Zoolaug de voormelde opg&llf niet is gedaan, 
wordt geen uien we inslag toegelaten. 

8. De vrijdomgenieteude ie gehouden b~ alle 
opnemi~gen van BCetaut, azijn en andere stoffen 
iu de azijnmakerij aanwezig, de daarvoor noodige 
maten, gewichten en weegwerktnigeu te verschaffen; 
zijne werklieden moeten daarbij de noodige hulp 
verleeneu. 

De azijnm~er is mede verplicht de tot het 
nemen van proeven benoodigde flesscheo te ver
strekken. 

Bij gebreke van een of ander wordt daarin op 
zijne kosten voorzien. 

9. Onze Minister van Financiën kan b~ ge
bleken wisbruik or poging durtoe, alsmede bij 
niet nakoming van de bepalingen van dit besluit, 
den belanghebbende de bevoegdheid tot verdere 
inslagen van acetaat met vrijdom van iu voerrecht 
ontzeggen. 

10. Dit besluit treedt iu werking op den 
tweeden dag na dien der dagt~ekeuing van het 
Staat8blad en de StaatacouraNt waarin het ge• 
plaatst ia. 

Onze Minister van Financiën is belaut met de 
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uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,. 

blad en gelijktijdig in de Staat1courant zal worden 

geplaatst, en waurv11n afschrift zol worden ge• 
zonden aan den Ruad van State. 

's Gravenhage, den 13den Januari 1903. 

(get.) W I L H E L Ml N A. 

De Miniater fJan Financiën, 
(get.) HARTE VAN TECKLBNBURG. 

(Uitgeg. 20 Jan. 1903.) 

13 Januari 1903. B1'BLUIT, tot -vernietiging van 

het besluit van den Raad der gemeente 

Koruiel:erk yao 10 November 1902, waarbij 
A. v AN Eo110Nn ia benoemd tot ontvanger 
dier gemeente. S. 32. 

W11 WILHELMIN &, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binoeolaodsche Zaken van 10 December 1902, 

n°. 11090, afdeeliop; Binneolandsch Bestuur, tot 

vernietiftÎog van eeu beslt1it van deu Raad der 

gemeente Koudel:erk van 10 November 1902, 
waarbij A. VAN EoKOND is benoemd tot ontvanger 
dier gemeente ; 

Overwegende, dat die benoeming heeft plaate 
gebad met beslissing bij het lot, uadat bij een 
derde stemming de benoemde eu N. FBANKBN 
een p;elijk aantal ■temmen hadden verkregen ; 

dat aan die derde stemming, waarbij de keuze 
tot de twee ·genoemden beperkt was, ook heeft 

· deelgenomen het raadslid -G. VAN EoKoND, die 

den benoemde in den derden graad van bloed
verwantschap beataat; 

dat artikel . 46 der Gemeentewet den Raads

leden beveelt zich te ontbonden van medestemmen 

over de zaken, die hen, hunne echtgeoooten of 

hunne bloed- of aan verwanten tot den derden 
graad ingesloten, persoonlijk aanp;aao; 

dat dit voorschrift ook op benoemingen van 

toepassing i1, daar de wet niet onderscheidt en 

de reden der bepaling, het uitsluiten van den in
vloed van persoonlijk belang, hier evenzeer geldt; 

dat het pereooolijk belang, in artikel 46 beoogd, 
geacht moet worden te beataao bij eeoe herstem

ming, die tot twee bepaald aangewezen personen 
ia beperkt; 

dat bovengenoemd raadslid zich du■ bij de her• 
■temming van medestemmeo had behooreo te ont
houden, en het bovenvermelde met zijne mede
werking genomen raadsbesluit derhalve is genomen 
in ■trijd met artikel 46 der Gemeentewet; 

Gelet op artikel. _lliS der Gemeentewet
0

; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
80 December 1902, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onun Minister 
van Bionenlandsche Zaken van 10 Januari 1903, 
n°. 88, Bionenlandsch Beatnnr; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd besluit van deo Raad ·der gemeente 

Kovdekerk van 10 November 1902 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nihoering van dit bealuit, hetwelk 
in het Staat8blad geplaatst en i o afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld znl worden. 

'sGraveoha.ge, den 13den Januari 1903. 

(.g11t.) W I L HE L M I N A. 
JJe Minuter tJan Bi11ne,i/an<Uclle Zal:en, 

(get.) KuIPU. 
( Uitgeg. 80 Jan. 1903.) 

14 Januari 1908. .BESLUIT, tot p;elijkstellinp; 
van · den spoorweg van dm Helder naar 

Huudttinm, waarop in hoofdzaak geen ander 

vervoer dan dat van personen binnen ééne 

gemeente plaats heeft met de spoorwegen, 
waarop geen ander vervoer dan personen-ver• 

voer binnen ééne gemeente plaats heeft. S. 83, 
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onun Mioieter van 

Waterstaat, Ha~del en Nijverheid van 3 Decem• 

ber 190B, La. A, afdeeling Spoorwegen; 
Overwegende, dat het vervoer van goederen 

over den in zijn geheel binnen de gemeente Helder 

gelegen epoorweg va~. dm Helder naar Hui1duinen 
no z6ó geriogen omvang is, dat deze spoorweg 

gelijkgesteld kan worden met de spoorwegen, 

waarop geen ander vervoer dan personenvervoer 
binnen ééne gemeente plaats heeft; 

Gelet op artikel 4 van de wet van 9 Juli 1900 
( ~taaf1ólad o0

• 118\; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

80 December 1902, n°, 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 Ja
nuari 1903, o0

• i.00, afdeeliog Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Den apoorweg van der, Helder naar Hsi,dflinen 

gelijk te stellen met de spoorngen, waarop geen 
ander vervoer don personen vervoer binnen ééoe 
gemeente plaat. heeft. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ia belaet met de uitvoering van dit 
be■ luit, hetwelk in het Staat1óUld geplaat■t en in 
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afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

'sGravenhage, den Uden Januari 1903. 
(;,t.) WILHELMINA. 

DtJ Min. t1an ffTattJrstaat, HandtJl 1!11 Nijt1tJrlieül, 
(gtJt.) DE Muxz Ou:Nz. 

(Uitgeg. 13 Pe/Jr. 1903.) 

14 J1111vari 1903. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 24 Jnni 
1901 (Staatsólad n°. 160) in werking treedt. 
s. 84. 

De mt1MT!tingtreding ü bepaald op l A.pnl 1908. 

15 Jan.ari 1908. BBSLUIT, hondende .bealiB1ing 
dat de uitloozing van faecaliën en menage
water in de wateren van een polder, ook al 
heeft zij jaren lang plaat. gegrepen, door 
eene polderkenr voor het gevolg kan worden 
geweerd. 

W11 WILHELMINA, 11:Nz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Vlaardingen tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land, d.d. 2 April 1902, n°.1S0, t.otgoedkeuring 
van eene kear v11n den Aálkeet-Buitenpolder. 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende, dat op 21 Maart 1902 door het 

bestuur van den Aalkeet-Bnitenpolder ia vastge• 
gesteld eene kenr, regelende den waterstaat van 
dien polder, gelegen onder Maasland, Vlaardingen 
en Vlaardinger-Ambacht, welke keur ia goedge
keurd bij besluit van Ge~puteerde Staten van 
Znid,Holland van 2 April 1902, en waarin wordt 
verboden: 

bij art. 16 .riolen aan te l~n, zonder schrifte, 
lijke vergnnning van het beatnur"; 

bij art. t6 .het water in den polder te ver
ontreinigen , door in de alooten of wateringen 
faecale of andere onreine stoff'en af te laten" ; 

bij art. 28 • buizen, gooten of riolen en andere 
pijpen of kol,;en, dienende voor afvo...r van pomp
of menagewater, aan te leggen, ten.zij met ver• 
gnnning en onder toezicht van het bestnnr" ; 

terwijl volgens art. 29 riolen, kokers of secreet
pijpen waardoor faecale of andere water bedervende 
1toffen in den polder worden afgelaten, en welke 
YÓÓr het in werking brengen dezer kenr, hetzij 
ingevolp;e verleende vergunning, hetzij bij· wette
lijke verjaring bestaán, znllen worden geat.opt en 
buiten werking gebracht, zoodra daaraan eeni~ 
verandering, vernieuwing of herstelling wordt ge. 

dnan of wanneer daaraan nieuwe afvoeren voor 
onreine stoffen worden toegevoegd ; 

• dat burgemeester en wethouders van Vlaardingen 
van het aan hoofde dezes vermelde beslnit van Gede
puteerde Staten tot goedkeul'ing van bedoelde keur 
bij One in beroep zijn gekomen, daarbij aanvoerende, 
dat krachtens vorenbedoelde bepalingen het polder
bestuur het in zijne macht zal hebben èn om 
verderen aanbouw in het in den polder gelegen 
stadagedeelte tegen te gaa·n, èn om door verbod 
van hernieuwing of herstelling van de tegenwoor• 
dige rioolafvoeren de thans aldaar bestaande be
bouwing feitelijk te eeniger tijd onbewoonbaar te 
maken; dat hiermede de im,nzen van het politie
recht van een waterschap verre worden ovèr
scbreden ; dat toch .de afvoer van hemel• en 
menagewater van dat stadsgedeelte naar den tegen• 
woordigen àa!keet,Bnitenpolder reeds gedurende 
honderden jaren heeft plaats gehad, en dus lang 
vóór de inatelling van het waterschap; dat, indien 
nu blijkt, dat die afvoer de polderbelangen dreigt 
te echaden, dit, gelijk bij Koninklijk besluit van 
3 December 1894 (Staatsótad n°, 209) zeer juist 
ia aangemerkt , wel tot eene regeling of overeen
komst der belanghebbenden onderling of tot eene 
regeling van ·hooger gezag met inachtneming der 
algemeene belangen aanleiding kan geven, maar 
niet onder het bereik van .strafverordeningen in 
het huishoudelijk belang" van het waterschap kan 
worden ~braeht; dat nit de omstandigheid , dat 
het in den Aalkeet-Buitenpolder gelegen stsd~
deelte ongeveer 1100· hnîsnnmmers telt met éene 
bevolking van 40~!) zielen, welke geheele bonw 
in dat stadsgedeelde met het rioolnet van ouds• 
her is aangelegd op een afvoer naar den polier, 
terwijl. afvoer naar elders volstrekt onmogelijk ia, 
blijkt, welk belang het hier geldt , en dat het 
feitelijk onmogelijk maken van de verdere uit• 
hreiding van het in den poltler gelegen stads
gedeelte evenmin binnen het politiefeCht van het 
waterschap valt, als het gaandeweg zoo goed als 
vernietigen van de hierbedoelde buiten eenige 
overtreding tot stand gekomen toestanden ; 

0., dat in dezen vastataat, dat een gedeelte 
der huizen die te zamen de bebouwde kom der 
gemeente Vlaardingen vormen, staat in den Aal• 
keet-Buitenpolder, uit welke huizen het menage• 
water en de faecaliën door riolen afvloeien in de 
wateren van dien polder ; 

0., dat het polderbestuur, de vtikelèn van de 
keur hierboven aangehaald, en waartegen eigen• 
lijk het , beroep is gericht, v11~tstellende , den be-
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&taanden toestand .heeft willen bestendigen, zoo
lang geen verandering, vernieuwing of herstelling 
daarvan mocht noodzakelijk blijken, doch verder 
heeft willen waken dat door den aanleg van 
nieowe • riolen ten behoeve vao nog te bouwen 
huizen, niet meer rioolwater met faecaliëo ·ver
mengd, dan tot heden geschiedt, in de wateren 
van den polder worden gevoerd en deze daardoor 
nog meer wnden worden verontreinigd ; 

dat bet polderbestuur daartoe het recht bezit, 
omdat; evenzeer als het den plicht heeft door het 
malen van water uit en het laten van water in 
den polder, de landbouwbelangen in den polder 
te bevorderen , zoo ook dat beatnur heeft te 
waken, dat niet door verootrçinigd water de• 
zelfde belangen schade lijden; 

dat dit reobt ontegenzeggelijk blijkt uit tal 
van keuren_ gedurende ettelijke jaren van · water
schap&- en polderbesturen uitg~an, en oog van 
kracht, waarbij gewaaki wordt tegen verontreini
ging van het boezemwater, door het verbod 
om in dat water te laten vloeien of daarin te 
werpen stinkend wate'r, vuilnis, afval, faecaliën 
en onreinheden in het algemeen, die het water 
kunnen verontreinigen en bederven, waardoor de 
landbouwbelan11;èu van de in het wuterschap of 
den polder gelegen landen zeer aanmerkelijk zou
den kunnen worden geschaad;· 

dat da~tegeoover niet kan worden aangenomen, 
dat de bewoners van nieuw te bouwen huizen 
in den polder eeuig recht w11deo hebben hun 
vuil water, afval en faecaliën in de wateren van 
den polder-te laten vloeien -of daarin te werpen 
en daardoor dat water in steeds toenemende mate 
te vervuilen ;, 

dat evenmin voor de bewoners van die huizen, 
die aind, langeren. of korteren tijd ingevolge ver
leende vergunning of- met stilzwijgende toelating 
van het polderbeatnor hunne faecaliën en hno 
menagewater door riolen in de wateren van den 
polder laten loopen, een recht kan zijn verkregen 
om voortdurend en ongestoord met· die · loo1i ng 
te mogen voortgaan; 

dat voorts het pold~rbeatnur niet geacht kan 
worden op onredelijke wijze van zi;in bovenbedoeld 
recht gebruik te hebben gemaakt, waar het bij 
de behartiging van het landbouwbelang in den 
polder door de bestreden be~lingen zijner keur 
heeft rekening geho11den zoowel met de jaren• , 
lan~ bestu,.ud~ gelegenheid voor de bewon-era 
van die huizen om op deze wijze zich van het · 
rioolwater te mogen ontdoen, als met de inrich-

ting, welke dientengevolge aan die huizen ge
geven is, en zooioende juist hee~ vermeden 
een Óogenblikkelijk' werkend verbod om met de 
loozi~g voort te gaan, hetwelk voor de bewoners 
van die huizen plotseling !tl'OOte ongelegenheid 
zou veroorzaken ; 

dat alzoo ieder eigenaar vao znlk een huis 
zich op de nale_ving van de voorscbrfüen der 
keur kan voorbereiden en de bevoegdheid tot af
voer van faecale stoffen in wateringen en alooten 
van den polder derhalve eerst na ger11ime11 tijd 
votgens art. 26 geheel zal zijn uitgesloten ; 

Gezien de wet van 20 JQli 18115 (~taatablad 
n°. 189) en het algemeen reglement op de polders 
in de provincie Zuid-Holland ; 

Hebben goedgevonden en v:erataan : 
het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem.stem.) 

20 Januari 1903. BESLUIT, houdende regelen 
voor het ondenoek naar de onbekwaamheid 
uf on~schiktheid van officieren der landmacht, 
bedoeld in artikel 89, anb 2°. d, der Bevor
deringswet voor de landmacht 11)02. S. 3ó. 

Wu WILJIELMINA, KNZ. 

Op de voordr11eht van Onzen Minister van 
Oorlog· van 1 November 1902, Kabinet litt. ä.• • ; 

Gezien artikel 39 der Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902 -(Wet van 9 Juni 1902, 
Staatsblad n°. 89); 

Den Raad van State gehoord (ad viea van den 
2 December 1902, n°. 20); 

Gelet op het ~ader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Januari 1908, Kabi
net I,a. T• ; 

Hebben goedgevonden en verstaan,. te bepalen: 
Art. 1. Indien een officier der landmacht, als 

bedoeld "in de Be vorderingswet voor de landmacht 
1902 door eenige militaire autoriteit, onder wier 
bevelen hij dient, wordt geacht te verkeeren in 
het geval, ~oorzieo bij artikel 89, pont 2°. d, dier 
wet, ~ft die autoriteit daarvan langs den hiër
archie-ken w~ kennia aan Onzen Minister van 
Oorlog. 

Deze .kennisgeving geschiedt bij een geheim 
rapport , waarin uiteengezet worden de redenen, 
welke tot de overtuiging van de onbekwaamheid 
of -ongeschiktheid van den officier geleid hebben, 
met duidelijke omschrijving van de feiten, welke 
medegewerkt hebben _tot het veatigen van die 
overtuiging. 

Iedere autoriteit, die het rapport ier doonending 
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ontvangt, voegt daarbij de beeehouwingen en 

mededeelinl(en , welke zij ter zake dienende acht. 
2. Onze Minister van Oorlog beslist, na zoo 

noodig langs den hiërarchieken weg ter zake nadere 

·ophelderingen gev~ te hebben, of aan de zaak 
verder gevolg zal worden gegeven, en doet in het 
bevestigend geval aan Ons een voorstel tot het 
aanwijzen van eene commissie van onderzoek en 
van de plaats, waar deze zal bijeenkomen. 

Rijaldien Onze Minister van Oorlog daartoe 

termen aanwezig acht, kan hij zoodanig voorstel 
aan On• inzenden, ook zonder dat een rapport, 

als bedoeld in artikel 1 , bij hem is ingekomen. 
3. De in artikel 2 bedoelde commissie zal 

bestaan uit oijf opper• en hoofdofficieren als 

led_en, allen van hoogeren rang of van meerderen 

onderdom in rang dan de betrokken officier, met 
dien verstande dat steeds ten minste één der 

leden den rang van opperofficier zal moeten 
bekleed.en. 

De hoogste of oudste in rang van de leden zal 

optreden als voorzitter der commissie. 
4. Zoo mogelijk · znllen drie van de leden der 

commissie moeten behooren tot hetzelfde wapen 

of dienstvak of denzelfden stof, als waartoe de 

officier behoort. 
5. Van het lidmaatschap der commissie zijn · 

uitgesloten : 

1°. alle officieren, van wie het voorstel om ten 

··schriftelijk laup de~ hiërarchieken weg ter kennis 

van de leden en de rlaatsvervangende leden. 

Hij bepaalt daarbij, met inachtneming van het 

hierna in artikel 11 gestelde, tevens den datum, 

waarop de commissie hare eerste v~dering zal 

houden en doet daarvan , nlsmede van z9ue 
ingevolge artikel 7 genomen beschikking, recht

streeks schriftelijk mededeeling aan den voorzitter 

der commisaie. 
9. Alle bescheiden, welke op de zaak betrekking 

hebben en die bij Onzen Minister van Oorlog zijn 
ingekomen of door hem tot volledl11:e voorlichting 
der commissie nood:ig worden geacht , worden 

door hem rechtstreeks aan den voorzitter der 

commissie tOORf!ZOnden. Daarbij worden mede 
p:evoegd de beoordeelin(l:Blijst, alsmede extracten 
uit het stamboek en het strafrei(isier, den be

trokken officier betreffende. De voorzitter doet al 
deze bescheiden bij de leden rond(l:BBn. 

10. .!au den betrokken officier doet Onze 

Minister van Oorlo(I: schriftelijk langs den hiër• 
archieken weg mededeeling van het feit, dat te 

zijnen aanzien op grond van artikel 89, punt 2°. d, 
der wet een onderzoek zal plaats hebben. 

In het 11:eval bedoeld bij artikel 1 van dit 
besluit, wordt bij de mededeeling gevoe(l:d een 

afschrift van het in het tweede lid genoemde 

rapport " terwijl in het geval, voorzien bij het 

. tweede lid van artikel 2, daarbij mededeeling zal 
aanzien van den betrokken officier artikel 89, geeehieden van de redenen, welke Onze Minister 
pnnt 2°. d, der wet toe te paaeen, is uitgegaan van Oorlog tot het voorstel aanleiding hebben 
of die daaromtrent bij de doorzending hebben gegeven. Een en ander gaat vergezeld van de 

Rf!rapporteerd; kennisgeving , hoedanig de commissie, voor dit 
2°. alle officieren, die den betrokken officier in . onderzoek aangewezen, ie samengesteld, al■mede 

bloedverwantschap of zwagerschap bestaan tot den waar en wanneer de eerste vergadering van die 

zesden graad ingesloten. commissie zal worden gehouden: 

De leden der commi1Bie mogen elkanderonderling Na ontvangst van die mededeeling is de officier 
niet bestaan tot en met den vierden graad van tot nà afloop van het onderzoek nitelnitend ter 
bloed verwantschap of zwagerschap. beeehikking van den voorzitter der commissie. 

6. Met inachtneming van de regelen, gesteld 11 . Op ,:rond van de mededeeling, welke de 
in de artikelen 4 en IS, zal gelijktijdig met de voorzitter der commiuie, ingevolge het laatste 
vijf leden der commissie door Ons - mede op lid van artikel 8, ven Onzen Minister ven Oorlog 
voordrucht van Onzen Minister v11n Oorlog - , · ontvangt, doet hij aan de leden der commissie 
voor ieder hunner een plaatsvervangend lid worden.:- ten minste veertien '181'6n v6ór de eerste ver
aan11:ewezen. gaderlng zal plaats hebben, lan(l:8 den hiërarchieken 

7. Het Rf!bouw of lokaal, waarin de commiHie weg, eene oproeping toekomen, waarin tevens het 
hare bijeenkomsten zal bonden, wordt door Onzen . nur is e.angegeven, waarop die vergadering een 
Minister van Oorlog aangewezen, met dien ver• · aanvang zal nemen. 

stamde, dat daartoe ili geen geval een lokaal in Gelijke oproepin11: wordt door hem op dezelfde 
eene bewoonae kazerne zal 1i"orden besteiiid. wijze aan den officier, wien het onderzoek geldt, 

8. Onze Minister van Oorlo11: brengt het Konink~t toegezonden. 
lijk besluit, waarbij de commissie ie aangewezen" 12. Bijaldien een lid der commissie door ziekte 
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of door andere dringende omstandigheden ver
hinderd mocht wezen de eente vergadering bij 
te wonen, zal hij daarvan onverwij ld, zoo noodig 
langa telegraphischen weg, bericht zenden aan 
den voorzitter , die alsdan - voor het geval de 
reden van verhindering door hem geldig- wordt 
bevonden - voor de oproeping van het plaats• 
vervangend lid het noodige v~rrioht. 

Van zoodanige vervanging doet de voorzitter 
s·chriftelijk msdedeelin;i aan Onzen MiÓi1ter van 
Oorlog eu aan den betrokken officier. 

13. Verkeert de voorzitter der commiHie zelf 
in het geval, bij het voorgaande artikel bedoeld, 
dan geeft hij daarvan, onder toezending van alle 
bij hem berustende op de zaak betrekking hebbende 
bescheiden, kennis a11n Onzen Minister van OorlOft, 
die aladan - voor het geval de. reden nn ver
hindering door hem geldig wordt bevonden -
den pl11atsvervangend voor.zitter oproept, dezen 
de bovenbedoelde bescheiden doet toekomen en 
vootts de mededeelinit verstrekt, bedoeld aan het 
elot ·van artikel 8. 

Van zo9danige vervanging doet Onze Minister 
van Oorlog op de in dat artikel aangeduide wijze 
mededeeling aan de leden, de pl11&tsvervangendè 
leden en aan den betrokken officier. 

14. Verkeert de ~flicier, wien het onderzoek 
geldt, in het in den aanhef van artikei 12 be
doelde geval , dan doet hij durvan on verwijld 
rechtstreeks ~ zoo noodig langs telegraphischen 
weg - mededeeling a11n den voorzitter der com
missie; die, voor het ~ val de reden van verhin
dering door hem .geldig wordt bevonden·, aan 
Onzen Minister van Oorlog een voorstel inzendt, 
tot wijziging van den datum; in artikel 8 bedoeld. 
Van de daarop te nemen beslissing doet Onze 
Miniater van Oorlog, op de wijze aan het slot van 
artikel 8 aangegeven, mededeeling aan · den voor-
1itter, de leden en plaatsvervangende leden der 
commissie , alsmede aan den officier, wien het 
onderzoek geldt. 

Wordt de reden van verhindering niet· geldig 
bevonden, dan heeft de behandeling der zaak hlliten 
tegen woordighr.id van den officier voortgang. 

Dit laatste heeft ook plaaU, indien de betrokken 
officier den wensch te kennen heeft gegeven, niet 
in persoon voor ·ae commissie te -verschijnen. 

15. De vergaderingen van de commissie .van 
onderzoek hebbeu plaats met gèaloten deuren. 

Zoo noodig worden, bijaldien het onderzoek 
_niet in ééne vergadering wordt ten einde gebracht, 
voor de volgende vetgaderingen door den voor-

1903. 

zitter opnieuw oproepingen aan de leden· en ·un 
den betrokken officier toegezonden. 

Ingeval van verhinderiug ,geldt alsdau, voor
zooveel noodig, het bepaalde in de artilrelen 12, 
13 en 14. 

16. Nadat de rommissie zitting heeft genomen 
en zij zich overtuigd heeft , dat geen der leden 
verkeert in één der gevallen, bedoeld bij artikel 5, 
noodi(i:t de voonitter, bij den aanvang der eerste 
vergadering, het jongste lid in l'Bllg ilit, zich met 
de werkzaamheden van aecretaris te belasten. 

17. De secretaris houdt nau·wkenrig aanteekening 
van alles wat in de vergaderingen wordt verhandeld. 

De aanteekeningen ·van eene vorige vergadering 
worden bij den aanvang van de eeratvolgende 
vergadering door den secretaris overluid .voorge
lezen en , na vastgesteld te zijn, door den voor
zitter en den secretaris onderteekend. 

De , aanteekeningen betreffende de laatste ver
gadering worden staande die vergadering opgemaakt 
en even;oo, na voorlezing en vaststelling, onder
teekend door den voorzitter en de■ . secretaris. 

18. N11dat de leden allen verklaard hebben , 
de zaak, voor zoover deze uit de st~kbn kan 
worden gekend , genoegzaam te hebben nagegaan, 
zal de officier wien het onderzoek· geldt - ten 
ware hij, in verband. met het ~tel@ in artikel 14 
niet aanwezig is - ter vergadering verschijnen 
en hem worden gevraagd, of hij naar aanleiding van 
het rapport eenige opmerkingen wenacht te maken. 
. De commiHie besliBt _of en in hoeverre met zoo
danige O]Jmerkingen rekenio~ zal worden gehouden. 

Indien de betrokken officier vervolgens den 
wensch te kennen · geeft, dat in zijn belang door 
.hem aan te duiden in den militairen dienlt zijnde 
personen zullen worden gehoord en de commisaie 
. van oordeel is , dat hunne getuigenissen van ge
noe~e,m belang kunnen . zijn, dan wel indien de 
commissie tot h11re nadere voorliehting van zoo
.danige personen inlichtinf!en, verklBPingen of ge
tuigenissen wensoht te ontvangen , .. zullen deze 
personen door den voorzitter langs den hiërar
chieken weg worden opgeroepen om voor de 
commissie te venchijnen of door haar schriftelijk 
worden geboord. 

Personen , als in de derde zinsnede van dit 
artikel bedoeld, zullen, voor zooveel zij mondeling 
worden gehoord, in tegenwoordigheid van den 
betrokken officier worden ondervraagd, ten ware 
de commissie anders mocht beslissen. Onder gelijk 
voorbehoud .beeft de betrokken officier het recht 

, zelf vragen tot die personen te richten. 
2 
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Nadat de bovenbedoelde verhooren zijn afge• 
loopen en de schriftelijke inlichtingen, verklaringen 

of gctuigeniesen zijn in~komen, zal den officier, 
wien het onderzoek geldt, de gelegenheid worden 
gegeven, zich mondeling of schriftelijk volledig 
te verantwoorden of te rechtvaardigen, dan wel 
allea aan te voeren, wat hij ter verklaring van 
de tegen hem ingebrachte bezwaren noodig acht. 
Daartoe zal hem de beschikking gegeven worden 
over 11fschriften van de op de zaak betrekking 
hebbende schrifturen en O\'er voldoenden, door den 
voorzitter der commissie te bepalen, tijd. 

19. Is de verantwoording of rechtvaardiging 
van deu betrokken officier mondeling geschied, 
of wel ia die Echriftelijk bij de commissie inge
komen, dan zal deze er toe overgaan, om, na 
onderlinge bespreking en gedachtenwisseling, in 
verband met de op de zaak betrekking hebbende 
schrinnren , een verslag samen te atellen, waarin 
hare bevinding omtrent zijne bekwaamheid of 
geschiktheid met duidelijke omschrijving van de 
gronden, waarop die bevinding bernst, beknopt 
dooh besliet wordt nitget1proken, en de onbe

kwaamheid of ongeschiktheid, indien naar het 

oordeel der commiBBie in den zin der wet aan
wezig, dns erkend wordt. 

Ia de commi1&ie ter zake eenstemmig , dan 
zal het verslag door alle leden worden onder
teekend. 

Ingeval de commiaeie niet eenstemmig ia, staat 
het 11an de minderheid vrij, haar gevoelen, met 
redenen omkleed, in eene bij het verslag afzon
derlijk te voegen nota aamen te vatten. 

De leden, die de minderheid vormen, zijn 
niettemin gehouden het venlag der commi11ie , 
met .bijvoeging van de woorden .•ij bekend/' en 
alsdan o,u/er de onderteekeningen der meerderheid, 

· van hunne naamteekening te yoonien. 

Nadat het verslag en de eventueel daarbij over 
te leggen nota zullen zijn onderteekend , worden 
ll""nerlei beraadalaginp;en over de zaak meer ge
honden en wordt, nà inachtneming van het be 
paalde in het laatate lid van artikel 17, de ven, 
gadering ~loten. 

20. Zoo spoedig mogelijk nà het sluiten .vag; 
de zitting der commissie, worden het verslag mel · 
de bijlagen , zoo deze er sijn, alsmede de aantee
keningen· betreffende de vergaderingen en de inge· 
volge de artikelen 9, 18 en l Il aan de oommisai,; 
toegezonden stukken, bij eenen door den voorzittu 
en den secrdaris te onderteekenen geleidendeJ1 
brief, aan Onzen Minister van Oorlog geadviseerd 

itigezonden , wlllll'mede de werk-1ieden der 
oommiBBie zijn geëindigd. 

21. Dit besluit treedt in werkinic op den datum, 

bedoeld in artikel 79, eerste lid, der Bevorderinga
wet voor de landmacht 11102. (1) 
J Onze -Minister van Oorlog ia belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staata
bJad geplaatat en in afschrift aan den Raad van 
~ate gezonden zal · worden. 

'1 Gravenhage, den 20stên Januari 1903. 
(941.) W I L HE L M I N A. 

JJeMiniltn-oan Oorlog, {sd.) J. W.BERGANSIUS. 

( Uitgeg. 5 Febr. 1908.) 

20 Ja.ari 1908 . MISSIVE van den Minister 
van Binnenla:idsche Zaken aan de Commia 
sariaaen der Koningin in de provinciën, be
treffende o~ven van geneeskundigen enz. 

In verbaod met art. 8, 2de lid der Gezond
:lieidswet, heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken, 
,de besturen van de gemeenten in Uwe provincie 
opmerkzaam te maken dat de bij de aanschrijving 
-van mijn Departement van 16 Oct<iber 1875, 
n°. 44, 9de afdeeling, Med. Politie, bedoelde lijat 
;aarlijka voor 10 Januari moet gezonden worden 

aan den hoofdinspecteur van de volkagezondheid, 
en dat daarbij ook afzonderlijk van de tandmeesters 
-'melding moet worden gemaakt. 

lJe Mit1iater van Bin"Mnlandtclu! Zaun, 
· · Voor den Minister, 

De Secretaru•Generaal, (gel.) DI.JCKHEJ,;STER. 

21 Jat1t1ari 1903.· BESLUIT, houdende regelen 
voor het onderzoek naar de onbekwaamheid 

of ongeschiktheid van officieren der zeemacht, 
bedoeld. in artikel 28, snb 2°. d dtr Bevor
deringawet voor de zeelJl&cht 1902. S. 86. 

W11 WILHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van den 3den November 1902, Bnreau 

S/B, n°. 45; 
Gezien artikel 28 der Bevorderingawet voor de 

ze_emacht 1902 (Wet van 9 Juni 1902, Staat6-
!Jlaá n•. 86); 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 De
cember 1902, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport ~n Onzen Minister 
van Oorlog, ad interim Minister van Marine, 
van den 19den Januari 1903, BorennS/B, n°. 49, 

( l) Bij besluit van 9 Februari 1903, S. 71, 
bepaald op 1 Maart 1908. 
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Hebben goedgevonden en versla~, te bepalen: 
Ari. 1. Indien een officier der zeemacht, ale 

bedoeld in de Bevorderingswet voor de zeemaobt 
1902, door eenige militaire 1u1torit.eit, onder wier 
bevelen hij dient, wordt geacht te verkeeren in het 
geval, voorzien bij artikel 28 pnnt 2°. d dier wet, 
geeft die antoriteit daarvan lanits den hiërarchielren 
weg kennis .aan Onzen Minister van Marine. 

Deze kennisgeving geschiedt bij een geheim rap
port, waarin uiteengezet worden de redenen, welke 
tot de overtuiging van de on bekwaamheid of onge
schiktheid van den officier geleid hebben, met duide
lijke omachrij ving van de feiten, welke medegewerkt 
hebben tot het vestigen van ,lie overtuiging. 

Iedere autoriteit, die het rapport ter doorzen
ding ontvangt, voegt daarbij de beschouwingen 
en mededeelingen, welke zij ter zake dienende acht. 

2. One Minister van Marine bealist, na zoo 
noodig langs den hiërarchieken weg ter mke nadere 
ophelderingen gevraagd te hebben, of lian de zaak 
verder gevolg zal worden gegeven, en doet in het · 
bevestigend geval aan One een vooratel tot het 
aanwijzen van eene commiBBie van onderzoek en 
van de plaats, waar deze zal bijeenkomen. 

Bijaldien Onze Minister van Marine daartoe 
termen aanwezig aoht, kan hij zoodanig vooratel 
aan One inzenden, ook zonder dat een rapport., 
als bedoeld in artikel 1, bij hem ie ingekomen. 

Als plaota van bijeenkomst za.l worden aange
wezen eene gemeente, waar eene maritieme directie 
ia gevestigd, of de gemeente '11 G~aoe"11age. 

Dient de betrokken officier bnitengaata dan zal 

hij zoo epoediit mogelijk naar Nederland worden 
opgezonden. 

3. De in artikel 2 bedoelde commiBBie zal 
bestaan uit flf/ vlag- en hoofdofficieren ale leden 
allen van hoogeren rang of van meerderen ouder
dom in rani,r dan de betrokken officier, met. dien 
verstande dat steeds ten minste één der leden 
den rang van vlagofficier zal moeten bekleeden. 

De hoogste of oudste in rang van de leden zal 
optreden als voorzitter der commiBBie. 

4. Betreft het onderzoek der commissie een 
zeeofficier, dan moet zij zijn samengesteld nit zee
officieren ; betreft zij een officier van een ander 
korps der zeemacht, dan moeten zoo mogelijk 
drie officieren van dat korps en overigens zee
officieren in de commiBBie zitting nemen. 

5. Van het lidmaatschap der commissie zijn 
uitgesloten : 

1 °. alle officieren, van wie het voorstel om ten 
aanzien van Jen betrokken officier artikel 28 

pnnt 2°. d der wet toe te pa88en, ia uit.gegaan 
of die daaromtrent bij de doorzending hebben 
gerapporteerd ; 

2°. alle officieren, die den betrokken officier in 
bloed verwantschap of zwagerschap bestaan tot den 
zeaden graad in~eloten. 

De leden der commiBBie mogen elkander onder• 
ling niet bestaan tot en met den vierden graad 
van bloedverwantschap of zwagerschap. 

6. Met inachtneming van de regelen, gesteld in de 
artikelen 4 en 5, zal gelijktijdig met de vijf leden 
der commissie door Ons -· mede op voordmoht 
van Onzen Minister van Marine - voor ieder hunner 
een plaatsvervangend lid worden aangewezen. 

7. Het gebouw of lokaal, waarin de commiBBie 
hare bijeenkomsten zal houden, wordt in de direc~ 
tiën der marine door den directeur en coruman• 
dant, in 's Gravenhage door Onzen Minister van 
Marine, aangewezen, · met dien verstande dat 
daartoe in geen geval een lokaal aan boord va(\ 
een in dienst zijnd schip of in eene bewoonde 
kazerne zal worden bestemd. 

8. Onze Minister van Marine brengt het Konink
lijk besluit, waarbij de eommissie is aangewezen, 
schriftelijk la~ den hiërarchieken weg ter kennis 
van de leden en de plaatsvervangende leden. Hij 
bepaalt daarbij, met inachtneming van het hierna 
in artikel 11 geatelde, tevens den datum, waarop 
de commissie hare eerste vergadering zal houden 
en doet daarvan, alsmede van zijne casu qno in
gevolge het derde lid van artikel 2 en van arti
k~l 7 genomen beschikkingen, rechtstreeks achrif
telijk mededeeling aan den voorzitter der commiaaie. 

9. Alle bescheiden, welke op de .zaak betrek
king hebben en die bij Onze Minister van Marine 
zijn ingekomen of door hem tot volledige voor
lichting der commis.ie noodig ..-orden geacht, 
worden door hem rechtstreeks aan den voorzitter 
der commissie toegezonden. 

Daarbij worden mede gevoegd de conduiterap• 
porten en een staat van dieuat van den betrok
ken officier. 

De voorzitter doe~ al deze bescheiden bij de 
leden rondgaan. 

10. Aan den betrokken officier doet Onse Mi
nister van Marine achriftelijk langs den hiër
archieken weg mededeeling van liet feit, dat te 
zijnen. aanzien op grond van artikel 28 pont 2°. tl 
der wet . een onderzoek zal plaata hebben. 

In het geval bedoeld bij artikel 1 van dit 
besluit, wordt bij die mededeeling gevoegd een 
afachrift van het in het tweede lid genoemde 

2• 



20 ~1 JANUARI 1903. 

rapport, terwijl in het geval, voorzien bij het 
tweede lid van artikel 2, daarbij mededeeli ng zal 
geschieden van de redenen, welke Onzen Minister 
van Marine tot het voorstel aanleiding hebben 
gegeven. .Een en ander gaat vergw,zeld van de 
kennisgeving hoedanig de commissie, voor dit 
qnderzoek aangewezen, ia l!&lllengesteld, alsmede 
waar en wanneer de eerste vergadering van die 
commissie zal worden gebonden. 

Na ontvangst van die mededeeling ia de ~fficier 
tot nà aftoop van het onderzoek uitsluitend ter 
beschikking van den voorzitter der commi88ie. 

11. Op grond van de mededeelingen, welke de . 
voorzitter der commissie, ingevolge het laatste lid 
van artikel 8, van Onzen Minister van Marine 
ontvangt, doet hij aan de leden der commissie, 
ten minste veertien dagen vóór de eerste ver-· 
gaderió.g zal plaat■ hebben, lang, den hiërarchieken•. 
weg eene oproeping toekomen, waarin tevens het. 
nnr ia aangegeven, waarop die vergadering een 
aanvang zal nemen. 

Gelijke oproeping wordt door hem op dezelfde' 
wijse aan den officier, wien het onderzoek geldt; · 
toegezonden. 

12. Bijaldien · een lid der commi88ic door ziekte: 
of door andere dringende omstandigheden ver• 
hinderd mocht. wezen de eerste vergadering bij 
ie wonen, zal hij daarvan onverwijld - zoo 
noodig lange telegraphiil!hen weg - bericht zen
den aan den voorzitter, die alsdan - voor het 
geval de reden van verhindering door hem ~ldig 
wordt bevonden - voor de oproeping van heti 
plaatsvervangend lid het noodige verricht. 

Van zoodanige vervanging doet de voorzitter 
schriftelijk mededeeling aan Onzen Minister va 
Marine en aan den betrokken officier. 

13. Verkeert de voon:itter der commissie zelf 
in het geval, bij het voorgaande artikel bedoeld, 

. dan geeft hij daarvan, onder toezending van allo 
bij hem bernstende op de zaak betrekking heb. 
bende bescheiden, kennis aan Onzen Minister van 
Marine, die alsdan - voor het geval de reden 
van verhindering door hem geldig wordt bevonde11 
- den plaatsvervangend voorzitter oproept, dezen 
de bovenbedoelde bescheiden doet toekomen en 
voorts de mededeelingen verstrekt, bedoeld aoll 
het slot van artikel 8. 

Van zoodanige vervanging doet Onze Minister 
van Marine op de. in dat artikel aangeduide wije 
mededeeling aan de leden, de plaatavervangen<Ll 
leden en den betrokken officier. ,. 

14. Verkeert de officier, wien het onderzoelc 

geldt, in het in den aanhef van artikel 1~. be• 
doelde geval, dan doet hij daarvan onverwijld 
rechtstreeks - zoo noódig langs telPp:ra phiachen 
weg - mededeeling Hn den voorzitter der com
mi11ie, die, voor het geval de reden van verhin• 
dering door hem geldig wordt bevonden, aan 
Onzen Miniater van Marine een voorstel inzendt 
tot wijziging van den datn~ in artikel 8 bedoeld. 
Van de daarop te nemen beali11ing doet Onze 
Minister van Marine, op de wijze aan het slot 
van artikel 8 aangep:even, medededing aan den 
voorzitter, de leden en plaatavervangenàe leden 
der commisaie, alsmede aan den officier, wien het 

· onderzoek geldt. 
Wordt de reden van verhindering niet geldig 

bevonden, dan heeft de hehanàeling der zaak 
buiten tegenwoordigheid van den officier voortgang. 

Dit laatste heeft ook plaats indie11 de betrokken 
ofl!oier den wenach te kennen heeft gegeven niet 
in persoon voor de commissie te verschijnen. 

15. De vergaderingen van de commissie van 
onderzoek hebben plaats met ~sloten deuren. 

Zoo noodig worden, bijaldien het onderzoek 
niet in ééne vergadering wordt ten einde gebracht, 
voor de vol~nde ve~eringen door den voor
zitter opnieuw oproepingen aan de leden en aan 

. den betrokken officier toegezonden. 
Ingeval v111 verhindering geldt alsdan, voor-

: zooveel n g, het bepaalde in de artikelen 12, 
IS ~n 14.. 

16. Nadat de commissie zitting heeft genomen 
en zij zich o vertnigd heeft, dat geen der leden 
verkeert in één der gevallen, bedoeld bij artikel 5, 
noodigt de voorzitter, bij den aanvanp: der eerste 
vergadering, het jongste lid in rang nit zich met 
de werkzaamheden van secretarie te belasten. 

17. De secretaris houdt nanwkenrig aanteeke
ning van alles wat in de vergaclering wordt ver

. handeld. 
De aanteekeningen van eene vorige vergaderinp: 

worden bij den aanvang van de eerstvolgende 
vergadering door den secretarie overluid voorge
lezen en, na VBStgesteld te zijn, door den voor
zitter ·en den &ecretaris ouderteekend. 

De aanteekeningen betreffende de laabte ver
gadering worden staande die v~rgadering opge
maakt en evenzoo, na voorlezing en vBStstelliup:, 
onderteekend door den voorzitter en den secretaris. 

18. Nadat de leden allen verkl11ard hebben de 
zaak, voor zoover deze nit de ,tukken kan wor
den ~kend, genoegzaam te hebben nagel(ll&n, zal 
de officier wien het onderzoek geldt - ten ware · 
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hij in verband met het geatelde in artikel 14 niet 
aanwezig is - ter vergadering verschijnen en hem 
worden gev.raagd of hij naar aanleiding van het 
rapport eenige opmerking wenscht te maken. 

De commi88ie beslist of en in hoeverre met zooda• 
nige opmerkingen rekening zal worden gebonden. 

Indien de betrokken officier vervolgens den 
wensch te kennen geeft, dat in zijn belang door 
hem aan te duiden in den militairen zeedienat 
zijnde pereonen zullen worden gehoord en de 
commissie van oordeel is, dat hunne getuigenissen 
van genoegzaam belang kunnen zijn, dan wel indien 
de commissie tot hare nadere voorlichting van 
zoodanige personen inlichtingen, verklaringen of 
getuigenissen wenscht te ontvangen, Z?llen deze 
penonen door den voorzitter langs den hiërar• 
chieken weg worden opgeroepen om voor -de com• 

, missie te verschijnen of door haar schriftelijk 
worden gehoord. 

Personen, als in de derde zinsnede van dit 
artikel bedoeld, zullen, voor zoover zij mondeling 
worden gi:hoord, in tegenwoordigheid vnu den 
betrokken officie1' worden ondenruagd, ten wnre 
de commissie anden mocht beslissen. Onder gelijk 
voorbehoud heeft de betrokken officier het recht 
zelf vragen tot die personen te richten. 

Nadat de bovenbedoelde verhooren zijn afge
loopen en de schriftelijke inlichtingen, verkl11• 
ringen of getuigenissen zijn ingekomen, zal den 
officier, wien het onderzoek geldt, de gelegenheid 
worden gegeven zich mondeling of schriftelijk 
volledig te verantwoorden of te rechtvaardigen, 
dan wel alles aan te vóeren wat hij ter verkla
ring van de tegen hem ingebrachte bezwaren 
noodig acht. Daartoe zal hem de beschikking 
gegeven worden over afschriften van de op de 
zaak betrekking hébbende schrifturen en over 
voldoenden, d!)or den" voorzitter der commissie 

te bepalen, tijd. 
19. Is de veruntwoording of rechtvaardiging 

van den betrokken officier mondeling geschied of 
wel is die schriftelijk bij de commissie ingekomen, 
dan zal deze e1' toe overgaan om,. na onderlingi: 
~preking en gedachtenwisseling, in verband met 
de op de zaak bfltrekking hebbende schriUnren, 
een verslag samen te stellen, waarin hare bevin• 
ding omtrent ziuJe bekwaamheid of geschiktheid 
met duidelijke omschrijving van de gronden waarop 
die bevinding beFost, beknopt doch beslist wordt 
uitgesproken en de onbekwaamheid ofongeschikt
heid, indien naar het oordeel de~ commissie in 
den zin der wet aanwezig, dus erkend wordt. 

h de commissie ter zake eenstemmig, dan zal 
het verslag door alle leden worden ooderteekend. 

In~val de commi88ie niet eenstemmig is, staat 
het de minderheid vrij haal' gevoelen, met redenen 
omkleed, in- een'.e bij het verslag afzonderlijk te 
voegen nota, samen te vatten. 

De leden, die de minderheid vormen, zijn niet
temin gehouden het venlag der commiHie met 
bijvoeging van de woorden .,,.;; bekend" en als
dan onder de onderteekeniogeo der meerderheid, 
van hunne onamteekening te voorzien. 

Nadat het verslag en de eventueel daarbij over 
te J~o nota zullen zijn onderteekend, worden 
geenerlei beraadslagin~n over de zaak meer ge• 
honden en wordt, oà inachtneming van het be
paalde in het laatste Jid van artikel 17, de ver
gadering gesloten. 

20. Zoo spoedig mogelijk na het sluiten van 
de zitting der commissie, worden het vers)~ met 
de bijl11geo, zoo deze er zijn, alsmede de aantee
keoingen betreffende de vergaderingen en dt:, 
ingevolge de artikelen 9, 18 en 19, aan de com
missie toe~zo~den atukkeo·, bij eenen door den 
·voorzitter en den secretaris te onderteekeneo ge
leidenden brief, aan O~~en Ministe1' van Marine 
~viseerd ingezonden, waarmede de werkzaam• 
heden der commissie zijn geëindigd. 

21. Dit besluit treedt in werking op den datum, 
bedoeld in artikel 68 eerste Jid der Bevorderings
wet voor de zeemacht 1902. (1) 

Onze Minister van · Marine ia belast met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staat8• 
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad vno 
State gezonden zal worden. 

's Gravenhage, den 2 lsten Januari 1908. 

(get.) W I L H EL M I N A. 

De Min. i,an Oorlog, ad interim Min. van MariM, 
(get.) J. W. BlliRGANSIUS. 

(Uitgeg. 4 Febr. 1903.) 

23 Januari 1903. BESLUIT, tot aanwijzing van 
eene binnenlandsche bijzondere school van 
hooger ooderwija bedoeld in artikel 86bu 
der wet tot 1'egelin,: van het hoog.er onder
wija, zooals dat luidt krachtens de wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblatln°. ll3). S. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnen-

(1) Bij besluit van Il Februari 1908, S. 71. 
bepaald op 1 Maart 1903. 
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landeche Zaken van Il April 1902, n°. 2326', af• 
deeliog Onderwijs ; 

Gelet op artikel 86618 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs, zooals dat luidt krach· 
tens de wet van 9 Jnli 1900 (Stàau6ladn°. US); 

Gezien de adviezen van ieder der eenateo der 
Rijksuniveniteiten; 

Deu Rand van State gehoord (advies voo 20 Mei 
1902, n°. 13); 

Gelet op het uader rapport_ van Onzen voor
noemden Minister van 21 Jaonari 1908, n°. 83, 
a(deeliog Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en ventaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Met het getnigacbrift, in artikel 11 der wet 
tot regeling van het hooger onderwijs vermeld, 
wordt gelijkgeateld het getuigschri~ von bekwaam• 
heid tot universitaire studiën door het gymoa•iom 
der Theologische school der Gereformeerde kerken 
in Nederland, te Ka11tpn, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan zijne 
leerlingen af te geven. 

Ouze Minieter van Biooenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat1blad zal woruen geplaatst, en wnarun 
afschrift zal worden ger.onden aan den Raad 
van State. 

'• Gravenhl@:e, den 23aten Januari 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min . -oan Bi1111enl. Zaken, (gel.) KuY.PBll. 
(Uitgeg. 4, Febr. 1908.) 

23 Ja•uari 1903. BULUIT, ho11deude beslissing 
dat de betrekking van directeur en ouder
wijser bij de Rijksnormaalleseen on vcreenig
baar ia met het lidmaatschap van den raad. 

Wu WILHELMINA, KNZ. 

Beschikkende op het beroep, iD!!ffteld door 
den raad der gemeente Schoonhoven, tegen het 
bealnit van Gedep11teerde Staten van Znidholland 
d.d. 111 September 1902, ii0

• 91i, waarbij ia be
aliat, dat L. AKKKRBUIJS ten onreobte ia toegelaten 
als lid van dien raad ; · 

Den Raad van State enz.; 
Overwegende dat het bestreden beal uit van Gede• 

pnteerde Staten ia gegrond op de overweging, dat 
volgens art. 8 der regelen voor de Rijksnormaal
lenen, vastgesteld bij Koninklijk beelnit van 29 Juni 
1890 (Staaublad n°. 97), sooals dat artikel nader 
is aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk besluit 

van 14, April 1898 (Staat,blad n°. 108), aan die 
normaallessen onderwijs wordt gegeven in de vak
ken, vermeld in art. 2 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs; dat L. AKKIIRHUfJS, door de 
betrekking van directeur en onderwijzer bij de nor· 
maalleasen te bekleeden, behoort tot de onderwijzen 
voor het lager onderwijs; en dat mitsdien ingevolge 
de duidelijke bepali~g van art. 23, Iitt. i, der 
gemeentewet de betrekking van directeur en onder
wijzer bij de Rijkanormaalleasen onvereenigbaar 
is met het lidmaatschap van den raad ; 

dat de raad der gemeente Schoouboven van 
metrbedoeld besluit van Gedeputeerd~ Staten bij 
One in beroep ia gelromen ; 

0. dat .volgen, art. 28, litt.',, der gemeentewet 
het lidmaatschap van den raad on vereenigbaar ia 
met de betrekking van .onderwijzer roor het 
lager of middelbaar onderwije"; 

dat, waar nit de parlementaire wordin~echie• 
denis dezer bepaling in het geheel niet valt af 
te leiden dat aan de wettelijke omschrijving der 
aldaar met ho,t lidlnaatechap van den raad onver
eenigbaar verklaarde betrekking eenige bijzondere 
van het algemeen spraalrp;ebrn_ik afwijkende be
teelrenis moet worden gehecht, uit den even 
on bepaalden ale duidelijken inhoud van dit voor
schrift ondubbelzinnig volgt, dat hij, die ouder 
het genot eener toelage, tot het geven van leaseu 
aan · eene in■telling voor lager onderwijs ia ver• 
bonden , voorzeker vervult de betrekking van 
onderwijzer voor het lager onderwijs; 

dat voorts - wat er ook moge zijn van de 
bewering dat de voorschriften der wet op het 
lager onderwij1 over het algemeen alleen het 
oog heb hen op het aan kindere■ veratrekte onder
wijs - uit hetgeen bij de artt.. 12, 43 en 44 
dier wet ie bepaald, dit toch in ieder geval met 
zekerheid valt af te leiden, dat de. Rijksnormaal
l~aaen tot opleiding vnn onder"ijzen, volgens 
evengenoemde wet, onder de ioatdlingen voor 
lager onderwijs sijn te begrijpen ; 

dat alaoo, waar in deze vaetotaat dat door 

L. AKKRBBUIJ8 de betrekking van directeur en 
onderwijzer bij de Rijksnormaallessen werd be- · 
kleed , toen hij door d~n raad· der gemeente 
Schoonhove!l ale lid von dat college werd toe

gelaten, Gedeputeerde Staten v11,11 Znidbolland bij 
hnn bestreden beelnit terecht van oordeel zijn 
geweeat dat hij · door voornoemden raad niet als 
lid had moeten sijn toe!(elaten ; 

Gezien de gemeentewet en de wet op het lager 
onderwijl; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaTing van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland, het daar• 
tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem.stem.) 

26 Janwari 1903. BBBLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel· van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 41 en 76 der Be
roepswet. S. 38; 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, van 13 November 1902, afd. 2, A. n°. 4ó, 
geheim; 

Gezien de artikelen 41 en 76 der Beroepswet'; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

2den December 1902, n°. lli); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den lli Januari 1903, 
afd. 2, A. n°. 200. 

Hebben goedge•onden en verstaan te bepal~n : 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Yan tk toiju tJan beëedirJing c,an tk tJoorzitter1, 
tk grijfier1, · de leden-werl<gl!fJel'8, de letkn• 

werl:lieden tJan de raden tJan beroep e,i 

/runne plaa'8011roangera. 

Art. 1, De voorzitten, d~ griffiers van de raden 
van beroep en hnnne plaatsvervangers leggen den 
eed of de belofte af omachrev~~ in art. li 1 der 
Beroepswet en wel de voorzitters, de plaatsver• 
vangende voorzitters en de griffiera in handen 
van den centraleo raad van bolroep~ de plnataver• 
vangende griffiers in handen van den raad van 
beroep, waarbij zij zijn aangesteld. 

Door het afleggen van eed of belofte aanvaarden 
zij teveoa bonne bedieoi.cg. 

2. De beëedigiog van de ambtenaren io het 
vorig artikel vermeld heeft plaats ter openbare 
terechtzitting. Het oollege in wiens handen eed 
of belofte wordt afgelegd is daarbij someogesteld 
op de wijze voor de berechting van twistgedingen 
voorgeschreven. 

3. Met afwijking van de bepalingen van het 
eerste Jid ·van artikel l en van artikel 2 wordt 
voor het eerst de eed of de belofte door de 
griffiers van de raden van beroep afgelegd in 
handen no Onzen Commissaris in de provincie, 
waarin de raad van beroep is gevestigd. 

De bepaling van het voorgaande lid is ook 
van toepassing ten aanzien van de beëediging van 

plaatsvervangende grilllers die 1:ó6r l li Mei 1903 
aangesteld mocbten worden. 

4. De leden-werkgeven, '.de led.en-werklieden 
·van de raden van beroep en hunne plaatever• 
vangen leggen , in hawleo van den voorzitter, 
den eed of de belofte af omsohreveo in artikel lil 
der Beroepswet. . 

Tijd en plaats der beëedigi_ng worden door 
den voorzitter vastgesteld in overleg met de te 
beëedigen personen. 

Door het afleggen van eed of belofte wordt de 
bediening van lid-werkgever, lid-werkman, plaats
vervangend lid-werkgever of plaatsvervangend lid
werkman aanvaard. 

5. Is de plaats door den voorzitter voor de 
beëediging bepsald gelegen buiten de gemeente 
waar de raad van beroep ie gevestigd, dan hebben 
de voorzitter en de griffier aanspraak op schade
loosst.elling voor rei■• en verblijfkosten overeen• 
kometig de bepsliogeo van het Koo.ioklijk beslnit 
van 5 Januari 1884 (Staat8blad n°. 4) met dien 
verstande, dat bij de berekening der schadeloos
stelling wordt gevolgd het tarief geldend voor de 
derd~ klasse. (1) 

De leden-werkgevers, de leden-werklieden en 
h onoe plaotavervaogers voor den voorzitter ver
eeheoen om beëedigd te worden hebben aanspraak 
op vergoeding voor tijd'verznim en reis- en ver
blijfkosten op den voet- en met inachtneming 
der bepalingen van het tarief vastgesteld ter uit• 
voerio~ van art. 39 der Beroepswet. 

6. Het afleggen van eed of belofte wordt door 
den griffier , die daarbij tegenwoordig is , bij 
p~ verbaal geconstateerd. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Y an lret gtDen 11an toaar1i;/iutoingen aan de leden 
van de radffl van 6er06JJ die ziel,, 1cnuldirJ mal<en 
aan handelingen atrifdirJ met de e~r of fDQar

dig!,,11id van nu11 ambt en /ret inwi11nen t1a.~ 
adoie1 en bericht 11an d11 ratkn 11an IJeroep. 

1. De voor.zitter van den ceotralen raad van 
beroep kan aan de leden van de raden van beroep 
en hunne plaatsvervangers, die zich schuldig maken 
aan handelingen strijdig met de eer of waardigheid 
van hon ambt, eene waanchnwiog geven, na hen 
te voren de gelegenheid geboden. te hebben zich 
mondeling te zijnen overstaan te verantwoorden. 

8: Leden of hoooe pl~tevervaogers worden om 

(1) Voor zooveel art. 2 betreft is dit besluit 
hemen bij dat van 24 Februari 1898, S. 56. 
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zich voor den voorzitter v11n den centralen raad 
van beroep te komen verantwoorden door den 
griffier schriftelijk opgeroepen bij te ad viseeren 
dienstbrief. 

9. Bij de verschijning van een opgeroepene 
voor den voorzitter wordt deze bijgestaan door 
den griffier , . die van het verhandelde proces· 
verbaal opmaakL 

10. De waarschuwing wordt schriftelijk gedaan 
bij te adviseeren dienstbrief. 

Zij kan echter mondeling worden gegeven aan 
dengene, die voor den voorzitter is verschenen 
om zich te verantwoorden bij die verschijning. 

11 . Het lid of plaatsvervangend lid ingevolge 
oproeping voor den voorzitter verschenen, heeft 
aanspraak op sohadeloosstelling voor reis- en 
verblijfkosten overeenkomstig de beJlSlingen van 
het Koninklijk besluit d.d. 6 Jannari 1884 (Staat,

blad n°. 4) met dien verstande, dat bij de bere
kening der ~cbadeloosstelling wordt gevolgd het 
tarief geldend voor de .derde klasse. (1) 

12. De raden van beroep zijn verplicht Onzen 
Minister van Justitie en den centralen raad van 
beroep schriftelijk van bericht en advies te dienen 
over onderwerpen buo werkkring betreffende. 

DERDFJ HOOFDSTUK. 

Van de orde flan dtm ia_,,digtm dienst bij den 

ce,itra/e,i raad flan beroq, en de raden van ber<Mp. 

EERSTE APD.EELING. 

.J.lgememt1 bepalinge,,. 

13. De rang van ouderdom van benoeming 
tnS&çhen hen, die in gelijke betrekking zijn ge
plaatst, wordt geregeld naar de dagteekening van 
de besluiten van benoeming. 

14. Ziju meerderen tot gelijke waardigheid 
benoemd bij één besluit, dan wordt de eerst in 
het besluit genoemde als ouder benoemd beschouwd, 
dan de volgende. 

15. Bij benoeming van meerderen tot gelijke 
waardighei<l bij verschillende besluiten dezelfde 
dagteekeniog dragende, wordt de raag van ouderdom 
van benoeming bepaald door de nummers dier 
besluiten met dien verstande, dat de benoemde . 
bij een besluit met la~ nummer, als onder be
noemd wordt beschoa wd , dan de benoemde bij 
een besluit met booger nummer. 

16. De gTiffier .van elk college houdt eeue lijst 
waarop worden vermeld: bij den centraleo raad 

(l) Zie de annt. op art. 5, eerste lid. 

van beroep, de voorzitter, de onder-voorzitters, 
de leden, de griffier en de substitunt-gi-iffiers; bij 
de raden van beroep: de voorzitter, de griffier 
en hunne plaatnervangers , met opgave van dag- 
teekening en nummer van het besluit, waarbij 
ieder tot de door hem vervulde betrekking is 
benoemd. 

17. De centrale raad en de raden vnn beroep 
houden zooveel terechtzittingen als mor de be• 
handeling der zaken vereiscbt wordt. 

18. Behoudens de gevallen waarin zulks bij 
de wet aan het college ia opgedragen, bepaalt de 
voorzitter dag en uur waarop het oollep:e ter 
terechtzitting of in raadkamer zal bijeenkomen. 
· Dag en uur waarop terechtzitting znl worden 
gehouden, worden, ten minPte eene week te voren, 
door aanplakking aan het gebouw waarin het 
college is geveatigd bekend gemaakt. 

19. Op Zondagen en erkende Christelijke feest• 
dagen worden geene terechtzittingen of bijeen
ko'msten in raadkamer gebonden. 

20. De duur der terechtzit tingen wordt aan 
de colleges ovèrgelaten. 

Ingeval de behandeling der zaken dit vereiscbt 
duurt elke terechtzitting ten minste drie oren. 

De voorzitter draagt zorg, dat de terechtzittingen 
op het bepaalde nur worden l!'eopend. De leden 
en de grifflc-r zijn verplicht tijdig aanwezig te zijn. 

21 . Er wordt ter gri flie een register gehouden 
waarin, met aanduiding der partijen, alle zaken 
worden ingeschreven, welke bij het college worden 
aanhangig gemaakt en wel in de volgorde waarin 
zij worden aangebracht . 

Aan iedere zaak wordt een afzonderlijk nnmmer 
gegeven. 

In het tekort wordt aanteekening gehouden 
van al hetgeen in iedere zaak voorvalt. 

22. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin 
de zaken ter terechtzitting zullen worden be
handeld. 

Ten dage dienende worden de zaken opgeroepen 
in de volgorde door den voorzitter vastgesteld. 

23. De voorzitter van het college zorgt voor 
den hnishoudelijken dienst daarvan. 

Hij voert het beheer over de gelden aan het 
college toegelegd tot bestrijding der dagelijksohe 
kleine onkosten. 

24. De wijze waarop de gelden, in het vorig 
artikel bedoeld, zullen -worden besteed, wordt hij 
den centralen raad van beroep bepaald door het 
college, bij de raden van beroep door de11 voorzitter. 
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TWFlEDE AFDEELlNG. 

Y an de Qrde oan den intoendigm din_at bij de,i 

ce1,tralen 1·aad van beroep. 

25. De voorzitter van den centralen raad van 
beroep wordt geacht door het afleggen VBO eed 
of b~lofte tevens io zijne hoedanigheid geïnstalleerd 
te zijn. 

De ondervoorzitters, de leden, de griffier, en de 
substituut•griffiers worden na beëedigiog geïnstal

leerd door den voorzitter. Der.e installatie heeft 
plaat& io eeoe openbare terechtzitting. 

26. Bij de installatie is de centrale raad van 
beroep samengesteld op de wij1e voor de behandeling 
van twistgedingen voorgeschreven. 

27. Het afleggen van eed of belofte en de 
installatie worden door den griffier, die daarbij 
tegenwoordig is, bij proces-verbaal geconstateerd. 

28. Voor het eerst heeft ten aanzien van de 
ondervoorzitters, de leden van den centralen raad, 
den griffier en de. substituu t-griffiers geene instal
latie. plaata. Zij worden alsdan geacht in bonne 
hoedanigheid geïnstalleerd te zijn.cloor het afleggen 
van eed of belofte. 

29. De leden wisselen elkancler in het zitting 
nemen geregeld af overeenkomstig cle aanwijzing 
van den voorzitter. 

De voorzitter zorgt , dat de leden elkànder 
geregelcl afwisselen als rapporteur en als lid
commissaris. 

Een lid knn zich, wat het zitting nemen of 
het optreden als rapporteurs of als lid-commissaris 
betreft .'. met voorkennis van den voorzitter door 
een ander lid doen vervangen. 

. 30. De leden ontvangen van den griffier de 
noodige kennisgeving omirent de bijeenkomsten 
waaraan zij ·moeten deelnemen en van benoemingen 
tot rapporteur of lid,commissaris. 

31 . Ue voorzitter verdeelt de waarneming van 
het voorzitterschap ter terechtzitting tusschen hem 
en de ondervoorzittera zoodanig als hij in het 
belang van den dienst nuttig acht. 

W anueer de . voorzitter ter terechtzitting het 
voorzitterechap waarneemt kan een ondervoorzitter 
als lid zitting nemen. 
· Hetzelfde geldt ten aanzien van iooger benoemde 

ondervoorzitters op terechtzittingen, waarop een 
onder benoemd on~ervoor.zitter het voorzitte~schap 
waarneemt. 

Obdervoorzitters zijn verplicht zitting te nemen 
overeenkomstig de bepalingen van het tweede en 

derde lid , wanneer de voorzitter van oordeel is, 
. dat het belang van den die0tlt znlks vordert. 

32. Na •ertoop van het eerste kalemlerjaar na 
de invoering der Beroepswet knnnen, onder~
kenriog van Onzen Minister van Justitie, door 
den oentralen ralU} van l>eroep bij reglement worden 
vastgesteld de dagen der gewone zittingeoen nadere 
voorschriften worden gegeven omtrent liet uur 
van aanvang der terechtzittingen · en de afwisseÜng ' 
van de leden in het zitting nemen. 
· Indien de belangen van den dienst zulke eischen 

_wordt in bedoeld reglement op dezelfde wijze de 
noodige verandering of aanvulling a:i.ngebrncht. 

33. Een reglement als · in het vorig o.rtikel 
voorzien, wordt openbaar gemaakt door ao.nplakking 
aan het gerechtsgebouw en door middel van de 
dagbladen door Onzen Minister van J nstitie aan• 
gewezen. 

Op gelijke wijze wordt gehandeld ten aanzien 
van in dat reglement aangebrachte veranderingen 
of aanvullingen. 

34. De beschikkingen voorzien in de artikelen S8, 
34, 36, 87 der Beroepswet worden door den een• 
tralen raad van beroep in raadkamer vastgesteld en 
vervolgens ter openbare terechtzitting uitgeaproken. 

De centrale raad van beroep ia daarbij samen
'. gesteld op de wijr.e voor de behaucleling van 

twistgedingen voorgeschreven. 
35. Degene wiens ontelag zal worden gevor• 

derd, wordt op laat van den voorzitter, door den 
griffier opgeroepen om op een bepaalden dag in 
raadkamer te verschijnen ten einde zich te ver
antwoorden. 

De redenen welke uanleiding ~ven het ontslag te 
vorderen worden in de oproeping vermeld. 

De oproeping wordt, ten minste veertien dagen 
vóór den dag waarop de opgeroepene moet ver
schijnen , bij te ad viseeren dienstbrief verzonden, 

36. De centrale raad van beroep kan ambt&• 
halve of op verzoek, hetzij vanl den voorzitter, 
hetzij van dengene wiens ootalag wordt gevorderd, 
bevelen, dat bepaalde getuigen zullen worden ge
hoord met vaststelling van den d111t, waarop dit 
getuigenverhoor zal worden gebonden. 

Met inachtneming van de ,bepaling van het 
vorig · artikel, derde lid, wordt het betrokken lid 
of plaats vervangend lid opgeroepen bij het onder
zoek tegenwoordig te zijn. Dit onderzoek heeft 
plaats in raadkamer en deni,rene wiens ontalag het 
geldt wordt de gelegenheid gegeven zich, naar 
aanleiding van de verklaringen der getuigen, 
nader te verantwoorden. 
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37. Wat de wijze van oproeping en de aan
!pl'll&k op schadevergoeding betreft wordt deze 
getnige !{el ijk !(elteld met getnigen, die krach

tens arl. 102 der Beroepswet, ambtshalve worden 
_opgeroepen om ter terechtzitting te ver.chijnen. 

38. Het lid of plaatsvervangend lid van den 
raad vaa- beroep , ingevolge eene oproeping als 
bedoeld in het eerate lid van artikel 86 of het 

tweede lid van artikel 86 voor den centralen raad 
van beroep verschenen, heeft aanspraak op schade• 
loOBBtelling voor reia- en verblijfkosten , overeen
komatig de bepalingen van het Koninklijk bealni~ 
d.d. 6 Januari 1884 (Staat8blad n°. 4) met dien 

ventande, dat bij de berekening der schadeloos
stelling wordt gevolgd het voor de derde klaase 
geldend tarief. (1) 

39. De voorzitter roept zoo dikwijls hij zulke 

dienstig acht den centralen raad van beroep in 
álgemeene vergadering bijeen. 

Zooveel mogelijk wonen alle leden de verga
dering bij. 

40. In de gevallen waarin van Onzentwege bij 

den centralen raad van beroep bericht en conai
deratiën worden ingewonnen ml het antwoord 

worden vastgesteld in eene algemeene vergadering. 

41. In de maanden Juli en Ang111tns wordt 

aan do leden van den centralen raad van bèroep, -
den griffier en den snbstitnnt-griffiera bij dat 
college vaeantie verleend. 

42. De tijd van vaeantie voor elk lid , den 
griffier en ieder substitnut-grillier wordt, op voor- · 
dracht van den voorzitter, in eene algemeene ver
gadering van het college vastgesteld. 

Daarbij wordt zorg gedragen, dat het college, 
door afwezigheid van leden ten gevolge de vacantie, 

niet tijdelijk buiten staat gerake recht te spreken. 
43. Met voorkennis van den voorzitter mag, 

llOllJJel door de leden onderling ale door den 
griffier en de substitnnt-griflien onderling, in den tijd 
van vaeantie voor ieder vastgesteld, bij minnelijke 
,chikking, door ruiling verandering worden ge-
bracht. . 

44. Zijn de dagen waarop terechtzittingen worden 
gehouden bij nglement vaatgeateld, dan kunnen 
daarin voor de maanden Juli en Augustus door 
den centralen raad de wijzigingen worden aan
gebracht, welke noodzakelijk zijn. 

Deze wijzigingen worden iu · eene algemeene 
vergadering vutgeateld en door aanplakking aan 
het gerechtegebou w tijdig bekend gemaakt. 

(1). Zie de aant. op arl. li, eerste lid. 

DICRDII Al'DIIELINO. 

Van tk ortk flan den in1111!11digtm dintt bii de 
rade,, flan kroep. 

45. De leden en de plaatsvervangende leden 
ontvangen van den griffier de noodige kennia
geviugen omtrent de tereohtzitting'6n en andere 
bijeenkomsten, waarbij zij tegenwoordig moeten zijn. 

J n geval van verhindering stellen zij den voor
zitter daarmede onverwijld in kennis. 

46. De voorzitter wordt in geval van afwezig• 
heid , belet of ontstentenis vervangen door den 
ondst benoemden plaatsvervangenden voorzitter, 
die beschikbaar ia. 

47. Bloedverwanten of aanverwanten tot den 
derden graad ingesloten kunnen niet te zamen 

voor de behandeling van een twistgeding zitting 
nemen in den raad van beroep. 

48. De raad van beroep mag bij de behandeling 
van een twistgeding niet worden bijgestaan door 
een griffier in bloedverwantschap of aanverwant
achap tot den derden graad ingesloten bestaande 
11an een dergenen , die zitting hebben. 

49. De zwagenehap houdt op door het over
lijden der vrouw, die haar veroorzaakte. 

50. De leden en de plaatsvervangende leden 
zijn verplicht v11n tosschen hen onderling, of 
inet den griffier of plaatsvervangende griffiers be
staande bloedverwantschap of aanverwantschap tot 
den derden graad ingesloten onverwijld kennis 
tè' geven aan den voorzitter. Tot gelijke kennis
geving zijn de griffier en de plaatsvervangende 

griffiers verplicht, wat betreft tosschen hen en 
leden of plaatsvervangende leden bestaande bloed
verwantachap of aaoverwantschap tot de~ · derden 

graad ingesloten. 

51. Een bij den raad van bèroep ingekomen 
verzoek om bericht of adviea wordt beantwoord 
met inachtneming van de volgende bepalingen. 

52. De voorz_ilt~r zendt aan ieder lid een door 
den griffier gewaarmerkt afschrift van het atuk, 
waarbij bericht of adviea wordt gevraagd. Bij 
deelt daarbij mede, wat naar zijne meeningdaarop 
dient ·geantwoord te worden. 

53. Binnen acht dagen na ontvangat deelt ieder. 
lid den voorzitter mede de aanmerkingen, waartoe 

· het voorgestelde antwoord hem aanleiding geeft 
of wat hij in plaats daarvan zou willen antwoorden. 

54. Na verloop van . den te:rmijn. in het vorig 
artikel bepaald, ~endt de voorzitter het antwoord 

. door hem aan de leden voorgeete1d aan Onzen 
_Minister van J uatitié of den centraleo raad van 
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beroep in , vergezeld van tle brieven , naar aan• 
leiding daarvan door de leden rot hem gericht. 

Hij kan daarbij nadere beschouwingen zijnerzijds 
overleggen Een afschrift v11n deze beschouwingen 
word_t ter griffie nedergelegd ter inzage van de leden. 

55. De voorzitter van den raad van beroep 
brengt gevallen van plichtverzuim der leden of 
der plaatsvervangende leden ter kennis van den 
voorzitter van den eentralen raad van beroep . en 
venchaft dezen desgevraagd daaromtrent nadere 
in lichtingen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Ya11 de grijfter,, 1ub1tituut grij/ier1,plaat1011rvan

ge~ gri.j/ier,, 1clirijfler1 tlfl bediettden. 

EERSTE AYDEll:LING. 

J'a11 de gri.f!ier,, IU!Mtituut-grijfier, tlfl plaat8fJer
Mllgi!flde gri.j/iera. 

5.6. Buiten de werkr.aamheden aan den griffier 
bij de wet of bij een algemeenen moatregel van 
bestuur opgedragen , is hij belast met het beheer 
der griffie en met het bewaren der minnten, registers 
en stukken aan het college tcebehoorende. 

De verzamelingen van wetten en besluiten , 
alsmede de boekwerken ten gebrnike van het. 
oollego worden insgelijks door hem bewaard. 

5 7. De griffier ontvangt en verantwoordt de 
,elden, aan 's Rijke kas krachtens de wet venchnl• 
digd voor verstrekte afschriften van stukken. 

58. De administratieve werkzaamheden noodig 
voor een goeden en geregelden gang vun zaken 
bij het college worden ter griffie verricht. Met 
betrekking tet de inrichting der administratie en 
daarin aan te brengen wijzigingen worden de aan• 
wijzingen van den voorzitter gevolgd. 

59. De minuten, registers en stokken aan het 
college behoorende. mogen, buiten de gevallen bij 
de wet bepaald, niet van de griffie worden ver• 
plaatst, dan ter inzage van het college in zijn ge
heel of zooals het voor de behandeling van een 
twistgedin; is samenii;esteld. 

60. De griffier is verplicht de terechtzittingen, 
de bijeenkomsten in raadkamer en de ambtsver• 
richtingen van den voorzitter, waarbij hij tegen

. woordig moet zijn, van het begin tot het einde bij 
te wonen en bij die gelegenheden de pen te voeren. 

61. De griffie is op Zondagen en erkende Cbriste
.. lijke feestdagen gesloten. 

Overigens is de griffier verplicht de griffie open 
te houden gedurende ten minate zes uren ellren dag. 

De uren gedurende welke de 19'.'.iffie dngelijks i ■ 

-pend worden vu~steld: bij den eentralen raad 
v.an beroep door dat college, bij den raad van be· 
~p door den voorzitter. 
. · Op de dagen der terechtzittingen zal de griffie 
ia elk geval moeten geopend 1ijn een uur v6órdat 
d,e terechtzitting Hnvangt. 

62. Bij ontstentenis, afwezigheid of belet van 
den griffier wordt deze vervangen : bij den een
tralen r~d van beroep door den ond1t-benl)emden 
substitnut-griflier, bij den raad van beroep door 
den oudst-benoemden 1>l1111tsvervangenden griffier, 
aie beschikbaar ia. 

Wanneer in bijzondere gevallen vervanging van 
den griffier op de wijze in het eerste lid aangegeven 
niet mogelijk ia, dan wordt de griffier vervangen: 
bij den eentralen raad van beroep door een 
lid door den voorzitter 1111ngewesen, bij den raad 
v beroep door een plaatsvervangend voomtter 
door den voorzitter aangewezen. 

63. Het ia den griffiers en snbstitnut-grifflers 
vei'boden, als gemachtigde o( raadslieden op te 
tnden in twistgedingen bij de toepB11Bing der 
Ongevallenwet 1901 ontstaan. 

64. De 1111.bstitnnt-griffiers zijn in hunne ambts
betrekking aan den griffiu ondergeschikt. 

De griffier verdeelt het werk tnBSchen zich en 
de substituut-griffiers, gelijk hij zulks in het belang 
..-ail den dienst geraden oordeelt. 

Bij kan zelf de werkzaamheden waarnemen, 
welke hij bepaaldelijk aan een substituut-griffier 
beeft opgedragen. · 

TWEEDE APDEELING. 

Yan ~ 1cirjjoer1 en de ~den. 

65 . De schrijvers door Onzen Mi nis ter van J nstitie 
bij de colleges 1111ngesteld zijn in hunne ambtsbe
trekking ondergeschikt aan den griffier, de snbsti
tnut-griffieni en de plaatsvervangende griffiers van 
hel, college, waarbij zij zijn aangesteld. 

De .schrijvers worden verdeeld in eerste• en 
tweede-klerken. 

Bij hetzelfde college wordt niet meer dan één 
eerste kerk aan~steld. 

66. · De dienst en de · werkzaamheden van de 
schrijvers in het vorig artikel vermeld worden 
~geld door den griffier . 

67. Bij de coli~ kunnen do'lr Onzen Minister 
·vau Justitie worden aangesteld conciergea, boden 
en knechts. Dezelfde persoon kan tegelijkertijd 
meer dan eene dezer betrekkingen bekleeden. 

--68. Boden,-eaneierges--en kneohts, in hei-YOr-ig 
artikel vermeld, . zijn in hunne nmbtabetrekkiug 
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onder11:eschikt, aan den voorzitter, die hunne .diens 
en werkzaamheden regelt. 

69. De boden verrichten werkzaamhe<len ten 
behoeve vnli den inwendigen dienst van het college, 

Ter terechtzitting roept de bode, door del). 
voorzitter daartoe aangewezen-, de te behandelen 
zaken in de vaatgdstelde volgorde op. 

In geval van afwezigheid, belet of ontstenteni, 
van boden worden de aan dezen opgedragen werk• 
1aamheden verricht door den concierge of-een,knecht, 
overeenkomstig de aan wijzing val). den .voorzitter. 

70. Behondens de gevallen, waarin een conciel'!l(O 
of een knecht optreden ter vervanging van een 
bode, verrichten zij werkzaamheden ten behoeve 
van den hnishondelijken dienst mn het college, 
waarbij zij zijn aangesteld. 

71 . De centrale raad van beroep en de voor, 
zitters van de raden van beroep kunnen tijdelijk 
personen in dienst nemen als achrijver, concierge, 
bode of kneeht. 

Deze personen worden bezoldigd uit de geiden 
voor dage! ijksche kleine onkosten aan de colleges 
toegelegd. 

72. Het is den schrijvers verboden hetgeen zij 
als zoodanig te weten zijn gekomen verder bekend 
te maken, dan voor de nitoefeninit hunner fonctie 
gevorderd wordt. 

Het is zoowel hun als den concierges, boden 
en knechts verboden als gemachtigden of raads
lieden van partijen op te treden in twistgedingen 
voor het college, waarbij zij zijn aangesteld, aan• 
hangig. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Ya11 de a/tDeziglieid. 

73. De ondervoorzitters en de leden van den 
centralen raad van beroep, de griffiers en de 
snbstitont-griffiers van dat college, de voorzitters, 
de plaatsvervangende voorzitters, de griffiers en 
de plaatsvervangende p:riffiers van de raden van. 
beroep, die langer dan acht dagen zich willen 

verwijderen van de plaats, waar zij hnnne be-, 
trekkinp: waarnemen, hebben daartoe verlof noodig : 

de ondervoorzitters en de leden van den cen
tralen raad van beroep, de voorzitters en de plaats
vervangende voorzitters van de raden van beroep, 
van den voorzitter van den centralen raad van; 
beroep; .. 

de griffiers, sobstitnnt-griffiers en de plaatsver
vangende griffiers, van den voorzitter van het 
college, waarbij zij zijn aangesteld. 

Voor nfw.ezigheid van langer dan ééne maand 
hebben de ambtenaren in het eerste lid van dit 
artikel vermeld nrlof noodig van Onzen Minister 
van J nstitie. 

74. De voorzitter van den centrl\len raad . van 
beroep heeft voor afwezigheid van de plaat& waar 
de centrale raad van beroep is gevestigd, gedu
rende langer dan acht dagen achtereen, verlof 
noodig van Ons. 

75. De bepalingen van de artikelen 73 en 7 4, 

zijn ten aanzien van de leden· van den centralen 

raad van beroep, den griffier en de substitnnt• 
gl'iffiera bij dat college, niet van toepassing op 
afwezigheid gedurende de vacantie. 

76. De achrijvers hebben om afwezig Ie blijven 
verlof noodig van den griffier, de bedienden van 
het college van den . voorzitter. 

77. Er wordt geen verlof verleend, dan in 
geval aan den dienst door de afwezip:heid van 
dengene, die het verlof verzoekt, geen nadeel wordt 
toegebracht. 

SLOTBKPALING. 

78. Dit bealoit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staat16/ad en van de Staatscourant waarin het 

geplaatst ie. 
Onze Minister • van Justitie ie belast met de 

nitvoering van dit bealnit, dat in bet Staat1blad 

en gelijktijdig in de Staat1courant zal worden 
geplaatst en waarvan afechrift zal worden ge• 
zonden aan de _Algemeene Rekenkamer en aan den 

Raad· van State. 
'1 Grnvenhage, den 26aten Jannari 11108. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minuter oan Justitie, (get.) J'. A. LODI'. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1908.) 

26 Janwari 11103. ARREST van den Hoog.in Raad 
der Nederlanden , hondende oeslissing dat 
onder de in art. 7, late lid, 2°. der Leer
plichtwet bedoelde inrichtingen ook kunnen 
begrepen worden buitenlandsche acholen van 
hooger of middelbaar onderwijs. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van caaaatie, door den . 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending van de artt. 1, 2, 6, 7, 21 en 23 

der Leerplichtwet ; 
OveNl)egende dat bij het bestreden vonnis in 

overeenetemming met de dagvaarding ten laste 
van den beklaagde (gereq nireerde) als bewezen is 
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aangenomen, dat htj onder de gemeente Roosteren 
als vader en verzorger der bij hem inwonende 
kinderen J. J . en M. J. S., welke kinderen, 
zijnde geboren resp. 20 April 1889 en l 6 Janu-
111·i 1891 en geplaatst als leerling op de openbare 
lagere school te Roost.ereµ, niet b11iten de leer
verplichting vielen, nada~ hem, beklaagde, door 
den schoolopziener in het arrondissement Sittard 
op 12 November 1901 waren toegezonden de 
aänzeggingen, bedoeld in art. 21, i S, der Leerplicht
wet ter zake van niet geregeld schoolbezoek door 
die kinderen, binnen 6 maanden na toezending 
en ontvangst dier ainmaningen, an wel op 15 en 
16 November 1901, des voor- en namiddag&, in 
gebreke is gebleven zorg te dragen, dal die bij 
hem inwonende kinderen de schooltijden op die 
dagen bijwoonden, hebbende bedoelde kinderen de 
echool gedurende die schooltijden niet bezocht ; 

dat de rechtbank, ofschoon van oordael, dat 
deze bewezen verklaarde feiten in het alge01een 
zouden vallen onder het ~~ik Vdn art. 23, § 1, 
n°. 2, ze iD het onderwerpelijk geval niet straf
baar achtte; omdat naar hanr oordeel de beklaagde 
zich te recht had beroepen op de vrijstelling, 
omschreven in art. 7, 2°. der Leerplichtwet; 

dat hieromtrent bij het beatreden vonnis als 
feitelijk vaststaande is aangenomen, dat de be
klaagde op 10 October 1901 den burgemeester 
van Roosteren heeft kennis'gegeven van vermeende 
vrijstelling der leetyerplichting wat betreft zijne . 
twee in de dagvaarding genoemde zonen, op grond 
d11t beiden aedert 9 Oetober 1901 het College 
van H. Knurs te Maaseijck in België bezoeken ; 
,oorts dat genoemd College is een gymna~ium, 
waar .de hnmaniteiten" worden onderwezen des 
voor- en namiddags gedurei.de minstens 16 uren 
per week, en znlks minstens 4, uren per dag 
v66r 6 uren in den nnmiddag, eiDdelijk dat in 
overeenstemming met Voormelde kennisgeving be
beklaagde's genoemde zonen werkelijk als leerlingen 
der voorbereidende klasse van S October tot op 
9 December lllO l de lessen aan voormeld colleite 
geregeld hebben gevolgd en het onderwijs ont
vangen overeenkomstig het programma van den 
Staat (België) ; 

dat bij het bestreden vonni1 verder is over
wogen: ;.dat nit een en ander voldoende blijkt., 
verm_its eene voorbereide~de klasee van een g·jm
nasi nm, om haar wezen en· doel, als een deel 
daarvan is te beschouwen" - eene waardeering, 
welker juistheid, waar het geldt eene vreemde, 
aao eene · vreemde wet te toetsen inatelling van 

onder wijs niet stAat ter beoordeeling van den 
'7-rechter io cassatie - .dat beklaagde zijne ge
,i.noemde kinderen op 15 en 16 November 1901 
1deed bezoeken eene buitenlu.ndsche inrichting van 
onderwijs, waar de kinderen bniten de avondm·en 
ten minste 16 oren per week onderwijs ontvangen, 
en welke inrichting overeenkomt met eene school 
die naar onie wetgeving tot het hool'Br oaderwij1 
behoort" r 

o. dat de req uirant, zonder deze laatste stellin1', 
die t.-ouwens om de reeds_ opgegeven reden voor 
onderzoek in cassatie niet' vatbaar ia, te betwisten, 
van meening is, dat onder de in art. 7, 2°. der 
Leetplichtwet_ bedoelde inrichtingen in geen gdval 
kunnen worden begrepen bnitenlandsche scholen 
vao hooger of middelbaar onderwijs; 

dat eehtel' bij het bestreden vonnis het tegen
deel wordt aangenomen hoofdzakelijk op grond, 
dat de Leerplicb.twet p;een omschrijving iuho1ult 
van de it, art, 7, 2°. bedoelde iorichtingen ,,van 
ouderw ijs, doch ze slechts aan wijst doOI" met 
eenigazins onbepaalde bewoordingen den aard 
dna.rvan aan te duiden, dat hiernit valt af te 
leiden, dat nietteg,mstaande de betrekkelijke be· 
paling van excepticven aard is, zij niet in strengen 

. zin moet worden opgevat, dat voorts in genoemde 
wet geene bepaling voorkomt, waarnit zon knnnen 
worden afgeleid, dat van de in art. 7, 2°. bedoelde 
iprichtingen buitenlandsche zijn uit te sluiten en 
deze derhalve daaronder moeten worden begrepen; 

0. d1tt hie.-tegen ter ondersteuning van het 
middel in de memorie van cassatie wordt aange• 
voerd, dat het niet wel aangaat uit het feit, 
dat in art. 7, 2°., de inrichtingen van onderwijs 
met eenigszins onbepaalde bewoJlrdingen worden 
aaogegeven, af te leiden, dat ook bnitenlan~sohe 
inrichtingen daaronder moeten worden begrepen; 
dat toch de wetgever, indien hij inderdaad eene 
gelijkstelling van Nederlandsche en bnitenlandsche 
inrichtingen bedoeld had, daarvan wel in de wet 
zoude hebben doen blijken ; dat bovendien de 
voorschriften · der Leerplichtwet eene zoodanip 
ruime opvatting der wet niet toelaten, daar toch 
wegens art. 20, ; 1, de vraag, of eene vrijstellitig 
krachtens art. 7 in een bijzonder geval aanwezig 
ia, in de eerste plaal.8 aan het oordeel van den 
arrondi88ements-seboolopziener wordt onderworpen 
en deze als Nederlandsch ambtenaar toch niet 
buiten de grenzen des Rijks oflicieel zich op de hoogte 
kan stellen van den aard der bnitenlandsche in
richting van onderwijs, aÎsmede van het aantal 
lessen, dat per week wordt gegeven; 
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0. daaromtrent, d11t in het oonpronkelijk ont
werp der Leerplichtwet ingevolge o.rt. 4, S•., ouden, 
voogden en verzorger& van de naleving der in 
art. l opgelegde verplichting werden vrijgesteld 
.1110lang zij de kinderen eene instelling van 
hooger of middelbaar onderwijs doen bezoeken"; 

dat toen, naar aanleiding van deze aldns voorge• 
stelde bepaling blijkens het onder dagteekening 
van 8 Jnli 1898 nstgestelde voorloopig verslag, 
in de afdeelingcn der Tweede Kamer de vraag 
was gerezen of onder inrichtingen van middelbaar 
onderwijs ook vakscholen, zooale de ambachtscholen, 
begrepen zijn, en de wenschelijkheid werd nitp
sproken om .bij den bekenden \wijfel omtrent 
dit pnnt" de vraag in de wet zei ve te beslissen 
in het gewijzigd ontwerp (art. 7, 2°., onver
anderd overgegaan in de wet) werd gelezen: .in• 
richting van onderwijs, die geacht wordt tot het 
hooger of middelbaar onderwijs te behooren", 
waaronder volgens de memorie van antwoord zijn 
begrepen vnkacholen, zooals ambaehtsscholen"; 

dat hiernit volgt, dat de ruimere redactie van het 
gewijzigd. ontwerp wel h&lll' oorsprong had in den 
wenach om het doen bezoeken van de vakscholen, 
nu dao.romtrent twijfel waa gerezen, onder de 
vrijstelling te brengen, maar dat dit niet belet, 
dat nn die rnimere redactie eenmaal in de wet 
ia opgenomen, ?Ok ten aanzien van inrichtingen 
van hooger onderwijs, de rechter bij een beroep 
van den beklaagde op nrt. 7, 2°. der Leerplicht
wet, met meer vrijheid nog, dan volgen• de oorspron
kelijke redactie v11n ·dat artikel het geval zonde 
zijn geweest, heeft te ondi,rzoeken, of de inrichting, 
door het onder de leerverplichting vallend kind . 
bezocht, volgen_~ haar aard, geacht moet worden 
tot het hooRer of middelbaar onderwijs te behooren, 
ierw:ijl, waar de wet hier niet onderscheidt tns• 
achen binnen• en bnitenlandsche inrichtingen, het 
den rechter ook niet vrijstaat zoodanige onder
acheiding te maken ; 

dat overigen• . eene ruime opntiing der vrij• 
atelling van art. 7, 2° ., ook hel meeat in over
eenstemming is met den algemeenen geeat der 
Leerplichtwet, die waar _zij straffen heeft verbonden 
aan het niet naleven der verplichting van oudere, 
Toogden en anderen om de aan hun zorg toever• 
tronwde kinderen onderwijs in de voor een ieder 
noodige kundigheden te vel'IIChaff'en of te doen 
verschaffen, hunne vrijheid zoo min mogelijk 
heeft beperkt in de keus der middelen, waardoor 
of de wijzen, w~rop ;ij zich van deze verplichting 
kunnen kwijlen ; 

0. nog wat betreft den grond, den requirant 
voor het middel van cassatie ontleend aan art. 20, 
§ -1, der Leerplichtwet, dat ook deze niet is af. 
doende; 

dat toeh, waar, gelijk hier, tijdig kennis ia 
gegeven aan den burgemeester van het bezoek 
eener buitenlandsche inrichting van hooger of 
middelbaar onderwijs als reden van vrijstellin~ 
volgens art. 7, 2°., de mogelijkheid om llich te 
vergewillMlll van de feitelijke g,,grondheid van het 
beroep op deze bepaling, niet is uitgesloten voor 
den arroudiBBemeots-110hoolopziener, en dat in de 
gevallen, waarin die ambteD&lll' daartoe niet in 
de gelegenheid ia geateld of geweeat, het atelsel 
der wet toelo.at, dat deze gelijk elke andere vrij
stelling nog voor den rechter wordt ingeroepen 
en door den beklaagde met o.lle middelen, die hem 
ten dienate mochten &taan, aannemelijk wordt 
gemaakt ; 

~- mitsdien dat het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(W. v. 'i:R. 7878.) 

29 Ja11vari 190S. ButUIT, tot vernietiging van 
het bealnit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecl,,t van 16 Mei 1902, n°. 2, waarbij 
ougegrond is verklaard het beroep, ingesteld 
door J. A. .A. Vt11:R111ilRGBN, weduwe van 
H. W. VAN RAllBLB, tegen een besluit van 
bnrgemeeater en wethon~rs van Utrecl,,t tot 
weigering der vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 89. 

W11 WILHELMINA, lilNz. 
O_p de Toordracht van Onmn Miniater van 

Binoenlandsche Zaken van 8 November 1902, 
n•. 7908, afdeeliog Binnenlandsch Beatnnr, be· 
treffende het bealuit van Gedeputeerde Staten 
van UtrecM van Ui Mei 1902, n°. 2, waarbij 
ongegrond ia verklaard het beroep ingesteld door 
J. A. A. VllilRBEII.GIIN, wednwe van H. W. VAN 

RA.1111.L.11, tegen het bealuit van burgemeester en 
wethoudera van Utr11cl&t van 20 Febro..-i 1\)02-

tot weigeringen der ver~noinjl voor den verkool> 
vo.n sterken drank in het klein ; 

Overwegende , dat bij genoemd bealuit van 
burgemeeeter en wethonden van Utrecnt aan 
J. A. A. VIEBB.IIJl.011:N voornoemd vergunning voor 
den verkoop van aterk~n drank in het klein in 
het perceel Lange Vieatraat n•. 4 te Ut~ecnt 
wae geweigerd, omdat het bij de wet bepaald 
maidmom aantal vergunningen was overschreden. 
en de Terzoekster niet viel onde.r één der in 
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artikel 26 der 1 >rank wet genoemde gevallen, waarin 
de vergunning niet kan worden geweigerd, ter• 
wijl er e~n termen aanwezig waren, om met 
machtiging van Gedep.oteerde Staten haar een 
vergunning boven het marim.om te verleeneo 
overeell.)comstig het bepaalde bij artihl. 2, alinea S, 
der Draol:'lf9t..;. 

dat J. A. A. Vn:RBSRGSN VOONIQllmd van d.it 
besluit in beroep is gekomen bij Gedeputeerd& 'talen 
Yan Utl'#lt.t, welk beroep bij besluit van datcoll0g11. 
van 15 Mei 11102, n°. 2, ongegrond ia verklaard, 
omdat het aaoto.l vergnooingeo het bij artikel 2 der 
Drankwet geatelde maximum nog verre overschrijdt, 
en artikel 26 Jer Drankwet op appellante niet van 
toepassing is, vermit.a door haar noch op 1 Mei 
1881, noch óp 1 Mei 1901 de kleinhandel in 
sterken drank werd uitgeoefend en mitsdien 
burgemeester en wethouders van UtrecAt ~ 
recht op het verzoek afwijzend hebben beaehikt; 

Overwegende , dat artikel 26 der wet van 
28 Juni 1881 (Staat,ólad n°. 117), gewijzigd bij 
de wetten van 23 April 1884 (Staat.r!Jlad n •. 64,), 
16 April 1885 (Staatsblad n°. 78), ló April 
1886 (Staat.r!Jlad n°. 64) en 27 April 11101 
(Staaublad n°. 85), o. m. voorschrij~, dat voor 
de lokaliteiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder 
strijd met wet of verordening sterke drenk werd 
verkocht zoolaog aan die loknliteiteo de be9tem
ming om voor verkoop van sterken drank in het 
klein te worden giebrnikt, niet door een daad 
van den eigenaar of gebruiker is ontnomen, de 
vergunning, tenzij de gevallen, bedoeld bij ar
tikel S, n°•. 2, S, 4, ó, 6, 7, 9 en 10, niet ge. 
weigerd kan worden aan hem, die op voormeld 
t;ijd&tip daarin het bedrijf uitoefende, zoolang 
hij leeft; 

dat J. A. A. VIERBSROEN voornoemd den 
30sten April 1873 in algeheele gemeenschap van 
goederen gehuwd is met H. W. ·VAN R.All:.ELE; 

dnt H. W. VAN R.tll:ELK op 1 Mei 1881 patent 
bad als tapper en den kleinhandel in sterken 
drank dreef in het perceel Lsnge Viestraat n°. 4 
te Utrec1't; 

dat zijn echtgenoote destijds, hem hierin be

hulpzaam zijnde, het bedrijf van tapper gemeen
schappelijk met hem uitoefende ; 

dat artikel l, derde lid, der destijds nog gel
dende wet van 21 Mei 1819 (Staauólad n°. S4) 
ho_ndeode eene nieuwe ordonnantie op het recht 
van patent, voorschreef, dat de gehuwde vrouwen 
geen afzonderlijk patent behoefden wegeoa het 
beroep, hetwelk zij gemeenschappelijk met hare 
mannen uitoefenden; 

dat de uitoefening van het bedrijf ook niet in 
etrijd met eeoige plaatselijke verordening ge

aclûedde; 
dat J. A. A. VncRBlliROEN voornoemd mitsdien 

moet geacht worden op l Mei 1881 in voor
melde lokalit4:iten zonder strijd met wet of ver• 
ordening het bedrijf van verkoop van sterken 
drank te heb beo o ilgeoefend ; 

dat de bestemming om voor den verkoop van 
sterken drank in het klein te worden gebruikt 
niet door een daad nn den eigenaar of gebruiker 
aan die lokaliteiten ie ontnomen ; 

dat geen der gevallen, bedoeld bij artikel S, 
n°•. 2, S, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 aanwezig is; 

dat doa de gevraagde vergunning niet mocht 
worden geweigerd; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van Gede
pntee~de Staten van Utrecl,t in Rtrijd ie met 
artikel 26 van bovengenoemde wet; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van II De

cember 11102, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

vao Binnenlandsche Zaken van 27 Januari 1903, 
n°. 82, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevooden en verstaan : 
boven vermèld besluit van Gedeputeerde Staten 

van UtrecAt te vernietigen wegene strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ie 
belast met de uitvoering van dit bealuit, hetwelk 
in het Staat.rblad geplaatet en waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

•, Gravenhage, den 29sten Januari lll0S. 

(get.) WILHELMINA. 

De Mini.rter oan Binnenland8cAe Zalten.-

(get.) KUYPER. 

( Uitgè'g. 17 J)ec. 1903,) 
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80 Ja1&uari 1903. Ws-r, tot vaatdelling van het tweede hoofdstuk der StaatsbegrooLing voor het 
dienstjaar 1903. S. 40. 

Bij deze wet wordt het II.de hoofdstnk der ~egrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1903, 
betreffende de Hoo,11 College11 i,an Staat en het Kabi,u,t der Koningin, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

1 • Afd.: De Staten-genera11.I 
2• • De Raad van State 

De Algemeene Rekenkamer. 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
Het Kabinet der Koningin. . . . . . 

f 867,410.-
107,260.-
126,060.-
19,650.-
36,715.= 

6• Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, toelagen en ko1ten voor de 
vergaderingen van den Ministerraad . 

7° • On voorziene uitgaven 

31 Januari 1903. BESLUIT, hondende bepalingen 
omtrent de jaarwedden van de lt'den van 
den ceotralen raad van beroep, de voorzitters 
\'BO de raden van beroep en de ambtenaren 
bij die colleges aangesteld. S. 41. , 

Wr,1 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voord.l'Ooht van Onzen Minister van 
Jnstitie, van den 29aten Januari 1903, 2de afd. A, 
n°. 164; 

Hebben goedgevonden en -verstaan te bepalen: 
Art. 1 . De jaarwedden van àe leden van den 

centralen raad van beroep, den griffier en de 
substituut griffiers bij dut college, van de voor
zitters en de griffiers der raden van beroep worden 
vastgesteld bij den volgenden staat. 

Gl111tr4le rcad oan bero~ : 

voorzitter • . • • f 6000 
onder voorsitter . • 4500 
lid . .' . . _' ·4000 

griffier . . . . • 3500 
substit11nt-griffier • 2000 

Rade,1 van beroep te .J11111terdnc en Rotterdam : 
voorzitter . . . • . • / 4000 
griffier . . . . . • 3000 

~" van berot!p t11 .J/1114/0, .-lr,a/aem, Br11da, · 
IJordrecM, '11 GrafHml,age, Haarlem e» Utreclit : 

voorzit ter . . . . / 3000 
griffier . . . . . • 2500 

38,317.-
5,000.-

/ 689,402.-

raden van beroep te Anuterdam ' en Rotterdam 
f 1200; bij de overige raden van beroep /1000; 
van de tweede-klerken ten minste / 400 en ten 
hoogste/ 600. 

3. De jaarwedden der bedienden bij den een
. tralen raad van beroep en de raden van beroep 
bedragen: 

van de boden . . • • • / 500 
van de lmechta • . • • • -&00 
van de concierges ten minste 

f 50 en ten hoogste • • • 400 
Vervult dezelfde persoon meer dan eene der 

betrekkingen in dit artikel vermeld, dan bedraagt 
diens jaarwedde ten hoogste / 800. 

Onze Minister nn J nstitie bepaalt, met in
achtneming van het bovenstaande, de jaarwedde 
van eiken concierge en van ieder die meer dan 
ééne der in dit artikel vermelde betrekkingen 
beltlttdt. 

Hij kan bovendien aan conciergea het genot 
van vrije woning met vrij gebruik van vnor en 
licht toekennen. 

4. Eerste aanstelling van klerken in eiken rang 
heeft plaats Óp de jaarwedde voor diea rang in 
artikel 2 als minimum bepaald. 

De jaarwedden der klerken worden bij bekwaam
heid, geschiktheid en dienstijver verhoogd na 1, 
2, 3 en 4 jaren dienat in denzelfden rang: 

Baden van beroep te Groninge,c, '• Hertogenlx11ck, wat. betreft de eeratll klerken bij de11 rentralen 
Hoogeo11en, Leeuwarden, Roermond en ZutpMtt: , raad van beroep .en de raden van beroep te Am• 

voorzitter . : • . . f 2500 8terdam en Rotterdtzm tot f 900,f 1000.fll00 
griffier. · . : . . .• 2000 en/ 1200 'ajaars; de overige tot/ 850, /900, 

2. De jaarwedden der achrij vers bij den een• f 950 en f 1000 'a jaars; 
t,alen raad van beroep en de raden van beroep · wat betreft de tweede-klerken tot / 460,/ 500, 
bedragen: / 650 en f 600 'sjaara. . 

van d1Ï eerste-klerken ten minste/ 800; ten 5. Voor de toepuasing der Bnrgerlijke Pensioen• 
hoogste : bij den centralen raad van beroep en de wet wordt het genot van vrije woning met vrij 
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gebruik van vnur en licht begroot op eeoe waarde 

van/ 200. 
6. Dit besluit treedt in werking op den dag der · 

11itp:ifte va_o het St411WJ/ad waarin het iil opgenomen. 

Reglement op den loodadieoat en Bijzonder Regie• 
ment op den loodsdienst in het IV de en V de 
diatrict ( Goedereede, Ma,u en Br<n1w11r1"4fltm) wor

den met ing&DR van het onder 1°. voo dit be1loit 
van genoemd tijdstip gewijzigd en geil!leo àls vo~: 

À /gemeen R.egleme,,t. 

.bt. 19. De 3de vollio. 

Onze Mioi1ter van J nstitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staaû!Jlad 
zal worden geplaatst en waarvan afechrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister vanFioaoeiëo 

en aaa de Algemeene Rekenkamer. 
's Gravenhage, den 3lateo Januari 11103. 

(g11t.) W I L H E L M IN A. 

De door de binnenloodsen nrdieode Iood11ao.• 
· deeleo worden verdeeld voor elke stand plaats of 

eiken post voor · den loods 1 deel. 

De JJ.iniater van Jrutitu, (get.) J. A. Losn . . , 
( Uit,111. S Pe6r. 11103.) 

:n Ja11uari 1903. BKBLUIT, houdende wijziging 
van het Al~meeu Reglement op den loods
dienst en het Bijzonder Reglement op den 
loodsdieoat in het IV de en V de district . 
( Goedereede, Ma,u en Brox1D11rllt1tfJtm ), nat
gesteld bij Konin klijk besluit van 22 Januari 
1902 (Staaû!Jlad o•. 5). S. 42. 

WIJ WILHELMINA, . lliNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Marine, van 11 December 11102, 
Boreau G•, o0

, 23; 
Gezien de wet VBD 20 Ango,toa 1869 (Staat,

blad n°. 93), gewijzigd bij die van 6 April 1876 

(Staata/Jl.ad n°. 62); 
, Den Raad van State gehoord (advies van den 
13den Jan11Bri 1903, n_0 • 28) ; 

Bijtumdw R.egleinent. 

,Art. 2, De standplaatsen zijn: 
in het 4cle diatrict, 
· Helleooetaluis, Ma,ualuia, 

Hoeft aan Holland, Rotterda,.. 
De standplaats Ma,ualuia heeft een posi van 

één of meer loodsen, tevens toegelaten tot het 
loodsen naar zee, te &hiedam en te Yltul1'dingen . 

Îll het 5de district, 
Broutoer8'1a1Jen, Dordrecltt. 

.bt. 5. B. Voor d·en binnenloodsdieDBt, 
2 loodsschi ppers der 2le kla1se; 

4 
{ loodakweekeliogen der 2de klaue, 

matrozen 
Standplaats Helkooetalui.r, 
12 binnenloodsen. 

St!'nd_plaaats Maual•ia, 
36 binneolood,,illo, tevens toq,;elaten tot het 

loodsen naar zee, ' waarvan één of.meer gedetacheerd 
te &ltiedam en "te fTlaardi.,,gn . Gezien het na.der rapport van Onzen ~nister 

van Oorlog, od interim Minister van Marine, 
nn den 27sten Januari 1903, Bureau G•, o0

• 57 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Op deze posten is niet van toepasaiog de tweede 
zinsnede van artikel 59 van het Algemeen Regle- ~ 

· ment op den loodsdienst. 
1°. Mei ingan,r van den laten Maart HI03, 

met wijziging van Ons bes!-:iit van 22 Januari 1902 
(Staata/Jlad n°. 6), krachten, ariikel 2 der wet VBO 

20 Augustus 1859 (8taatl6lad n°. 93), voor zoo• • 

ver betreft het bij Ons gemeld bedoit v.astgeatelde 
Bijzonder Reglement op den loodsdienst in het 
IVde en Vde district (Goedereede, Ma,u en 
1h-ouweraltaoen i va1t te stellen: 

a. dat de loodsstaodplaats &ltiedam als zoo
danig zal worden o~ heven; 

I>. dat de JoodsetandFlaet.s Ma,u1lw een post 
van één' of meer binnenloodsen, tevens toegelaten · 
tot het loodsen naar zee, zal hebben te &hiedam 
en te Ylaardin;en. 

2°. De hierna genoemde artikelen of gedeelten 
van artikelen van het bij On• besluit van 22 Janu
ari 1902 (Staaû/Jkld -n°. 5 vastgesteld Algemeen 

1903, 

Standplaats Rottwda,n. 
35 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 
Staodpl11ats B,·ou,oeral,,a,tlfn, 
6 binnenloodsen, tevens toegelaten 

loodsen naar zee. 
Standplaats Dordrecht, 
6 binnenloodsen. 
Hol ploodsen, naar behoefte. 

tot hei 

Árt. 10. De 5de alioea, bte sinanede. 
De dienst van het loodsen van Ha,u1l1ti8 

naar zee, voor aehepen met loodaeo van Rotter
dam, &ltiedam of Yklardingtm afgekomen, en 
ooverwvld naar zee vertrekkende, gschiedt door 
de aan boord zijnde Rotterdamsche, Schiedamsche 
of Vlaardingsche binnenloodsen, '6vens toegelaten 
tot het loodsen naar zee. 

a 
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Á.rt. 16. De binnenloodsen van de posten Sckie -
dam en Yklardi"fllln zijn bestemd tot het lood~en 
van schepen tusschen die havens en uit.de havens 
of van de reeden van Schiedam en P laardingen : 

naar en door het Kanaal van Yoorne tot aan 
de sluizen aan de zuidzijde, of wel doorvarende, 
tot op de reede van HelletJoetsluia, zoo mede 
door net Spui of door de Noord langs de Dordtscne 
Kil tot op die reede,-

en verder naar: 
Rotterdam, 
BrilJl/.e, 

Jfaaasluis, 
Dordrecht 

en andere aan de Kaas gelegdn havens en plaatsen. 
Árt. 20. Binnenloodsen, na volbrachte loods

reis, op een post, op een andere standplaats of 
op een anderen post aankomende, ~nnnen bij 
gebrek aan loodsen, door den commissaris tot 
terngloodsen naar alle plaatsen· in de richting 
van hnn eigen standplaats of post, worden ge
bezigd. De binnenloodsen van Rotterdam, Schiedam 
en Vlaardingen aan den Hoei: va" Holland aan
komende, ook na volbrachte loodsreis naar zee, 
·kunnen daartoe naar Maassluia worden ontboden. 

Zij worden echter tot dat einde niet langer 
opgehouden, dan uiterlijk vier en twintig uren 
na het tijdstip van annkomst. 

Schiedamsche en Vlaardingsche Jopdsen te 
Rotterdam en Rotterdamsche loodsen te Sckiedam 
of Ylaardi11gm aankomende, keeren zonder op• 
onthoud naar hunne posten of naar hun stand
plaats terug. 

De kosten, zoo van verblijf op een po~t, op 
eene andere standplaats of op eenen anderen post als 
van de terugreizen, komen ten laste van de loodsen. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad · 
geplaatst en in afschrift medegedeeld zal worden 
aan den Raad van State , aan de Algemeene 
Rekenkamer en aan Onze Ministers van J nstitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën, en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid tot informatie. 

:s Gravenhage, den Sleten Januari 1903. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

/Je Min. van Oorlog, ad interim Min. van Marine, 
(get.) J. W. BEKGANSIUB. 

( Uitgeg. 10 Febr. 1903.) 

31 Januari 1903. W 11:T, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1903. S. 4.3. 

Bij deze wet wordt het Illde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903, betreffende 
het Departement van Buitenlandacke Zaken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement • f 
2• Kosten van buitenlandsche zeudiugen en consulaten 
3• Verschillende uitgav;n . 
4.• Pensioenen, wachtgelden en toela!!5n. 

Onvoorziene uitgaven 

89,630.-
966,630.-

4,4,,100.-
36,888.-
10,000,__: 

f 1,136, 14.8.-

31 Ja11111Zri 1903. WET, tot 1'1Lststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjoor 1903. S. 4.4. 

Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 1908, 
betreffende het Departemmt 11a11 Justitie, v11.;tgesteld zooals hierna verkort volgt : 

l• Afd.: Kosten van Dep11rtement • 
2• Kosten van de rechterlijke macht . 

Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de militaire 

arrondissementen • 
Gerechtskosten. 

f 

Kosten van al~meene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij. • 
Kosten der gevan!!5nissen en Rijksopvoe.lingsgestichten 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen. 
Kosten der Rijkswerkinrichtingen. 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz . 
Verschillende uitga ven 
Oa voorziene uitgaven 

f 

166,520.-
1,74.3,94.6 .-

54.,000.-
362,500.-
649,135.-

1,485,624.-
54.2,026.-
959,24.3.-
84.2,001.-
80,50(!.-
50,000.-

6,884.,4.94.-
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Sl Janw:rri 1908. WET, tot verbooging en wijziging van het f1ierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar_ 1908. S. 46. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een artikel het eindcijfer nn -het hoofdstuk gebracht op 
/ 6,877 ,894.-. 

2 Februari 1908. WET, tot vaststelling van het oij/de boof!1stuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1903. S. 46. 

Bij deze wet wordt het Vde boofdstnk der begrooting van de Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
1903, betreft'ende het Departemnt f/a~ Binnenlanthck Zdn, vastgesteld 100als hierna verkort volgt: 

1• Afd.: Kosten van het Departement. Art. l--4, . . . .. . / 238,194.-
2• a. Kosten van het bestuur der provinciën : 
Àrt. 6-8. Noordbrabant. 

11-12. Gelderland 
18-16. Znidholland . 

• 17-21. Noordholland . 
• 112-26. Zeeland. 

26-29. Utrecht. . 
80-88. Friesland . 

• 84-87. 0 verijssel . 
;, 88-41. Groningen. 

42-46. Drenthe 
46- 40. Limburg . 

b. Armwezen. .J..-t. 60-62 
c. Volksgezondheid en volkshnisvesting. Art. 68-69 

d. Krsnkzinnigenwezen .Art. 70-77/Jû. 
e. Verdere uitga.ven betrekkelijk het binnenlandseh bestuur. 
,1.rt. 7é-llO 

/ 87,108.50 
• 76,496.50 
• 85,586.-
• 81,815.-
• 94,600.-
• 68,686.-
• 67,277.-

61,004.-
• 74,600.-

49,490.-. 
68,688.50 

• 297,300.-
• 472,846.-
• 231,686.-

. • 71,01>7.-
• 1,872,482.60 

S•· Afd.: Nationale militie en schutterijen. .Arl. 91-98 . . . . . . . . • 64.,260.-
4• Onderwijs. 

Hooger onderwija. 
Àrt. 94-97. Rijks-aniversiteit te Leiden . / 

• 98-100. Rijke-universiteit te Utrecht . , 
• 101-108. Rijke-universiteit te Groningen . 

'JTerdere uitgaflett fJetreUelijk het lwoger o,uiertoi,ja. 
Art. 104. Uitgaven voor den dienst der Rijks-universiteiten, niet 

begrepen in de artt. 94 tot en met 103, van zoodanigen aard, als, 
volgens beslissing van den Minister van Binnenlandscbe Zaken, tot 
en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opgeheven fondsen, bedoeld 
bij art. 113 der wet van 28 April 1876 (Staatablad n°. 102) . 

Art. 106. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 
kerkgenootschap van wege dat genootschap . . • • . . • . • 

.Art. 106. Kweekscholen der godgeleerdheid voor;de Evnngelisch
Lntberschen en Remonstranten , mitsgaders kosten van opleiding 
van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Luthe.rscben • • 

Árt. 107. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kérkgenootllllhap. • 
• 108. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerdheid en godsdienstonderwijs voor de Israëlietisohe kerk• 
genootschappen. • . • • . . . . . • . • . . . • • • • 

.Art. 109. Kosten der gouden eerepenni~gen voor bekl'Oj)nde 
prijsv,ragen, nitseschreven door de Rijksnniveniteiten . . • • 

906,146. -
802,977.-
681,766.-

600.-

34,273.56 

10,000.-
18,580.-

19,600.-

1,000.-
-------------

Transporteere • • • / 2,369,841.66 f 2,174,926.50 
3• 
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Per tranapori • f 2,369,841.56 'f 2,174,926.50 

.J.rt. ll0. Benrzen voor sindeerenden aan Rijks-nnivereiteiten. • U,~00.-
111. Benn ter begeving van den beer van Warmond en 

uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeenie, ten gevolge van 

de~tijds aan de hoogeechool te Leiden gekomen goederen, die later 
zijn te gelde gem9akt • 3110.-

.drt. 112. Jaarwedde vàn een inspecteur der gymnasia . 

113. Reis•, verblijf. en bureel kosten van den inspecteur 

der irymnasia . 
Art. 114. Subeidiën · aan gemeell\en ten behoeve van bare ieym

naeia en pro-gymnasia . 
.J.rt. 115. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere nit• 

~ven der gecommitteerden bedoeld in artt. 11 en 85bi.r, en der 
commissie, bedoeld in art. 12 der wet van 28 April 1876 (St11Uta• 
6/ad n°. 102) laatstelijk gewijzigd bij die van 9 Juli 1900 (Staata-

6tad n•. 113) . 

Middelbaar onderwi,ia. 

a. Sclwoltoeziclit. 

bt. 116. Jaarwedden van drie inspectenrs van bet middelbaar 

onderwijs 

Á.rt. 117. Refa-, verblijf- en bnreelkosten van de inspecteurs van 
het middelbaar onderwijs . 

b. Hoogere 6u1gerscMlen . 

.J.rt. 118. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo

ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere 

bm-gerscholen . 
Arl. 119. Aankoop van grond en gebon wen, hunr en lasten 

van gebouwen, aanbonw en onderbond van gebouwen, vuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs , boeken en leer~iddelen ten be
hoeve van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis• en verblijf• 
kosten, pereoneele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten be

hoeve der Rijks•hoogere burgerscholen . 
Á.rt. 120. Snbeidiën aan gemeenten ten behoeve van hare hoogere 

burgerscholen 

c. Pofyteclinisc!te aclwol. 

Art. 121. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleeraren, 
leeraren, beambten en bedienden bij de Polytecbnieche School . 

Art. 122. Aanbonw en onderbond van gebouwen, aankoop van 
terrein, voor en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, lokealbe• 
hoeften, kleeding der bedienden, reis• en verblijfkosten, pel'80oeele 
hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Polytech
nische School . 

d. Scholen tJOor vakopleiding en teekenackolen. 

bt. 123. Koeten van onderzoek en van maatregelen noodig ter 
voorbereiding van de eventneele oprichting van eene middelbare 
technische school . 

Art. 124. Subsidie aan de Nederlapdsche school voor nijverheid 
en handel te Enschede • 

4,000.-

1,200.-

240,000. -

17,600;-

11,400.-

6,000.-

696,195.-

147,860.-

S::14,000.:..... 

236,162.60 

360,530.-

20,000.-

1\l,OOO -

Tran1porteere . f 4,268,469.06 f 2,174,926.60 
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Per lranspor& . / 4,268,469.08 f B,174,928.50 
Àrt. 125. Subsidie aan de kweekBChool . voor machinisten te 

Amsterdam. 
Àrt. 126. Subsidiën aan sch~len voor zeevaattkundig onderwijs. • 

127. Snbsidiën aan indnstriesch_olen voor meisjes • 
• 128. Subsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs 

129. Snbsidiën aan teekenscholen ben~veu1 medailles voor 

11,000.-
46,470.-
53,750.-

212,000.-

leerlingen dier scholen • 67,549.50 

e. Su/Jndië-A t1oor ,peciale inrickting_tm t1an middel/Jaar onderwijs. 

Àrt. 130. Snbsidiën voor speciale inrichtingen van middelbaar 
onderwijs 

f. Ko,tm t1a11 ezameiu. 

Àrt. 131. Reis• en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot ·het afnemen der eindexamens voor de 
hoogere bnrgerscholen en de Polytechnische School, benevens verdere 
kosten van die e:cumeos 

Àrt. 132. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commissiën tot het e:camineeren van hen, die wenschen te ont
vangen eene akte van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, 
eene der akten van bekwaamheid, vermeld in arl. 65, of eene akte 
van bekwaamheid voor het handteekenen, vermeld in art. 6óbi.r 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, benevens verdere 
kosten van die examens, zoomede reis- en verblijfkosten en vacatie
gelden en verdere nitga ven van de commissiën aau welke ie opge
dragen het voorbereiden vnn voorstellen tot wijziginp; van de arti
kelen der wetten tot regeling van he& middelbwJr en honger onderwijs, 
betrekkinp; hebbende op -de akten van bekwaamheid tot het geven 
van middelbaar onderwijs, met nitzondering van die voor het 
schoolonderwijs in de lund- en tninhonwkunde • 

Lager onderwijs. 

Àrt. 183. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager onderwijs. • 
• 134. Reis , verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van 

het lager onderwijs • • 
.drt. 185. Jaarwedden van de districte schoolopzieners. 

136. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van dedistricts -school
opzieners. • 

Àrf. 137. Reis-, verblijf- en bureel kosten of abonnement des weg,; 
van en toelagen aan de arrondiseements-schoolopzienere . 

Art. 138. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie 
het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen bij art. 67 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs • 

Art. 139. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onder
wijzers en van onderwijzeressen en bij de daaraan verbonden leer• 
schole~ benevens tegemoetkoming in de huishuur van onderwijzers 
bij de leerscholen. 

Art. 140. Toelagen voor huisvestiog en verplegiup; van kweeke
linp;en, opgeleid bij de .Rijkskweekscholen. 

Art. 14 l. Aankoop en stichting van ((ehonifen ; hnar en onderhon.J. 

84.,150.-

68,500.-

56,500.-

10,500.-

8,400.-
65,000.-

19,240.-

152,000.-

100.-

288,660.-

171,000.-

Transporteere • . f 5,468,288 56 f 2,174,926.50 
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Per transport . / 5,468,288.56 / 2,174,926.50 
van gebouwen; vuur en licht; hnlpmiddelen voor het. onderwijs; 
lokaalbehoeften; penoneele hulp en sehrijfloonen; het gebruik maken 
van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten behoeve 
der RijkskweekEcholen en daaraan verbonden leerscholen . 66,256.-

,frt. 142. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder-
wijzers en onderwijzeressen 256,000.-

Árt. 143. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en 
onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte vun bekwaamheid voor de vrije 
en orde-oefeningen der gymnastiek • . 616,000.-

Árt. 144. Bijdrage aan normaalles,en en aan hoofden van scholen 
voor door hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld in art. 66 
onder a der wet op het lager onderwijs hebben verkregen . 26_0,000.-

Árt. 145. Sub&idiën en toelagen aan de o.rrondissements school-
opzieners ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk besluit vau 
18 December 1900 (Staat8blad n°. 210) . 11,000.-

Árt. 146. Jaarwedden en tegemoetkoming in de huishuur van 
onderwijzel'!! bij de Rijks - lagere: scholen te Weststellingwerf, te 
Steenwijkerwold ~n te Vledder, benevens belooning dier onder
wijzers voor het geven van herhalingsonderwijs • 

Árt. 147. Onderhoud van gebonwen, vuur en licht; hulpmid
delen voor het onderwijs, lokaalbehoeften; buitengewoon opzicht ; 
personeele hulp ; schrijftoonen en verdere uitga ten voor de Rijks-

14,468.-

Iagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. • 5,170.-
Árt. 148. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden 

van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen • • 72,426.-
_Árt. ·14g_ Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de ge.meenten 

in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van art. 46 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, in verband met art. 4 
der wet van 24 Juni 1go1 (Staatsblad n°. 187) . . .• • 4,800,000.-

Á1·t. 150. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van haar lager onderwijs over 1\101 ten gevolge van art. 45 
der wet tot regeling van het l84'Cr onderwijs, in verband met art. 4 
de wet van 24 Juni 1901 (Staat8blad n°. 187). 18,000.-

Árt. 161. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit 
te keeren belooning wegens het f!8Ven van herhl\lingsonderwijs . 178,560.-

bt. 152. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot 
eene behoorlijke inrichting vao haar lager onderwijs vereischt, onbillijk 
bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van het la11:er onderwijs) • • 350,000.-

Árt. 153. Bijdl'!!gen van het Rijk aan bijzondere scholen , 
ten gevolge van art. 54bis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs. • 2,036,000.-

Árt. 154. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commisaiën tot het examineeren van hen die wenschen te ont
vangen eene der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 66 
onder a en b of eene akte vao bekwaamheid voor de handwerken 
of voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, vermeld in 
art. 65bi.Y der wet tot regeling van het lager onderwijs, benevens 
verdere kosten van die examens : 127,ÖOO.-

Transporteere • /14,167,166.56 f 2,174,926.60 
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Per transport • 

39 

• f 14,167,166.56 f 2,174,1126.50 

Verdere uitga111111 betrel:l:elijk /,et ondertoij, i• ket algetnelfl. 
Art. 155. Reis• en verblijfkosten en vacatiegelden en verdere 

koeten van de StaatBcommiEeie, aan welke zal worden opgedragen 
het voorbereiden van voorstellen tot reorganisatie v1111 het lager, 
middelbaar en hooger onderwijs, en van de door die Staatscommissie 
te harer voorlichting te benoemen sub-commissiën • • • • • 6,000.-

Àrt. 156. Verschiliende nitgaven voor speciale inrichtingen voor 
onderwijs ; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen. 18,000.-

Àrt. 157. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commiSBie tot het e:ramineeren van hen die een diploma van 
geëxamineerd en beëedigd landmeter wenschen te ontvangen, be-
nevens verdere kosten van· die e:ramene . 800.-

Àrt. 158. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending 
von pleisterofgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs • • 500.-

Àrt. 1511. Jaarwedden en verdere belooningen vao den bonw
knndige en van de opzichters, belDSt met het toezicht op de ge
bon wen voor onderwijs en van het personeel bij het bureel van den 
bouwkundige . 811,350.-

Art. 160. Reis- en verblijfkosten van de în het vorig art-ikel 
bedoelde ambtenaren, huishoudelijke en verdere uitgaven betreffende 
het aan hen opgedragen toezicht. 12,300.-

5• Afd. : Arbeid. 

8• 
11• 

A. Toezicht, bedoeld bij de veiligheidswet en 
Arbeidswet. Art. 161-163. 

B. Kamers van Arbeid. Àrt. 164-166. 
C. Ongevallenwet 11101. .tJ.rt. 167-1611 
D. Verschillende uitgaven. Art. 170-174 . 

Kunsten en wetenschappen. Àrt. 176-210. 
Nederland@che Staatscourant, Handelingen van 

Staatsblad. Art. 211-214,. • 

bij de 
. f 118,~oo . ...:.. 

82,700.
• 626,000.-

13,600.-

de Staten-Generaal en 

Pensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden, enz. Àrt. 215-222. 
Onvoorziene behoeften. Àrt. 223 

• 14,238,616.56 · 

685,000.-
774,866.-

80,402.-
887,665.-
40,000-

f 18,831,365.06 

2 Februari 11103. WBT, tot verhooging van het 
vijf de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 11102. S. 47. 

Bij deze wet worden de · volgende artikelen van 

dit hoofdstuk verlwogd: 

2 Februari 1903. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening V!ID eigendommen, noodig 
voor het bestraten van een gedeelte der 
Hobbemastraat te '1 GrafJen/rage. S. 411. 

Àrt. 115 met /27,500. Àrt. 140 met/ 800,000. 
Àrt.141 met/ 10,000. 

Tengevolge van voorschreven verboogingen wordt 
het totaal der 5de Afd. en het eindcijfer verhoogd 

met / 337,600. · 

2 Felmuri 11103. WBT, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de verbreeding van de Do1111teeg en de 
Korte Ja•aatraat te Utrecnt. S. 48. 

2 Februari 1903. WET, tot bekrachtiging eener 
wijziging der heffing van vaarts•, brog-, wal
en steigergelden voor het gebruik van het 
provinciaal kanaal vun .Almelo naar de Pruis
sische grenzen. S. 60. 

Bij deze wet wordt de vereischte bekrachtiging 
verleend a~n de wijziging van de bij de wet van 
11 December 18113 (Staatsblad n°. 1711) be
krochtigde heffing van vaarta-, brug•, wal- en 
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steigergelden voor het galtrnik van het provinciaal 
kanaal van Almelo naar de Pruiss.ische grenzen. 

der pro91nc1e Groningen van tolgelden voor het 
g,ebrnil der provinciale hnstwegen. 

s· F~ri 1903. W11tr, tot bekrachtigioir van 
eeoe wijziging der heffiop: van tolgelden roor 
het gebruik der provinciale kun11twegen in 
Groningen. S. 61. 

2 Felm1sri 1908. WST, tot bekrachtigiop: eener 
wij1i~ng der heffing van den watertol aan 
de hrug over de TuBBchenliode bij Slijften• 

bwrg. s. ri2. 
Bij deze wet wordt de vereischte bekrachtiging 

verleend aan de w~zigiog der bij de wet 
van 20 December 1867 (Staat1blad n°. lliO), tee· 
wijzigd bij de wet van 80 December 1876 (Staat&• 

blad n°. 271), bekrachtigde heffing, ten behoeve 

Bij defAl wet wordt de vereischte bekrachtiging 
verleend aan de wijziging van de bij de wet van 
26 Januari 1889 (Staauólad n°. 14) bekrachtigde 
helling van den watertol aan de brug over de 
TuS11cheolinde hij Slijkenburg. 

2 Fe/JrtlQri 1903. WET, tot vaststelling van het zeuentk hoofd11tnk B der Staatshegrooting voor 
het dienstjaar 1908. S. 113. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdatnk B der begrooting · van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1908, betreffende het IJeparlemt!11t t'an FintJnciën, vastgesteld zoon Is hierna verkort volgt: • 

l• Afd.: Kosten van het Departement / 328,715.-
2• Koeten van de Grootboeken der Nationale Schold, van de rentebetalinp: 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 
Kosten van 's Rijke schatkist . 

108,825.-
100,488.50 
185,241.-Kosten van het Muntwezen • 

Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen , en van den waarborg en de belasting der gonden en 
zilveren werken . 

Kost.en van administratie van het zep:el, de registratie, de snccesaie, 
de hypotheken en het kadBBter, de vermogenabelaating, de Staat&
loterij, de domeinen onder beheer van het Departement van Finan
ciën, het p:eldelijk beheer der groote wegen, vaarten en veren en 
der visscherijen op de Schelde en Zeenwsche Stroomen • 

5,456,140.-

7• 
8" 
9• 

Koeten der Eerediensten . . .. 2,286,497 .-
1,968,687 .os• 
1,280,771.50 Kosten van den Pensioenraad, pensioenen, enz . 

Uitkeeriogen, verschillende ui~~en, wachtgelden, 
p:rati.ficatiën en toela,ren 

On voor1.iene uitgaven . 

ondentanden, 
• 14,204.,866.-

86,000.-

f 21i,944,'f31.08• 

2 Februari 1903. WKT, tot vaststellinp: van het elftk hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
di_enstjaar 1903. S. 54. 

Bij deze wet wordt het Xlde hoofdstuk der begrootiug van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1908, 
betreffende de o,ar;oonie,,e •itgaot!II, vastgesteld tot een bedrag van / 50,000 . .á... . 

2 Februari 1903. WIT, houdende voorloopige vaststelling van het umle hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1903. S. 56. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofdstuk der begrootiog van Staatsuitgaven 
1908, betreffende het. Depart-.1M11t °!/an Marine, vastgesteld zooals hierna verkort 

l• Afd.: Kosten van beheer en administratie • 
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijke maritieme etabli&1emeuten 

Transporteere • 

voor het dienstjaar 
volgt: 
/ 879,\98.-

5,087,4,1.-

/ 5,466,6311.-
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Per transport I 6;466,6811.-
3• Afd. : Personeel der ztt1nacht 4,375,1116.6gi 
4• Loodswezen, betonning, bebakening en verlichtin11:. Hydrographie 2,267,8811.-
ö• PensÎQllnen, onderstanden, wachtgelden, enz. 2, 179,21111.-

Onvoorziene 11itp;aven . ... 60,000.-

I 14,349,7311.695 

2 Fe6rwari 1903. WBT, tot vaatatelling der begrooting van 11itgaven ten behoeve van de vo\tooiing 
van het veetin!l:9telsel, dienst 1903. S. 66. 

WIJ WILHELMI NA, BNZ .•••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging !1:6DOmen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 187 4 (Staat,

blad n°. 19a), hondende bepalingen omtrent het behi,er der gelden bestemd tot voltooiing vun het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitga.ven voor dit· onderwerp, voor den dienst 
van 1903, bij de wet behoort te worden vástgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve VRn de voltooiing van het vestingstelsel, aaD!l:6· 
wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staat8blad n°. 64), worJt voor den dienst van 1903 vastge
steld als volgt: 

.Art. l. Jaarwedden, toelll!l:6D en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van iustrume11.ten, kaarten 
en verdere benoodigdheden . · / 60,000 

Art. 2.· Nieuwe werken met al h~t~en kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan, 
aankoop en onteigenin11: van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelçk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering vnn de Nier,we Holland,cl,e Waterlinie: 

1°. verbeteren van inundatiemiddelen in de geheele linie; 
2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele linie 

.Art. 3;· Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van .de Stelling van 
den Helder: 

verschillende verbeterin!l:6D van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele stelling 

Art. 4 •. Als voren voor de na vermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
Ám8terdam: 

1°. onteigening van gronden en uitvoering van. voorbereidende werkzaamheden 
voor verschillende werken in de stelling; 

2° •. maken van aardwerken, zandophoogingen, metsel- en betonwerk, enz. · voor ver-
schillende werken in de stelling; 

3°. maken van bomvrije gebonwen met toebehooren in verschillende werken in de stelling; 
4°. maken van pantseringen voor venchiHenJe werken in de stelling; 
6°. ophoogen en maken van wegen en inundatiekaden en maken ván bruggen en steigers; 
6°. inrichte_n en verbeteren van inundatiemiddelen; 
7°. maken van loodsen, mnnitie- en buskruitmagazijnen; 
8°. aanle11: van· beplantingen; 
9°. verschillende verbeteringen van ondergeechikt belang aan werken in de geheele steil ing; 

10°. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve. van de drinkwater
voorzienin11:; 

Trunsporteere • ./ 

18,600 

8,000 

86,600 
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Per tranaport / 
11°. onle,igening van gronden en verdere werken ten behoeve van het inrichten van 

groepdepots en sectorparken. 

86,500 

939,500 
.J.rt. 6. Als voren voor de navermelde werken Ier verbetering van de Stelling r,an 

't BoUandack Diep en ket P'oluralt: 

verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan de werken ,in de positiën 
van 1/Tillnutad en Ooltge,uplllllt. 

bt. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling 11an 
de Mollden der ,lla,u en r,an liet Haring11liet : 

verschillend~ verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling. 

Àrl, 7. Materieel der genie voor het in staat van verijediging brengen der werken 
in verschillende stellingen • • • • . • • 

Àrt. 8, Doen van voon:ieningen, opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de 
verschillende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874 (Staata

blad n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd 
moelen worden en voor welke in de voorgaande artikels geene gelden zijn uitgetrokken. • 

Àrt. 9. Tegemoetkoming aan T. EYBERB Ie Àpek/001'11, wegens vergoeding voor 
verrichte levering en werkzaamheden over het dienstjaar 1901 en teruggave van 
ingebonden boete Ier zake van de, onder dagteekening van 12 December 1900, 
Vde afd. o0 • 7, goedgekeurde overeenkomst betreffende het maken van sectorparken 
in de .. StellÏltfl r,an À"'aterda• (late gedeelte) 

Àrt, 10. Onvoorziene uitgaven . 

500 

500 

58,800 

2,000 

8,700 
60,000 

Totaal f 1,146,600 

2. Tot dekking der uitgaven, begrrpen , in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 
wordt aangewezen : 

o. de som van een millioe,, eedonderd zeatin d.i1'1!11d flij/lwnderd gxlden, beschikbaar ge
steld bij het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 190:l ; 

b. het vermoedelijk batig alot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten be
hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1902; 

e. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1903 nit den aanleg der vestingwerken kunnen 
voortvloeien. 

3. Wanneer het bedrag uitgetrokken bij een der artiuk,, 2, S, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 1 
dezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschrift van het 
tweede lid van artikel 24 der wet van den 6den October 184.l (Staatablad n•. 40), door over
schrijvin[t nit artikel 10 van hetzelfde artikel l worden aangevuld. 

4. Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1903 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet 
vinden in een der andere artil:elen van genoemd artikel en moeten dienen ter voorzierung in 
behoeften, die in den loop van dat dienstjaar on verwacht opkomen. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Februari 1903. 

(get.) WILHELMINA.. 

De Minut" 11an Oorlog, (get.) J. W. B!tllGANSIUS. 

(Uitgeg. 17 Febr. 1!103.) 
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2 F1,lmJ.O,ri 1903. WET, tot vaststelling v11n het ack11te hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1903. S. 57. 
Bij deze wet wordt het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1903, betreffende het Departement van Oo,·log, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten van het Departement / 166,250.-
2• Traktementen en toelagen, mitsgaders schadeloosstelling voor uniform ver-

andering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en. het 
verlies van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van den 
grooten staf, den generalen staf, de intendance en de provinciale en plaat-
selijke ~taven, alsmede tractementen van opzichters-bureel-arubtenaar. 262,580.-

'8• Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 

4• 

'j• 

en voor ver! ies ~an bagage, voor het aanschaffen en het verlies van 
dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de slaven 
der verschillende wapens, van de o"fficieren der wapenkorpsen en der 
dienstdoende schutterijen, vergoeding voor onderhoud van rijwielen van 
officieren, en van opzichters van fortificatiën, tegemoetkoming aan reserve-
officieren voor eerste aanschaffing vnn uniform, traktementen van opzich
ters-bureel-ambtenaar der genie en daggelden van militaire wachters. 

Soldijen, toelagen en verdere kosten van de verschillende· staven, dien• 
sten en wapenkorp9en, in de Ilde, IIIde en V de llfdeelingen vermeld, 
met uitzondering van de kosten, in die afdeelingen en in de IXde 
en Xllde afdeelingen omschreven, doch met inbegrip van de kosten 
van instructeurs beneden den rang van officier bij de schutterijen en 
vereenigingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en van 
vrijwilligers voor het reservekader. 

Geneeskundige dienst . 
Studie en onderwijs 
Artillerie-inrichtingen, aanmaak, aansrhnffing, snmenstelling, wijziging, 

herstelling, onderhoud en verwerken van het materieel der artillerie, 
der draagbare wapenen, der torpedo's en der pyrotechnische voor
werpen, met alles wat daarop, alsmede op het beheer van een en 
ander betrekking heeft, toelagen aan magazijnmeesters der artillerie, 
zoomede prnctische oefeningen en proeven bij het wapen der artillerie, 
een en ander met iubegrip van al wat de inrichtingen van onderwijs 
en het wapen der marechaussee betreft . 

Dienst der Genie • 
9• Aankoop van brood en kosten van de militaire bakkerijen, van de mili-

• 3,273,587.-

" 7,942,903.-
840,876. -
369,285.-

• 2,105,680.-
982,600.-

taire slachterijen en van de militaire magazijnen van levensmiddelen. • 2,938,332.--,-
10• Kosten van de centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting, 

11• 
12• 
13• .-
14• 

lii• 
16° 
17• 
18• 

en van de 11=arnizoens-magazijnen van kleedin11=, benevens van vernieu-
wing en wijziging van ledergoed en paurdetnig en van vernien wing 
en onderhoud van kampements-effecten en van nachtleger 

Militaire verkenningen en Topographische Inrichting 
Verplaatsing van personen en goederen . 
Verochillencle uitgaven 
Nonactiviteits-tractementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, lijf• 

renten, toelagen en wachtgelden ·· 
Onvoorziene uitgaven . 
Wapen der marechaussee. 
· Buitengewone uitgaven 
Voltopiing van het vestingstelsel 

ó53,210.-
71,098.-

324,800.-
128,820.-

• 2,593,075.-
50,0QO.-

818,870.-
724,770.

» l,ll-6,5-00.-

/ 25,257 ,736.-
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2 Februari 1903. W IIIT, tot vaststelling van het negende hoofdstnk der Staa.tsbegrooting voor het 
dienstjaar 1903. S. 58. 

Bij deze wet wordt het. IXde hoofdstnk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1903, betreffende het Depart61/lent oan Waterstaat, Handel en NijrJerkeid, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Árt. 1-4 . . .f 190,300.-
2• Waterstaat. 

.\. Á lgemeene Zaken. 

bt. 5. Kosten van commissiën, met inbegrip van het drukken 
van verslagen en van reiskosten • • / 

Art. 6. Exploten en proceskosten . 
7. Druk- en bindwerk, alsmede advertentiëo. 
8. TelegrO:phische berichten. 
9. Opnemingen, peilingen, proefoemin11,eó en verdere uit

gaven, betrekking hebbende op de voorbereiding van werken; 
aankoop , herstel en berging van instrumenten. 

Art. 10. Herstel van in onderhoud zijnde werken, van winter
en stormschade 

B. Waterstaat. 

Art. l l: Jaarwedden van het korps ingenieurs . 
12. · Jaarwedden en toelagen van het korps opzichters; 

alsmede jaarwedden en toelagen_ van de adjunct-opzichters . 
Árt. 13. Reis-, bureel- en verplaatsin11:skosten; vergoeding voor 

het verrichten van veld werk en voor het gebruik van rijwielen 
ten behoeve van 's Rijks dienst; aankoop van boeken en kaarten 
ten behoeve van het kÓrps ingenieurs en opzichters en het verder 
personeel van den waterstaat, voor zooveel niet in een der volgende 
artikelen begrepen, alsmede van den iospectenr voor de Rijnvaart. • 

Árt. 14. Bezoldiging en toelagen van het personeel in de 
bureelen dM am bteuaren van den waterstaat. 

.J.rt. 15. Bezoldiging enz. voor havenmeesters en de overige 
waterstoatsbeam bten . 

.J.rt. 16. Bezoldiging enz. voor de arbeiders bij de wegen, 
rivieren , kanalen , haven- en ze~werken enz. 

Àrt. l 7. .Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 
d_en algemeen en dienst van den waters toa t. 

bt. 18. Waarneming van winddruk en waterhoogten enz., 
met inbegrip van materieel 

.J.rt. 19. Waterstaatskaart . 
20. R; vier kaarten . 

21. Onderzoek enz. naar de·n waterstaatkundigen toestand 

3,000.-
1,000.-

24,000.-
6,000.-

11,000.~ 

60,000.-

185,959.-

224,930.-

1011,050.-

109,000.-

489,542.-

225,511.-

30,000.-

20,000.-
2,000.-

12,000.-

des lands 7,000.-
Àrt. 22. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamscbe peil en van de nauwkeorigheidswaterpassiug. 
Árt. 23. Buitengewone correspondentie enz. bij ijsgang en hoog 

opperwater • 
.bt. 24. IJsoprnimiog . 

25. Reloooing voor den inspecteur voor de Rijnvaart . 
26. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz . 

250.-

5,000.
)5,000.-
1,000.-

Transporteere . / l,ó3S ,242.- / 190,300.-
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Per transport . f 1,588,242,- f 190,800.-
te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevt_ns voor de 
Rijnvaart 

Àrt. 27. 
Rijnvaart te 

Árt. 28. 
• 29. 

30. 
31. 
32. 
38. 

Belooning der commissiën van deskundigen voor de 
Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht • 
Verbetering der -rivieren de Rijn en de Lek. 
Verbetering van de rivitr de Waal 
Verbetering vnn de rivier de IJssel 
Verbetering van de rivier de Merwede en v11n de Killen . • 
Verbetering van de Dordtsche waterwegen 
Verbetering enz. van het Hollandsch Diep en het 

Haringvliet, •• 
Art. 84. Verbetering enz. van de rivier de M~s -in Limburg, 

Noordbrabant en Gelderland • " 
Àrt. 85. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1888 (Stautsblad n°. 4) 

Àrt. 86-8\1. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften , reia• 
kosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen, enz. "ten behoeve van het werk genoemd sub art. 85. -. 

Àrt. 40, Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 
van de Maasmooding ~n der werken en vaargeul op de Do~ge. 

Àrt. 41. Onderhoud van de kribben in de Diotel bij Dinteloord .• 
• 42. Onderhoud enz. van den water.;.eg van Rotterdam 

naar zee, langs de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek 
van Holland·; verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oost
punt van Rozenburg . 

Àrt. 43. Onderhoud enz. van de werken van den Hollandschen 
IJssel, met' de verdieping van de rivier beneden Gouda 

Àrt. 44. Onderbood enz. van de Lingewerken • 
45. Onderbond enz. van het Zwarte Water 

46. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep . • • 
• 47. Onderhoud enz. vno de Vecht in Overijssel. • 

48. Onderhoud enz. Binnen - en Blliten-Aa in Groningen . • 
49. Onderbood enz. van de drie overlateu in den Waaldijk 

boven Dalem en in het Wijd schild, van de groote inundatie- 'of 
holpsluis in den Waaldijk te Dalem, de sluizen; heulen en duikers 
te Gorinchem 

Àrt. 60. Onderhoud enz. van de dnikerslni~ in den. Krommen 
Rijn te Wijk bij Duurstede 

Àrt. 51. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk 
en Dnr~erdam . · .• . • 

Àrt. 52. Onderhoud ,- herstel co verbetering van de zee- en 
oeverwerken,. helm en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering 
en vernieuwing van peildchalen; havens te Hellevoetsluis en Goede
reede ; en daarmede in verband staande uitgaven in Zuidholland . • 

Àrt. 63 . Idem in Noordholland; al_smede van de havens te 
Vlieland, Urk en Markeu 

À1·t. 54. Voorziening in de verdediging van de Noordzeekust in 
de provincie Noordholland, tns~heu de Helderscbe en Hondsbossche 
zeeweringen, ingevolge de wet van Ui Juli 1898 (Staat~blti.d n°. 187). • 

l,000.-

6,000.-
173,400.-
276,300,
\17,600,-

127,000.-
68,900.-

77,000.-

228,300,-

185,000.~ 

125,500.-
68,300.-

513,000.-

16,550.-
2,500.~ 
4,200.-

24,000.
:J00,000.-

1,800.-

8,000.-

190.-

600.-

35,000.-

830,000.-

30,000.-

Transporteere . f 4,267,782.- / 190,800.-
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Per transport • . f 4,267,782.- f 190,800.-
.Ärt. 55. Onderhoud , herstel• en verbet.ering van de zee- en 

oeverwerken, helm- en stroobeplantingen; · onderbond, verbetering 
en vernienwing van peilschalen in Zeeland, alsmede van de havens 
te Veere, Vlissin~ en de binnenreede van Brouwershaven • 

Árt. 56. Idem in Friesland • 
• 57. Idem- in Overijssel . 

58. Idem in Groningen. 
59. Verbetering van de Slenk, zijnde het buitendijksch 

vaarwater tusschen Zontkamp en het Dokkumerdiep • 
Àrt. 60. Bijdrage in het tekort der nitgaven voor zeewering 

en oevervoorzienin,.: vnn -de calamitense polders in de provincie 
Zeeland, ingevolge de wet van 19 Juli 1870 (Staat8blad n°. 119) .• 

Àrt. 61. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladiDgen. 
• 62. Onderhoud, herstel en verbetering van de havens en 

hare toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens 
te Moerdijk en Willemstad ; onderbond, herstel en vernieuwing van 
peilschalen, en daarmede in v_erband staande uitgaven in Noordbrabaut .• 

Àrt. 68. Aanleg van eene buitenhaven tot toeg,mg naar_ eene 
door de gemeente 's Gravenha9;e aan te leggen visschershaven te 
Seheveningen, ingevolge de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad n°. 194) .• 

Àrt. 64. Onderhoud, herstel en verbetering van ~e havens en 
hare toegangen, daaronder begrepen het Rrabbersgat; onderbond, 
herstel en vernieuwing van peilschalen, en daarmede in verband 
staande uitgaven in Noordholland • • • 

Àrt. 65. Idem in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg- en 
losplaats bij de Isabella-sluis en het posthaventje te Gorishoek 

Àrt. 66. Idem iu Friesland • 
67. Idem in Overijssel . 

• 68. Idem in Groningen • 
• 69. Onderbood enz. van het Merwedekanaal met het 

Zederikkanaal . 
À rt. 70. Onderbond enz. van de Zuid-Willemsvaart • • •• 

• 71. Aanleg, onderbond en bediening van de telegraphische 
verbindingen, meubilair en verder materieel • 

Àrt. 72. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Diere 
• 78. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 

den IJssel • • 
Àrt. 7 4. Onderhoud enz. vàn het kanaal door Voorne 

75. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. 

Arf. 76. Onderhoud enz. van het Noordhollandsch kanaal 

• . 77. Onder hond enz. van het kanaal van Amst.erdam naar 
de Noordzee . 

Àrt. 78. Verbetering van het Noordzeekanaal, ingevolge de 
wet van 24 Juli 1899 (Staat8btad n°. 196) . . . 

Àrt . 79. Onderhoud enz. van de visschershaven te IJmuiden • 
• 80. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal. 
• 81. Onderhoud enz. van de vaart tussclien Amsterdam 

en Vreeswijk 

.. 

56,500.-
84,600.-
28,000.-
6,100.-

7,000.-

150,000.-
30,000.-

10,000.- . 

125,000.-

81,960.-

28,600.-
55,000.-

. 8,500.-
318,000.-

875,600.-
183,000.-

2,502.-
12,000.-

19,000.-
40,000.-

6,00~.-
131,000.- . 

565,000.-

760,000.-
223,200.-

600.-

12,500.-

Trans portee re . f 7,467,234.- f 190.300.-



2 FEBRUARI 1903. 

Àrt. 82. 
88. 

Per transport • • 
Onderhand enz. van het j11&gpad langs het Spasme 
Onderhoud enz. van het kanaal van Ternenzen. 

. f 7,467 ,284.- f 
600.-

59,000.-
• 84. Verbetering van het kanaal van Gent naar Ternenzen 

ingevolge overeenkomst met België van 29 Jnni 1895 • . , 
Àrt. 85. Onderhoud enz. van het kanaal van Sluie naar Brugge. • 

• 86. · Onder hond enz. van het kanaal door Znid-Beveland , , 
• 87. Onderbond enz. van het kanaal door Walcheren . 
• 88. Onderhand enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Alleaverlaat en Kollnm, de Kiestrazijl, de Bnrgwer.lerbrng 
en de brug in de Leegte, het- oostelijk kanaalboord van de 
Munnikezijlsterrijt, het Wijd der Linde 

Àrt. 89. Onderhoud en werking van de stoomwerktuigen van 
het Noord- Willemskanaal . 

Àrt. 90. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep 
• 91. Onderhand enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
• 92. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkanaal • 
• 93. Onderhoud enz. van de Drentsche Hoofd- en Beilervaart. • 
• 94. Onderhoud enz. van het Noorderkanaal of de Noorder

vaart in Limburg en het zijkanaal naar de Maàs in de richting 
tnsschen Neer en Kessel 

Àrt. 95. Onderbond enz. van het Geldernsche Nierskanaal • 
• 96-106. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en dap.rbij behoorende werken , beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande uitgaven in de verschillende provinciën •• 

Àrt. 107. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen 
108. Subsidiën voor onderwerpen, waarvoor reeds bij de 

la...tstvoorgaande begrooting bijdrll(!en zijn toegestaan • • 
bt. 109. Bijdrage aan de provincie Overijssel in de kosten van 

aanleg van een knnstweg van Almelo over Bornerbroek naar Delden. • 
bt. 110. Bijdrage aan de gemeente Peize en Eelde in de 

kosten van aanleg van een klinkerweg van af het tolhuis te de 
Pol in het dorp Peize langs Peizerhorst naar het dorp Eelde • 

, Àrt. 111. Bijdrage aan de Commissie voor den aanleg van 
een kunstweg van Orvelte naar Odoorn in de kosten van aanleg 
van dien weg • • 

Àrt. 112. Bijdrage aan de gemeenten Ooststellingwerf en de Leek 
in de kosten van verharding van den weg Ooststellingwerf-de Leek •• 

Àrt. 118. Bijdrage aan de gemeente Texel in de kosten van 
verbetering van den we~ van de ha ven nabij het Oude Schild naar 
den Burg op Texel . 

Àrt. 114. Bijdrage aan de gemeente Schoonebeek in de kosten 
van aanleg van een kli nker:weg van af de brng over de Elle beek 
naar de Rijksgrens in de richting van Meppen. · 

Àrt. 1115. Bijdrage aan de gemeente Stad-Vollenhove in de 
kosten van vergrooting der haven aldaar . 

Art. 116, Bijdrage aan de gemeente Elburg in de kosten van 
vernieuwing der beschoeiingen langs de havenkom en het maken 

van een aanlegsteiger voor buRkrnit• en ammnnitieachepen in de 
haven aldaar • 

2,500,000.-
300.-

84,000.-
96,000.-

7,500.-

14,600.-
28,000.-
16,500.-
6,200.~ 

122,500.-

11,000.-
125.-

667,700.-
63,712.-

185,169.21 

16,000.-

12,000.-

25,000.-

9,317.50 

1,200.-

46,760.-

17,000.-

8,000.-

47 

190,300.-

Transporteere . fll,4611,417.71 f 190,800.-
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Per transport • . . / 11,465,417.71 / 1110,800.
.J.rt. 117. Bijdrage aan de gemeente Vlaardingen in de kosten 

van verbetering der haven aldaar 
./.rt. 118. Bijdrage aan de prnY:ineie Utrecht ill' de koeten van 

vernienwing van de Hoogeboomsbrng ovrr den gekanaliaeerden 
Hollandschen IJssel • • ,. 

.J.rt. 1111. Bijdrage al\n de pronneie Overijaeel in de kosten 
van het maken van gronddnikers in de Rllmmelbeek, in den Dinkel 
en in de Gelebeek , behoorende tot de werken van het kanaal 
Almelo -Nordhoru . 

.J.rt. 120. Bijdrage aan de provincie Utrecht in de koaten van 
drooghonding van de in het waterschap Béthone gelegen grond~n. • 

.J.rt. 121. Bijdrage aan de provincie Overijssel in de kosten 
van vergrooting van een ,rronddniker onder het Coevorderkanaal . • 

.J.rt. 122. Bijdrage aan de permanente internationale CommiBBie 
voor scheepve.artcongreasen. 

.J.rt. 12.!bi.,. Bijdrage aan de commissiën 
van kunstwegen in de gemeente Emmen • 

Art. 123. Nienwe subsidiën • 

in zake den aan~ 

C. Landsgebouwen." 
.J.rt. 124. Jaarwedden van de beide Rijksbouwmeesters, ala 

mede jaarwedden en toelagen van het verder vaste personeel, be
last met het toezicht op de landsgebouwen en op de bij de 
Departementen van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 

.. 

l<'inanciën in gebruik zijnde gebouwen . . • 
.J.rt. 125. ·Toelagen van het voste personeel voor het honden 

van toezicht bij de uitvoering van bouwwerken. 
Art. 126. Reis•, bureel• en verplaatsingskosten van het perso

neel der land age bon wen. • • 
.J.rt. 127. Bezoldi1ting en toelagen van de vaste werklieden bij 

de Jandsgebon wen 
Ä1·t. l:!8. Onderhoud , lasten, herstel en verbetering van de 

lan.dsgebouwen en tèrreinen te 's Gravenhage. • • 
.J.rt. 1211. Brandweer en brandweertelegroaf; dninwoter voor de 

fontein op het Binnenhof ; verlichting vnn het Binnenhof • • 
.J.rt. 130 . . Hnnr, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 

in gebrnik . 
.J.rt. 131. Voortzetting van het onderzoek en de herstelling 

van de Grafelijke zalen op het Binnenhof te 's Gravenhage . • •• 
.J.rt. 132. Uitbreiding en betere beveiliging tegen brandgevaar 

van gebouwen, behoorende tot het Departement van Oorlog te 
•• Gravenhage • 

3• Afd.: Spoorwegen . 
.J.rt. 133. Kosten van commissiën met inbegrip van het drukken 

van verslagen . 
Art. 134,, Exploten en proces• kosten . 

135. Drnk- en bindwerk, alsmede advertentiën : 
186. Jaarwedden van den Raad en het verder personeel 

voor het toezicht op de spoorwegdiensten. 

36,000.-

2,800-

21,1125.-

1,500.-

1,800.-

1,200.-

8,6811.22 
2,000.-

38,800-

2,000.-

12,000.-

8,000.-

611,000.-

2.750.-

22,215.-

125,000,-

63,500.-

2,000.-
1,000.-
1,000.-

128,300.-

• 11,884,296.93 

Trans portee re • / 127,300.- / 12,074,596.IIS 
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Per transport • • . f 127,SOO.- /12,074,,6116.93 

.il.rt. 187. R~is- en verplaatsingskosten voor het toezicht op de 
spoor-wegdienaten • • • • • • • . . . • • . • ,. 111,300.-

.J.rt. 188. Materieel en arbeidsloon voor· het toezicht op de 
spoorwegdiensten · . . • . . . • • . • . . • . • , • • 1 !1,liOO.-

Àrt. 1311. Jae.rweddeo van den Rijkscommissaris en van den 
e.djonct-Rijlrscommissaris bij de Mae.tscbe.ppij tot Exploite.tie va.~ 
Staatasp!lorwegen en bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegme.at-
eche.ppij • • • • • . • • • . . • • . • • • 8,000.-

.J.rt: 140. Bnreel• en reiskosten van de hierboven genoemde 
ambtenaren • . • . • . . • . . • . . . . • 800.-

Àrt. 141. Jaarwe.lde von den Rijkscommissaris voor spoor-

wegen mei beperkte snelheid . . • • • . .• . . . •. . . • 2,600.-
Àrt. 142. Bnreel- en reiskosten van den hierboven genoemden 

ambtenaar . . . . . . . . . •' . . . . . 
.J.rt. 143 . • BiJdrage aan de international~ commissie voor spoor• 

wegcongresaen • • . . • . • • • . . • . . . , 
Àrt. 144. Bijdrage in de kosten van het interne.tionaal bureel 

voor spoorwegvervoer te &rn. • • . . . . • . ~ . 
.Jrt. 145. Brug over den IJ1Bfll bij Westervoort . • 
• 146. Uitbreiding van het atation en van het hoofdgebonw 

op het station Henl'!llo • • • . . . • . . . • . . . . • 
.Art. 147. Vernienwing ve.n de westelijke viaduct te Amslerde.m. • 

• 148. Station van den Staatsspoorweg van Amersfoort 
naar Nijmegen, te Amersfoort, . • • • • . • . • •• . . • 

.Art. 1411. Uitgaven, voortvloeiende nit artikel 10, snb 1°., 2°., 
3°. en 11•., der overeenkomsten van 21 Januari 18110, bekrachtigd 
bij de wet van 22 Jnli 1890 (Staatsblad n°. 134), • 

.Art. 1110. Uitgaven, voortvloeiende uit art. 20, al. 7, der 
overeenkomsten ve.n 21 Januari 18110, bekrachtigd bij de wet van 
22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 184) • • . . . . . . . . . 

.Art. 161. Uitgaven, voortvloeiende nit de toepassing van art. 16 
der wet van Il April 1875 (Staat1blad n°. 67) . • . • • • • • • 

.Art. 162. &nten over het jaar 11108 aan België Îlit te keeren, 
van de koeten van werken tot uitbreidin11: van het station Eaachen, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeerini getroffen, ·tot nit
voering van art. 17 der, voor zooveel noodig, bij de wet van 
22 April 1880 (Staahblaá n•: 6S) bekrachtigde overeenkomst ve.n 
31 October 18711 • • . • . • , • . • . . . . . • • • 

.Art. 1118, Uitkeering aan Belgiö voor de exploite.tie der ge
deelten van den spoorweg van Tilburg naar Turnhont, gelegen op 
door Nederlandsch grondgebied ïngealoteu, tot &lgiech grondgebied 
behoorende perceelen, vB11tgesteld in art. Vll, 2de lid, van ·de bij 
de wet van 2 April 18!18 (Staau/Jlad n°. 81)" goedgekenrde over
eenkomst met België v~n 28 April 1897 . . . . . . . . . • ~ 

.drt. 154. ~ntelooze voorschotten, bij de wet nit ' • Rijko schat

kist beschikbaar gesteld, voor den aanleg van spoorwegen, bedoeld 
bij de wet van Il Juli 1900 (Staatsblad n•. 118) • . . . . • • 

.J.rt. 151i. Stortingen op door den Staat genomen aandeelen in het 
maatschappelijk bpitaal der Noordooster-locaalspoorngmaatechappij •• 

600.-

260 .-

800.-
262,000.-

174,000.~ 
30,000.-

70.000.-

40,000.-

40,000.-

26,000.-

6,600.-

1166.-

l,000,000.-

1,200,000.-

Transporteere • 
1903. 

. f 8,012,016.- /12,074,6116.IIS 
4 
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Per transport • . . / S,012,015.- /12,074,,696.93 
.Jrt. 166. Aanleg en onderhoud van eene haven te Numansdorp 

met daartoe hehoorende uitgaven, in verhand met den stoomtram weg 
Zuid-Beijerland-Rotterdam . . . • . • • . • . • • • .• • 12,000;-

.Jrt. 167. Aanleg en onderhoud van havens aan het . Zijpe, met 
daartoe behoorende nitl{aven, in verband met de stoomtram wegen 
van Zijpe naar Brouwershavèn en va~ Willempolder naar Steenbergen. • 46,000.-· 

.Art. 168. Werken, in verband met den aanleg van stoomtram-
wegen, ingevolge de wetten van 23 Mei 1899 (Staat8/Jtad n°. 140) 
en van 24 Juni 11101 (Staat,!Jlad n°. 179) . •. . . . . . • • 620,000.-

4• Afd.: Handel en Nijverheid. 
A. Koninklijk Nede_rlandsch Meteorologisch Instituut. 

.Jrt. 169-161 • . . . . . / 
B. Zeevi880herijen .bt. 162-169 • • • . • 
C. Wetenschappelijk onderzoek der zee . .Jrt.170-172. • 
D. IJkwezen. .Jrt. 178~176 • 
E. Mijnwezen. .bt. 176-183 . 
F. Scheepvaart. .Jrt. 1S4-1113 
G. Stoomwezen. .bt. 194-196 
H. Hinderwet. .J.rt. 197. 
I. Verschillende uitgaven. ..J.rt. 198-202. 

li• Afd. : Landbouw . 

69,47ó.-
40,860.-
25,200.-

109,000.-
567,500.
LOl,860.-
73,300.-
2,600.-

16,050.-

.Jrt. 203. J881'wedde van den inspectenr v11n den landbouw • f 3,600.-
204. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van den inspecteur 

van den landbouw . . . . . . · • · . • . . . • . . • 1,100.-
..J.rt. 205. Jaarwedde van den in~pecteur van het middelbaar 

onderwijs, belast met het toezicht op de landbonwscbolen • • • ,. 3,600.-
.Jrt. 206. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

van het middelbaar onderwijs , belast met het toezicht op de 
landbouwscholen • • . . . . • • • • • . . . • • . • 1,100.-

.Art. 207. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leen.ren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandhouwschool. • • . • • • 112,200.-

bt. 208. Kosten en snbaidiën voor stichting, uitbreiding, 
unbonw, onderhoud, hunr en lasten van · ~bon wen, onderbond en 
aankoop van meubelen, vnur en licht, aanvnlliug en uitbreiding 
der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, rei■ • en 
verblijfkosten; personeele hnlp en · schrij:floonen , admini~tratieye, 
huishoudelijke en verdere uitgaven ten behoeve der· Rijksland-
bonwschool. • • • • • . • • . . . • • . • 69,986.-

.Arl. 209. Snbaidiën ten behoeve van het onderwija i.i land• 
en tuinhonw en houtteelt, voor landbouw en zni velconsulenten, 
toelagen voor het opleiden van landbouw, en tninbonwonderwijzen, 
zoomede jaarwedden, ·reis• . en vl!rblijfkosten van adspirant Rijksland-
en Rijkstninbonwleeraren • . • ·. . • . . • . • • 97,360.-

..J.rt. 210. Snbaidiën en andere nitiraven ten behoeve van our• 
suasen in hoefbe,lag • . . • . . . . . • • . . • • • • • 8,6'00.-

..J.rt 211. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand-
houding van winteraoholen en vau daarbij beboorende proe~nineu. • 311,500.-

• 8,689,016.-

996,736.-

Transporteere • • • / 331,786.- fl6,659,S46.9S 
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Per transport • • f 331, 786.- / 16,659,346.93 
Àrt. 212, Reis- en verblijfkosten van den directeur der Rijka-

Jandbonwwinterschool te Groningen, ter zake van reizen in het 
~lang van het landbouwonderwijs . 500.-

..trt. 213. Kosten voortvloeiende uit de oprichting en instand-
houding eener Rijkszuivelschool te Holsward. 4,000.-

Àrt. 214. Jaarwedden van Rijkslandbouwleeraren en van. Rijks• 
tninbonwleeraren • 37,750.-

Àrt. 215. Reis-; verblijf- en bnreelkosten der Rijksland- en 
Rijkstninbouwleeraren, benevens kosten van werktuigen 1 · platen, 
boeken en bindwerk en van vergaderingen van Rijksland- en Rijk&• 
tuinboawleeraren en van zuivelconsulenten • • 2,t,,425.-

Àrt. 216. Jaarwedden, toelagen en .belooningen van de directeuren 
en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbouwproefstations. • 62,605.-

Àrt. 217. Aanbouw, onderhoud, huur en lásten van gebouwen, 
aankoop van grond en gebouwen, vunr en licht, werktuigen, ge
reedschappen, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, achrijfioonen en verdere nitgaven ten behoeve der 
Rijkslandbouwproefstations, en de proefznivelboerderij te Hoorn; 
subsidie teQ behoeve der proefzuivelboerderij te Hoorn, zoomede , 
kosten ~oortvloeiende uit wetenschappelijke proefnemingen in het 
belang van den land bon w; kosten van toezicht op den aanleg en de 
exploitatie van proefvelden ; reis-, verblijf- en bureelkosten van ol.e 
leden der commissie van toezicht op de Rijkslandbonwproefste.tiol!,S. • 80,810.50 

Àrt. 218. Bijdrage in de kosten van aanleg en exploitatie . van 
proefvelden en daarmede in verband staande uitgaven. • 29,010.-

..trt. 219. Subsidie aan het phytopathologisch laboratorium 
• WILLIE-CO:MMELIN-SCHOLTEN" • te Amsterdam 7,000.-

Àrt. 220. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissie tot het afnemen der eindexamens voor de laud-
bon wscholen, benevens verdere kosten van die examens . 3,000.- · 

Àrt. 221. Kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid tot het · geven 
van lager onderwijs in land• en tuinbouwkunde en toelagen aan 
hen, die een of meer . dezer examens met gunstig gevolg hebben 
afgelegd of zich daarvoor bekwamen. • • 8,500.-

Àrt. 222. Subsidiën voor de uitgave van boekwerken eo tijd-
schriften in het belang van den landbouw 1,650.-

.drt. 223. Subsidiën in de kosten van oprichting van leen• 
banken ten behoeve van den landbouw en in de exploitatiekosten 
van coöperatieve centrale bó'erenleenbanken 7,000.-

Àrt. 224. Jaarwedden en verdere belooningen van de vaste 
districts-veeartsen. 23,500.-

.Art. 225. Reis-, verblijf- en bareelkosten van de districts-vee
artsen, reis- en nrblijfkosten en vacatiegelden van hunne plaats• 
vervangers eu reis- en verblijfkosten en belooning van de geëxa" 

0

mineerde veeartsen, bedoeld in de artt. 14, 16, 17, 111, 21 en 25 
der wet van 20 Juli 18_70 (Staat8'1lad n°. 181), de · artt. 1 en 7 
der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad. n•. 94) en. de artt. 2 en 5 
der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad n•. 110) • 48,100.-

Transporteere . f 6611,636.50 /16,659,346.93 
4,• 



52 2 FEBRUARI 1!J03. 

P er tran&porl . / 669,636.óO /16,669,346.93 
.tl.rt. 226. Jaarwedden en verdere beloon in gen van den direc-

teur, de leeraren,. ambtenaren, bedienden en arbeider■ aan 's Rijks 
veeartsenijschool, mitsgaders schrijfloonen . 

.tl.rt. 227. Subsidiën voor de verzamelingen· en andere inrich
tingen van onderwijs aan 's Rijks veeartsen ij school; kosten wegens 
het uitoefenen van de buiten-cliniek; aanbouw, onderhond en Jasten 
der gebouwen; onderhoud en aankoop van meubelen en gereed-

schappen, vuur, water en licht ; .aankoop en voeding van dieren; 
administratieve en verdere uitgaven . 

.J.rt. 228. Toelagen voor huisvesting en verpleging aan leer
lingen van 's Rijks veeartsenijschool, die bij de opheffing van het 
intern~at inwonend waren . 

.J.rt. 2211. Kosten van de examens van hen die een diploma 
als veearts verlangen volgens de wet van 8 Juli 187 4 (Staat,

blad n°. 99) 
Àrt. 230. Snbsidiëu en andere uitgaven ten behoeve van de 

verbetering van de Nederlandsche paardenrassen. 
&rt. 231. Snbsidiën en andere uitgaven ter bevordering van 

de r!)nd vee• en varkensfokkerij , • 

Àrt. 232. Kosten , subsidiën en schadeloosstellingen tot afwen
ding van het gevaar, waarmede besmette! ijke veeziekten den veestapel 

bedreigen, en daartoe betrekkelijke uitg11ven, wnaronder de belooning 

van tijdelijke, buitengewone district.sveeurtsen en veeopzichters • , • 
Art. 233. Koeten voortvloeiende uit de wet van ó Juni 1875 

(Staatablad n°. 110). 
.J.rt. 234. Traktementen, belooningen, bureel kosten en toelagen 

der ambtenaren bij het beheer der domeinen, resso rteereÓde onder 

' het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, alsmede 
vergoeding aan ·de Nederlnudsche Heidemaatschappij • 

.J.rt. 236. 'Grondbelasting, waterschaps- en- andere lasten van 
de domeinen ressorteerende onder het Departement van .Waterstaat, 
Handel en Nijverheid 

.J.rt. 236. Kosten van verkoopingen van hout,' gras, tiend
vruchten, enz. van verpachtingen, van aanbestedingen en van 

inzameling van tienden. 
&rt: 237. Aankoop van vost goed ter afronding of uitbreiding 

van het domeinbezit. 

Árt. 238. Reis• en verblijfkosten van de ambtenaren in dienst 
bij het beheer der voormelde domeinen; vergoeding voor het 
gebruik van eigen rijwiel . ten behoeve van 's Rijks dienst 

Art. 239 . Druk- en bindwerk en verdere bureelbehoeften voor 
het in_ het vorig artikel bedoelde beheer . 

Árt. 240. Kosten van onderhoud en verbetering va.n voormelde 
domeinen, daaronder begrepen de kosten van verbetering, van 
nitwateriag en afwatering, van bevloeiini;,;swerken, van aanleg en 
onderhoud van bosschen en ontginningen, van onderhoud en ver
nieuwing van gebouwen, van onderhoud vaiI landerijen, dijken, 
wegen, waterleidingen, bemalingswerken, bemalini, broggen , .. 
sluizen, ·duiker& en vaartuigen en alle andere uitgaven _het beheer 

118,800.-

84,200.-

4110.-

3,000.-

133,280.-

35,000.-

75,000.-

2110,-

211,1100.-

57,1100.-

8,500.-

15,000.-

4,500.-

1,000.-

'l'ransporteere . f 1,174,016.50 /16,659,346.93 
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Per transport . • • f 1,174,016.60 /16,659;346.113 
der voornoemde domeinen betreffende, niet vermeld onder de 
artikelen 234 tot en met 2311 . • • • . • • • • . • lSl,260.-

Àrt. 241. Snbsidie aan de Nede1·londscbe Heidemaat&cbappij 
tot het bevorderen van bev loeifogen. . • • • . . . • . • • 

Àrt. 242. Snbsidie aan de Nederlandsche Heidemaatechappij voor 
de theoretische opleiding van boschwachters, boschbozen en opzichters. • 

Àrt. 248. Subsidie aan het Nederlaud~ch Landbouw-comité. . • 
• 244. Uitgaven in verband met de Boterwet en ten be

hoeve van het Rijkszui vclstation te Leiden . . . • • . . . • 
.Jrt. 246. Toezicht op de wijngaarden, boomkweekerijen, tninen 

en broeikaBBen, vol~ns art. 1 van het Koninklijk bealnit van 
24 December 1888 (Staatablad n°. 2,8) • • • . ·• . • 

.Jrt. 246. Koaten, voortsprnitende nit de wet van 2 April 1898 
(Staatablad n°. 711), hondende -bepalingen tot wering ven voor den 

_ land-, tnin- of boschbonw schadelijke dieren en van plantenziekten . • 
.Jrt. 247 . Versla!(en, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende den landbon~ • . • • -. . -. - • . . . • • • • • 
4rt. 248. Snbsidiën, 

belang van den landbonw 

6• Afd. : Posterijen. · 

toelagen en verdere nitgaven in het 

11,000.-

2,600.-
18,500.'-

211,1100.-

200.-

600 .-

4,000.-

7,600.-

A en B. Postdienst-. ..Jrt. 249-261 . f 7,ö08,026.-
Ó. Telegraafdienst. .Jrt. 262-270 • . • a;a88,885.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. Art. 271-276. • 2,1167,840.-
E. Vereenigde posten. .Jrt. 277-279 • 12,700.-
F. Rijkspostspaarbank. .Jrt. 280-286 . 414,600.-

Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. Àrt. 287-2116 
Onvoorziene behoeften. ..J.rt. 296 

• 1,372,466.60 

• 14,286,660.-
709,244.-
60,000.-

J 88;087,607.48 • 

2 Februari_ 1908. WET, houdende verklaring van het algem~n nnt der onteigeni n!J; ten behoeve 
van het gedeelte Nijkerl:- Barneoeld van een spoorweg Nijkerl:-Bile. S. 611. · 

2 Februari 11108. WET, hondende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1908. S. 60. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dieustjaar 11108, 
voor zooveel de nitgaven betreft, definitief vMtgesteld als volgt: 

1 • Afd.: Gouvernements-eecretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst. f" 
2• • Jnstitie en Politie . . • 
8• Schutterij te Paramaribo 
4" Administratie van Financiën 
6• Immigratie en kolonisatie • 
6• • Eeredienst, onderwijs, armenzorg en burgerlijke geneeslrnndi!J;e dienst . • 
7• • .Bouwdepartement. . _ . . 

160,5117.50 
81i5,712.-

6,760.
S22,610.-
6l,886.-

612,049.-
5118,691.72 

Trans11orteere / 2,107,6115.22 
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Per transport f 
8• Afd.: Koloniale vaartnigen, betonning, bebakening; seinwesen en brandweer. • 
9° Pensioenen, wachtgelden, onderstanden. en toelage 

10• On voorziene nitgaven 

2,107,6116.22 
34.4,6116.60 
240,775.611• 
60,000.-

f 2,743,087.31• 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen nit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4 worden tot goedmaking der nitgaven aangewezen: 

A. Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage nit 's Rijk& schatkist tot aanvnlling van de koloniale geldmiddelen. 

2 Februari 11103. WET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale hnishoudelijke begrooting 
van Ouraçao voor het dienstjaar 11103. S. 61. 

Bij deze wtt wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Cwrtiçao voor het dienstjaar 1903, 
voor zooveel de nitgaven betreft, definitief vastgesteld als volgt: 

l • Afd.: Gewestelijk Bestuur 
J ostitie en politie • 
Geldelijk beheer. 
Eeredienst en onderwijs 
Plaatselijke kosten • • 
Openbare werken . 
Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andere nitgaven van alge, 

meenen aard . • 
Onvoorziene nitgaven . 

f 77,666.72 
1111,681.-

78,663.60 
122,668.32 
102,673.-

78,628.75 

\ 168,1162.65 
20,000.-

f · 768,1122.114 
Artt. 2 en 3 handelen over af• en overschrijving van• en betalingen uit -de onvoorziene uitgaven. 
Bij art. · 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage nit 's Rijke schatkist tot aanvnlling van de koloniale middelen. 

2 Fe/Jrr1,1Zri 1903. WET, houdende vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1903. S. 62. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1903, 
betreffende het Departement van Koloniën, vastgesteld als hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement . .f 245,127.-
823, 704.69• 
610,783.29• 

2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname • 
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 
4• • Pensioenen eo gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van linnne na-
ge1aten betrekkingen · 

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in verband 
staande uitgaven. 

Subsidie aan- en Regeeringstoezicht over de Duitsch-Nederlandsche Tele
graafmaatschappij 

11,1168.-

35,816.-

750.-
Onvoorziene uitgaven . . • 40,000.-

f 1,667 ,34~.811 
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2 Februari 1903. BBBLUIT, houdende _vaststelling 

der looubedrageu, bedoeld in artikel 7:, sub III, 
der Ongevallenwet lll0l. S. 63. 

W11 WILHELMINA, JCNZ. 

Op de voordracht van On:r.en Minister van 
Binneulandsche Zaken van 29 Januari 1903, 
n°. 1144, "afdeeling Arbeid; · 

Gezien artikel 7, enb III, der Ongevallen• 
wet 1901; 

Gelet op Ons beslnit van 5 Decembèr 1902 
( Staatsblad n•. 207) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be}.lalen: 

Art. 1. Het dagloon van een vast werkman, 
werkzaam in eenig bedrijf als genoemd in het 
Koninklijk besluit van 5 December 1902 (Staats
blad n°. 207), wordt gerekend te bedragen een 

driehonderdste gedeelte van het loon, dat ge

durende het aan den dag van het ongeval vooraf
gaande jaar gemiddeld is verdiend door gelijksoortige 

arbeiders' in hetzelfde ~f in een soortgelijk bedrijf 

in dezelfde gemeente of in naburige gemeenten. 
Onder vast werkman in eenig bedrijf wordt 

verstaan een werkman, die in de laatst verloope11 
twaalf kalendermaanden voortdurend in dienst is · 

geweest van een werkgever, dio het bedrijf uitoefent, 
zoomede een werkman, die door den werkgever 
niet alleen voor den seÎloentijd, maar ook voor 

het overige ge3.eelte van het jau ten behoeve 
van zijne onderneming is in dienst genomen. 

2. Behoudens het bepaalde in artikel 1, worden 

de dagloonen der werklieden, werkzaam in oonig 

bedrijf, als genoemd in het in artikel 1· bedoelde 

besluit, gerekend te bedragen : 
I. de daglooneo der werklieden, werkzaam in 

het bedrijf van vervaardigen van aardappelmeel, 
met kro.chtwerktuig: ·· 

a. · die van de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een loon hebben van 1.25 golden 

of meer per werkdag: 1.20 golden; 
b. die van de mannelijke werkliedeo, die in 

den Btlizoentijd een loon hebben van 1.15 golden 

of meer, maar minder dan 1.25 gnlJ.en per werk
dag: 1.10 golden; 

c. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoeotijd een loon hebben <"on 1 galden of 
meer, maar minder dan 1.15 gulden per werk
dag : 1 gulden ; 

à. die van de vrouwelijke werklieden: 0.60 
gulden; 

II. de d!!,gloonen der werklieden, werkzaam in 
het bedrijf van vervaardigen van beetwortelsuiker, 
met krachtwerktuig: 

a. die van de mannelijke werklieden, die in 

. den seizoentijd een loon hebben van 2 golden of 
meer per werkdag: 1.50 gnldm; 

6. die van de mannelijke werklieden, die in 
den sefaoentijd een loon hebben van 1.50 gulden 
of meer, maar minder don 2 gl\lden per WHrk
dag : 1.25 gulden ; 

c. die vou de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een .Joon hebben van 1.30 golden 

of meer, maar minder dan 1.50 golden per werk

dag: 1.20 golden; 
d. die van de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een loon hebben van 1.20 gulden 

of meer, maar minder dan 1.30 golden per werk-
dag: 1.10 gulden ; · 

e. die van de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een loon hebben van 1 gulden of 

meer, maar minder dan 1.20 golden per werk
dag: 1 golden; 

f. die van de vrouwelijke werklieden: 0.60 
gulden ; · 

III. de daglooneu der werklieden, werkzaam 
in het bedrijf .van bakken van jodenpaaschbrood, 
met krachtwerktnig: 

a. die van de werklieden, die in den seizoen
tijd een loon hebben VI\D 2.50 gulden of meer 
per werkdag : l! gnlden ; 

6. die van de werklieden, die in den seizoen
tijd eeu Joon hebben van 2 gnlden of meer, 

maar minder dan 2.60 gnlden per werkdag: 

l. 70 gulden ; 
c. die van de werklieden, die in den seizoen

tijd een Joon hebben van 1.60 gulden of meer, maar 

minder dan 2 gulden per werkdag: 1.40 gulden; 
d. die van de werklieden, die in den seizoen

tijd een loon hebben van 1.80 gulden of meer, 
maar minder dan 1.60 golden per werkdag: 
1.20 gulden ; 

e. die van de werklieden, die in den seizoen

tijd een Joon hebben van 1.15 gulden of meer, 
maar minder dan 1.80 golden per werkdag : 
1.10 gulden ; 

/. die van de werklieden, die in den seizoen

tijd een loon hebben van 1 gulden of meer, maar 
minder dan 1.16 gulden per werkdag: ·1 ,:nlden ; 

IV. de dagloouen der werklieden, werkzaam 
in het bedrijf van exploiteeren van dorschmachioes, 
met krachtwerktuig: 

a. die van machinisten : 1.59 gulden ; 
b. die van de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een loon hebben van 1.60 gulden 
of meer per werkdag: 1.25 golden; 
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c. die van de me.nnelijke .werklieden, die in 
den aeizoentijd een loon hebben van 1.25 p:olden 
of meer, maar minder dan l.lSO golden per werk
dag : 1.10 gulden ;. 

tl. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van l gnlden of 
meer, maar minder dan 1.25 gulden per werk
dag : 1 golden ; 

8. die van de vrouwelijke werklieden: 0.75 

gulden ; 
V. de dagloonen der werklieden , werkzaam in 

het cichoreidrogersbedrijf : 
a. die van de mannelijke werklieden, die in 

de!I aeizoentijd een loon hebben van 1.50 golden 
of meer per werkdag : 1.20 gulden ; 

!J. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.25 !l(Oiden 
of meer, maar minder dao USO !l(Oiden per werk
dag : 1.10 golden ; 

c. die vao de mannelijke werk\iedeii, die in 
den seizoeotijd eeo loon hebben vao 1 · golden 
of meer, maar minder dan 1.25 gulden per werk-
dag : Lgoldeo ; . 

d. die vao de vrouwelijke werklieden : 0.60 
gulden; 

Vl. de da(t\oonen der werklieden, werkznam 
in het bedrijf, uitgeoefend in meestoven : 

a. die van de werklieden, die io deo aeizoeti
tijd een loon hebben van 2,50 gulden of meer 
per werkdag : 1.75 gnlden; 

!J. die van de werklieden, die in den seizoen
tijd een loon hebben van 1.70 !l(Diden of meer, 
manr minder dan 2.110 golden per werkdag : 
1.4,0 gulden; 

c. die · vao de werklieden, die io den seizoen tijd 
een loon hebben van 1.40 gulden óf . meer, maar 
minder dao 1.70 golden per werkdag : 1.20 gulden ; 

d. die van de werklieden, -die io den seizoen• 
tijd een loon hebben van 1.20 gnlden of meer, 
maar minder dao 1.40 golden per werkdag: 
1.10 gulden ; 

8. die vao de werklieden , die in den seizoen
tijd een loon hebben van 1 gulden of meer, maar 
minder dan 1.20 golden per werkdag : l gulden ; 

VII. de dagloonen der werklieden, werkzaam 
in het pannen bakkers•, tegelmakera of estrik
makers bedrijf : 

p. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoen tijd een loon hebben van 1. 7 5 golden 
of meer per werkdag : 1.40 gulden ; 

!J. die vnn de mannelijke werklieden, die in · 
den seizoeotijd een loon hebben van 1.50 gnlden 

of meer, .maar minder d"n 1.75 golden per 
werkciait : 1.25 golden; 

c. die van de mannelijke werklieden, die in 
den aeizoentijd een Joon hebben van 1.20 golden 
of meer, maar minder dan 1.50 !l(Oiden per 
werkdag: 1.10 gulden ; 

d. die nn de mannelijke werklieden, die in 
den !!6izoentijd een Joon hebben van 1 gulden of 
meer, maar minder dan 1.20 !'(lilden per werk
dag : 1 gulden ; 

8. die VBII de · vrouwelijke werklieden: 0.60 
gulden; 

VIII. de dagloonen der werklieden, werkzaam 
in het st6.)nbakkenbedrijf: 

a. die van de mannelijke werklieden, die in 
Jen seizoentijd een Joon hebben van 1.75 golden 
of meer per werkdag: 1.50 gnlden ; 

ll. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een Joon hebben van 1.50 golden 
of meer, maar minder dan 1.75 gulden per.werk

dag: UIO golden ; 
c. die van de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een Joon hebben van 1.20 gulden 
of meer, maar minder dan 1.1>0 gnlden per werk, 
dag: 1.10 gulden; 

d. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een Joon. hebben van l golden 
of meer, maar minder dan 1.20 gnlden per werk• 
dag: 1 11tnlden; 

e. die van ·de vronwelijke werklie.Ien: 0.60 

gulden; 
IX. de dagloonen der werklieden, werkzaam 

in het teen- of twijgschillersbedrijf; 
a. die van de mannelijke werklieden, die in 

den seizoentijd een loon hebben van 1.30 golden 

of meer per werkdag: 1.20 gulden; 
ll. die van de mannelijke werklieden, die in · 

den seizoentijd een Joon hebben van 1.15 gulden 
of meer, maar minder dan 1.30 gulden per werk
dag: 1.05 gulden ; 

c. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een Joon hebben van 1 gulden 
of meer, maar minder dan 1.15 gulden per werk
d&{I: : 1 gulden ; 

d. die van de vrouwelijke werklieden : 0.60 
gulden; 

X. de dagloonen der werklieden, werkzaam in 
het bedrijf ·van vervaardigen van appelengelei, 
van appelstroop of van geconserveerde vruchten, 
in het pulpmakenbedrijf, in het bedrijf nit.ge
Óefend in drogerijen voor groenten, kruiden, vrnch• 
ten enz., in het bedrijf van vervaardigen van 
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verduurzaamde levensmiddelen, voor zoover ~it c. die van de mannelijke werklieden, die in 
zich bepaalt tot groenten of an11:nrken, of in het den seizoentijd een loon hebben van 1 galden of 
bedrijf van vervaardigen van bessensap, van besaen• . ' meer, maar minder dan 1.111 galden per werk• 
wijn of van vruchtenwijn: Jdag: 1 gulden; 

a. die van de mannelijke werklieden, die in d. die van de vrouwelijke werklieden: 0.60 
den seizoentijd een loon hebben van 1;60 galden galden ; 
of meer per werkdag: 1.30 galden ; XIII. de dagloonen der werklieden , werkWllll 

/J. die van de mannelijke werklieden, die in in het viscbdrogersbedrijf of in het bedrijf, nit
den seizoentijd een loon hebben van 1.30 galden geoefend in rookerijen voor bo~king, paling, viach, 
of meer, maar · minder dan 1.60 galden per werk- zalm enz.: 
dag: 1.20 gulden; "· die van de mannelijke werklieden, die in 

c. die van de mannelijke werklieden, die in den seizoentijd een loon hebben van 1.50 galden 
den seizoentijd een loon hebben van 1.20 gulden . of meer per werkdag : l.30 11:u\den; 
of meer, maar minder dan LSO gulden per werk- /J. die van de mannelijke werkliedmi, die in den 
dag: 1.10 gulden ; seizoentijd een loon hebben van 1.30 golden of 

d. die van de mannelijke werklieden, die in meer, maar minder dan l.öO gnld811 per werk
deu seizoentijd een loon hebben van 1 gulden of dag: 1.20 gulden; 
meer, maar minder dan 1.20 galden per werk- c. die van de mannelijke werklieden, die in 
dag: 1 g1üden; den seizoentijd een loon hebben van 1.16 galden 

e. die van de vrouwelijke werklieden : 0.60 golden; of meer, maar minder · dan 1.80 galden per werk. 
XI. de dagloonen der werklieden, werkzaam dag: l.10 galden: 

in het verveners bedrijf: · d. die van de mannelijke werklieden, die in 
"· die van de mannelijke werklieden, die in den seizoentijd een loon hebben van 1 gulden of 

den seizo-.ntijd een loon hebben van 2 gnlden of i;neer, maar minder dan 1.16 galden per werk-
meer per werkdag: 1.60 gulden ; dag: 1 galden ; 

/J. die van de mannelijke werklieden, die in e. die van de vrouwelijke werklieden: 0.60 
den eeizoentijd een loon hebben van 1.60 gulden · galden; 
of meer, mll8r minder dan 2 golden per werk- XIV. de dagloonen der werklieden, werkzaam 
dag: 1.30 galden ; in het haringpakkersbedrijf : 

c. die van de mannelijke werklieden, die in a. die van de werklieden, die in den ~izoen-
den seizoentijd een loon hebben van 1.30 galden tijd een loon hebben van 2 gulden of meer per 
of meer, maar minder dan 1.110 g!llden per werk- werkdag: 1.60 galden ; 
dag: 1.20 gnldeo ; /J. die van de werklieden, die in den seizoen• 

d. die van de mannelijke werklieden, die in tijd een loon hebben van 1.60 golden of meer, 
den seizoentijd een loon hebben van l.lli golden maar minder dan 2 golden per werkdag : 1.4.0 
of meer, maar minder dan 1.30 galden per werk- galden; 

. . dag: 1.10 .galden; c. die van de werklieden, die in den seizoen• 
e. die van de mannelijke werklieden, die ·in tijd een loon hebben van 1.20 golden of meer, 

den sdzoentijd een loon hebben van 1 galden maar minder dan 1.60 galden per werkdag: 
of meer, maar minder dan 1.16 gulden per werk- 1.10· gulden; 
dag: 1 gulden; d. die van de werklieden, die in den seizoen-

/. die van de vrouwelijke werklieden: 0.60 tijd een loon hebben van 1. gulden of_~eer, maar 
gulden; minder dan 1.20 gulden per werkdag: 1 gulden; 

XII. de dagloonen der werklieden, werkzaam XV. de dagloonen der werklieden, werkzaam in 
in de oestercaltunr: 

a. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.30 golden 
or meer per werkdag: 1.20 ttnlden ; 

b. die van de mannelijke werklieden, die iu 
den seizoentijd een loon hebben van 1.16 gulden 
of meer, maar minder dan 1.30 gulden per werk
dag i 1.10 gulden ; 

het r.outenbedr:ijf voor anajo"ia, "isob enz.: 

a. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 2 gulden or 
meer per werkdag : 1.60 galden ; 

/J. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.60 gulden 
of meer, maar minder dan 2 galden per werk
dag : 1.30 gulden ; · · 
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c, die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.26 gulden 
ef meer, maar minder dan l.;';0 golden per 
werkdag: 1.20 gnlden ; 

d, die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1 gulden of 
meer, maar minder. dan 1.211 gulden per werk
dag : 1 golden ; 

e, die van de vrouwelijke werklieden, 0.60 gulden; 
XVI. dagloonen der werklieden, werkzaam in 

de brakerij, hekelarij of zwingelarij Vdn vlas of 
hennep: 

a. die van de mannelijke werklieden, die in • 
den eeizoentij-i éen loon hebben van 1.26 gulden 
of meer per we~kdag : 1.20 golden ; 

IJ. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben ,·an 1,15 golden 
of meer, maar minder dan 1.211 golden per werk
d~: 1.10 gulden 1 

c. die van de mannelijke W1lrklieden·, die in 
den seizoeutijd een loon hebben van J • gulden of 
meer, maar minder dan 1.16 golden . per werk
dag : 1 golden ; 

d. die van de vrouwelijke werklieden: 0.60 
gulden. 

3. Behoudens het bepaalde in urt, 1, wordt 
het dagloon van een mannelijken werkman, die 
werkzaam is in eeni'g bedrijf als genoemd in het 
in artikel 1 bedoelde besluit en in den seizoen
tijd eén loon heeft van minder dan 1 p;nlden, 
gerekend gelijk te zijn aan het loon, dat de werk
man in den seizoentijd per werkdag heeft. 

4. Onder loon wordt in dit besluit verstaan 
elke nitkeering, welke de werkman als vergoeding 
voor zijn arbeid van zijn werkgever ontvangt. 

Indien het loon gedeeltelijk of geheel bestaat 
in huisvesting, verstrekkingen in natura of wel 
in beide, wordt de geldswaarde daarvan gesehat 
volgens de waarde ter plaatse van verstrekking. 

5. Het loon van een werkman, die voor zijn 
werkgever ook werkzaamheden of diensten ver
richt, welke niet tot het verzekeri_n\tsplichtige be
.drijf behooreo, wordt bij de toepassing van dit 
besluit geacht geheel in het verzekeringsplichtige 
bedrijf te zijn verdiend. 

2 Pebrsari 1903. BRSLUIT, houdende vaststel
ling van een ,reglement betreffende de raden · 
van onderzoek en van appèl, bedoeld in de 
Bevorderingswet ·voor de zeemacht 11102 
(Staaublaà n•, 86). S. 6'. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op. de voordrach·t van Onzen Minister. van 
Marine van 12 November 11102, bureàn S/B;n°. 22; 

GP..zien de Bevorderingswet voor de zee
macht 11102; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
lil December 1902, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog, ad interim Minister van Marine, 
van 30 Januari 11103, bureau S/B, n°. 40; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. voet te stellen het bij dit besluit gevoegde 

reglement betrefl'ende de raden van onderzoek en 
van appèl, genoemd in de Bevorderingswet voor 
de zeemacht 11102; en 

II. te bepalen, dat dit reglement in werking 
· ·zal treden op denzelfden dag als de snb I ge

noemde wet. (1) 
Onze Minister van Marine is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk Il/et het daarbij 
vastgestelde reglement in het Staatslilad p;eplaatst 

· en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den 2den Febronri 1903. 
(.011t.) WILHELMINA. 

De Mi1i can OorlOfl, ad interim Min. can Marine, 

(g_et.) J, W. BEttGANSJUB. 

(Uitgeg. 10 Pe/Jr. 11103.) 

REGLEMENT betrejfe11de de samlln8telUng 
en tk tDiju can tDerun 11an de raden can 
onderzoek en 11an appèl, bedoeld in de . 
Bewrdmngs111et coor de zet1fllaclet 1902 
(Staatsblad n°. 86). 

HOOFDSTUK I. 

Van de raden van onderzoek • 

EER!'TE AJl'DERLING. 

Van de &amlln8telliug can den raad. 

Onze voornoemde Minister is belast met de Art. 1. Bijaldien een officier van de zeemacht, 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats- als bedoeld in artikel ] van de Bevorderingswet 
JJlad zal worden geplaatst. • voor de zeemacht 11102, in de termen valt om 

'• Gravenhage, den 2den Februari 11103. 
(.get.) W IL H EL M I NA, 

IJe Min. van Binnenl. Zam, (.get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 21 Febr. 11103.) 

ter zake van een of meer der bij artikel 31 dil'r 

(1) Bij besluit van 9 Februari 1903, S. 71, 
. bepaald op 1 ~aart 11103. 
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wet genoemde gevallen, voor eenen raad van • bekleedt in eene maritieme direotie: in de mati

onderzoek te worden geroepen, richt de Minister · tieme directie al waar die bodem thnis behoort of 
van Marine deswege den schriftelijken last tot- ' alwaar hij zij tie betrekkinp; bekleedt; 
de autoriteit, welke ingevolge de bepalingen van /J. indien hij dient bij eene vloot of afdeeling: 
dit reglement met de samenstelling van zooda- aan boord van een der schepen behoorende tot 
nigen raad is belast. · zulk een scheepsmaoht; · 

De daartoe bet rekkelijke lastgeving gaat vèrge- c. indien hij dient in eenige plaatsing niet 
zeld van de in artikel 44 der wet genoemde genoemd sub a en /J en wanneer hij zich op non-
atnkken; bijaldien zij een officier geldt, die op activiteit bevindt: in eene door den Minister van 
non-activiteit is gesteld, bevat zij zoo mogelijk Marine aan te wijzen maritieme directie. 

tevens de mededeeling van diens verblijfplaats. IJ . .Buitengaats of in ', Rijlr, 01Jerzee1clie l:o-
2. Zood ra de SBmensteller van den raad ge- loniën en bezittingen: 

noemde lnstgevinp; ontvangen heeft, doet hij daar- · a. indien hij dient bij eene vloot of afdeeling: 
van langs hiërarchieken wep; onverwij ld mede- . aan boord van een der schepen van die vloot of 
deeling aan de militaire autoriteit onder wier afdeelinj!'; 

onmiddellijke bevelen de beklaagde geplaatst is, · IJ. indien hij dient aan buord van eenen bodem 
met opdracht dien •officier daarvan zoo spoedig · die rechtstreeks onder het bevel staat van den 
mogelijk schriftelijk te onderrichten. ' commandant der zeemacht in Oost-Indië: aan 

Dient_ de beklaai:de onder de onmiddellijke be- boord van· een bodem aan te wijzen door den 
velen van den samensteller van den raad dan commandant der zeemacht; 
geschiedt bedoelde schriftelijke mededeeli np; door c. indien hij in Oost-Indië eene betrekking aan 
dezen rechtstreeks aan den beklaagde: den wal bekleedt: te Batavia of te Soerabaja ter 

Wanneer de beklaagde geen zeeofficier is, wordt bealininp; van · den commandant der zeemacht in 
aan den cbef van bet korps waartoe bek)aai:de Oost-Indië. 

behoort, rechtstreeks door den Minister van Marine B. In ti:fden vau oorlog of oorlog8ge~aar: 
van een en ander schr iftelijk mededeeling gedann. in de plna1s of aan boord ven den bodem 

De beklaai:de zal, na het ontvangen van de da.artoe door den Minister van Marine, in ver-

t1chriftelijke mededeeling in het eerste Jid van band met de omstandii:heden en voor zooveel · 
dit artikel bedoeld, geen dienst meer doen totdat mogelijk . met inachtneming van het sub A ge-
omtrent zijne zaak ia beslist. stelde, aan te wijzen. . 

3. Geldt de lastgeving van den Minister van 6. Met de samenstellini: van den raad is belast: 
Marine een officier die op non-activiteit is p;esteld, ] 0 • in het geval genoemd sub A 1°, van het 
dan geschiedt de in het eerste Jid van artikel 2 vorige artikel: een door den Minister van Marine " 

bedoelde mededeelinp; aan beklaap;de, rechtstreeks aan te wijzen in Nederland aanwezige vlap;officier ; 
bij aangeteekenden brief door den Minister. 2°. in de p;evallen genoemd sub A 2°.,"I, a 

De beklaap;de wordt dan tevens ad ministratief en c, de directeur en commandant der Marine in 
geplaatst in de rol van het wachtschip in de . wiens directie de raad zai vergaderen ; 
maritieme ditéctie, waar de raad van onderzoek, 3°. in de gevallen genoemd snb A 2°., I, /J 
ingevolge het bepaalde bij artikel 4, A 2°. I, en snb A 2°., Il, a de bevelhebber van de vloot of 
t!Ub c, zal verp;aderen. afdeeling onder wiens bevelen de beklaagde dient; 

4. Een raad van onderzoek: zal vergaderen: 4<>. in de gevallen genoemd sub A 2°., II, /J 
A. In getDO_ne tijden: en c _d_e commandant der zeemacht in Oost-Indië; 
1°. indien de beklaa11;de den rang bekleedt van 6°. in het geval genoemd sub B, dezelfde anto-

vlag- of hoofdofficier, te '• Graoenliage ; riteit als, in verband met den rang van den be-
Is de beklaagde niet in Nederland aanwezig, 

dan wordt hij zoo spoedig mogelijk dau~heen op• 
gezonden. 

~•. indien hij den rang bekleedt van snbaltern
officier. 

1. .Bin11eMla1ula : 
a. indien hij dient of geplaatst is aan boo~d 

van eenen bodem of eene betrekking aan den wal 

kla&{l(de, de~rvoor sub l, 2, 8 en 4 van dit ar

. tikel is aangewezen, of - voorzoover de om-
• etandigheden zulks niet mochten toelaten - de 

autoriteit, daartoe door den Minister van Marine 
aun te wijzen. 

Desgevorderd zal de samenstelling van den 
raad ook aan een ale vla~fficier gepenaionneerd 
officier kunnen worden opgedragen. 
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6. Met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 84 en 37 der wet en met uitzondering 

van den eamensteller van den raad, en van hen 
die h~r in rang of van meerderen ouderdom 
van rang 1ijn dan deze antoriteit, knnnen tot het 
lidmnahcha p van den raad worden geroepen : 

1°. in het geval !{enoemd anb A 1°., van ar• 
tikel 4o: alle beschikbare actieve en non-act.ieve 
en zoo noodig ook gepensionneerde vlag• en hoofd
officieren der zeemacht in Nederland aanwezig; 

2°. in de gevallen genoemd aub -A 2°., I, "• 
b en c van dat artikel: alle beschikbare actieve 
en non-actieve officieren van de zeemacht in 
Nederland aanwezig; 

3°. in het geval p:enoemd snb A 2°., IJ, a van 
dat artikel: alle beschikbnre bij de vloot of af
deeling dienende officieren van de zeemacht en 
als deze scheepsmacht in eenige haven of op 
eenige reede is, ook alle beechikbare officieren 
van de zeemacht dienende aan boord van andere 
Nederlandscbe oorlogsschepen, die eventueel in 
die haven of op die reede vertoeven ; 

4°. in het p:eval genoemd an b- A 2°., II, IJ 
van dat artikel: alle ter plaatse beschikbare aan• 
wezige officieren van de zeemacht; 

11°. ïn het geval genoemd snb A 2° .; II, c 
van dat artikel: alle te Batavin en Tandjoeng 
Perioek of te Soerabaja beschikbare aanwezige 
officieren van de zeemacht; 

6°. in het geval genoemd anb B van dat ar• 

tikel : zooveel mogelijk dezelfde officieren als da.ar• 
voor in verband met den rang van den beklaagde, 
1 •., 2., 3°., 4°. en 6°. hiervoren zijn aaqgewe7,eo; 
desooodig zal door den Minister van Marine 

worden bepaald welke officieren bovend ieo tot 
het lidmaatschap zullen kunnen worden geroepen. 

7 . Tot het instellen van een -..oorloopig nanw• 
kenrig onderzoek als bedoeld in het tweede lid 
van artikel 36 der wet, worden met inachtneming 
van het bepaalde in het laatste lid van artikel 37 
der wet. benoemd 3 officieren, die zoo mogelijk 
van hoogeren rang of meerderen ouderdom van 
rang zijn dan de beklll.l\gde. 'Bij de keuze uit 
hen die beschikbaar zijn voor deze benoeming 
zal i o de eerste plaats moeten gefet worden op 
den r1m11: die zij bekleedeo en elecbte ili de tweede 
plaats op het korps waartoe zij behooreo. 

Van deze benoeming en van de redenen die 
daartoe hebben geleid, wordt oao den beklaagde 
lanp:s den hiërarchieken weg kennis gegeven. 

De beklaagde ia van het tijdstip, dat hij van 
deze benoeming kennis heeft gekregen, tot aan 

1ijne opunding naar Nederland, nitslnitend ter 
beschikking van de in het eerste lid van dit 

artikel genoemde commisaie. 
De comminie ia verplicht den beklaagde te 

hooren, tevens moeten door haar worden gehoord 
de ter plaatse aanwezige personen waarvan de 
getuigenis door haar of door den beklaagde van 

belang wordt geacht l van personen die niet ter 
plaatse aanwezig zijn, kunnen, zoo noodig, schrif
telijke getnigenieaen worden ingewonnen, tenzij 
het zich laat aanzien dat die getuigenissen later 
bij het onderzoek in Nederland langs korter weg 
·zollen _te verkrijgen zijn. 

Insgelijks met inachtneminp: van dit laatste ver
zamelt voorts de comminie alle inlichtinp;en en 
bescheiden, die tot goed veretand der zaak van 
belang geacht knnnen worden. 

Door de commisaie wordt een zoo volledig mo
fi:elijk verelag opp:emaakt van hare werkzaam heden, 
dit venlag wordt met alle bijbehooreode stukken, 
onder overlegging- van · inventaris, zoo epoedig 

mogelijk ingezonden a3n de autoriteit die de com
mieeie heeft benoemd. 

Die autoriteit zal het doseier, na daarvan te 
hebben keonie ~nomen en zoo uoodig te hebben 
doen aanvullen, aan den Minister van Marine 
doen toekomen en den beklaagde per eerste ge
echikte gelegenheid naar Nederland opzenden. 

8. Wanneer de raad van onderzoek in Neder
land zal vergaderen, wordt door den Minister van 
Marine, tegelijk met de in artikel 1 genoemde 
,tokken, aan den samensteller van den raad een 

staat . gemerkt A gezonden, houdende de namen 
nn de beschikbare officieren, die met inachtneming 
van het bepHlde in het 8de, 4ode, 6de en laa:tste 

lid van artikel S4o der wet en, voor ZO<iveel hun
nen ranp: of ouderdom van ranp: betreft, t.ot het 
lidmaatschap van den raad kannen· worden opge
roepen, inp:eschre~en· korps• en rangegewijze en 
naar ouderdom v11n rang. Bij het samenstellen 
van etsat A zal tevens voor zooveel mogelijk 
artikel 37 der wet in acht p:eoomen dienen te 
worden. . Officieren die blijken• de Staat4courant 
tot een hoop:eren rai,g zijn bevorderd, moeten in 
hnn nienweo rang in staat A. worden opgenomen. 

Van mutatiën, die van invloed zijn op den 
reede verzonden staat A, wordt nadere opgave -
zoo noodig telegrafisch - gedaan. 

Deze ataat zooveel noodig aaogevnld ·of gewij
zigd wordt 24 uur voordat de loting bedoeld bij 
artikel · 36 der wet zal aan vangen, afgesloten en 
door den samensteller von den raad onderteekead. 
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Vergadert de raad buiten Nederland dan wordt 

door den same_naleller van den rnad · zulk een 

staat A opgemaakt, bijgehouden en geteekend. 
9. De loting, bedoeid in artikel 86 der wet, 

welke zal moewn plaats hebben zoo spoedig als 
met het oog op ile voorafgaande verrjchtingen 
mogelijk ia, geschiedt ter plaatse waar volgens 
arlikel 4 de raad zal vergaderen. 

De dag en bet nor waarop, alsmede het Joli:aal 
of schip waarin of aan boord ~aarvan de loting 
zal geschieden, worden door den samensteller van 
den raad vastgesteld, hij geeft Jan~ den hiërar
chieken weg van een en ander tijdig kennis aan 
de betrokken officieren en aan den beklaagde. 

De samensteller van dên r11&d is bevoegd, zoo 

noodîtr, tot gezegd doeleinde een lokaal te huren. 
10. De loting geachiedt zooveel mogelijk in 

t_egenwoordigheid van de ter plaatse eanwezige 
officieren der zeemacht, die in de termen vallen 
om in den samen 1e stellen raed zitting te nemen. 

De beklaagde moet, desverkiezende, daarbij 
mede worden toegelaten. 

De samensteller van den raad wijst een der 
aanwezige offi~ieren aan, om hem bij de loting 
behulpzaam te zijn, alsmede een ander officier om 
de aanteekening . te honden in het volgend artikel 

. bedoeld. 

· 11 . De loting geachi~dt rangsgewijze, aanvan
gende met de officieren van den hooga~n rang. 

Voor eiken rong van ieder korps wordt eene 
afzonderlijke loting gebonden, waarbij telkenmale 
slechts zooveel vnn doorloopende nummers voor
ziene en opgerolde lotingsbiljetten in een daartoe 
bestemde bus worden gedaan, als er officieren 
van dien rang beschikbaar zijn. 

De namen van de officieren worden naar de 
volgorde van hnn rang of ouderdom van rang 
door den snmensteller van den raad overluid van 
staat A voorgelezen, waarna de genoemde officier 

zoo hij aanwezig ia, persoonlijk een biljet nit de 
bus neemi; terwijl znlka in tegengesteld geval, 
voor hem, geschiedt door den officier, die den 
samensteller van den raad bij de loting behulp
zaam is. 

Nadat het getrokken biljet ia ontrold, wordt 
het daarop gestelde vol!':nnmmer door den samen• 

steller van den raad overluid voorgelezen en op 
den staat A vermeld in artikel 8, achter den 
naam van den officier aangeteekend. 

Zoodra voor alle officieren, wier. namen voor
komen op staat A, op deze wijze ia gehandeld, 
is de loting geëindigd. 

12. Op grond van de uitkomsten der Jotinp: 

wordt door den samensteller van den raad, met 

inachtneming van het bepaalde. in artikel 34 der 
wet, een verzamelstaat B opgemaakt, waarin be
ginnencle met de laagate lotingsnummers, zooveel 
vijftallen, waarnit de raad zou kunnen bestaan, 
naast elkander worden gesteld, als het aan tal ge

trokken nummers van eiken rang en elk korps 
toelaat. 

Het eerste vijftal zal derhalve bestaan uit de 

officieren die bij de loting voor hnnnen rang en 
hun korps, het nummer 1 or wel bijaldien er 
meer officieren van gelijken rang in den raad 
zittinp: hebben te nemen, de nummers 1 en 2; 
1, 2 en S ; enz. getrokken hebben, terwijl het 
tweede vijftal zal bestaan oit hen die de daarop 
volgende nummers hebben getrokken en zoo ver
volgens. 

13. De samensteller ván den raad overtnigt 
zich, na het opmali:en van den in artikel 12 be
doelden verzamelstaat B, zoo noodip: door aan de 
betrokken personen de gevorderde vragen te atel
Jen, in hoeverre bij het eerste vijftal al dan niet 
voldaan is aa·n de rep:elen gesteld in de eerste 

4 leden van artikel 87 der wet. Is zulks niet 
het geval dan worden de dientengevolge uit het 
eerste vijftal uitvallende officieren, vervangen door 
officieren uit het tweede vijftal, deze laatste door 
peraonen nit het derde vijftal en zoo vervolgens, 
_waarbij telkenmale de Ju~te nummers het eerst 
voor invallen zullen worden oangewezen. Zoo 

noodig wordt deze verwisseling herhaald . totdat 
zoowel in het eente ale in het tweede vijftal aan 
de even vermelde regelen is voldaan. De namen 
der uitvallende officieren worden van den ver
zamelstaat B geschrapt. 

fndien een of meèi- officieren moéten uitvallen 
. op grond van het derde lid van artikel 37 der 

wet, is het de jongate of zijn het de jongeren in 

rang or in ouderdom van rang van ~egenen die 
elkander in den verboden graad van bloedver
wa.ntschap bestaan. 

Daarna zullen de officieren van het eerste vijftal 
voorloopig als leden, die van het tweede vijftal 
als plaatsvervangende leden worden beschouwd 
en de hoogste of ondate in rang van het eerste 
vijftal ~Is voorzitter ·en van het tweede vijftal 
als plaatsvervangend voorzitter. 

14. De in het vorige artikel bedoelde voor• 
loopig aangewezen leden en plaatsvervangende 
leden, worden door den samensteller van den raad, 
door tnsschenkomst der autoriteiten onder wier 

.. 
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beveleJi zij dienen of zoo dit niet uitvoerbaar ia 
rechlstreeks, zoo spoedig mogelijk ia kenni& ge,, 
ateld met de voorloopige 1&1111l11atelliog van den 

,raad. 

Die ollieimm zijn gehoodeo biooeo 24. oren 
na ontvangst van die mededeeling, mede door 
tuaschenkomst van dezelfde autoriteiten, of zoo 
dit niet uitvoerbaar is rechtstreeks, onder ver
zegeld couvert de goede ontvangst vnn boven
bedoelde mededeeling te beriohten, eventueel onder 
opgave vao de redenen die hen zonden beletten 
io den raad zitting te nemen. 

15. Komen die redenen, den samensteller van 
den raad, na nauwgezet onderzoek, gegrond voor, 
dan ontheft hij den betrokkene van de hem aan
gewezen betrekkin~ tot den raad en· handelt bij 
.de aanwijzing va11 een vervaD(lter overeenkom.tig 
de be11tinselen, hiervoreo omachreven io de arti
kelen 12 eo 13, daarbij allereerst de vervangers 
nemende nit het eerstvolgend vijftal. 

Ten aanzien van die vervangers wordt dan 
weder gehandeld als io artikel 14 ten aanzien 
van de aanvankelijk aangewezenen ia bepaald. 

16. Zijn binnen den in artikèl 14, aangedniden 
termijn geen bezwaren tegen het zitting nemen 
in den raad bij den samensteller van den raad 
ingekomen, worden de ingebrachte bezworen door 
deze autoriteit niet als !_(egl'Ond aangenomen of 
ia aan artikel 15 het vereiachte gevolg gegeven, 
dan wordt door die antoriteit van de samen• 
stelling van den raad en van de namen der plaat■; 
vervangend" leden, langs den hiërarchieken weg 
mededeeling gedaan aan den beklaagde. Bij die 
mededeeling wprdt een bewija van ontvangst ge• 
Yoegd, dat door beklaagde, na iovnlliog en ooder
teekeoing, onverwijld. rechtstreeks aan den samen
atelier van den raad moet •orden teruAAezonden . 

17. De beklaagde is verplicht, binnen 48 uren .. 
nà ontvan(ltlt van de mededeeling in het voor• 
gaand artikel bedoeld, rechtstreeks schriftelijk 
aan den simensteller van den raad te berichten, 
of door hem al dan niet ~broik zal worden ge
maakt van het hem bij artikel 89 der wet ver
zekerde recht van wraking; maakt hij van dat 
recht gebruik dan moet hij·• teven& mededeelen, 
welk lid of plaatnervangeod lid c, q. welke ledeu 
of plaatsvel'Vangende leden door hem worden 
gewraakt. 

In dit geval wordt door den samensteller van 
den raad in de vel'Vanging van gewraakte leden 
of plaatsvervangende leden voorzien overeenkom
stig artikel 15. 

18. Zijn de in het voorgaande artikel bedoelde 
vervangingen bewerkstelligd, ofwel heeft de samen• 
steller van den raad van den beklaagde bericht 
ootvaogeo, dat door heni vno het recht van wra
king geen gebruik wordt gemaakt, dan wordt de 
raad al■ definitief vastgesteld ' beachouwd en wordt 
van de samenstelling mededeeling gedaan : 

1°. aan den Minister van Marine; 
2°. ann den beklaagde; 
3°. aan den voorzitter van den raad; 
~. aan de maritieme autoriteiten onder wier 

bevelen de officieren dienen dit, definit.ief zijn 
nangewezeo om als· lid of plaatsvervanp:end lid 
van den raad zitting te nemen; lnatstbedoelden 
worden daarvan door füe antoreiten onderricht en 
behooreo daarna ter beachikking te blijven van 
den voorzitter van de11 raad; 

5°. aan de leden en plaatsvervangende leden 
rechtstreeks, zoo deze niet dienen onder de be
velen van eene maritieme antoriteit of zoo deze 
zijn gepenaionoeerde officieren; 

en in Oost-Indië : 
6°. aan den commandant der zeemacht aldaar, 

wanneer deze niet met het samenstellen van den 
raad ia belast geweest. 

19. Bij de mededeeliog oodeE S0
• van het voor

gaande artikel bedoeld, wordt door den samen-· 
steller van den raad tevens het ge,telde in het 
eerste lid van artikel 4.4 der wet in acht (lteoomen. 

TWBEDE Al'DEELING, 

YatJ liet 01tdereoel:. 

20. Nadat de voorzitter van den raad van de 
in artikel 4,4 der wet genoemde stukken heeft 
kennis genomen, zendt hij aan den beklaagde be
richt, dat die stukken voor hem beschikbaar zijn 
O!ll daarvan inzage of afschriften te nemen, onder 
vermelding tevens van de plaats waar eo de dagen 
eo uren waarop daartoe, onder door den voor
zitter te bepalen toezicht de gelegenheid zal 
opeostaan. 

Geeft de beklaagde zijn verlangen te kennen 
om zijne meening over den inhoud dier bescheiden 
nit te spreken, dan zal hem daartoe in de eerste 
vergadering van den raad de gelegenheid worden 
geschonken, ten ware bij er de voorkeur aan 
mocht geven zijne meeniog schriftelijk uiteen 
te zetten, in welk geval dat geschrift uiterlijk 
bij het openen van de eerste vergadering van den 
raad in het bezit van den voorzitter zal behooren 
te zijn gekomen. 
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21. Maakt de beklaagde gebrnik van het recht, · 
hem toegekend bij het derde -lid van artikel 42 
der wet, dan doet hij daarvan tijdig - en in •: 

elk ~val. niterlijk OJ? .. den derden dag, vooraf- _ 
gaande aan dien, waarop de eerste vergadering 
van . den r11t1d zal gebonden worden - mededeeling 
aan den voorzitter, onder ovel'l.egging van e~ne 
schriftelijke verklaring van den 11t1ngewezen officier, 
dat deze bereid is, den beklaagde in zijne verde
diging bij te st11t1n, 

zoo noodig telegrafisch - mededeeling aan 
de personen genoemd in a1·tikel 18, onder 1-6, 
en c. q. aan den verdediger van den beklaagde-. 
Hij zendt zoo noodig tevens aan den voorzitter 
van den raad de voor dezen bestemde reisorder. 

2 5. De voorzitter van den r11t1d roept de leden 
rechtstreeks op ter vergadering en verstrekt hnn 
eene reisorder. 
. 26. Eene mededeeliog als bedoeld in artikel 40 . 
der wet behoort, nadot het betrokken lid buiten 

De voorzitter van den raad geeft van het voren- · . de mogelijkheid is geraakt om een of meer zit. 
st11t1nde kennis aan dèn chef van den verdediger, tiogen vnn den raad hij te wonen, schriftelijk en 
opdat deze laatste in de g<legenheid worde gesteld on verwij ld, te geschieden. • 
de taak te· vervullen welke hij op zich genomen Blijken de 11t1ngevoerde redenee den samensteller 
heeft. van den raad gegrond, dan _ontheft hij den he-

22. Voor zoo ver daartegen bij den beklaagde trokkene van het lidmaatschap van den raad en 
geen bezwaar bestaat en de dienst zulks veroor- verricht vervolgens het noodige om in zijne ver; 
looft, . kunnen de zittingen van den ~d worden 
bijgewoond door officieren der zeemacht die hooger 
of onder ·zijn in rang dan de bekl11t1gde. 

De officieren, die -de zittingen van den raad 

als toehoorder bijwonen, hebben zich te onthouden 

vaogine: te voorzien. 
Van een en ander wordt daarop mededeeling 

geil aan - zoo noodig telegrafisch - aan: 
1°. den Minister van Marine; 
2°. in Oost-Indië aan den commandant der · 

van het overluid maken van opmerkingen of het zeemacht, wanneer deze niet met het samenstellen 
doen van uitroepen. van den raad is belast; 

De voorzitter heeft het recht aan hen, die zich 3°. aan den voorzitter van den raad; 
hiernaar niet gedragen, het verblijf in het lokaal 4°. aan den beklaagde. 
verder te ontzeggen. 27. Bijaldien de bekl11t1gde hetzij door ziekte 

23. Nadat het onderzoek van de bij den voor- hetzij om andere dringende redenen buiten de 
zitter van den raad. berustende stukken door den mogelijkheid geraakt om de eerste vergadering 
bekl~gde beeft plaats gehad of de tijd, daartoe van den raad bij te wonen, geschiedt daarvan 
door den voorzitter ingevolge artikel 20 gesteld, -. door of · namens hem rechtstreeks schriftelijk -
verstreken is, doet de voorzitter die stokken rood- desnoodig telegrafisch - mededeeling aan den 

gaan bij de leden van den raad; hij voegt daartoe voorzitter van den raad; wordt deze mededeeling 
bij die stnkken een inventaris en eene verzendings- · · · gedurende de eerste vergadering van den raad 
lijst · Deze zendingen geschieden, voor zoover zij • · ontvangen, dan wordt de vergadering door ilen 
per post plaats hebben, bij nangeteekenden brief. voorzitter geschorst. Op zijn last wordt daarop 

In verband met het tijdstip, waarop bedoelde onmiddellijk een onderzoek naar de gegrondheid 
stukken door hem kunnen zijn terug ontvangen der opgegeven redenen van de vfl!hindering inge-
en met hetgeen hij vermeent verder alsnog te steld. 
moeten verrichten, ste.lt de voorzitter aan den 
samensteller van den raad - zoo noodig telegra
fisch - een bepaalden dag voor, waarop naar 
zijne meening de eerste vergaderin11; van den raad 
zon kunnen worden gehouden. 

24. De samenstellel" van den raad stelt daarop · 
vast den dag en het nar waarop de eerste, zoo

mede het gebouw of lokaal waarin - dan wel 
het schip aan boord waarvan - de eerste en vol
gende zittingen van den raad. zullen gebonden 
worden. 

Hij houdt d1111rbij 
paálde in artikel 4. 

tevens rekening met het be
Hij doet van een en ander 

Verkrijgt de voorzitter dientengevolge de over
tuiging -dat de verhindering werkelijk bestaat, 
dan wordt de zitting door hem verdaagd en daar
van onverwij ld door hem bericht gezonde J aan 
den samensteller van ~en raad. Deze autoriteit 
bepaalt daarop nader dag en unr voor de eerste 
vergadering ve.n den raad en handelt voorts te 

dien aanzien ve~der overeenkomstig artikel 24. 
Blijken de redenen van verhindering, door of 

na.mens den beklaagde opgegeven, den_ raad on
voldoende, dan heeft de behandeling van de zaak 
voortgang, ook al verschijnt de beklall,/l;de niet 
ter vergadering. 
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Ook nadat de eerste vergadering van den raad ' zijn, zullen zij onmiddellijk bij opvolging worden 
heeft plaats gehad, znllen in gevallen als boven- gehoord. • 
bedoeld, dezelfde bepalingen worden toegepast. Daarna zal de raad, zoo noodig in overleg met 

28. Na,lat de raad zitting heeft genomen, wordt . den beklaagde, dog en uur bepalen, tegen welken 
een • der leden bij meerderheid van stemmen met de niet aanwezige getuigen, die ingevolge beslis
de werkzaamheden van secretaris belast; de voor- aing van den raad mondel.ing znllen worden: ge• 
zitter is hiertoe niet benoembaar. hoord, znllen worden opgeroepen. 

De secretaris stelt van al het verhandelde en Evenzoo zal worden gehandeld indien in den 
. voorgevallene in . iedere 1itting een proces-verbaal verderen loop van het onderzoek oproeping van 

op, dat, na door den raad te zijn goedgekeurd, getuigen noodig blijkt. 
terstond na de sluiting van de zittinii; door den . 33. De oproeping van getuigen geschiedt: 
voorzitter en den secretaris wordt onderteekend. I. Wanneer de raad vergadert binnenslands : 
In dat proces-verbaal moet onder anderen worden a. voor militairen behoorende tot de zeemacht: 
vermeld, wie in de vergadering tegenwoordig zijn schriftelijk door den voorzitter langs ·den hiërar• 
geweest. · chieken weg ofzoo dit onuitvoerbaar is rechtstreeks; 

29. De voorzitter leest vervolgens den inven• ó. voor niet-militairen of voor militairen niet 
taris voor van alle stokken, die aan den raad ter behoorende tot de zeemacht: schriftelijk door den 
kennisneming zijn toegt:zonden. voorzitter bij deurwaarders exploot beteeke:nd op 

Indien zulks door den raad noodig wordt ge• last van den officier van justitie of van den 
acht of door een der leden wordt verzocht, zal kantonrechter in wiens reasort de woonplaats van 
alsnog voorlezing geschieden von alle of van enkele den getnige gelegen is. 
·op den inventaris vermelde stukken. II. Wanneer de raad ve~dert bniteognats of 

30. De voorzitter doet voorts mededeeling aon in 'e Rijks overzeesche koloniën en hezittingen; 
den ·raad of de beklaagde zich al dan niet schrif- a. voor militairen behoorende tot de zeemacht 
tel ijk heeft uitgesproken over de echtheid en als vermeld snb Ia; 
juistheid van de in artikel 44 der wet genoemde ó. voor niet-militairen of voor militairen niet 
stokken. behoorende tot de zeemacht, op schriftelijk ver-

In bevestigend geval zal van hei geschrift voor- zoek van den voorzitter aan de betrokken ei viele, 
lezing geschieden en zal. .door den raad de geldig- rechterlijke of militaire autoriteit. 
heid van de door beklaagde ingebrachte bezwaren 34 . Vergadert de raad in Nederland dan moet 
worden overwogen. elke oproeping op zoodanig tijdstip den geinige 

31 . Vervolgens wordt overgegaan tot het hooren bereiken·, dat er ten minste drie vrije dagen 
en ondervragen van den beklaagde, waarbij hem moeten verloopen vóór den d81[ der verschijning. 
al dadelijk de gelegenheid moet worden geschonken · 35. De opgeroepen getuigen znllen, na gelijk- ·. 
ziéh - bijaldien znlks niet schriftelijk is geschied • tijdig in de zitting te hebben binneogestaán, de 
- uit te spreken over de echtheid en juistheid zaal verlaten en daarna bij opvolging weder worden 
van de in artikel 29 bedoelde stukken. binnengeroepen om t~ worden gehoord. 

Indien en voor zooverre zulks door hem wordt Zoo noodig neemt de voorzitter maatregelen, 
verzocht zal alsnog voorlezing geschieden van de dat de getuigen zich vóór het afleggen van hunne 
stokken welke nog niet ingevolge artikel 29 zijn verklaring niet over de zoak kun·nen onderhouden. 
voorgelezen. · 36. De voorzitter vraagt elke getuige af zijn 

32. Na ·dit verhoor wordt het daarvan in het naam, voornamen, ouderdom, beroep en woon
proces-verbaal opgenomen relaas aan den beklaagde plaats, alsmede of hij den beklaagde in familie
voorgelezen en na akkOQrdbevinding door hem of dienstbetrekking be1taat of bestaan heeft. 
onderteekend. Daarna deelt de voorzitter· aan Daarop wordt de getwge door den voorzitter 
den beklaagde mede, of en zoo ja, welke ~tnigen ondervraagd ; de getni~ mag bij het afleggen 
de raad wenscht te hooren. Zij nerzijds doet de van zijne verklaring slechts in zooverre van 
beklaagde daarna gelijke mededeeling aan den raad. schriftelijke aauteekeningen gebruik maken als de 

Het hQoren van de getuigen kan zoowel mon• raad veroorloven zal. 
deling als schriftelijk geschieden, zulks is ter De leden van den raad, de beklaagde en c. q. 
beoordeeling van den raad. diens verdediger mogen bij opvolgi.ng rechtstreeks 

Voor zoover de te hooren getuigen aanwezig aan eiken getni~ vragen stellen. 



2 FEB R U AR 1 1 9 Ü 3. 65 

De rechtat.reeksehe ondervraging door den be

klaagde of door 1ijn verdediger wordt op last 

van den raad ~', wanneer hij van oordeel 
is dat zij mishrnik maken van hnn recht. 

Na afl.oop van elk verhoor wordt het d1111rvan 

door den secretaris opgem1111kt relaas aan den 

~nige voorgele1en en na nkkO!)rdbevinding dOQr 

de1en onderteekend. 

Zoo noodig zal bij het getuigenverhoor gebruik 

gemaakt worden van do diéosten van een be-
eedigd tolk. . 

37. Als getuigen zullen niet zonder toestemming 

van den bek.laagde mogen worden gehoord en kunnen 

zich verschoonen van het efleggen van getuigenis: 

1°. des bekla11gden bloed• of aanverwanten in 

de rechte lijn ; 
2°. des beklaagden bloed- of aanverwanten in 

de zijlinie tot den derden 11:raad ingesloten ; 

· 3°. dea beklaagden echtg~noÖte of- vroegere 

echtgimoot~ na echtscheiding. 

38 . Tot het afleggen van getuigenis kunnen 

niet worden genoodzoakt zij, d!e nit hoofde van 

hunnen stand, hnn beroep of bon ambt tot ge

heimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent 

hetgeen, waarvan de wetenschap aan hen als zoo

danig is toevertro11 wd. 

39. Een opgeroepen getnige, die, _volgens de 

gelegaliseerde verklaring van een beYoegd genees

kundige, in de physieke onmogelijkheid verkeert 

zijne woning t e verlaten , knn niet genoodzaakt 

worden voor den raad te verschijnen. 

40. Indien de raad ingevolge het tweede lid 

van artikel 41 der wet wegens het niet ver

achijnen van een OPJl:eroepen getnige de zitting 

verdaagt, geschiedt voor zooveel noodig eene 

~ienw~ oproeping van getuigen. 

Blijkt een opgeroepen getuige te zijn overleden, 

dan wel te verkeeren in het geval, bedoeld in 

het voorgsa11d artikel, of weigert een getuige 

zijne verklaring af te l~n, dan kan de raad 

bevelen, dat zijne vroeger afgelegde verklaring, 

zoo die er iP, door den secretaris worde voorgelezen. 

Die voorlezing moet !(llSChieden, indien zij door 

den beklaagde of diene verdediger wordt verzocht. 

41. De raad kan hetzij ambtshalve, hetzij op 
verzoek van den ·beklllllJl:de of van dien& ver

dediger, getuigen met elkaar confronteeren. 
42. Nadat het getuigenverhoor is afgeloopen 

en c. Cl· de echriftelijke getuigenis of getuiii:enissen 
zijn ingekomen en aan den beklaagde zijn mede

gedeeld, wordt deze andermaal door den voor

zitter oodenraagd. 

1903. 

Na elk verhoor van den beklaagde wordt het 

daarvan opgemaakte relaa1 aan hem voorgeler.en 

en na akkoordbevinding door hem onderteekend. 

Ia alle verhoor van den beklaaii:de af~loopen, 

dRn wordt de verdediiter in de gelegenheid seateld 

zich van zijne taak te kwijten. 

43. Wanneer de beklaagde. de stilte of de orde 

op eene vergadering verstoort en vrnchtel0011door 

den voorzitter ia gewoarachnwd, kan de voor

zitter zijne verwijderinp: hevelen. De behandeling 

der zaak wordt voortgezet en aan den beklaagde 

in eene voige11de vergadering medegedeeld·, wat 
in zijne afwezigheid is voorgevallen. 

De verdediger blijft, indien hij dit verlapgt, 
bij het onderzoek ook buiten de aanwezigheid 

van den bekl1111ii:de t~nwoordig. 

44. Indien het onderzoek mocht Yorderen, dat 

deskundigen worden gehoord, zal d.Qor den r&lld 

aan _een of meer personen 'ferzocht worden om 

als zoodanig van advies te dienen. 

45. De raad is vrij in het bepalen van het 

aantal vergaderingen, in het belang van hei 

onderzoek te honden. Nochtans znllen de ter

mijnen tnsschen deze zoo kort mogelijk en zal 

het aantal niet grooter dan atrikt noodig 
moeten zijn. 

Wanneer het aan het einde van eene zitting 
noodig mocht blijken, dat een of meer der aan

wezijl;e getnigen bij de volgende zitting wederom 

verschijnen, zal de voorzitter hnn v6ór hon 

vertrek aanuggen de plaats waar eu den dag en 

. ket nor waarop die zitting zal worden gehouden. 

Zij zijn alsdaQ verplicht om zonder opnien.w 

te zijn opgeroepen ter zitting te verschijnen. 

Bij het niet . verschijnen op den aangezegden 

da11: wordt gehandeld als waren zij niet ver

schenen op eene oproeping. 
46. Rijst tijdens het onderzoek het vermoeden, 

dat de beklaagde zich heeft schuldig gemaakt 
· aan een atraf bnar feit, wnanoor hij voor den 

militairen rechter zon moeten terecht staan, dan 

. zal hiervan onmiddellijk omstandige mededeeling 

geschieden aan de antoriteit, door welke de 

beklaagde te dier znke naar den militairen rechter 

moot worden verwezen. 
Betreft. dit strafbaar feit de ponten, ter zake 

waarvan door den raad onderzoek wordt gedaan, 

dan wordt, wanneer er rechtsingang te11:en den 

beklaagde wordt verleend, de behandeling der 

zaak geschorst en de beklaagde door den voor

zitter ter beschikking gesteld van den militairen 

rechter. 
Il 
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Eén afschrift van het te dier zake te wijzen 
vonnis, wordt zoo spoedig 111ogelijk aan den 
Minister van Murioe toe~onden , door den 

fiskaal bij den zeekrijgsruad die het vonnis wees, 

dan wel door den aà.vocaat-fiscaal voor de zee
en landmacht, indien de Zljak door het Hoog 
Militair Gerechtshof ia. behandeld. 

Wordt bij het te dier zake gewezen vonnis, 

ontslag uit den dienst uitgesproken, dan wordt 

de rand overeenkomstig artikel 58 ontbonden. 
In het tegengesteld geval wordt door den 

Minigter van Marine een afschrift van dat 

vonnis en zoo noodig eene aanvnlling van de in 
artikel l bedoelde last.geving aan den samensteller 
van den raad toegezonden, na ontvangst waarvan 

de raad zijne werkzaamheden hervat. 
4 7 . Zoodra de zaak naar het oordeel van den · 

rud voldoende is onderzocht en d.oor ~en der 

leden omtrent hetgeen ged nrende d_e zittin!'lln 

van den raad i• verhandeld of voorgevallen meer 
inlichtingen worden verlangd, wordt het onder

zoek door den voorzitter gesloten verklaard. 
Na deze sluiting mogen door de leden geen 

beraadslagingen over de ,:aak zei ve of over de 

daarmede samenhangende 0Dl8tandigheden worden 

gevoerd. 
48. De raad gaat daarop over tot het uit

bre11gen van 1ijn ad vies. 
49. Voor dat door den voorzitter van den 

raad de eerste vraag, vermeld in artikel 46 der 
wet, wordt gesteld, worden · door hem aan elk 

der leden van den raad twee stembiljetten 

uitgereikt, op het eene waarvan het woord .ja", 
op het andere waarvan het woord .neen" is gedrukt. 

Is het doen drukken van stembiljetten niet 
lllO(lelijk, dan moeten de woorden .ja" en • neen" 
op alle biljetten , door een zelfde hand . worden 
geschreven . 

. Alle biljettell moeten uit papier van dezelfde 

hoedanigheid en kleur bestaan, eene lengte van 
20 c.M. en eene breedte van 12 c.M. hebben, 
eerst over de lengte in drieën en daarna over de 
breedte in drieën •dicht gevouwen zijn, met het 
woord .ja" of .neen" aan de binnenzijde, zoodat 
alle biljetten volkome~ hetzelfde uiterlijk · aanzien 
hebben . • 

leder lid neemt vervolgens het biljet, waarop 
het antwoord voorkomt, waarmede hiJ de in 
artikel 46 der wet vermelde eerste vraag meent 
te moeten beantwoorden en vernietigt daarna 
het andere biljet. 

50. Daarna wordt acbtereenvolgens door elk 

der leden hei biljc, dat. zijn antwoord op de 

eerste vraag bevat, opnieuw dicht.gel'Ouwe1t en 

door eene in het dek.se! aangebrachte gleuf van 

een gesloten bas geworpen. 

N ~dat door schndden van de bns de biljetten 

daarin zijn dooreengemengd, stort de secretaris 
·van den raad den inhoud° uit op een open schaal, 

waarna de biljetten geteld en, na door den voor
zitter te sijn geopend, eerst door he_m en daarna 

door een der andere leden van den raad overluid 
voorgelezen worden. 61llijktijdig wordt door den 
aecret&ris van de bevinding een afzonderlijk 

proces-verbaal op(lemaakt. Dadelijk daarop worden 
de biljetten door den voorzitter :vernietigd. 

5 1. Ia blijke~• dit proces-verbaal de eerete 

vraag bij meerderheid VH stemmen bevestigend 

beantwoord, dan wordt door den voorzitter de 
tweede in artikel 46 der wet omschreven vraag 

ge.iteld en wÖrdt daarbij op de in de beide 

voorgaande artikelen van dit reglement omschreven 
wijze (lehandeld. 

52. Het proo4:a~verbaal der stemming wordt 
vervolgens- na door den voorzitter en de leden 
te zijn ondi,rteekend, met de processen-verbaal 

der sittio~n en alle 11er~ere stukken, met bij
voeging van een ,inventaris, in handen gesteld 

van den ~mensteller van den raad, die van het 

proces-verbaal der stemming een afschrift doet 
nemen en dit tegen ontvangbewijs aan den be

klaagde doet toekomen. 

Daarna worden alle stukken - het even ver

melde ontvangbewijs daaronder begrepen - door 

den samensteller van den raad aan den Minister 
van Marine toegezonden. 

53. De samensteller van den raad ontbindt 

vervolgens den . 1'118:d en stelt zoo noodig ·op dê 
reisorder van den voorzitter de p;evorderde ver
klaring; de voorzitter handelt op (lelijke wijze 
met de reisorders van de overige leden. 

H O O F D S T UK Il. 

Va n de ra· den va n a p p è 1. 

54. Indien de Minister van Marine, oa kennis
neming van de op de zaak betrekking hebbende 
stukken, gebrnik meent te moeten maken van de 
bevoe!l:dheid omschreven in artikel 48 der wet, 
onderwerpt hij aan de K_oniogin een voorstel tot 
het benoemen van een voorzitter van een ter 
zake samen te etellen raad van appèl. 

De Minister\ ioet, gelijktijdig met dit voorstel, 

aan den beklaagde langs den hiërarchieken weg mede-
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deeling toekomen van het feit, dat de zaak nader 
door een raad van appèl zal worden onderzocht. 

-55. Wenecht de beklaagde in beroep te komen, 

dan wordt het daartoe door hem aan de Koningin 
gerichte bezwaarschrift in banden gesteld va11 
den Minister van Marine, die daarop . een voorstel 
doet als in het eerste lid van het voorgaande 
artikel bedoeld. 

De Minister handelt daarop ten aanzien van 
den beklaagde wederom op de wijze als in het 
tweede lid van dat artikel is bepaald. 

56. Door den Minister van Marine wordt met 
het samenstellen van den_ raad van appèl belaat 
een in dienst zijnd vlagollicier of een ala vlag• 
officier gepeneionneerd officier van hoogeren rang of 
meerderen ouderdom van rang dan den bij Konink
lijk besluit benóemden voorzitter van dien raad. 

Tot leden van den raad van appèl kunnen, in 
verband met den rang van den beklaagde en met 
het bepaalde in het loatste lid van artikel 411 
der wet, worden geroepen de personen genoemd in 
artikel 6 sub 1, 2 en 6 zoo zij van minderen ouder
dom van rang oflageren rang zijn dan de voorzitter. 

57. Door den Miniater van Marine wordt aan 
den samensteller van den raad van appèl kennis 

gegeven van het Koninklijk besluit, waarbij de 
voorzitter van den raad van appèl is benoemd, 
onder overlegging van alle stukken welke op de 
zaak betrekking hebben. 

Dèze kennisgeving vervangt de lastgev ing bij 
den raad van onderzoek voorgeschreven. 

58. De bepalingen van dit reglement omtrent 
het samenstellen en de wijze · van werken van 

den raad van onderzoek, gelden met inachtneming 
van het. bepaalde in de . beide voorgaande artikelen 
ook voor den raad van appèl, met dien verstande 
evenwel: 

1 °. dat de beklaagde éénmaal ten hoogste twee 
der tot lid of plaatsvervangend lid van den raad 

van appèl aangewe7.en personen, doch niet den 
bij Koniaklijk Besluit benoemden voorzitter zal 
mogen wraken; 

2°. dat den beklaagde, als hij dat niet ver• 
langt, niet opnieuw )nzage van de op de zaak be
trekking hebbende stukken -:- al• hedoeld in 
artikel 20 - behoeft te worden verleend; 

3°. dat de officier, welke door den beklaagde 
zal worden aangewezen om hem in zijne ver
dediging Toor den raad van appèl bij te staan, 
niet dezelfde persoon behoeft te wezen·, als die 
welke bij de behandeling der zaak door den raad 
van onderzoek met die taak was belast. 

HOOF D STUK III. 

V a u d e h e r z i e n i n g. 

59. Met inachtneming van het bepaalde i~ 
het tweede lid van · artikel 55 der wet, gelden 
voor de samenstelling en de wijze van werken 
van de raden van onderzoek en van appèl, die 
ingevolge het tweede lid van artikel 54 der wet 
belast worden met de herziening van een ~itge• 
bracht advies, dezelfde regelen als in dit reglement 
in de beide voorgaande hoofdstukken zijn voor• 
geschreven voor de samenstelling en ,Je wijze van 
werken van de raden van onderzoek en van 
appèl, met dien verstande: 

1°. dat een raad, belast met eene herziening 
van een uitgebracht advies, zal vergaderen in een 
plaats waar eene maritieme directie ia gevestigd, 

dan wel te '• Gravenhage, ter beslissing van den 
Minister van Marine; 

2° . • dat bijaldien hij, omtrent wien het be
twiste ad vies werd nitgebracht, overleden mocht 
wezen, de hem ala beklaagd officier toegekende 
rechten overgaan op hem of haar, die op grond 

van artikel 53 der wet de aanv~ om her• 
ziening heeft ingezonden. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de kosten van het onderzoek. 

60. Verlangt de beklaagde afschrift van stukken, 
welke tot zijne zatik behooren, dan wordt hem 
dit door de zorg van den voorzitter van den raad 

verleend. Tot het maken van zóodanig afschrift 
zal de voorzitter de hnlp inroepen van de hoogste 
militaire autoriteit der zeemacht ter plaatae waar 
de rao.d vergadert. Vergadert de raad te 's Gra
venhage dan zal de hulp van het departement 
van M~rine worden ingeroepen. Van overgelegde 
conduite-rapporten van beklaagde zullen hem geen 
afschriften mogen worden nitirereikt. 

61 . Het vervaardigen van afschriften geschiedt 
kosteloos voor den beklaagde en voor den S~t. 
. 62. De kosten ~an desknndigén zijn voor reke

ning van den Staat, In Nederland worden ze 
berekend overeenkomstig de bepaliogen van het 
tarief, vastgesteld bij de wet van 18 April 1874 
(Staat16lad n°. 66), zooals dat èedert is gewijzigd, 
en verr~kend Öp de door de belanghebbenden aan 
den Minister van Marine in te zenden declaratiën 
in duplo (waarvan zoo noodig een exemplaar op 
gezegeld papier moet zijn gesteld). · 

Buiten Nederland worden die kosten berekend 
5* 
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overeenkomstig de ter plaatse geldende bepalingen 

en verrekend op declaratiën in duplo, waarvan 
zoo ooodig één op zegel, in te dienen aan den 
9fficier van administratie, die ingevolge het be
paalde in artikel 84. tot het doen van betalingen 
is aangewezen. 

Deze ··declaratiëo moeten door hem die als 

voorzitter van den raad fnligeert of !(llfn ngeerd 
heeft, worden onderteelçend, met de vermeldin,r 
dat zij zijn dengdeltk, overeenkomstif? het tarief 
en on vergolden. 

63. De kosten van de getuigen, die ingevolge 
artikel 58 der wet voor rekening van den be

kla&11:de kunnen komen - daaronder begrepen 
de kosten van dagvaarding - worden, voor zoo• 
verre zij naar het oordeel van den voorzitter niet 

noodeloos zijn gemaakt, door den Staàt voorge• 
schoten en bij gevolgd ontslag nit den dienst op 
den beklaagde verhaald. 

64. De kosten van de getuigen worden, on• 
verschillig te wiens laste zij komen, onmiddellijk 

na afloop van de zitting, waarop die getnigen 
zijn verschenen, door den VOOl'Zit.ter toegesehat. 

De toegeschatte bedragen, voor zooverre die 
ten laste vno den Staat komen of door den Staat 

worden voorgeschoten, worden terstond na de 
toeschat ti n11: ann den belanghebbende uitbetaald. 

Die uitbetaling benevens alle verdere uit het 
onderzoek voortvloeiende betalingen geschieden, 
wanneer niet anders in dit reglement wordt be
paa\d, in de gevallen genoemd in artikel 4.: 

sub A. 1°. door den chef van het bureau Zegel, 

leges enz., bij het departement van Marine te 
'a Gravenhage; 

sub A 2°., I a, IJ en c, door den gri~er van 
de betrokken maritieme directie; 

snb A 2°., II a en i, door den officier van 
administratie aan boord van den bodem waar de 

raad vergadert ; 

sub A. 2°., II c door den officier van admi• 
nistratie gedetacheerd aan de IJ Ide afdeeling van 
het depai-temeot der Marine te Batavia zoo de 

raad te Batavia vergadert en door den officier 
van administratie van het wachtschip te Soerabaja 
zoo de raad te Soerabaja vergadert; 

snb B als hierboven voor de gevallen sub A. 
is aangegeven. 

De betaalde gelden worden op de in artikel 7 4, 

bedoelde wijze met 's Rijks schatkist verrekend. 
Bij die verrekening worden de voor iederen getuige 
afzonderlijk opgemaakte en door hen gequiteerde 

toeschatringen door den voorzitter overgelegd. 

Deze toeschattingen zijn vrij van het recht 
van zegel. 

65. Zoo spoedig m~gelijk na het uitbrengen 
van eene dagvaarding zendt dt1 belanghebbende 

deurwaarder eene door de bevoegde rechterlijke 

autoriteit getaxeerde declaratie in aan den Minister 
van Marine. 

De Minister van Marine doet, iu verband met 

artikel 88, nagaan of deze kosten door den Staat 
moeten worden betaald of voorgeschoten. Is dit 
het geval, dan worden de declaratiën, na door 

hem· die als voorzitter van den raad fungeert of 
gefungeerd heeft , voor deugdelijk "te zijn onder

teekend, ter verrekening toegezonden aan den 

chef van het bnl'ellu Zegel, leges enz. bij het 
departement van Marine, zoo de raad te 's Graven• 
hage vergadert of aan dt.n gi-tffier van de be

trokken maritieme directie, ioo de raad in eene 
maritieme directie vergadert. Moeten deze kosten 
niet door den Staat worden betaald of voor• 

geschoten dan worden de declaratiën aan den 

betrokke11 deurwaarder teruggezonden onder mede• 

deeling, dat hij zich tot het verkrijgen van be
taling tot den beklaagde zal· hebben te wenden. 

66. De uitgaven werkelijk gedaan voor het 

vervoer van gevangenen of van gegijzelden die 

als getuigen zijn gehoord, worden door de in 
artibl 64 genoemde ambtenaren of officieren aan 

den Staat in rekening gebracht. 

Gewapend militair geleide tot overbrenging 

van zoodanige getuigen wordt op verzoek van 
den voorzitter van den raad kosteloos voor den 
beklaagde verstrekt door de zorg van de hoogste 
militaire an toriteit der zeemacht ter plaatse waar 
de raad vergadert, en zoo de raad vergadert te 
's Grannhage, door den commandant van het 

korps mariniers. 
Evenzoo komen niet ten Jaste van beklaa11:de 

de kosten van het vervoer van gevangenen in 
cellulaire of andere rijtuigen. 

De in het laatste en in het voorlaatste lid 
bedoelde kosten komen ten Jute vao den Staat. 

67. De voorzitter van den raad zal aan de 
gehoorde getuigen, die zulks verlangen, vóór bon 

vertrek eene vergoeding voor réis• en verblijf• 
kosten toesoha tten: 

Bij die toeschatting zal hij in billij kheid reke• 
ning houden met de werkelijk door de getuigen 
ten gevolge van hunne oproeping gemaakte of 
nog te maken onkosten, in Nederland bovendien 
met de verdeeli ng in klassen en het tarief, vast
gesteld bij het Koninklijk Besluit van ó J ~onari 
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1884 (Staat86lad n°. 4), (1) en in 's Rijks overzeesche . 

koloniión en bezittingen met de daar te lande 
geldende tarieven voor reis- en verblij fkosten. 

68. Bij het bepalen van de vergoeding, in het 

voorgaand artikel bedoeld, ten behoeve van ge• 
tnigen , die zich ten gevolp;e van ziekte of 

lichaamsgebreken of in verband met hou leeftijd 
door een ander hebben doen vergezellen, zal de vuor• 

zitter, indien dit geleide naar zijne meening noodzn
·kelijk waa, daarmede in biJJijkbeid rekening honden. 

69. Boven en beh_alve de vergoeding bedoeld 
in artikel 67 kan door den voorzitter a:in niet
militaire getuigen, die niet door ~en Staat, de 

provincie of de gemeente worden bezoldigd, of 
die niet zijn bezoldigde beambten of bedienden, 
bevoegd tot het opsporen Tnn misdrijven of tot 
het opmaken van dnart,:,e betrekkelijke"\'erklaringen, 

verbalen en relazen, eene billijke vérgoeding voor 

tijd verzuim worden toegeschat. 
70. Aan gevangenen of ~ijzelden, die nis getui

gen zijn gehoord wordt geene vergoeding toegeschnt. 

71 . Indien na het zittin@.nemen enkele leden 
van den rnad of in bijzondere ,:evnllen alle leden 

zich, ten behoeve van het onderzoelr, naar elders 
moeten begeven , zijn zij daartoe gemoehtigd. 

De uit dien hoofde op te maken declarntiën 

van den voorzitter en ile leden voor reis- en 
verblijfkosten, berekend volgena de ter plaatse · 

geldende voorschriften, worden ingediend ann het 

departèment van Marine te 's Grnveoh~. wanneer 

de rand vergadert in Nederland of buiten Neder
landscb Oost-Indië en aan het departenien t der 
Marine te B11tavin wanneer de rBBd vergadert 
in Nederlandsch Oost-Indië. 

72. Voor kosten, eventueel verschuldigd voor 

hour van lokalen tot het honden van vergade
ringen als bij dit reglement gevorderd, wordt 

eene afzonderlijke declaratie opgemaakt. 

Zij wordt door bem, die fungeert of gefnngeerd 
heeft 11ls voorzitter van den rand, voorzien van 
eene verklaring tot Mnwijzing van het aantal 

dap;-en, dat de raad de lokalen voor zijne ver
gaderingen in gebruik heeft gehad. 

Nadat de rekening is 11:0edgekeurd door den 
aamenateller van den raad , wordt zij op de 
gewone wij,e voldaan door den ambtenaar of 
officier daartoe i11 artikel 64 aangewezen. 

73. De overige onkosten welke een nood zakelijk 
gevolg zijn van de behandeling der zaak, worden 

(1) Dit besluit is bij dat van 24 Februari 1898, 
S. 56, gewijzigd. 

door den voorzitter voldaari, die de daartoe benoo

digde gelden tegen ontvangbewijs verkrijp;t van den 
ambtenaar of officier van administratie, die in arti

kel 64 voor het è.oen vao betalinp;en is aangewezen. 

Deze kosten komen ten laste vnn den Staat, 
74. Nadat de werkzaamheden van den raad 

zijn afgeloopen, zullen de op dat oogenblik door 
den betrokken ambtenaar of officier van adminie• 
tratie ingevolge dit reglement gedane oitgaven, 

naar gelan~ zij door d~n Staat moeten worden ge• 

drogen dan wel ten laste van beklaagde kn~nen 
worden p:ebracht, op twee afzonderlijke declarntiën 

worden gebracht en verantwoord . 

Deze declaratiën worden goedgekeurd door hem 

die als voorzitter van den raad heeft gefnngeerd 
en ingezonden aan het departement van Marine 

te 's Gravenhage, met uitzondering van het geval 
dat de raad heeft verp;aderd in Nederlandsch Oost

Indië, zullende de declarstiën dan worden ingezon

den aan het departement der Marine te Batavia. 
Later gedane betalingen worden verrekend bij 

snppletoire doolaratiën, op overeenkomstige wijze 
opgemaakt en goedgekeurd. 

75. Indien de kosten, die ingevolge artikel 58 
der wet ten laaie vnn den ontslagen officier zijn 

p;ebncht, op hem zijn verhaald, of wel indien 
die kosten tengevolge van de ometnndigbeid, dat 
de betrokken officier niet uit den militairen 

dienst wordt ontalRgen , voor rekening van den 
Staat blijven, kan de Minister v~n Marine op aan

vrage van de noodeloos ten verzoek-e van beklaagde 
.geboorde getnij!en of vim de denrwanrders, die 
hen dagvaarden, bevelen, dat de hun toegescbatte 
gelden, voor zooverre die door den beklaagde oog 
'niet zijn voldaan , worden ingehouden op het 

traktement, dot deze nog mocht te vorderen hebben. 
76. Hetgeen in dit hoofdstnk ten aanzien van 

den beklaagden officier is bepaRld, geldt in 11teval 

van herziening, ten aanzien van hem of haar, 
die de herziening heeft aangevraagd. 

Ooerga"!}8/Jepaling. 

77 . Mocht bij de inwerkiogtredin11: van dit 

reglement een onderzoek nis hierin bedoeld, 

hangende zijn, dan zal dit worden voltooid 
volgens de bij den aanvang van dat onderzoek 

geldende voorschriften. 
Behoort bij Koninklijk Besluit van 2 l<'ebrnari 

1903 (Staat8!Jlad n•. 64). 
Mij bekend, 

De Min. r.an Oorlog, ad interim Min. van Marine, 
1get.) J. W. B ERGAl!iSIUS . 
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2 Febrwzri 1903. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een reglement betreffende de raden van 

onderzoek en van appèl, bedoeld in de Be
vorderingswet voor de Landmacht 1902 
(Staats/Jlad n°. 811). S. 66. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 1 November 1902, Kabinet, litt•. B• ' ; 

Gezien de Bevorderingswet · voor de Land
macht 1902; 

Den Raad van State geboord (ad viea van 
19 December 1902, n°. 10) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Januari 1908, Kabinet, 

_litt•. Q•; 
Hebben goedp:evonden en verstaan : 

J. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

reglement, betreffende de raden van onderzoek 

als bedoeld in artikel 1 van de Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902, hetzij in werkelijken die111t, 
hetzij op non-activiteit, in de termen valt om 
ter zake van een of meer der bij artikel 42 dier 
wet genoemde gevallen, voor eeneo raad van 
onderzoek te worden !(eroepen, richt de Minister 
van Oorlop: deswege den schriftelüken lo.st tot 
de anto1·iteit, welke ingevolge de bepalinge11 van 
dit reglement met de same11&telling van zoo. 
danigen raad. is belast. 

De daartoe betrekkelijke lastgeving gaat ver
gezeld VO.D de in artikel 5 6 der wet J{CDoemde 
stokken,; bijaldien zij een officier geldt, die op 

non-activiteit ia geateld, bevat zij zoo mogelijk 
tevens de mededeeliog van diens verblijfplaats. 

en van appèl, bedoeld in de Bevorderingswet · 
voor de Landmacht 1902 ; en 

2. Zoodra de same_nsteller van den raad ge
noemde lastgeving ontvangen heeft, atelt hij den 

commandeerende-officier van het korps of van den 
staf, dan wel den chef van het dienstvak of de 
inrichting, ondçr wiens onmiddellijke bevelen de 
bekl~e officier is geplaatst, onverwijld langs 

IT. te bepalen, dat dit reglement in werking 
zal treden op denzelfden dag als de so b I ge
noemde wet. (1) 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk met het daarbij 
vastgestelde reglement in het Staats/Jlad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State , mede
gedeeld zal worden. 

's .Gra venhuge, den 2den Februari 1903. 

W I L H E L M I N A. 

J)e Min. van Oorlog, (§et.) J. W. B11:BGANBIUS. 

( Uitgeg. 10 Fe/J,·. 1908.) 

REG L .E M E N T 6etrejfettde de samen
&telling en de 1Dij11e van 1Dt1rken van de 
raden van ondl!r11oek en van appèl bedoeld 
in de Bevorderingnoet voor de landmaclit 
1902 (Staatsblad n•. 89). 

HOOFDST U K I. 

V a n d e r a d e n v o. n o n d e r z o e k. 

11:11:BSTI!: Al"DlCELING. 

'Yan de samenstelling van den raad. 

Art. 1. Bijaldien een officier van de landmacht, 

(l) Bij bealnit van 9 Februari 1903, S. 71, 
bepaald op 1 Maart 1908. 

den hiërarchieken weg in kennis mP.t 'a Ministers 
111.Stgeving, met opd\-acht dien officier daarvan 
zoo spoedig mog,,lijk scbriftelijk te onderrichten. 

Dient de beklaagde onder de onmiddellijke be
velen van den samensteller van den raad , dan 
geachiedt bedoelde schriftelijke 111ededeeling door 
dezen rechtstreeks aan den beklaagde. 

De in het eerste lid genoemde commandeerende
officier of chef doet daarop, langs den hiërurchieken 
weg, aan de hoogste autoriteit van het wapen, 
den staf, het dienstvak of de inrichting een af-
schrift van de lastgeving toekomen. . 

De beklaagde zal, na· het ontvangen van de 
' schriftelijke mededeeling in het eerste lid van 

dit artikel bedot"ld, geen dienst meer doen tot
dat omtrent zijne zaak is beslist. 

3. Geldt de lastgeving van den Minister van 

Oorlog een officier die op non-activiteit is !(C&teld, 
dan gell<lhiedt de in het eerste lid vun artikel 2 
bedoelde mededeeling aan beklaagde, rechtstreeks 
bij 11angeteekendeu brief door den Miniater, ter
wijl alsdan de toezending van een afschrift der 
lastgeîin11: aan de hoogste autoriteit van het 
wapen, den staf, liet dienstvak of de inrichting 
geschiedt door de antotiteit met de samenstelling 
van den raad belast. 

4. Een raad van onderzoek zal vergaderen ·, 
A. ln gewone tijden : 
1°. indien de beklaagde den rang bekleedt van 

opper- of hoofdofficier, te 's Graoenkage ;. 
2°. indien hij den rang bekleedt van subaltern-
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officier, in de standplaats van den bevelhebber in 
de militaire afd.eeling, tot welkè, ingevolge de 
militair-territoriale indeeling des Rijke, hét garni
zoen of de verbl~fplaats van den beklaagden 
officier beho~rt ; 

B. _In tijden tJan oorlog af oorlO!J8!Jevaar : 
in de plaats daartoe door den Minister van 

Oorlog, in verbanil met de omstandigheden· en 
voor zooveel mogelijk niet inachtneming van het 
sub A gestelde, aan te wijzen. 
· 6, Met de samensteÜing van den raad is belàst: 

l 0
• in het ge;al genoemd snb A 1°. van het 

vorig artikel, de hoogste en oudste in rang der 
opperofficieren van het ieger ; 

2°. in het geval genoemd sub A 2ó., de bevel
hebber i_n de betrokken ~ilitnire afdeeling ; 

3°. in het geval bedoeld sub B, . dezelfde :rnto
riteit ale, iu verband met den rang van den be
klaagde, daarvoor sub 1°. en 2°. hiervoren is 
aangewezen, of - voor zoover de omsta~digheden 
zulk11 niet moc~ten toelaten ~ de autoriteit, 
daartoe door den Minister van Oorlog aan te wijzen. 

Desgevorderd zal de samenstelling van den 
raad ook aan een als opperofficier gepensionneerd 
officier kunnen worden opgedragen. 

6. Met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 45 en 48 der wet kunnen tot het lidmaat
schap van den raad worden geroepen ; 
· 1°. in het geval, genoemd sub A 1°. van ar

tikel 4 : alle actieve opper- en hoofdofficieren 
van het leger ; 

2°. In het geval, genoemd sub A 2°. van dat 
artikel : alle actieve officieren, behoorende tot de 
garnizoenen der militaire afdeeling, waa~van de 
bevelhebber met de samenstelling van den raad 
belast ie. Officieren, die tijdelijk in eene mili
taire afdeeling werkzaam gesteld of gedetacheerd 
zijn of wel daar dienst verrichten, worden, ten 
aanzien van de bepalingen ·van dit reglement, 
beschouwd als tot de garnizoenen der betrokken 
militaire afdeeling te beb.ooren ; . 

3°. in het geval, genoemd enb B van gemeld 
artikel 4 : zooveel mogelijk dezelfde officieren 
als daarvoor in verband met den rang v_an' den 
beklaagde, sub . 1°. en 2°. hiervoreu zijn aan
gewezen ; desnoodig zullen door den Minister 
van Oorlog de garnizoenen of afdeelingen- van 
het leger worden aangewezen, waarvan de offi
cieren tot het lidmaa~chap zullen innnen worden 
geroepen. 

7. Indien het gevorderde aantal actief dienende 
opper-; hoofd- of subalterne officieren niet be-

schikbaar mocht wezen, zal de _raad val) onder
zoek met inachtneming van het bepaald11 in de 
artikelen 45 en 48 • der wet, voltallig gemaakt 
worden door de aanwijzing van gepensionneerde 
of van op non-activiteit gettelde officieren, die 
aan de hierna beschreven loting zullen -deel
nemen. 

De Minister van Ool'log doet daartoe zoo naodig 
aan de ·autoriteit, die met de samenstelling van 
den raad belast is, eene opgave toekomen van 
de gepensiouneerde of op non-activiteit gestelde 
officieren, die voor de aan wijzing in de termen 
vallen~ • 

8. Indien de hoogste en ~ndste in rang der 
opperofficieren van het leger of wel eenige andere 
door den Minister van Oorlog, op grond van 
artikel 5, aan te wijzen autoriteit als samensteller 
;an den raad optreedt, handelt deze te dien aan
zien zooveel mogelijk op dezelfde wijze, en in elk 
geval naar dezelfde beginselen als in dit reglement 
voor den bevelhebber in de militaire afdeeling is 
voorgeschreven. 

Noodzakelijke afwijkingen, in verband met de 
alsdan bestaande verhoudingen, mogen nimmer.ten• 
gevolge hebben, dat de rechten van den beklaagde 
op eenig,irlei wijze worden verkort. 

9. Indien de bevelhebber in eene militaire af• 
deeling ale samensteller van den raad optreedt, 
geeft hij zoo spoedig mogelijk na ontvangst van 
de lastgeving, in artikel 1 bedoeld, op v;ertronwe
lijke wijze aan de onder zijne bevelen staande 
plaatselijke en garnizoenscommandanten kennis 
van den naam, de voornamen, den rang en den 
ouderdom in rang- van den beklaagden offici_er, 
met opdracht op gelijke wijze samen te stellen 
en on verwijld aan hem in te zenden eene nomina
tieve opgave, betreffende de officieren van het 
garnizoen, die voor zoover hunnen rang of ouder
dom in rang betreft, in verband met den inhoud 

• van tabel litt. A, behoorende bij de wet, tot het 
lidmaatschap van den raad kunnen worden 
geroepen. 

10. In de in artikel 9 bedoelde opgaven moeten 
de namen van de daarop vermelde officieren rangs
gewijze en naar ouderdom van rang worden in• 
geschreven. 

Daarbij . moet worden vermeld : 
a. de datum waarop een met bnitenlandsch 

verlof afwezig officier in het garnizoen zal 
terogkeeren ; 

IJ. als boven betreffende een officier die met 
verlof voor herstel van gezondheid afwezig is; 
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e. het tijdstip, waarop een officier die ziek is, 
naar het oÓrdeel van den behandelenden genees
heer zijn gewonen dienst vermoedelijk zal kunnen 
hervatten. 

Officieren die bl~kens de Staatscourant tot een ; 
hoogeren rang zijn bevorderd, moeten in hun 
nieuwen rang in de opgaven worden ingeschreven. ' 

Mntatiën die in de garnizoenen plaats vinden 
en van invloed zijn op de reeds ingezonden opgaven, 
moeten bij suppletoire opgave aan den bevelhebber 
worden medegedeeld en 48 uren vóór het unr, 
waarop de in art. 4 7 der wet vermelde loting 
zal plaats hebben, bij dien opperofficier zij.1,1 injte• 
komen. Van m11t11tiën welke den daarop volgenden 
dag nog mochten plaats vinden, wordt telegraphisch 
bericht gezonden. 

11. Met gebruikmakin{!: van de nominatieve 
opgaven, in artikel 9 vermeld; wordt door den 
bevelhebber een verzamelstaat A -samengesteld 
waarin alle officieren, die tot het lidmaatschap 
van den raad kunnen worden opgeroepen, rangs• 
gewijze en naar ouderdom van rang worden 
ingeschreven. 

Met de omstandigheden, vermeld in artikel 48 
der -wet , wordt bij de samenstelling van den 
verz11melstaut A geen rekening gehouden.~ 

Na out.angst van de suppletoire of nadere 
telegruphische opgaven wordt de verzamelstaat 
zooveel noodig aangevuld of gewijzigd en, 24 uren 
vóórd11t de loting zal aanvangen, afgesloten. 

De verzamelstaat wordt door den bevelhebber 
ondel"teekend. 

12. De loting, bedoeld in artikel 47 der wet, 
welke zal moeten plaats hebben zoo spoedig als 
met het oog op de voorafgaande verrichtingen 
mogelijk is , geschiedt in de standplaats van den 
betrokken bevelhebber in de militaire afdeeling. 
· De dag en het uur waarop, alsmede het lokaal· 

waarin de loting zal plaats hebben, worden minstens 
drie dagen te voren door den bevelhebber ter kennis 
gebracht van de betrokken plaatselijke of garnizoens
commandanten en van den beklaagden officier. 

De bevelhebber is bevoegd, zoo noodig, tot 
gezegd doeleinde een lokaal te huren. 

13. De loting geschiedt zooveel mogelijk in 
tegenwoordigheid van alle officieren der landmacht, 
die in het garnizoen aanwezig zijn en in de termen 
vallen om in den samen te stellen raad zitting 

-te nemen. De beklaagde moet, desverkiezende, 
· -daarbij mede worden toegelaten. 

De bevelhebber wijst een der aanwezige officieren 
aan, om hem bij de loting beh11lpzaam te zijn, 

alsmede een ander officier om de aanteekening te 
houden in het volgend artikel bedoeld. 

14. De loting geschiedt rangsgewijze, aanvan
gende met de officieren van den hoogaten rang , 
die in verband met den inhoud van tabel litt. A, 
behoorende bij de wet, in den raad zitting hebben 
te nemen. 

Voor eiken rang wordt eene a(zonderlij ke loting 
gehouden, waarbij telkenmale slechts zooveel van 
doorloopende nummers voorziene en opgerolde 
lotingsbiljetten in een daartoe bestemde bus 
worden !(ede.an , als er officieren van dien rang 
in de betrokken militaire afdeeling beschikbaar 
zijn. De namen van de officieren worden naar 
de volgorde van hun rang of ouderdom van rang 
door den bevelhebber overluid van staat A voor• 
gelezen, waarna de genoemde officier zoo hij aan
wezig is, persoonlijk een biljet uit de bus neemt, 
terwijl zulks in tegengesteld geval,. voor hem, 
geschiedt door den officier, die den bevelhebber 
bij de loting behulpzaam is. Nadat het getrokken 
biljet is ontrold, wordt het daarop gestelde volg
nummer door den be_velhebber overluid voorge
lezen en op den verzamelstaat A , vermeld in 
artikel 11, achter den naam van den officier 
aangeteekend. 
· Zoodra op deze wijze voor alte in ll8omerking 
komende rangen is gehandeld en de bevelhebber 
zich overtuigd heeft , dat achter den naam van 
alle op den verzamelstaat A voor komende officieren 
een volgn nmmer is gesteld, is de loting ge
eindigd. 

15. Op grond van de uitkomsten der loting 
wordt _door den bevelhebber een verzamelstaat B 
opgemaakt , waarin, beginnende met de laagste 
lotingsnummers, naast elkander worden gesteld 
zooveel, overeenkomstig de tabel litt. A der wet 
samengestelde zeventallen, als er officieren in den 
rang, welke in die tabel voor den voorzitter van 
den raad is aangewezen, beschikbaar zijn. 

Het . eerste zevental zal derhalve bestaan uit 
de officieren die bij de loting voor hunnen rang, 

het nummer l or wel bijaldien er meer officieren 
van · gelijken rang in den raad zitting hebben te 
nemen, de nummers 1 en 2 of · wel 1 , 2 en 3 
getrokken hebben , terwijl het tweede zevental is 
samengesteld uit hen die de daarop volgendé 
nummers hebben getrokken, en zoo vervolgens. 

16. De bêvelhebber O!èrtuigt zich, na het 
opmaken van den in artikel 15 bedoelden ver- · 
zamelstaat B, zoo noodig door aan de betrokken 
personen de gevorderde vragen te stellen , in 
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hoenrre bij het eerste se ven tal al dan niet voldann hiervoren om11ebreven in de artikelen lli, 16 en 17, 
is aan de re~len, gtsteld in artikel 48 der wet. daarbij allereerst de vervangers nemende nit het 

Is znlks ni"et h&t geval, d11n worden de dien- ~erstvolgend zevental. 

tengevolge uit het eerste zevental nitvallende Ten aanzien vnn die vervangers wordt dan 

officieren vervan~n door officieren nit bet tweede weder gehandeld als in artikel 18 ten aanzien 

zevental, deze laatste door personen nit het derde van de aanvankelijk aangewetenen is bepllllld. 

zevental en zoo vervolgen,, waarbij telkenmale de . 20. Zijn binnen den in artikel 18 aanp:eduiden 

laagste n nmmers het eerste voor in vallen zullen termijn geen bezwaren tegen het zitting nemen 

worden aangewezen. Zoo noodig wordt deze ver- in den raad bij den bevelhebber ingekomen, 

wisaeling herhaald totdat zoowel in het eerste als , worden de ingebrachte bezwaren door deze anto

in het tweede zevental a•n de even vermelde . riteit niet als gegrond aangenomen of is · aan ar

r~len is voldaan. De namen der nitvallende ofli- ! tikel 19 het vereischte gevolg gegeven, dan wordt 

eieren worden van den verzamelstaat B geschrapt. door die antorit~it van de samenstelling van den 

Indien een of meer officieren moeten nitvallen raad en von de namen der plaatsvervangende 

op itrond vnn het derde Jid van artikel 45 der leden !an~ den hiërarchieken wey:, binnen 24 

wet, is het de jongste of zijn het de jongeren in uren, mededeeling M9daan ann den beklaàgde. 

rang of in onderdom van rang van degenen die Bij die mededeellng wordt een bewijs van o~t-

elkander in den verboden graad van bloedver- vangst gevoegd, dat ·door beklaagde, na invulling 

wantschap bestaan. en onderteekeninll', onverwijld rechtstreeks aan den 

17. De bevelhebber overtuigt zich vervolgens, bevelhebber moet worden teruggezonden. 

in hoeverre alsnn in het eerste en het tweede 21 . De beklaagde is nrplicht, binnen 48 nren 

zevental wordt voldnan aan het voorschrift, bedoeld nà ontvangst van de mededeelinf?, in het voor-

in de derde en vierde zinsnede van artikel 45 gaand artikel bedoeld , rechtstreeks schriftelijk 

der wet. In ontkennend gevnl 1iû, allereers~ door aan den samensteller van den raad te beriêhten, 

onderlinge verwisseling tusschen het eerste en of door hem al dan niet gebruik zal worden ge-

tweede en zoo noodig ook door aanwijzing van maakt van het hem bij artikel 50 der wet ver-

officieren uit het derde of volgende zevental, het zekerde recht van wraking; maakt hij van dat 

in evengenoemd wetsartikel voorgeschrevene worden recht gebruik, dan moet hij tevens mededéelen 

opgevolgd. Daarna zullen de officieren van het welk Jid of plaatsvervangend lid, c. q. welke 

eerste zevental voorloopig ·als :klden, die van het leden of plaatsvervangende leden door hem worden 

_tweede zevental als pllllltsvervangende leden worden gewraakt. 

beschonwd. · In dit geval wordt door den bevelhebber in de 

! 8. Van de name~ der in het vorige artikel vervanginf? van de gewraakte leden of plaatsver-

bedoelde voorloopig aangewezen led~ en plaatsver- vangende leden, voorzien overeenkomstiir artikel Hl. 

vangende leden van den raad 1\'0rdt door den 22. Zijn de in het voorgaande artikel bedoelde 

bevelhebber kennis gegeven ann de betrokken vervangingen bewerketelligd , of wel h:eeft de be-

plnatselijke- en garnizoens-commnndanten met op• velhebber van den beklangde bericht ontvangen, 

d.nwht, aan die officieren daarvan zoo spoedig dat door hem van het recht van wraking geen 

mo1telijk, door tnsschenkomst van ~unne ter gebrnik wordt gemaakt, dan wordt de raad als 

plaatse aanwezige chefs, mededeeling te doen. definitief vastgesteld beschouwd en wordt van 'de 

Die officieren zijn gebonden binnen 24 oren aamenatelling mededeeling gedaan : 
na ontvangst van die mededeelin~, mede door 1°. aan den Minister van Oorlog; 

tusschenkomst van dezelfde antoriteiten·, aan den 2°. aan den beklaagde; 

bevelhebber onder verzegeld couvert de goede 3°. aan den voorzitter van den raad; 

ontvangst van bovenbedoelde mededeeling te be- 4°. aan de .betrokken plaatselijke of garnizoens• 
richten, eventueel onder opgnve van de redenen, commandanten, met opdracht de tot hnn onder-

die hen zonden beletten in den raad zitting te nemen. hoorig garnizoen behoorende leden of plaatsver-

19. Komen die redenen den bevelhebber, na vangende leden door tusschenkomst van hnnne 

nauwgezet onderzoek, gegrond voor, dan ontheft chefs daarvan te onderrichten en hen nit te 

hij den betrokkene van de hem aangewezen be- noodigen tot nader order in hnn garnizoen ter. 

trekking tot den raad en handelt bij de aanwijzing beschikking van den voorzitter van den raad te 

van een vervanger overeenkomstig de beginselen, verblijven. 
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Mochten, op grond van artikel 7, p;epemion• 
neenle of op llOD-activiteit geatelde officier~n·=r 
het lidmaatschap van den raad zijn aangewezen, 
dan ontvangen zij de betreffende mededeeliog 
rechtatreeks van den Minister van Oorlog. 

23. Bij de mededeelinp; •· onder 3°. van het 
voorpaode artikel bedoeld, wordt door den bevel• 
hebber tevens het gestelde in het eerste lid van 
artikel 66 der wet in acht genomen. 

TWEEDE Al'DEBLING. 

Va• Ae ~ o,ide r zoe !t, 

24. Nadat de voorzitter van den raad van de 
in artikel 66 der wet ![\!Doemde stukken heeft 
kennis ~nomen , zendt hij aan den beklaagde 
bericht, dat die stukken voor hem beschikbaar 
zijn om daarvan inzage of afschriften te nemen, 
onder vermelding tevens váo de plaats waar en 
de dagen en oren waarop daartoe, onder door 
den voorzitter te bepalen toezicht, .de gelegenheid 
zal openstaan. · 

Geeft de beklaagde 1ijo verlangen te kennen 
om zijne meening over den inhoud dier bescheiden 
uit té spreken, dan zal hem daartoe in de eerste 
vergadering van den mnd de gelegenheid worden 
geschonken , ten ware hij er de voorkeur aan 
mocht geven zijne meening schriftelijk uiteen te 
zetten, in welk geval dat geschrift uiterlijk bij 
het openen van. de eerste vergadering van den 
raad in het bezit van den voorzitter zal behooreo 
te zijn l[ekomeo. 

25. Maakt de beklaagde gebrnik van het recht, 
hem toegekend bij het derde lid van artikel 63 
der wet, dan doet àij daanao tijdig - en in 
elk geval uiterlijk op den derden dag, vooraf• 
gaande aan dien, waarop de eerste vergadering 
van den raad zal gehouden worden - mededeeliog 
aan den voorzitter, onder overlegging van eeoe 
schriftelijke verklaring van den aangewezen officier, 
dat deze bereid is den bekl1111gde in zijne ver
dediging bij te staan. 

De voorzitter van · den raad ~eft van het 

vorenstaande kennis aan den chef van den ver• 
dediger, opdat deze laatste in de gelegenheid 
worde ges.teld ,de taak te vervullen, welke hij 
op zich genomen heeft. 

26. Voor zoover daartegen bij den beklaagde 
11:eeo bezwaar bestaat en de di.enet zulke veroorlooft, 
kunnen de zittiol!en van den raad worden bij
gewoond door de officieren, J.ie hooger of onder 
in rang zijn dan de beklaa!(de. , 

De officieren, die de zittingen van den raad 

als toehoorder bijwonen, hebben zich te onthouden 
v1111 he~ overluid maken van opmerkingen of het 
doen van uitroepen. De voorzitter heeft het recht 
aan hen, die zich hiernaar niet gedragen, het 
verblijf in het lohal verder te ontzeggen. 

27. Nadat het onderzoek van de bij de~ voor• 
zitter van den raad berustende stokken door den 
beklaagde heeft plaats gehad of de tijd, daartoe 
door den voorzitter ingevolge artikel 24 gesteld, 
verstreken is, doet de voorzitt~r die stukken rond
gaan bij de leden van den raad; hij voegt daar
toe bij die stokken een inventaris en eeoe ver• 
zend ingslijst. Deze zendingen geschieden, voor 
zoover zij per post plaats h~bbeo, bij aangetee
kenden brief. 

In verband met het tijdstip, waarop bedoelde 
stokken ddor hem kunnen zijn terug ontvangen 
en met hetgeen hij vermeent Vl!rder alsnog te 
moeten verrichten, stelt de voorzitter aan den 
bevelhebber een bepaalden dag voor, waarop naar 
1ijne meeniog de eerste vergadering van den raad 
zon kunnen worden gehouden. 

28. De bevelhebber stelt daarop vast den dag 
en het unr waarop de eerste, zoomede het lokaal 
waarin de vergaderingen van den raad zullen 
gehouden worden. 

Hij doet van een en ander mededeeling : 
1°. aan den Minister van Oorlog ; 
2°. aan den voorzitter van den raad, onder bij• 

voeging van de voor dezen bestemde m1nschorder; 
3°. aan den beklaagde en c. q. aan diens ver•. 

dediger; 
4°. aan de leden en plaatsvervangende )~den 

van den raad; 
De mededeelingeo, bedoeld sub 2°., 3". en 4°. 

geschieden door tasscheokomst van de betrokken 
plaatselijke- of garoizoeoscommanda.nten. 

29. De voorzitter van den raad roept de lede.n 
rechtstreeks op ter vergadering en verstrekt hno 
eeoe marschorder. 

30. Eeoe mededeeliog al11 bedoeld in artikel 61 
der wet behoort nadat het betrokken lid bniteo 

de mogelijk is geraakt om een of meer zittingen 
van den raad bij te wonen, schriftelijk en on• 
verwijld te geschieden. 

Blijken de aangevoerde redenen den bevel
hebber ~ond, dan ontheft hij den betrokkene 
van het lidmaatschap van den raad ' en verricht 
vervolgens het ooodige om in zijne vervanging 
te voorzien. 

Van een en ander wordt daarop mededeeliog 
gedaan :. 
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1~. aan den Minister van Oorlog; 
2°. aan den voorzitter van den r1111d ; 
8°. aan den beklaagde. 
31. Bijaldien de beklaagde hetzij door ziekte 

hetzij om andere dringende redenen bniten de 
mogelijkheid geraakt om de eerste vergadering 
van den raad bij te wonen, geschiedt daarvan 
-door of namens hem rechtstreeks schriftelijk - des 
noodjg telegraphisch - mededeelinp: aan den 
voorzitter van den raad; wordt deze mededeeling 
gednrende de eerate vergadering van den raad 
ontvangen, dan wordt de vergadering door den 
-voorzitter geschorst. Op zijn last wordt daarop 
onmiddellijk een onderzoek naar de gegrondheid 
der opgegeven redenen van de verhindering in
gesteld. 

Verkrijgt de voorzitter dientengevolge de over
tuiging dat de verhindering werkelijk bestaat, 
-dan wordt de zitting door hem verdaagd en daar
van onverwijld d.oor hem bericht gezonden aan 
den betrokken bevelhebber. Deze autoriteit be
paalt daarop nader dag en nor voor de eerste 
vergadering van dl!n raad en handelt voorts te 
dien aanzien verder overeenkomstig artikel 28. 

Blijken de redenen van verhindering, door of 
namens den beklaagdP- opgegeven, den raad onvol
doende, dan heeft de behandeling van de zaak 
voortgang, ook al verschijnt de beklaagde niet 
ter vergadering. 

Ook nadat de eerste vergadering van den rl\8d 
heeft plaats gehad , zullen iu gevallen als boven
bedoeld, dezelfde bepalingen worden toegepast . 

. 32. Nadat de 1"8ad zitting heeft genomen, 
_wordt een der leden, bij meerderheid van 11temmen 
met de werkzaamheden van secretaris belast l de 
vooriitter is hiertoe niet benoem baar. 

De 1ecret-a~is ' stelt van al het verhandelde en 
voorgevallene in iedere zitting een proces-verbaal 
op, dat, na door den raad te zijn goedgekenrd, 
tenitond na de sluiting van de zitting, door den 

den raad, of de beklaagde zich al dan niet schrifte
lijk heeft uitgesproken over. de echtheid.. en. jniat. 
heid van de in artikel 5 5 der wet genoemd11 
stukken. 

In bevestigend geval zal van het geschrift; 
voorlezing geschieden en zal door den raad de 
geldigheid van de door beklaagde ingebrachte 
bezwaren worden overwogen. 

35. Vervolgens wordt overgegaan tot het hooren 
en ondervragen van den beklaagde, waarbij hem 
al dadelijk de gelegenheid moet worden geschonken 

· zich - bijaldien· znlka niet sehriftelijk is ge• 

schied - uit te spreken over de echtheid en 
juistheid van de in artikel 88 bedoelde stukken. 

Indien en voor zooverre zulks
0 

door hem wordt 
verzocht, zal alenog voorlezing geschieden van de 
stukken welke nog niet ingevolj(e al"tikel 88 zijn 
voorgelezen. 

36. Na dit verhoor wordt het daarvan in het 
proces-verbaal- opgenomen relaas aan den beklaagde 
voorgelezen en na akkoordbevinding door hem 
onderteekend. Daarna deelt de voorzitter aan 
den beklaagde. mw, of en zoo ja, welke getnigen 
de raad wenecht te hooren. Zijnerzijds doet de 
beklaagde daarna gelijke mededeelinic aan den raad. 

Het hooren van de f[lltuigen kan zoowel mon
deling als schriftelijk geschieden ; zulks is ter 
oeoordeeling van den raad. 

Voor zoo ver de te hooren getuigen · &IUI \Yezig 
zijn, zullen zij onmiddellijk bij opvolging worden 
gehoord. 

Di.arna zal de raad, zoo noodig in overleg met 
den beklaagde, dag en uur bepalen, tegen welken 
de niet aanwezige getnigen , die ingevolge he
sliBBing van den raad mondeling zullen worden 
gehoord, zullen worden opgeroepen. 

Evenzoo zal worden gehandeld indien in den 
verderen loop van het onderzoek Óproeping van 
getniiten noodig blijkt. 

37; De oproeping van getuigen geschiedt: . 
voorzitter en den secretaris wordt onderteekend. 1 °. voor militairen, behoorende tot ee11ig ~r
io dat proces-verbaal moet onder anderen worden nizoon , schriftelijk door den voorzitter door tns
vermeld, wie in de vergadering tegenwoordig zijn schenkomst van den betrokken plaatselijke• of 
geweest. · garoiz?6nseommaudant, en van den hoogsten ter 

33. De voorzitter leest vervolgelll! den inventaria· plaatse aanw~zigen chef van den getuige; 
voor van alle stukken, die aan den raad ter 2". voor niet-militairen of voor militairen, niet 
'kennisneming jllijn toegezonden. behoorend tot eenig garnizoen sehriftelijk door 

Indien zulks door den raad noodig wordt ge• den voorzitter, bij deurwaarders-exploot beteekend 
acht of door een der leden worll.t verzocht, zo! op laat van den officier v11n jnstitie of van den 
alsnog voorlezing geschieden van alle of van kantooTechter in wiens ressort de woonplaats van 
enkele óp den inventaris vermelde stukken. / den getuige gelegen is. 

34. De VQOrzitter doet voorts mededeeling ••n 38. Elke oproeping moet- op zoodanigtijdstip 
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den getuige bereiken , dat er ten minste drie 
vrije dagen moeten verloopen vóór den dag der 
verschijning. 

39. De opgeroepen getnigen znlleu , na gelijk• 
tijdig in de sitting te hebben binnengestaan, de 
zaal verlaten en daarna bij opvolging wèder 
worden binnengeroepen om te worden gehoord. !> 

Zoo noodig neemt de voorzitter maatregelen, 
dat de getnigen zioh v6ór het afleggen van hunne 
verklaring niet over de zaak konnen onderbonden. 

40. De voorzitter vraagt eiken getuige af zijn 
1 

naam, voornamen, ouderdom, beroep en woon• 
plaats, alsmede of hij den beklaagde in familie
of dienstbetrekking bestaat of bestaan heeft. 

Daarop wordt de getnige door den voorzitter 
ondervrnagd; de getnige mag bij het afleggen van 
zijne verklaring slechts in zooverre van schrifte
lijke aanteekeningen gebruik maken als de raad 
veroorlooven zal. 

De leden van den raad, de bekl1111gde en c. q. 
diens verdediger mogen bij opvole;ing rechtstreeks 
aan eiken getuige vmgen stellen. 

De rechtstreeksche ondervreging -door den be
klaagde of door zijn verdediger wordt op last 
van den mad gestaakt, · w11nneer hij van oordeel 
is dat zij misbruik maken van hun recht. 

Na afloop van elk verhoor wordt het daarvan 
door den secretaris opgemaakt relaas aan den ge• 
tnigll voorgelezen en na akkoordbevinding door 
dezen onderteekend. 

41. Als getuigen zullen niet zonder toestem• 
min!I' van den beklaagde mogen worden gehoord 
en kunnen zich verachoonen van hei afleggen van 
getuigenis: 

1°. des beklaagden bloed- of aanverwanten in 

de rechte lijn; ' 
1 

• 

2°. des beklaagden bloed• ofaanv,rwanten m de 
zijlinie tot d~n derden !l'fflad ingesloten ; 

3°. des beklaagden echtgenoote of vroegere echt
genoote na echtscheitling. • 

42. Tot het atleggen van getuigenis kunnen nfot 
worden p;enoodzaakt zij, die uit hoofde van bonnen 
atand, hno beroep of hnn ambt tot geheimhouding 
verplicht zijn, doch alleen .omtrent hetgeen, waar
van de weten~chap aan h~n als zoodanig is toe
vertrouwd. 

43. Een opp;eroepen getni!l'e die, volgens de 
gelegaliseerde verklarin.11; van een bevoegd genees
kundige, in de physieke onmogelijkheid verkeert 
zijne woning te verlaten, kan niet genoodzaakt 
worden voor den mad te verschijnen. 

44. Indien de raad ingevolge het tweede lid 

van artikel 52 der wet, wegens het niet verschijnen 
van een opgeroepen getuige de zitting verdaagt, 
geschiedt voor zooveel noodig eene nieuwe oproeping 
van getuigen. 

Blijkt een opgeroepen getuige te zijn -overleden 
dan wel te verkeeren in het geval, bedoeld in 
het voorgaand artikel , of weigert een getuige 
zijne verklaring af te leggen, dan kan de mad 
bevelen, dat zijne vroeger afgelegde verklaring , 
zoo die er is, door den secretaris worde voor

gf!lèzen. 
Die voorlezing moet geschieden, indien zij door 

den beklugde of diens verdediger wordt verzocht. 
45. De raad kan hetzij ambtshalve, hetzij op 

verzoek van den beklaagde of van diens verdediger, 
getuigen met elkander confronteeren . 

46. Nadat het getuigenverhoor is afgeloopen 
en e. q. de schriftelijke getuigenis of p;etnigenissen 
zijn ingekomen en aan den beklaagde zijn mede
gedeeld wordt deze andermaal door den voorzitter 
ondervmegd. 

Na elk verhoor van den beklaagde wordt hei 
daarvan opgemaakte relaa~ an.n hem voorgelezen en 
na akkoordbevindintr door bem onllerteekend. 

Is a11e verhoor van den beklaagde a.fgeloopeo, 
dan wordt de verdediger in de gelegenheid gesteld 
zich van zijne taak te kwijten. 

47. Wanneer de beklaagde de stilte of'de orde 
op· eene vergadering ventoort en vruchteloos door 
den voorzitter is gewaArschu wd, kan de voorzitter 
zijne ,·erwijderiog bevelen. De behandelin11; der 
zaak wordt voortgezet en nan den beklaagde in 
eene volgende vergadering medegedeeld, wat m 
zijne afwezigheid is voorgevallen. 

De verdediger blijft, indien hij dit verlangt, 
bij het onderzoek ook hniten de aanwezigheid 
van den beklaagde tep;eÛ.woordig. , 

· 48. Indien het onderzoek mocht vorderen, dat 
deskundigen worden gehoord, zal door den raad 
aan een of meer per~onen verzocht worden, o:n 
als zoodanig van advies te dienen. 

49. De raad ie vrij in het bepalen van het 
aantal vergaderingen in het belang van het onder
zoek te honden. Nochtans zullen de termijntn 
"tnsschen deze zoo kort mop;elijk en zal het aantal 
niet grooter dan strikt noodig moeten zijn. 

Wanneer het aan het einde van tene zitting 
noodig mocht blijken, dat een of meer der aan
wezige getuigen bij de volgende zitting wederom 
verschijnen, znl de voorzitter hun v6ór buo vertrek 
aanzeggen de plaats waar en den dag en het uur 

• waarop die zitting zal worden geh~oden. Zij zijn 
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alsdan verplicht om zonder opnienw te zijn opge-

1·oepen ter zitting te verschijnen. 
Bij het niet verschijnen op den aangezegden 

dag wordt gehandeld als waren zij niet versche,ien 
op eene oproeping. 

50. Rijst tijdens het onderzoek het vermoeden, 
dat de beklaagde zich heeft schuldig gemaakt 
aan een strafbaar feit, waarvoor hii voor den 
militairen rechter zon moeten terechtstaan, dan 

zal hiervan onmiddellijk omstandige mededeeling 

geschieden aan de antoriteit, door welke de be

klaagde te dier zake naar den militairen rechter 
moet worden verwezen. 

Betreft dit strafbnre fäit de pnnten, ter zake 

waarvan door den road onderzoek wordt gedaan , 
dan wordt, wanneer er rechtsingang tegen den 
l>eklaagde wordt verleçnd, de behandeling der zaak 

geschorst en de beklaagde door den voorzitter ter 
beschikking 111esteld van den militairen rechter. 

Een afschrift van het te dier zake te wijzen 
vonnis, wordt zoo spoedig mogelijk aan den 
Minister van Oorlog toegezonden, door den audi
teur-militair bij den krijgsraad die het vonnis 

wees , dan wel door den ad vocaat-fiscael v~ur de 

zee- en landmacht, indien de zaak door het Hoog 
Militair Gerechtshof is behandeld. 

Wordt bij het te dier zake gewezen vonnis, 
ontslag uit den dienst nitgesproken, dan wordt de 

raad overeenkomstig artikel 57 ontbonden. 
In het tegengesteld geval wordt door den 

Minister van Oorlog een afschrift van dat vonnis 

en zoo noodig eene aanvulling van de in artikel 1 
bedoelde lastgeving ann den samensteller van den 

raad toegezonden , na ontvangs.t waarvan de raad 
zijn werkzaamheden hervat. 

51 . Zoodra. de zaak naar het oordeel van den 

raad voldoende is onderzocht en door 11:1:en der 
leden omtrent hetgeen gedurende de zittingen 

nn den raad is verhandeld of voorgevallen meer 

inlichtingen worden verlangd, wordt het onderzoek 
door den voorzitter gesloten verklaard. 

Na deze sluiting mogen door de leden geen beraad• 

slll!Óngen over de zaak zei ve of over de daarmede 

samenhangende omstandigheden worden gevoerd. 
52. De raad gaat daarop over tot het nitbrengen 

van zijn ad vies. · 
53. V66r dat door den voorzitter vnn den raad 1 

de eerste vraag, vermeld in artikel 56 der wet 
wordt gesteld, worden door hem aan elk der leden 
van den rnad twee stem biljetten uitgereikt, op 
het eene waarvan het woord :ja", op het andere 
waarvan het woord • neen" is gedrnkt. 

Alle biljetten moeten uit papier van dezelfde 

hoedanigheid en . klenr bestaan, eene lengte · van 
20 cM. en eene breedte v11n 12 cM. hebben , 
eerst over de lengte in drieën en daarna over de 
breedte in drieën dichtgevouwen zijn mei het 

gedrukte woord .ja" of .neen" aan de binnen
zijde, zoodat alle biljetten volkomen hetzelfde 
uiterlijk aanzien hebben. 

Ieder lid neemt vervolgens het biljet, waarop 
het antwoord ie gedrnkt, waarmede hij de in 

, artikel 56 der wet V/lrmelde eerste vraag meent 
te moeten beantwoorden en vernietigt dnarna het 
andere biljet. 

54. Daarna wordt achtereenvolgens door elk 
der leden het biljet, dat zijn antwoord op de 

eerste vraag bevat, opnienw dichtgevouwen, en 

door eene in het deksel aangebrachte gleuf van 
een gesloten bns geworpen. 

Nadat door schudden van de bns de biljetten 

daarin zijn dooreengemengd, stort de secretaris 
van den raad den inbond uit op een open schaal, 
waarna de biljetten geteld en, na door den voor
zitter te zijn geopend, eerst door hem en daarna 

door een der andere leden van den raad overlnid 

voorgelezen worden. Gelijktijdig wordt door den 
secretaris van de bevinding een afzonderlijk proces

verbaal opgemaakt. Dodelijk daarop worden de 
biljetten door den voorzitter vernietigd. : 

55, Is blijkens dit proces-verbaal de eerste 
vraag bij meerderheid van stemmen bevestigend 

beantwoord, dan wordt door den v90n:itter de 

tweede, in artikel 56 der wet omschreven vraag 

gesteld en wordt daarbij op de in de beide voor
gaande artikelen van dit reglement omschreven 
wijze gehandeld. 

56. Het proces-verhaal der stemming wordt 

vervolgens, na door den voorzitter en de leden 
te zijn onderteekend met de processen-verbaal der 

zittingen en alle verdere stnkken, met bijvoeging 
v11n een inventaris, in handen gesteld van den 
bevelhebber, die van het proces-verbaal der stem
ming een afschrift doet nemen en dit tegen 

ontvangbewijs aan den beklaagde doet toekomen. 
Daarna worden alle stnkken - het evenver

melde ontvangbewijs daaronder begrepen - door 
den bevelhebber aan den Minister van Oorlog 
toegezonden. 

5 7. De bevelhebber ontbindt vervolgens den 
raad èn stelt, zoo noodig, op de marschorder van 
den voorzi~ter de gevorderde verklaring ; de voor• 
zitter handelt op gelijke wijze met de marsch• 
orders der overige leden. 
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H O O F D S T U K II. 

Van de raden van appèl. 

58. Indien de Minister van Oorlog, na kennis• 

neming van de op de zaak betrekking. hebbende , 

stnkke~, gebr11ik meent te moeten maken van de ' 

bevoegdheid, omschreven in artikel 59 der wet, 

onderwerpt hij aan de Koningin een voorstel tot 
het benoemen van een voorzitter van een ter 
zake samen te stellen raad •an appèl. 

De ){inister cloet, gelijktijdig met dit voontel, 
aan de11, beklaagde langs den hiërarchieken weg mede

deeling toekomen van het feit, dat de zaak nader 

door een raad van appèl zal worden onderzocht. 
59. Wenscht de beklaagde in beroep te komen, 

dan wordt het daartoe door hem aan de Koningin 
gerichte bezwaarschrift in handen gesteld van den 

Miniater van Oorlog, die daarop een voorstel 

doet als in het eecste lid van het voorgaande 

artikel bedoeld. 
De Minister handelt daarop ten aanzien van den 

beklaagde wederom op de wijw als in het tweede 
lid van dat artikel is bepaald. 

60. Van den inhoud van het Koninklijk Besluit, 

waarbij de voorzitter van den -raad van appèl is 
benoemd, -.ordt door den Minister van Oorlog 

kenoia gegeven aan dezelfde autoriteit, die in de 
verschillende ge"'1len, omschreven in artikel 6, 
bjllaat is met de amenstelliog van eeneo raad 

van onderz.oek en die thans is belaat met het 
aanwijzen van de officieren, die, met inachtneming 

van de desbetreffend, bepatiageo der wet, als 

leden van den raad van appèl znJleo optreden. 
De mededeeling in den aanhef van dit artikel 

bedoeld, vervangt de. lastgeving, bij de raden van 
onderzoek voorgeschreven, en gaat voorts vergezeld 
van de toezending van alle stukken op de iaak 
betrekking hebbende. 

61 , B:j de samenstelling van den raad van 

appèl geldo,n dezelfde beginselen, welke voor de 
samenstelling van eenen raad van onderzoek in 
dit rQg)emeot 1ijn neergelegd, met dien verstande · 
evenwel: 

1°, dat bij de verwiaaelingen, bedoeld in de 
artikelen J 6 en 17, evenzeer rehnin, moet worden 
gehouden met het bepaalde in het • laatste lid 
no artikel 60 der wet ; 

2•. dat geen loting, als bedoeld in artikel 14, 
zal geaohieden voor de officieren van den rang, 
bij de wet voor den voorzitter van den ra.ad van 

appèl aangewllZen; 

3°. dat, bvaldien de beflaagde den rang van 
tweede-luitenant bekleedt, slechts ééne loting voor 

de kolonels, loitenaot-kolónels en majoou gezamen

lijk geschiedt; 

4°. dat, bijaldien de beklaagde den rang van 

eerste luitenant bekleedt, alechts ééne loting voor de 
luitenant-kolonels en majooragezamenlijk geschiedt ; 

6°. dat de beklaagde éénmaal ten hoogste twee 

der tot Jjd of plaatsvervan11:end lid van den raad 
van appèl aangewezen personen, doch niet den 

bij Koninklijk Beslnit benoemden voorzitter za} 
mogen wraken. 

62. Dé bepalingen in dit reglement omtrent 
de wijze van werken van den raad van onder• 

zoek f!ll9teld, irelden ook voor den raad van appèl, 
met dien verstande evenwel : 

l"'. dat den beklaagde, als hij dit niet verlangt, 
niet opnienw inzage van de op de zaak betrekking 

hebbende stokken - _als bedoeld in artikel 24 -
behoeft te worden verleend ; 

2°. dat de officier, welke door den beklaap:de 
zal worden aangewezen om hem in zijne verdedi

ging voor den raad van appèl bij te staan, niet 
dezelfde persoon behoeft te wezen, als die welke 
bij de behBndeliqg der zaak door den raad van 

onderzoek met die taak was belast. 

HOOFDSTUK III. 

V a n d e h e r z i e o i n g. 

63. Met inachtneming vnn het btipaalde in 
het tweede Jid van artikel 66 der wet, gelden 

voor de samenstelling en de wijze van werken 

van de raden vno onderzoek en van appèl, die 
ingevolge het tweede lid van artikel 65 der wet 

belast worden met de herziening nn · een uitge.-

' bracht. advies, dezelfdll regelen als in dit regle• 
111ent in de beide voorga.ande hoofdstukken zijn 
voorgeschreven voor de samenstelling en de wijze 
van werken van de raden van onderzoek en van 
appèl, met dien veutande : 

l O
• dat bij de verwisselingen , welke in11:evolge 

de artikelen 16 en 17 van dit reglement bij de 
aanwijzing der leden van eenen raad van onder

zoek en op grond van artikel _61 va~ dit regle• 
ment bij die van eeneo raad van appèl moeten 
worden verricht, bij de aan wijzing van de leden 
van eenen raad -ran herziening tevens het gestelde 
in de tweede zinsnede van artikel 66 der wet 
behoort te worden jn acht genomen ; 

2°. dat bijaldien hij, omtrent wien het betwiste 
advies wel'd uitgebracht overleden mocht wezen, 
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de hem als beklaagd ·officier· toegekende reclltllll 
overgaan op hem of haar, die op grond van ar
ûkel 64 der wet de· aanvrage om herziening beeft 
ingezomr-. 

HOOFDSTUK 1-V. 

Van de koeten van b&t ondera:oek. 

64. Verlangt de beklaagde afllèhrin 'NJl stukke, 
welke tot zijne zaak behooren, dan wordt h6111 dit 
door de zorg van den voorzitter van den raai 

• verleend. Tot het maken van zoodanig afschrift 

llBl de voorzitter de hulp inroepen van den be
trokken bevelhebbet. Dezo, autoriteit stelt een uf 
meer · van dé te zijner beschikking staande mili
taire schrij ffl'S tot het verrichten van bedoeld 
schrijfwerk ter dispositie van den voorzitter. 

Van overgelegdé beoord.eelingslijsten van be

kl~gde zullen hem geen afschriften mogen worden 
uitgereikt. 

65. Het vervaardigen van afschriften geschiedt 
kosteloos voor den bekhuigde en voor den Staat. 

66. De kosten van· ··desknndigen zijn voor reke• 
ning van den St-aat. 

Zij wonlen - berekend overeenkomstig de be
palingen van het tarief, VBB~esteld bij de · wet 
van 18 April 1874 · (Staatsblad u_•. 66), zooals 
da:t sedert is gewijzigd - •errekeod op de door 
de belangh~bbenden àan den Minister van Oorlog 
in te zenden de"claratiën in dnplo (waarvan zoo 
noodig een eremphlllr op gezegeld papier moet 
zijn gesteld). 

Deze declaratiëo moeten door hem, die als 
voorzitter van den raad fnng,,ert of gefnngeerd 
heeft worden" ondertèekeod, met de vermelding 

dat zij zijn deugdelijk , overeenkomstig het tarief 
en ou vergolde11. 

67. De kó&ten von de getuigen , die ingevolge 
artikel 69 der wet voor rekening van den be
klnagde koonen komen - daarondel' begrepen de 
kosten van dagvaarding - worden, voor zooverre 
zij naar h~ oordeel van den voorzitter niet 
noodeloos zijn gemaakt, door den Staat voorge
schoten en bij gevolgd ontalag nit den dienst op 
cJen beklaagde verhaald. 

68. De kosten van de getnigeo worden, onver
schillig te -wiens laste zij komen, onmiddellijk 
na afloop van de zitting , waarop die getuigen 
iijp verschenen , door den voorzitter tóegeschat. 

De toegeschatte bedragen, Toor zooverre die 
ten laste van den Staat komen of door den Staat 
worden voorgeschoten , worden teratood na de 
toeschatting door een der · korpsadministratiëo uit 

de standplaats van den betrokken bevelhebber, 
tl.oor dezen tot het doen van alle oit het onder
zoek 'lll()rtvloeieode \ete.liogen. aangewezen, aan 

de~ belangàebbende nitbetaald. 
De betaalde gaWen worden op de in artikel 7S 

bedoelde wijze met 'Il.Rijke schatkist verrekend. 
Bij die verrekening worden. cle voor iederen getuige 
afzonderlijk opgemaakte en d1M11 hen geq ui teerde 
tei:&chattingeo door den voorzitter atergelegd. 

ne. toeschattiogen 1ijo vrij van àet. recht 
~D zeget. 

BS. Zoo speedig mogelijk oa het uitbreo~ 
van eeoe dagvaal'Qjng zendt de belanghebbende 
denrwnarder eene dooi: de bevoegde rechterlijke 
autoriteit getueeFde declatVie in aan den Minis
ter van Oorlog. 

De Minister van Oorlog doet, -ill verband met 
artikel 67, nagaan of deze kosten dOIIII: den Staat 
moeten worden betaald of voorgeaohoten. Is dit 
het geval, dan worden de declaratiën, na ioor 
hem, die ala voorzitter vnn den r,,ad fungeert of 

gefno!(eerd heeft, voor dengdelijk te zijn ooder
teekend, aan de in artikel 68 bedoelde korps
administratie ter verrekening toegezonden. In 
het tegeno-vergestelde geval ~orden zij aan den 
betrokken denrwaarder tern~zooden onder mede
deeling, dat hij zieh lot het. verkrijgen van be
taling tot den beklaagde zal hebben te wenden. 

70. De uitgaven werkeli;j-k gedaan voor het 
vervoer van gevangenen of van gegijzelden die 
als getuigen zijn geboord, worden door de in 
artikel 68 bedoelde korpsndministratie aan den 
Staat in rekening gebracht. 

Gewapend militair geleide tot overbrenging van 
zoodanige getnigen wordt op verzoek van den 
voorzitter van den 'raad door de zorg van den 
meest nabijzijoden plaatselijke- of garnizoenscom
mandant kosteloos voor den beklaagde verstrekt. 

Evenzoo komen niet ten laste va~ beklaagde 
de kosten van het vervoer van ~vangenen in 
cellulaire of andere rij tnigen. 

De in het laatst~ en v66rlaatste lid bedoelde 
kosten komen ten laste van den Staat. 

71. De voorzitter van den raad zal aan de ge
hoorde getuigen, die zulks verlangen, vóór hun 
vermk eene vergoeding voor reis• eo verblijfkosten 
toesohatten. 

Bij die toeschatting 1al hij in billijkheid reke
ning honden, zoowel met de. werkelijk door de 
getuigen, ten gevolge van hunne oproeping ge

maakte of -nog te maken onkoaten, als met de 
verdeeliog in klassen eo het tarief, vastgesteld 



80 3 F' E B R U A R 1 1 9 Ü 3. 

bij het Koninklijk bealuit van 5 Januari 1884 · 
(Staau/Jlad n°. 4), (l) 

72. Bij het bepalen van de vergoeding, in ~et 
voor!f118nd 11rtikel bedoeld, ten behoeve 'van ge- . 
tuigen, die zich kn gevolge van ziekte of lic~aams
gebreken of in verband met hnn leeftijd door 
een ander hebben doen vergezellen, zal de voorsitter, 
indien dit geleide naar zijne meeninp: noodzakelijk 
waa, daarmede in billijkheid rekening honden. 

73 .. Boven en behalve de verp:oeding bedoeld 
in artikel 71 kan door den -voorzitter aan niet
militaire getnil(et1, die niet' door den Staat, de 
provincie of de gemeente worden bezoldigd, of 
die niet zijn bezoldigde beambten of bedienden, 
bevoégd tot het opsporen van misdrijven of tot 
het opmaken van daartoe betrekk;elijke verklaringen, 
verbalen en relazen, eene billijke vergoeding voor 
tijd verzuim worden toegetohat. 

74. Aan gevangenen of geRi;jzelden, die ale ge
tuigen zijn gehoord, wordt geeoe vergoedfog toe
geachat. 

75. Indien na het zitting nemen enkele leden 
van den raad of in bijzondere gevallen alle leden 
zich ten behoeve van het onderzoek naar elders 
moeten begeven, zijn zij daartoe gemachtigd. 

De voor het doen der betaliop:en aangew,zen 
korpsadministratie ,zal hno na terugkeer op decla
ratie eene vergoeding voor rei&- en verblijfkosten 
uitbetalen, berekend naar de rei,:elen van het tarief, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 6 Januari 
1884 (Staatsblad n°. 4). (1) 

76. Voor kosten, eventueel versehnldigd voor 
hunr van lokalen tot het houden van vergade
ringen als bij dit reglement gernrderd, wordt 
eeoe afzonderlijke declaratie opgemaakt. 

Zij wordt door hem, die f~ogeert of gefuugeenl. 
heeft als voorzitter van den raad, voorzien van 
eeoe verklaring tot aanwijzing - van ~et aantal 
da!l1lo, dat_ de raad de lokalen rnor zijne verga
deringen in gebruik heeft p:ehad. 

Nadat de rekening is goedirekeord door den 
betrokken bevelhebb~r, wordt zij op de gewone wijze, 

door meergenoemde korpBRdmioiatratie voldaan. 
77. De overige onkosten welke een noodzakelijk 

gevolg zijn van de behandeling der zaak, worden door 
den voorzitter voldaan, die de daartoe beooodigde 
gelden, tegen ontvangbewijs verkrijgt van de korps• 
administratie, voor het doen van betalingen aange
wezen. Deze kosten komen ten laste van den Staat. 

(1) Dit besluit is bij dat van 24 Februari 1898, 
S. 66, gewijzigd. 

78. Nadat de werkzaamheden van den raad 
zijn afgeloopen, zullen de op dat oogenblik door 
de betrokken korpBRdministratie ingevolge dit 
reglement gedane uitgaven, naar gelang zij door 
den Staat moeten worden gedragen dan wel ten 
laste v110 beklaagde kunnen worden gebracht, op 
twee afzonderliJke • Verzamelingen op de bewijzen" 
worden gebracht en verantwoord. 

Deze • Verzamelingen" worden goedgekenrd door 
hem die als voorzitter van den raad heeftgefungeerd. 

Later gedane betalingen· worden verrekend bij · 
suppletoire • Verzamelingen", op overeenkomstige 
wijze opgemaakt en goedgekeurd. 

79. Indien de kosten, die ingevolge artikel 69 
der wet ten laate van den ontslagen officier zijn 
gebracht, op hem zijn vei:haald, of wel indien 
die kosten ten gevolge van de omstandigheid, 
dat de betrokken officier niet nit den militairen 
dienst wordt ontslagen, voor rekening van den 
Staat blij ven; kan de Minister van Oorlog op 
aanvra!l1l van de noodeloos ten verzoeke van be
klaagde !11lhoorde getui~en of van de deurwaarders, 
die hen dagvaarden, bevelen, dat de hun toe
geschatte gelden, voor zooverre die door den 
beklaagde nog niet zijn voldaan , worden inge• 
honden op het traktement, dat deze nog mocht 
te vorderen hebben. 

80. Hetgeen in dit hoofdstnk ten aanzieu · van 
den beklall![den officier i, bepa11ld, geldt, in geval 
van herziening, ten aanzien van hem of haar, 
die de herziening heeft aangevraagd. 

Ooergang1/Jepali11g , 

81. Mocht bij de inwerkingtr~in11: van dit 
reglement een onderzoek als hierin bedoeld, 
bangeude zijn, dan zal dit worden voltooid 
volgens de bij den nnnvang van dat onderzoek 
geldende voorschriften. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Februari 
1908 (Staat,/Jlad n°. 66), 

Mij bekend, 
IJe Minüter t>an Oorlog, 

J. W. BERGANBlUB. 

8 Fe/Jruari 1908. BllBLUIT, houdende beschikking 
op het beroep van de Maatschappij tot 
Exploitatie en Administratie vau onroerende 
goederen .Oud Thamen" te Uitlworn tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordl,olla11d, van 12 Maart 1902, n°. 98, 
tot vaststelling van den ligger der wegen 
in de gemeente Uitlworn. S. 66. 

1 
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Wu WILHELMINA, ENZ .. 

Beschikkende op het beroep, in11teateld door de 
M!-U'tacbappij tot Exploitatie en Administratie van 
onroerende goederen .Oud Thamen" te UitAoor,c, 
tegen het besluit van Gedepttteerde Staten van 
Noo1·dkolfand van 12 Maart 1902, n°, 93, hon
dende vaststelling van den Jigger der we11ten in 
de gemeente Uithoorn; 

Den Raad van State, a(deelin11t voor de geschillen 
van beatnnr, geboord, advies van 12 November 
l 9oi, n°, l4.7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 29 lanu• 
ari 1903, n°. 205, afdeeling Watustaat A ! 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij hnn 
boven vermeld bes! nit den Jigger der wegen van 
de gemeente Uitlworn, gelijk die voorloopig was 
vw;~esteld door den Raad dier gemeente, hebben 
vastgesteld behondens het navolgende : 

1 °. IJ . enz.' 
IJ • .In den ligger va_n weg n°. 2 (betZijdveld): 
in kolom 6 worden bijgevoeii:d de woorden : 
.Op 0.70 M. nit het beginpnnt staan twee 

houten hekpalen , en achtervolgend op elk der 
afsta~den uit het beginpunt van 7 .40 M., 940.90 M. 
en 1085.90 M. staat dwars over den wep; een draai• 
baar bouten a(sluithek met vaste houten vlengels"; 

kolom 9 wordt p;ewijzigd en in haar geheel 
gele11en als volgt : 

• Van den weg met de daarop staande hekpalen 
en hekken en van de daarop liggende beharding : 
de eigenaars der perreelen n••. 2104, 2103 en 
2038 van sectie B , ieder voor zoo ver zijn per• 
ceel strekt ;" 

• Van de potte11bnis : de Tltamer!Jinnenpolder ;" 
in kolom 10 worden toegevoegd achter de 

woorden: 
• Van de behardin~• 
de woorden ; 
.• en van de op den weg staande hekpalen en 

hekken" ; 
c. iu den Jigger van wep; ncr. 3 (Achtente 

Th,amerdijk) : 
in kolom · 6,_ worden de woorden .kunstwerken 

komen er niet in voor" 
geecbr"pt en worden toegevoegd de woorden : 

• Achtervolgend op het begin van den weg en 
op 1529.20 M. uit het beginpunt, bevindt zich 
·dwars over den weg een draaibaar houten afsluithek 
met houten vleugels, waarin een bonten klaphekje 
voor voetgangers; 

.Op 1532.60 M. oit het begiopuntataat dwars • 
1908. 

over den weg een houten afsluitboom met slot 
en bonten vlengela, waarin een kl•ppoortje vOQr 
voetgnngen ;" 

in elk der kolom111en 9 en 10 worden bijge• 
vQql;d de woorden ; • 

• Van de hekken en van den afsluitboom de 
Tkatnerbinnenpolder"; 

dat Gedepnteerde Staten bij dat besluit hebben 
overwogen, dat twee· ~waarschriften bij hen 
waren ingekomen: 

1 °. a. vau de Maatschappij tot Exploitatie en 
Administratie van onroerende goederen .Oqd 
Thamen", geveetigcl te Uitlatx,rn; 

IJ. van M. P. KauYSWIJK, weduwe van M. C. 
J, W. SPRUYT, te Gouda ; en 

c; C. 8PRUYT, wednwe V!Lll W .. K11uYswra P.Nzn. 
te Waddingzveen, in welk bezwaarschrift wordt 
opgekomen tegen het plaatsen op den Jigger van 
den weg, genaamd .het Zijd veld", op grond dat 
dEze weg aan het publiek verkeer zou zijn· ont
trokken, snbsidair tegen het niet-vermelden op 
den Jigger van drie hekken, welke op dfon weg 
worden aangetroffen ; 

2°. van de Maatschappij voornoemd tèg,,a het 
plaatsen op den ligger van den weg, genaamd 

.Achterste Thamerdijk", op !!:rond dat deze weg 
voor een deel geen eigenlijke weg zon zijn en 
voor het overige ann ~et publiek verkeer zou 
zijn onttrokken, subsidiair tegen het niet-vermelden 
~p den Jigger van drie, booten bekken en van 
een boom met slot , welke allen op dezen weg 
worden aangetroffen ; 

dat de bovengenoemde wegen van onda openbare 
wegen zijn geweest, en dit door niemand wQJ"dt 
we~raproken ; dat door reclamanten tot staving 
van hun beweren, dat in den Interen tijd beide 
wegen aan het publiek verkeer zouden zijn ont
trokken , voornawelijk een beroep wordt gedaan 
op het octrooi en het .Reglement tot het bedijken 
en droogmaken der pold,lr Thamen binnendijks", 
gegeven door de Staten van Utrecl,t op ló Febru
ari 1792, en do.t daarbij ie aangevoerd : 

dat volgen, de artikelen 1 en 2 van gemeld 
reglement de dijkegroud van den TkamerlJinnn· 

polder destijds eeoe oppervlakte had van circa 
ló morgen, 170 roeden Rijnlandsc)le maat, en 
de geheele lengte van den omringdijk circa 1300 
roeden , zoodat de breedte van den dijksgrond 
7 roeden bedroeg ; 

dat daaruit zoude voortvloeien dat, waar langs 
het Zijd veld en deu Achtersten Thnmerdi;jk slechts 
vijf roeden door venening en wederaaodaniming 

6 
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werden verkregen (artikel III van het reglement), 
bij de vijf roeden de twee bestaande roeden 'i'aD 

Zijd veld en Achtersten Thamerdijk moeten word1in 
gevoegd , om dnar te geraken tot de vereischte 
breedte van zeven roeden; dat de gronden, waarop 
de wegen lagen, mitsdien tot de dijksgronden 
behoorden, en zijn opgenomen in den zeven roeden 
breeden dijk; 

dat noch door het gemeentebestnnr van Uitlioorn, 
noch uit eene tèr plaatse verrichte meting de 
onjnistheid van vorenstaande bewering van reçla
manten is kunnen worden aangetoond en dot 
derhalve mag worden aangenomen, dat bedoelde 
wegen met den overigen dijksgrond bij de in 
1792 plaats gehad hebbende verhoefälaging zijn 
afgestaan aan de geoctrooieerden , derhalve in 
eigendom zijn overgegaan aan particnlieren en niet 
aan de gemeente of dtn polder behooren ; 

d11t hieruit nog niet behoeft voort te vloeien -
gelijk reclamanten beweren - dat die wegen als· 
zoodanig zijn opgeheven, of althans aan het ope:nbaár 
verkeer onttrokken ; dat integendeel uit artilrèl Ill 
van voorzegd reglement, bepalende dat: .generillijk 
ten Roede zal moeten blijven tot buitenbum of 
voorgrond, doch de wegen het Zijdveld en de 
Agterste (Tbamer)dijk ter breedte van twee Roeden 
voor buitenbarm des dijks worden gebonden", valt 
af te leiden, dat men die twee roeden als weg ook 
in den vervolge wilde doen gebruiken; 

dat hiermede vervalt het beweren van recta-• 
meuten , dat de openbaarheid dier wegen door ver
andering van bestemming zonde zijn verloren gegaan; 

dat nit niets blijkt , dat men na dien tijd 
verandering in den rechtstoestand heeft gebracht, 
doch dat uit de overgelep:de bescheiden is aan
getoond, dat steeds verkeer over die' wegen heeft 
plaats gehad; 

dat bij een ter plaatse ingesteld onderzoek is · 
geblebn, dat het Zijd veld thans is een beh.ard.e 
weg, welke voor het p&bliek verkeer openataat 
en geregeld ook ale rijweg door het publiek 
wordt gebruikt; 

dat de Achterste Thamerdijk weliswaar door 
een boom is afgesloten en daardoor alleen aoor 
ingelanden als rijweg gebezigd kan worden, d'och 
dat voetgangers geregeld vao dien weg g1Jb:ruik 
maken , en niet is bewezen , dat deze w . -

althans voor voetgangers - niet zonde openslaan 
voor het openbaar verkeer ; 

dat, waar het openstaan dezer wegen voor het -
publiek verkeer als vaststaande kan worden aan• 
genomen , de vrsag kan rijzen - en ook door 

reclamanten behandeld is - of dit slechte bij 
gedoogen der eigenaren geschiedt, dan wel of dit 
een gevolg is van onde, niet gewijzigde feitelij\e 
of rechtstoestanden ; 

dat deze laatste opvatting steno vindt in de 
volgende feiten : 

a. dat de directeuren der droogmaking van den 
Tlia,nerbinMnpolder , onder wier bestuur steeds 
het verkeer over de van ouds bestaande wegen 
heeft plaste gehad, bij den verkoop op 19 Decem
ber 184.9 aan L. A. B111NPAIT en aan G. D. BOER• 

LAG!! van eenige perceelen dijksgrond uitmakende 
den Achtersten Thamerdijk met een gedeelte van 
het Zijdveld, onder die perceelen ook opnoemen 
een ong1tt1umncerden f/Jeg en voorts onder de ver• 
koopsvoorwaarden · o. m. bepalçn, dat de perc.eelen 
worden verkocht • • ••.••. met al zoodanige 
. •. . , • • . vrij- en on vrijheden, dijk-, fDeg•, 
wetering• en werk-weeren, onderhood van fDl!9l!fl 

. . . . . • als deze! ve thans of v~n ouds zijn 
hebbende of lijdende"; 

b. dat de ~temgerechtigde ingelanden van den 
TAamerbi11ne1tpolder in 1895 ook dat gevoelen 
waren toegedaan - althans wat het Zijdveld be. 
treft - toen zij bij hun door Provinciale Staten 
vernietigd besluit dien weg aan het polderverkeer 
onttrokken : 

dat mitsdien niet kan worden aangenomen, dat de 
beide wegen bij lonter gedoogen der eigenaren 
voor het opeo baar verkeer openstaan, maar in
tegendeel moet worden aan~voerd, dat ook toen 
die wegen aan puticnlieren zijn overgedragen, 
geen wijziging bedoeld, noch ook gebracht is in 
de bestemming daaraan van oude gegeven ; 

dat al moest ook een verkeer louter bij gedoogen 
over deze wegen worden aangenomen , daarnit 
nog niet voortvloeit, dat die wegen van den 
Jigger moeteo worden afgevoerd, aangezien dan 
de vraag zou rijzen, of dat gedooge~ wel geschiedt 
door de. particaliere eigenaren en niet veeleer 
door het beetn or van den polder en due door 
een pnbliekrechtel ijk lichaam, voor hetwelk de 
nitzondering niet geldt bij artikel 1, ~ub 1°. vao 
het Reglement op de wegen in Noordlwl/,and voor 
particulieren gesteld ; 

dat het bestanr van den T1iamerbinnenpolder ale 
zoodanig-het beheer heeft over de dijken, die door den 
polder worden onderhouden en derhalve moet worden 

. aangenomen, dat het bestuur ook het beheer heeft 
van de op die dijken gelegen wegen, tenzij van het 
tegendeel blijke, wot in casu zelfs niet beweerd wordt; 

dat op grond van het vorenstaande de hierbe-
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doelde wegen moeten geacht worden te worden 
beheerd door een polderbestuur, zijnde een' open• 
baar gezag, en zij dus op den ligger der wegen 
behooren voor te komen, · wijl geene der nitzou
deriugen, bedoeld in artikel l van het Reg!ement 
op de wegen, daarop van toepassing is, en de ge
meenteraad van Uitho/W11. ze dan ook te recht op den 
ligger heeft gehandhaafd ; 

dat Gedeputeerde Staten voorts ten aanzien 
van het subsidiair verzoek van reclamanten hebben 
overwogen, dat ingevolge artikel 2, sub 6°,, van 
het Reglement op de wegen in Noordholland op 
den ligger vermeld behooren te worden de tot · 
den weg behoorende kunstwerken, onder welke 
bekken en afslnitboomen gerekend worden te be
hooren; dat de motiveering in de hierop be
trekking hebbende raadsbeslniten, dat bedoelde 
knnstwerken daar ten onrechte geplaatst zijn, ter 
zake niet kan afdoen, wijl de ligger geen beeld 
behoo.rt te zijn van den weg, zooals .die rechtens 
zon dienen te zijn, maar zooals die in werkelijk
heid ia ;· dat mitsdien dit bezwaar gegrond ia te 
achten en derhalve alsnog op den ligger vermeld 
behooren te worden : twee houten hekpalen en 
drie bonten scheidingshekken, staande dwars op 
het Zijdveld en twee houten hekken benevens 
een afsluitboom met slot dwars op den Achtersten 
Thamerdijk; da~ het niet wenschelijk is om, itelii.k 
door den Raad der gemeente Uithoorn is geschied, 
in kolom 9 in den ligger betreffende het Zijd veld 
de namen der tegenwoordige eigenaren van per
ceelen te vermelden , en het voldoende is die 
perceelen zelf in hnnne kadastrale aanduiding aan 
te geven, daar auden bij iedere eigendomsovergang 
tot eene wijziging van den ligger zoude moeten 
worden overgegaan; dat op de schetskaart van 
het Zijd veld verzuimd is melding te .maken van 
de . perceelBBcheidi ngen en het nummer sectie B, 
n°. 2104, en het noodig is deze al&Dllft daarop 
te vermelden ; • 

dat de Maatschappij tot Exploitatie en Admi
nistratie van onroerende goederen .Ond Thamen" 
van bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Staten 
bij Ons in beroep is gekomen, daarbij in hoofd
zaak dezelfde bezwaren aanvoerende, welke door 
de Maatschappij, bij Gedeputeerde Staten werden 
ingebracht tegen den ligger der wegen van de 
gemeente Uitnoor11, zooals die voorloopig was vast
gesteld door den Raad dier gemeente ; voorts : 

I. wijzende - ten bewijze dat het Zijdveld 
geen openbare weg i~ - op artikel 2 van het 
reglement, gevoegd bij het octrooi van 16 Febru-

ari 1792, wordende aldaar .het Zijd veld" onder
scheiden van den .gemeenen weg, zijnde de weg 
langs den .J.m.rtel", vervolgens, 

II. bewerende, dat, als Zijd veld en Achterste 
Thamerdijk wegen waren gebleven, .de generale 
voorschriften voor den aanleg van den ringdijk 
alleen hadden kunnen worden toegepast, voor 
zoo veel betreft den dijk achter de h uiserven van 
het dorp, doch overigens geen toepassing hadden 
knnnen vinden" , en ten slotte , 

111. verklarende, dat. het onaannemelijk is, 
dat een weg niet over de kruin vau een dijk, 
doch over diens berm zon loopcn, terwij I appellante 
besluit met Ons te verzoeken den door Gedepn• 
teerde Staten van Noordholland bij beslnit van 
12 Maart 1902, n°. 93, vas~stelden ligger der 
wegen van de gemeente Uithoorn zoodanig te 
wijzigen, dat .het Zijd veld" (n°. 2) en de Achterste 
Thamerdijk (n°. 3) in dien ligger niet worden 
vermeld, subsidiair dat, bij handhaving van den 
Achtersten Thamerdijk (n°. 3) op dien ligger .' 
daarin dan alsnog worde vermeld dat de Achterste 
Thomerdijk uitsluitend door de ingelanden van 
den Tlzamer/Ji11nenpolder wordt bereden en deze 
niet is een voor het algemeen verkeer openstaande 
weg, doch slechts een voor het algemeen verkeer 
openstaand voet pad , en voorts, dat in elk der 
Kolommen 9 en 10 de woorden: • van de hekken 
en van den afsluitboom de Tlzamer/Ji,c11e,cpoldef"' 
worden vervangen d~r de woorden : • van de 
hekken en van den afsluitboom de eigenaar van 
perceel n°. 2039, sectie B"; 

Overwegende, dat het vaststaat, dat de wegen 
in geschil, loopende over .het Zijd veld" en over 
den .Achtersten Tbamerdijk" van oudsher open• 
bare wegen waren, toen de Staten van den Lande 
van Utrecht op 15 Februari 1792 .Oétroy" 
verleenden • vuor die van Thamen om de polder 
van Thamen binnendijks te mogen droogmaken"; 

dat nn wel door appellante wordt aangevoerd 
dat , tengevolge van dat octrooi en het daarbij 
behoorend • Reglement tot het bedijken en droog
maken der polder van Thamen binnendijks", be· 

. doelde twee wegen aan het publiek verkeer zouden 
zijn onttrokken, in zoo ver zij zouden zijn opge• 
heven en vervallen door afätand aan de geoc• 
troieerden, om daarvan gebrnik te maken bij den 

' aanleg van den ringdijk, welke ringdijk - parti
culier eigendom - niet bezwaard zou zijn met 
den last van openbaren weg en uitslnitend als 
waterkeering zon dienst doen, doch dat integendeel 
uit artikel III van voorzegd reglement blijkt, dat 

6* 
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het de bedoeling was die Wei(en - ah zoodanig 
worden zij nitdrnkkelijk in dit artikel vermeld -
wel verre van ze op te heffen, zelfs niet tijdelijk 
voor het verkeer onbruikbaar te maken, en ook 
voor den vervolge te behouden, waar bepaald 
werd, dat, terwijl .generalijk een Roede zal moeten 
blij ven tot Buitenbarm of voortrrond" , in tegen
stelling daarmede • Jan~ het Zijd veld en langs 
den Agtersten dijk" .de beide evengenoemde 
wegen ter breedte _van twee Roeden voor bniten
barm des dijks word K!'houden", in verband waar
mede dan ook bij datzelfde artikel werd bepaald 
dat, waar .de vaste gronden over welke den 
Ringdijk zal komen te strekken", .ter _breedte 
van zeven Roeden eerst" zullen • moeten worden 
verveend", .,lan!'(B het Zijdveld en langs den 
Agtersten dijk", .maar vijf Roeden vervee11ing 
van de breedte des dijks kunnen plaats hebben"; 

dat wijden de omstandigheid, dat de weg over 
den Achterdijk sedel't het jaar 1858 niet meer 
openstaat voor het algemeen verkeer, in zooverre 
hij sedert dat jaar door Dijkgraaf en Heemraden 
van den Á.mstel en Nieuwer-Àm.rtel met goed vinden 
der ingelanden van den Tlt.amminnnipolder - aan 
wie tevens persoonlijk het recht van doortocht 
werd verzekerd - door een boom ia afgesloten , 
zoodat hij äoor het pnbliek dan ook niet als 
rijweg is !'(ebruikt, het karakter van openbaarheid 
aan dien weg niet kan ontnemen, overmits de 
plaatsing van een afsluitb~m met slot wel eenè 
gebruiksbeperking m~debrengt, maar op zich zelf 
aan de openbaarheid van een weg geen afbreuk 
behoeft te doen, gdijk meermalen ten behoeve 
ven tolheffing of voor andere doeleinden zoodanige 
boom met slot op openbare wegen wordt gebe
zigd, terwijl in allen gevalle - zooa\s Gedepnteerde 
Staten terecht opmerken - niet bewezen is, dat 
de onderwerpelijke weg, althans voor voetgangers, 
niet zoude openstaan voor het openbaar verkeer; 

dat evenmin veranderde omstandig:heden als 
het feit dat een in 1895 voor het openbaar 
Yerkeer, ook met voertuigen, opengestelde, oienw 

aangelegde weg van Uithoorn, naar Kudelstaart 
- een militaire weg - op genoegzame wijze in 
de behoeften van het pnbliek vooniet en den weg 
over het Zijd veld ov~rbodig maakt, aan het karakter 
van open bnerheid van dezen weg afbreuk _kan doen ; 

dat toch aan een tot den publieken dienst be
stemden weg het publiekrechtelijk karakter alleen 
kan worden ontnomen door eene uitdrukkelijke 
beschikking van het daartoe bevoegd gezag en 
geenszins enkel door veranderde bestemming of 

gebruik zoodanige weg als openbare weg rechtens 
" ophoudt te. bestaan; 

dat eene beschikking als bovenbedoeld in casu 
niet ia genomen en in den door Gedeputeerde 
Staten•bij hun beslnit van 12 Maart 1902, n°. 93, 
vastgestelden ligger der wegen van de gemeente 
Uithoorn "het Zijd veld" •(n°. 2) en .de Achterste 

· Thamerdijk" (n°, 3) mitsdien terecht zijn vermeld; 
Overwegende wijders, -wat betreft appellante's 

subsidiair verzoek : 
a. dat, bij handhaving van den Aehtersten 

Thamerdijk (n°. 3) op den ligger, da&,rin dan 
alsnog worde vermeld, dat die dijk uitsluitend 
door de ingelanden van den TnarR4róinnenpoltür 
wordt bereden en deze niet is een voor het algemeen 
verkeer openstaande weg, doch slecht& een voor 
het algemeen verkeer openstaaud voetpad; dat 
dit verzoek niet voor inwilliging vatbaar is, waar 
blijken■ het vorenstaande - wat ook thans feite
lijk de toestand moge zijn door geene beschikking 
van het daartoe bevoegd gezag het karakter van 
openbaren rijweg aan dien dijk ia ontnomen; 

IJ. dat in elk der kolommen 9 en 10 van den 
ligger de woorden : • van de hekken en van den 
afsluitboom de Tlt.amer/Jinnenpoldu'' worden ver
vervangen door de woorden : • van de hekken en 
van. den afsluitboom de eigenaar van perceel 
n°. 2089 sectie B"; dat voor in.willigiug hiervan 
alleszins grond bestaat, overmits uit een door 
het bestuur van den Tlt.ameróin11enpolder aan de 
Afdeeling van den Raad van State voor de ge
schillen van bestn nr d.d. J nni 1902 toegezonden 
verklaring blijkt, dat die polder niet ia onderhonds
plichtige van bedoelde hekken en afsluitboom, en 
dat hei aan dat bestunr bekend is dat die kunst
werken eigendom zijn van en onderhouden worden 
door de eigenares van den Achtersten Thamerdijk, 
zijnde appellante ; 

.Gezien het Reglement op de wegea in de 
provincie Noordlt.olland; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handha vi og overigen• vao het bestreden 

besluit van Gedeputeerde Staten van Noordlwltatcd 
van 12 Maart 1902, n°. 08, te bepalen dat 
sub 1 °. c van dat besluit de woorden .de Tlt.amer
/Jir111t11ipolder'' zullen vervangen worden door : 
.de eigenaar van perceel n°. 2039, aeotie B." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staat.rólad en, te gelijk 
met het rapport van voornoemden Minister, in 
de Staat.rcouront zal worden geplaatst en waar-
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van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de geschillen van bestnur. 

's Gravenhage, den 3den Februari 1903. 
(get.) W I L HE L M I NA. 

De Min. van Waterataat, Handel en Nb"oerkeid, 
(get.) DE MAR:EZ OYBNB. 

( Ui(qeg. 10 Fe6r. 1903.) 

3 Februari 1903. BESLUIT, tot regeling der be
taalbaarstelling van de pensioenen en onder

standen, bedoeld bij artikel 46 der pensioenwet 
voor de Zeemacht 1902 en bij artikel 44 der 
pensioenwet voor de Landmacht 1902. S. 67. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 46 der Pensioen wet voor de 
Zeemacht 1902 en op artikel 44 der Pensioen
wet voor de Landrrncht 1902; 

Op de voordracht van Onze Ministers van: 
Oorlog a. i. Minister van Marine, van den 

22sten Jannari 1903, n°. 6, Bureau F; 
Oorlog, van den 24sten Januari 1903, Kabi

net L. R•; 
Financiën, van den 19den Jannari 1903, n°. 12, 

Generale Thesanrie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Benig artikel. 

De pensioenen en onderstonden bedoeld bij 
artikel 46 der Pensioenwet voor de Zeemacht 
1902 en bij a1-tikel 44 der Pensioen wet voor de 
Landmacht 1902, worden na afloop van elke 

drie maanden betaal baar gesteld en op overleg• 
ging van de vereischte bewijsstukken uitbetaald. 

Onze Ministers van Marine, Oorlog en Finan
ciën zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 3den Februari 1903. 
(get.) . WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, ad interim Min. van Marine, 
(get.) J . W. BERGANBIUB. 

De Minister van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 
De Minister van Financië11, 

{get.) Ha.RTE VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg. 13 Febr. 1903.) 

6 Februari 1903. BESLUIT, houdende oproeping 

onder de wapenen van verlofgangers der 
lichtingen van 1900 en 1901 van de regi
menten der infanterie en van het korps 
genietroepen. S. 68. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 5 Februari 1903, I,a. C' (Kabinet); 

Gelet op art. 110, eerste zinsnede, der Militie
wet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901), aange
vnld bij de wet van 20 Juni 1902 (Staatsblad 
n°. 119); 

Bevelen, dat de miliciens-verlofgangers der 
lichtingen van 1900 en van 1901, behoorende 
tot de regimenten infanterie en tot het korps 
genietroepen, onder de wapenen zullen moeten 

komen teg_en een door Onzen Minister van Oorlog 
te bepalen tijd. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 5den Februari 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe Minister van Oorlog, (get.) J. W. BEBGANSIUB. 

( Uitgeg. 6 Febr. 1003.) 

7 Februari 1903. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijstelling van invoerrecht !oor 
aether snlfuricns, benoodigd bij het luchtledig 
maken van voorwerpen in fabrieken en 
trafieken. S. 69. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 17 Januari 1903, n". 67, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent vrij

stelling van belasting voor bnitenlandsche goederen; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

27 Januari 1903, n°. 33); 
· G~let op bet nader rapport van voornoemden 
Minister van 5 Februari 1903, n• .. 96, Invoer
rechten en Aecijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Aether sulfuric~s, benoodigd bij het lucht

ledig maken van voorwerpen in fabrieken en tra
fieken wordt onder de volgende bepalingen vrijge
steld van bet invoerrecht. 

2. Hij, aie de vrijstelling verlangt, richt zich 
daartoe tot Onzen Minister van Financiën, met 
opgaaf van de gemeente, waar de fabriek of tra• 
fiek is gelegen, de kadastrale ·seetie en het nomm~r 
van de fabriek of trafiek en de hoeveelheid aether 

sulfuricns, welke jaarlijks noodig wordt geacht. 
Onze voornoemde Minister bepaalt de hoeveel

heid, welke per jaar met vrijstelling kan worden 
ingeslagen, alsmede het minimnm voor eiken inslag. 

3. Bij den inV<?_er van aether sulforicos, waar
voor de vrijbtelling wordt verlangd, wordt van 
dat verlangen melding gemaakt in de aangifte, 
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.voorgeschreven bij artikel 120 der Algemeene wet 
van 26 Angnstn& 1822 (Staat116lad n°. 88). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het iDV(!lll"
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afgegeven 
wa11rin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 

Het vervoer van de vloeistof naar de fabriek 
of trofiek geschiedt onder venegeling. 

4. De inslag in de fabriek of trafiek heeft plaats 
onder toezicht van ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloei
stof dadel~k wordt vermen~ met 1 liter hout
~st op elke 10 liter aether sulforicns. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verkl11ring nopens de ingeslagen hoeveelheid en 
de vermenging. 

De voor de vermenging benoodigde houtgeest 
wordt op kosten van den fabrikant of trafikant gele
verd door den ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek of trafiek is gelegen. 

5. De vermengde stof mng tot geen ander doel 
worden gebezigd dan bij het luchtledig maken 
van \lOorwerpen en mag niet uit de fabriek of 
trafiek worden uitgeslagen. 

6. De ontvanger, onder wielltl kantoor de fabriek 
of trafiek is gelegen, hondt van den met vrijstel
ling ingeslagen rether snlfuricus met den fabri
kant of trafikant eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveelheid, 
waarvoor over het loopend jaar vrijstelling kan 
worden genoten, wordt voor dat meerdere de 
volgbrief niet gezuiverd en het invoerrecht op de 
gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het ~inde 
van het jnar ten kantore van den betrokken ont
vanger eene· schriftelijke en onderteekende opgaaf 
in van de hoeveelheid met vrijstelling van in voer
recht ingeslagen aether sulfuricllB, die bij den afloop 
van dat tijdvak ·nog onverbruikt voorhanden is. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in het 
volgend jaar beschouwd en sla zoodanig op de in 
artikel 6 bedoelde rekening gebracht." 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 
' 8. De ambten1nen zijn bevoegd met machtiging 

van den ontvanger, binnen acht dagen na den 
afloop van het jaar, den voorhanden aether su 1-
fnricns in de fabriek of trafiek op te nemen, 
onverschillig of de bij het. voorgaand artikel voor
geschreven opgaaf al dan niet reeds is ingeleverd. 

9. Onze Minister van Financiën kan bij geble
ken misbruik of poging daartoe, alsmede bij niet 
nak~ming van de bepalingen van dit besluit, den 

· fabrikant of trafikant verderen vrijen invoer van 
'' aether anlforicue ontzeggen. 

Onze Minieter van Financiën is belast met de 
. uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
· Staatllblaá zal worden geplaatst en waarvan af• 
schrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den Februari 1Y03. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Mi11illter t1a11 Ji'ina,iciën, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. lil Febr. 1903.) 

9 Februari 1903. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van den 7den Jnli 1902 (Staat11bladn°.152), 

tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van beatuur, als bedoeld in artikel 82 der 
l)ngevallen wet 1901. S. 7 O. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Januari 1903, 
La B, afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 82 der Ongevallenwet 1901 (wet 
van 2 Januari 1901, Staatllblaá n°. l); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
30 Januari 190S, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister, van 6 Febrnari 1903, La F, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 1 van het Koninklijk besluit 

van den 7den Jnli 1902 (Staatablad n°. 152), 
tot vaststelling vnn een algemeenen maatregel 
van bestuur, ale bedoeld in artikel 82 der Onge
vallenwet 1901, zal worden gelezen als vol![t: 

Voor h~t toezicht, bedoeld in artikel 82 de~ 
Ongevallenwet lllOl wordt het Rijk verdeeld in 
de navolgende zestien agentschappen: 

1°. het aicentschap Àmaterdam, dat omvat de 
gemeenten Amsterdam, Watergraafsmeer, Onder
Amatel, Nieuwer-Amstel; 

2°. het ~ntschap Haarlem, dat om<at de 
gemeenten der provincie Noordlwlla11d, welke 
niet behooren tot het agentschap Ám.rterdam; 

3°. het agentschap 'a Grat1ennage, dat om fat 
de gemeenten '• Gravenhage, Loosduinen, Rijswijk, 
Voorburg, Wassenaar, Leiden, Voorschoten, Zoeter
woude, Leiderdorp, Warmond, O~tgeest, Sassen
heim, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, 
Voorhout, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Alphen, 
Aarlanderveen, Nieuwkoop, Zevenhoven, Nieuw-
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veen, Ter Aar, Oudshooro, Wonbrugge, Rijn
saterswoode, Leimuiden, Alkbmade, Koudekerk, 
Hazerswoude , Woerden, Rietveld, Bodegraven, 
Zwammerdam, Lange Ruige Weide, Hekendorp, 
Oudewater, Papekop, Waarder, Barwoutswaarder, 
Zoetermeer, Moercapelle, Bleiswijk, Bergschenhoek, 
Berkel en Rodenrijs, Zegwaard, Benthuizen, Stomp
wijk, Venr, Delft, Hof van Delft, Schiploiden, 
Vrijenban, Pijnaoker, Nootdorp, Naaldwijk, 'sGra
venzande, De Lier, Monster, Wateringen; 

4°. het agentschap Rotterdam, dat omvat de 
gemeenten Rotterdam, Hillegersberg, Vlaardingen, 
Vlaardinger-Ambacht, Maasland, Maassluis, Rozen
burg, Schiedam, Kethel, Overschie, Schiebroek, 
Pernis, Barendrecht, Heinenoord, Mijnsheerenland, 
Westmaas, Heerjansdam, Spijkenisse, Geervliet, 
Abbenbroek, Oudenhoorn, Zuidland, Hekelingen, 
Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon, Brielle, Oostvoorne, 
Rockanje, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet, Helle
voetslois, Vierpolders, Zwartewaal, Heenvliet, 
Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Piershil, Gouds
waard, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Klaaswaal, 
Strijen, 's Gravendeel, Puttershoek, Maasdam, 
Goedereede, Ouddorp, Stellendam, Melissant, 
Dirksland, . Herkingen, Oode Tonge, Den Bommel, 
Ooltgensplaat, Nieuwe Tonge, Stad aan 't Haring
vliet, Middelharnis, Sommelsdijk; 

6°. het agentschap Dordreclit, dat omvat de 
geinetinteo der provincie °Zuidlwlland, welke niet 
behooren tot de agentschappen 's Graoenhage of 
Rotterdam; 

6°. het agentschap Middelburg, dat omvat de 
provincie Zeeland; 

7°. het agentschap Breda, dat omvat de ge
meenten Breda, Princenhage, Teteringen, Ginneken 
en Bavel, Chaam, Rijsbergen, Zundert, Etten en 
Leur, Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen en Riel, 
Basrle-Nassao, Goirle, Hilvarenbeek, Diessen, 
Oosterhout; 's Gravenmoer, Dongen, Terheijden, 
Roosendaal en Nispen, Rucphen en Vorenseinde, 
Hoeven, Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, 
Wouw, Bergen op Zoom, Halsteren, Woensdrecht, 
Hoi bergen, Ossendrecht, Potten, Steenbergen, 
Dinteloord en Prinsland, Nieuw-Vossemeer, Zeven
bergen, Klundert, Willemstad, Fijnaart en Hei
ningen, · Standdaarbuiten, Geert~oiden berg, Made 
en Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe, Raams
donk, WBSpik; 

8°. het agentschap, 'a Hertogen6oack, dat omvat 
de gemeenten der provincie Noordlnabant, welke 
niet behooren tot het agentschap Breda; 

9°. het agentschap Utrecht, dat omvat de . 

provincie Utrecht, zoomede het niet tot eenige 
provincie behooreude watergebied des Rijks; 

.10°. het agentschap Roermond, dat omvat de 
provincie Liml;arg; 

11 °. het agentschap .J.rnkem, dat om vat -de 
gemeenten Arnhem, -Rheden, Roozendaal, Wage
ningen, Ede, Renkum, Doorwerth, Zevenaar, 
Herwen en Aerdt, Pannerden, Duiven, Wester
voort, Didam, Elst, Hni•seo, Bemmel, Gent, 
Valburg, Kesteren, Heteren, Hemmen, Dodewaard, 
Echteld, IJzendoorn, Tiel, Maurik, Lienden, Zoelen, 
W.adenoijeo, Ophemert, Waardenburg, Varik, 
Est en Opijnen, Haaften, Herwijnen, Voren en 
Dalem, Geldermalsen, Boren, Buurmalsen, Deil, 
Beesd, Colenborg, Beusichem, Zaltbommel, Ga
meren, Zuilichem, Brakel, Poederoijen, Kerkwijk, 
Nederhemert, Ammerzoden, Hedel, Driel, Hur
wenen, Rossnm, Heerewaarden, Druten, Wamel, 
Dreumd, Appeltern, Horssen, Bergharen, Ewijk,Nij
megeu, Beuoingei:, Wijchen, Batenburg, Balgoy, 
Overasselt, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,Millingen; 

12°. het agentschap Zutp!,e,a, dat om vat de 
gemeenten der provincie Geldt!rland, welke niet 
behooren tot het agentschap .J.rnkem; 

13°. het agentschap Almelo, dat omvat de 
provincie Ooerijssel; 1 

14°. het agentschap Hoogeveen, dat omvat de 
provincie Drenthe; 

16°. het ag,mtschap Groningen, dat omvat de 
provincie Groningen; 

16°. het agentschap Leeuwarden, dat omvat de 
provincie Friesland. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 

en van de Staatacourant, waarin het geplaatst i1t. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscoarant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

'sGravenhage, den 9den Februari 1903. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Mi11 oan Binnent ?Aken, (get.) KUYPER. 
(Uitgeg. 17 Febr. 1903.) 

9 Februari 1903. BRBLUIT, houdende bepaling 
van den datum, waarop de Bevorderings
en Pensioenwetten voor de zee- en land
macht 11102 (wetten van 9 Joni 11102 
Staat1blad n°. 86, 87, 89 en 90) in wer
king treden. S. 71. 

Bepaald op 1 Maart 1908. 
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9 Feóruari 1903. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlan~en, houdende beslissing dat 
het woord • ,erordeningen" in art. 72 der 
wet op -het lager onderwijs zoo ruim moet 
worden opgevat, dat daaronder ook begrepen 
zijn andere wetten op het lager onderwijs 
bij name de leerplichtwet. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het arrest van den Hoogen Raad van 

3 November 1902 waarbij de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het ·Kantongerecht te 
Gorinchem niet-ontvankelijk is vèrklaard in het 
door hem tegen genoemd vonnis ingesteld beroep 
in cassatie; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirsnt voorgesteld,: 

Schending door niet toepassing van de artt. 19 
en 24 der Leerplichtwet, j•. 8 n•. 7, S92 n°. 2, 
401 ~trnfvordering en art. 72 der wet tot rege
ling van het Jager onderwijs van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n•. 127), waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk Besluit 
van 10 September 1901 (Maatsólad n°. 208); 

Overwegende dat bij het vonnis, waartegen dit 
beroep is gericht, het hoofd eener openbare lagere 
school is vrijgesproken vnn de aanklacht van niet 
te hebben voldaan aan eene aanmaning, hem door 
den schoolopziener gedaan ingevolge art. 19, laatste 
lid der Leerplichtwet; 

dat deze vrijspraak hierop beroet, dat het door 
den schoolopziener op den ambtseed opgemaakt 
prooes-verbaal, waarbij het telast gelegde feit is . 
geconstateerd, geen bewijskracht heeft, omdat noch 
bij art. 28 noch elders in de Leerplichtwet is be
paald, dat zoodanig proces-verban! volledig bewijs 
oplevert en de bevoegdheid der arrondissements
schoolopzieners tot het opmaken van processen
verbaal wegens overtredingen der Leerplichtwet 
niet voortvloeit nit art. 72 der wet tot regeling 
van het lag;r onderwijs, danr de Leerplichtwet 
niet' is eene verordening op het lager onilerwijs 
en geenerlei regeling daarvan bevat; 

dat deze beslissh!g onjniet is, voor zooverre 
betreft art. 72 der wet op het lager onderwijs ; 

dat toch bij dat artikel de arrondissements
schoolopzieners bevoegd worden verklaard tot het · 
Opmaken van proces-verbaal van de overtredingen 
Vlln genoemde wet en van andere verordeningen 
op het lager onderwijs; · 

dat het woord • verordeningen" zoo ruim moet 
worden opgevat, dat daaronder ook wetten be
grepen zijn, gelijk rnlgt nit de aangehaalde woor· 

den zelve, waar ook de wet op het lager onderwijs 
onder de verordeningen begrepen wordt; 

dat, indien men het. woord • verordeningen" 
aldus verstaat, daartoe ook de Leerplichtwet be
hoort, als regelende de ,erplichting van hen, die 
met de zorg van een kind belast tijn, om te zorgen 
dat aan dat kind voldoende Jager onderwijs ver 
strekt wordt; 

dat reeds de wet van 17 Augustus 1878 in 
de artt. 80-82 voorzieningen omtrent dit onder• 
werp bevatte; en de vraag, in hoeverre de wet• 
gever leerplicht behoorde op te leggen, herhaalde
lijk is ter sprake gekomen bij de opvolgende her 
zieningen der wet op bet lager onderwijs; 

dat zoo de wetgever er later de voorkeur aan 
gegeven heeft, het onderwerp hij eene zelfstandige 
wet te regelen, dit hij het beoordeelen van de 
strekking dier regeling geen invloed kan hebben; 

dat in onderscheidene artikelen (21, 25, 28) 
dezer • wet sprake is van processen-verbaal door 
de arrondissement& schoolopzieners op te maken, 
maar de bevoegdheid daartoe hun nergens uit
drukkelijk gegeven wordt; 

dat deze weglating zich alleen verklaren laat 
door de omstandigheid dat de wetgever uitging 
van de onderstelling, dat die bevoegdheid elders, 
dat is in art. 72 der wet op het lager onder wijs, 
gegeven was, en ten aanzien van den leerplicht 
alleen . op enkele punten nadere uitwerking en 
regeling behoefde; 

0. eindelijk meer bepaald ten aanzien van het 
in deze toepaaselijk art. 19 der Leerplichtwet; 

Vooreerst dat dit artikel eene uitwerking bevat 
van de algemeene verplichting in art. 73 der wet 
op het lager oaderwijs op de hoofden der scholen 
gelegd, op welke laatste verplichting art. 72 der
zelfde wet ontwijfelbaar van toepassing is, en 

ten andere, dat het niet aannemelijk is dat, 
terwijl bij art. 28 aan de verklar ingen der arron
dissemeots-schoolopzieners onder zekere omstan
digheden bewijskracht verleend wordt ten aanzien 
van feiten, die han niet door eigen wetenschap 
bekend zijn, hunne processen-verbaal geene bewijs
kracht zouden bezitten ten aanzien van andere 
feiten waaromtrent dit wel het geval is ; 

,lat het middel van cassatie dns gegrónd is; 
Vernietigt het in -deze zaak gewezen vonnis 

van den kantonrechter te Gorinchem van den 
l7den Juni 1902 in het belang der wet; 

Verstaat dat dit arrest geen nadeel kan toe-
brengen aan de rechten door partijen verkregen. 
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10 Fe/Jruari 1903. BEBLl'IT, bevelende de plaat• 
sing in het Staafs/Jlad van het te &me op 
7 November 1902 tusschen Nederland en Sa11• 

Marino gesloten uitlever ingsverdrag. S. 73. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het te 11,ome op 7 Novem~er 1902 tus• 

schen N~derland en San-Marino gesloten uitleve
ri ngsverdrag, waarvan een afdruk met vertaling 

aan dh besluit gehecht ia; 
Overwegende dat de uitwissel ing der akten van 

bekracbtiginp, mede te Rome op 23 December 
daaraan volgende heeft plaate gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bniten landsche Zaken van den 6den Februari 11103, 
n°. 1675, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van voorzegd verdrag te bevelen door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsplad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem . betreft, met de uitvoering der be· 
palingen, in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den lO~en Februari l 903. 
( get.) W I L H EL M I N A. 

De Jlinuter van Buitenlandscke Zaken, 
(get .) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

(Uitgeg. 24 Fe/Jr. 1903.) 

VERTALING . 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de Doorluchtige Republiek van Sao Marino, 
in gemeenschappelij k overleg overeengekomen zijnde 
een overeenkomst te sluiten betreffende de uit 
levering van misdadigers, hebben te . dien einde 
tot Hoogst -Derzel ver gevolmachtigden benoemd, 
te weten: 

Hare Majesteit de Koningen der Nederlanden : 
den heer BERNARD OB.TUINUS THEODOOB HEN· 

DRIK WESTENBERG, Commandeur der Orde van 
den Nederlandscheo Leeuw, Grootkruis der Orden 
van Sint Mauritius en Lazarus en van de Kroon 
van Italié, enz. enz., Hoogst-Derzelver 13uiteo
gewoon G~zant en Gevolmachtigd Minister bij 
Zijne Maje,teit den Koning van Italië; 

De Doorluchtige Republiek van San-Marino: 
de heer GASPARD FIN ALI, Grootkruis der Orden 

van Sint Mauritius en Lazarns en van de Kroon 
van Italië, enz., enz., politiekeo raad van genoemde 

· Republiek, vice-president van den Senaat en voor-
zitter der Rekenkamer van het Koninkrijk Italië, 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 

vorm zijn bevonden, omtrent de volgende arti
kelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Regeering der N ederlandeo en de 
Regeering van Sao Marino verbinden zich om 
wederkeeri11: aan elkander oit te leveren, vol~us 
de ,oorschriften bij de volgende artikelen vast
ge1teld en voor zoo ver de wetten der beide landen 
die uitlevering toelaten, de penoneo welke ver
oordeeld of aangeklaagd zijn ter zake van een 
der feiten hieronder vermeld, gepleegd buiten het 
grondgebied van den Staat, nao welken de uitleve
ring wordt aangevraagd: 

1°. doodslag of moord, hetzij dat deze misdrijven 
zijn gepleegd tegen den Son verdn , den 'J'.roon
opvolger, het Hoofd van een bevrienden Staat of 
tegen elk ander persoon; 

2°. bedreigingen, schriftelijk eu onder eene be
paalde voorwaarde gedaan ; 

S•. het opzettelijk veroorzaken van de afdrijving 
der vrncht van eeoe vrouw door haar zelve of 
door anderen ; 

4°. gewelddadigheden of daden nadeelig voor 
de gezond beid , die met opzet zijn gepleegd en 
zwaar lichamelijk letsel of den dood ten gevolge 
hebben f!ehad of die met voorbedachten rade zijn 
gepleegd ; zware mishnndeliog; 

6°: verkracb.tiog; feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid, gepleegd met geweld of bedreigingen; 
het feit van buiten echt vleeschel ijke gemeenschap 
te hebben met eeoe vrouw of elke andere on toch
tige handeling, wanneer de aehnldige weet dat de 
persoon met welke hij zoodanige handelingen pleegt, 
in staat van ~ewusteloosheid of onmacht verkeert, 
of wanneer de leeftijd van dien persÖon op zich 
zelf voldoende is om het feit strafbaar te maken; 

6°; het bederven der zeden bij minderjarigen 
door hen aan te zetten tot het plegen of dolden 
van ontuchtige handelingen of tot het hebben van 
vleeschelijke gemeenschap buiten echt met ten 
derde ; opwekking van minderjarigen tot het plegen 
ve.n ontucht en iedere daad welke ten doel heeft 
de ontucht van minderjarigen te begnnstigen ; 

7". dubbel huwelijk; 
8°. oplicht ing of wegvoering, verberginir, weg

me.king, onderscb.u.i_ving van een kind ; 

9°. oplichti ng of wegvoering van minderjarigen; 
10•: "het namaken of vervalscheo van munt-

1peciën of mnntpapier met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat montpapier nis echt en on
vervalscht uit te geven of te doen uitgeven of 
het opzettelijk in omloop brengen van valsche of 
vervalschte mu ntspeciën of mnntpapier; 
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11°. het namaken of vervalechen van, van 
Rijkswege nit,gegeven zegels en Rij kemerken of 
van door de wet gevorderde meesterteekenen; 

12°. valschheid in geschriften en het met opzet 
gebrnik maken van het valeche of vervalschte 
geschrift; het in voorraad hebben of -invoeren 
uit het bniteoland van biljetten eener, krachtens 
wettelijke verordeningen opgerichte, circulatiebank 
met het oogmerk om die als echt en oo vervalecht 
uit te -~veo, in11:eval de dader, toen hij die 
stokken ontving, wist, dat zij valech of ver
valscht waren ; 

13°. meineed; 
14_0 

• . omkooping van openbare ambtenaren; 
knevelarij; verduistering door ambtenaren of daar
mede gelijkgestelden ; 

15°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 
gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar 
voor een ander te duchten is ; brandstichting met 
het oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
den verzekeraar of van den wettigen houder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoordeelen; 

16°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw hetwelk in zijn ~heel of gedeel
telijk aan een ander toebehoort of van een ge
bon w of getimmerte, indien daarvan gemeen ge
vaar voor goederen of levensgevaar voor een ander 
te duchten ie; 

17°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
iegen personen of goederen ; 

18°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 

zinken, doen stranden, vernielen, on bruikbaar 
maken of beschadigen van een acbip, indien daar- . 
van levensgevaar voor een ander te duchten is; 

19°. muiterij en verzet van passagiers aan boord 
van een schip tegen den ■chipper en van mindere 
schepelingen jegens hunne meerderen in rang; 

20°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein ; 

21". diefstal; oplichting; misbruik van eene 
handteekening in blanco ; verduistering; misbruik 
van vertrouwen; 

22°. bedriegelijke bankbreuk ; 
Onder de voorgaande qualificatiën zijn begrepen 

de poging en de medeplichtigheid, voor zoover 
zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving van 
het land, aan hetwelk de uitlevering wordt gèvr11agd. 

In geen geval zal de uitlevering plaats hebben: 
1 °. voor zoover veroordeelden betreft wanneer 

de opgélegde straf minder zal zijn dan 6 maanden , 
vrijheidsstraf; 

2°. voor zoo ver verdachten of beklaagden be- · 

' treft, wanneer hel maximum van de, voor het 
ten laste gelegde feit op te leggen straf, volgens 

' de wet van het land dat de nitlevering vraagt, 
minder is dan 2 jaren vrijheidsstraf. 

2. De uitlevering zal geen pl~ts hebben: 
1°. ingeval het feit in een derden Staat is ge

pleegd en de Regeeriog van dien St&llt de nitle
vering aanvraagt ; 

2°. wanneer de aanvrage daartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 

. persoon in het land, waaraan de uitlevering wordt 
aangevraagd, heeft terecht gestaan en t.er zake 
waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechts• 
vervolging ontslagen of vrijgesproken ; 

3°. indien de vervolgin'1' of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des lands, waaraan de· uitle
vering wo~dt aangevraagd, verjaard is vóór de 
aanhondiog vno den opgeèischten persoon of, zoo 
er nog geeoe aanhouding heeft plaats gehad, vóór 
de oproeping om door de rechtbank te .worden 
gehoord. 

3. De uitlevering zal p:een plaats he~ben zoo
Jang de opgeëischte pei;soon in het land, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraagd, vervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 
of straf ondergaat wegens een ander misdrijf, dan 
dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraagd, 
zal zijne uit.levering niet worden toegestaan; dan 
na aftoop der vervolging ingesteld in het land 
waaraan de uitlevering wordt aangevraagd, en, 
ingeval van veroordeeling, nadat hij de hem op• 
gelegde straf zal hebben ondergaan of hem daar
van gratie zal zijn verleend. Indien even wel, 
volgens de wetten van het land dat de uitleve
ring aanvraagt, dat tijdsverloop de verjaring der 
vervolging ten gevolge zou kunnen hebben, znl 
zijne uitlevering worden toegestaan, tenzij er bij
zondere redenen mochten aanwezig zijn die er zich 
tegen verzetten en onder gehoudenheid tot terag
zending van den uitgeleverde, zoodra de vervol• 
ging in genoemd land zal zijn afgeloopeo . 

5. · De uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het land, waaraan 
de uitlevering is toegestaan, ter zake van een 
strafbaar feit niet in het tegenwoordig verdrag 
genoemd en vóór zijne nitleve1-iog gepleegd, noch 
aan een derden Staat worden uitgeleverd zonder 
de toestemming van den Staat, die de uitlevering 
heeft toegestaan, tenzij hij de vrijheid hebbe gehad 
om het eerstgenoemde land weder te verlaten ge• 
durende ééne maand nadat de tegen hem inge-
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stelde vervolging zal zijn afgeloopen en hij; in 
geval van veroordeeling, de hem opgelegde straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie zal 
zijn verleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 
gestraft ter zake van een feit in het tegenwoordig 
verdrag genoemd' en v6ór de nitlevering gepleegd, 
zonder de- toestemming der Regeering, die den 
uitgeleverde heeft overgegeven, en die, indien zij 
zulks weoschelijk acht, de overlegging zal knnnen 
vorderen van een der bescheiden in art. 7 van 
het tegenwoordig verdrag vermeld. lntusschen 
zal die toestemming niet noodig zijn, wanneer de 
beklaagde nit eigen beweging zal hebben verzocht 
terecht te staan of zijn ~tr11f te ondergaan of 
wanneer hij binnen den bovengenoemden termijn 
het grondgebied van den Staat, waaraan hij is 
uitgeleverd, niet zal hebben verlaten. 

6. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 
zijn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 
Hij die, ter zake van een der in artikel l ge• 
noemde gemeene misdrijven, ii uitgeleverd, kan 
der halve in geen geval worden vervolgd of ite· 

straft in den Staat, waaraan de uitlevering is 
toegestaan, ter zake van een staatkundig misdrijf 
door hem gepleegd vóór zijne uitlevering, noch 
van eenig feit met zoodanig staatkundig misdrijf 
samenhangende, tenzij hij de vrijheid hebbe gehad 
het land weder te verlaten gedurende eene maand 
nadat de tegen hem ingestelde vervolging zal zijn 
afgeloopen en hij, in geval van veroordeeling, de 
hem opgelegde straf zal hebben ondergaan of hem 
daarvan gratie zal zijn verleend. 

De ui tleveri og zal worden toege&tlllln ook dan 
wanneer de sclioldige een staatkundige beweeg• 
reden of een staatkundig doel mocht aanvoeren, 
indien het feit waarvoor zij is gevraagd op zich 
zelf een gemeen misdrijf oplevert. 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd: 
van de zijde van Nederland, door den Minister 
van Buitenlandsche Zaken en van de zijde der · 
Republiek van San-Marino door de Cnpitani Reg• 
genti en alleen toegestaan worden op vertoon van 
het oorspronkelijke of van eengewaarmerktafschrift 
hetzij van een vonnis van veroord;eliog, hetzij 

van eene beschikking tot in staat van beschnldi
gingstelling of van eene hschikking waarbij 
rechtsingang is verleend met bevel tot gevangen
neming, hetzij van een bevel van gevangenneming, 
afjtegeven in de vormen voorgeschreven door de 
wetgeving van den Staat-, die de aanvrage doet, 
waarbij het feit waarvan sprake is op zoodanige 

wijze wordt omschreven dat de Staat, waaraan 
de nitlHering wordt gevraagd, in staat zij te be
oordeelen of het volgens zijne wetgeving een geval 
oplevert in het tegenwoordig verdrag voorzien, 
en ook de op het feit toepasselijke strafbepaling 
wordt vermeld. 

De aanvrage om nitlevering zal in de Fransche 
taal gesteld worden en de overtnigio~tuk:keo 
zullen vergezeld zijn van een Fransche vertaling. 

8. De goederen welke in het bezit waren van 
- den opgeëischte en in beslag genomen zijn, znllen 

worden overgegeven aan den opeischenden Staat, 
indien de bevoegde macht ~an den Staat, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraagd, de overgave 
daarvan heeft bevolen. 

9. In afwachting van de aanvrage om uitleve
ring zal de voorloopige aanhouding van den per• 
soon, wiens uitlevering volgen, het tegenwoordig 
verdrag kan gevraagd worden, kunnen worden 
verzocht : van de zijde van Nederland, door iederen 
officier van justitie of iederen rechter van instructie 
(rechter-commissaris); van den kant der Republiek 
van San-Marino, door deo commissaris der wet. 

De voorloopige oanbondiog is onderworpen aan 
de vormen en de regels voorgeschreven door de 
wetgeving van den Staat, waaraan de uitlevering 
gevraagd wordt. · 

De wlllvmge om wmhoudiog zal in de Fransche 
taal gesteld worden. 

10. De vreemd.eliog, die kraohteos de bepa• 
Jingen van het voorgaand artikel voorloopig ia 
1Wngehonden, zal, ten ware hij uit anderen hoofde 
behoorde in hechtenis te blijven, in vrijheid 
worden gesteld, indien niet binnen twintig dagen 
na de dogteekt:oiog v11n het bevel ·von voorloopige 
aanhonding de aanvrage tot uitlevering geschied 
is op de wijze vermeld in artikel 7, onder over• 
legging der beacheiden bij het tegenwoordig ver
drag voorgeschreven . 

11 . Wanneer, bij de vervolging in een strafzaak, 
uitgezonderd in het geval voorzien bij art. 6, 
eene der Regeeringei, het noodig oordeelt om op 
het gebied van den anderen Staat, een onderzoek 
door deskundigen, een ondervraging van beklaagden 
of een getuigenverhoor te doen plaats hebben, 
zal daartoe eene rogatoire commissie gezonden 
worden op de wijze vermeld in art. 7, en zal 
daaraan gevolg gegeven worden met inachtneming 
van de wetten van het land, waar de deskundigen, 
beklaagden of getuigen zullen worden nit_genoodigd 
te venohijneo. De kosten door het onderzoek 
van deskundigen veroorzaakt zullen ten laste blijven 
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van den Staat die er om verzoekt. lntnsschen 
zal in apoedeischende gevallen een rogatoire com• 
missie rechtatreeks door de rechterlijke overheid 
in den eenen Staat knnnen worden toegezonden 
aan de reohterlijke oyerheid in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie zal van eene Fransche 
nrtaling vergezeld moeten zijn. 

12. Indien, in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning no 
een getuige in het andere land noodig ia of ver
langd wordt zal zijne Regeering hem verzoeken 
aan de tot hem te richten nitnoodiging gevolg 
te geven en, in geval ·hij daaroan voldoet, zullen 
hem reis• en · verblijfkosten worden toegekend 
volgens de tarieven en reglementen van kracht 
in het land, waar het verhoor zal moeten plaats 
hebben, behoudens het geval dat de aanvragende 
Regeering het noodig zal achten hoogere schade
vergoeding aan den getuige toe te kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook, die 
in een van beide Staten opgeroepen, vrijwillig 
voor de rechters van den anderen Stnat verschijnt, 
zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aan• 
gebonden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare • feiten of tegen hem wegens misdrijf 
uitgesproken veroordeelingen, en evenmin onder 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp uitmaken van het geding, 
waarin hij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
misdrijf betreff~nde, de confrontatie van misda
digers, gedetineerd in den anderen Staat, of wel 
de mededeeling van overtnigingBBtnkken of van 
beaoheiden, welke zich in handen bevinden der 
autoriteiten van het andere land, nuttig ofnoodig 
zal worden geoordeeld, zal de daartoe strekkende 
aanvraag geschieden op de wijze vermeld in 
artikel 7 en zal daaraan, tenzij er bijzondere re
denen mochten bestaan die er zich tegen verzetten, 
gevolg gegeven worden, onder gebondenheid tot 
terugzending van de misdadigers en van de stokken. 

14. De doorvoer over he\ grondgebied vau een 
der· contracteerende Staten, van een door eene 
derde Mogendheid aan de andere Partij ni~le
verden persoon, die niet behoort tot het land 
door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal wor• 
den toegestaan op het eenvondig vertoon, hetzij 
in het oorspronkelijke· hetzij in een gewaarmerkt 
afschrift, van een der stn kken genoemd in art. 7, 
mits het feit, waarop de uitlevering gegrond is, 
in het tegenwoordig verd~ begrepen zij en niet 
valle onder de bepalingen voorzien bij de artt. 2 

en ·6, en mits de doorvoer, wat het medegeleide 
betreft, geschiede met medewerking vnn beambten 
van het land dat den doorvoer over zijn grond
gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat die de , uitlevering heeft 
aangevraagd. 

15. De wederzijdsche Regeeringen doen over 
en weder afstand van alle aanvrage om terng• 
betaling vnn de kosten van onderhoud, van ver
voer en !'ndere die, binnen de grenzen van haar 
wederzijdsch grondgebied, zouden kunnen voort
vloeien nit de uitlevering van beklaagde, in staat 
van beschuldiging gestelde of veroordeelde per
sonen, evenals vau die, voortvloeiende nit de 
tennitvoerl~ing van rogatoire commissiën, uit 
het vervoer en de tero~nding vnn misdadigers 
ter confrontatie en nit de toezending en terng
zending der overtuigingsstokken of·der bescheiden. 

16. De tegenwoordige overeenkomst, die niet 
op de koloniën toepasselijk ia, zal worden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging er van 
zullen zoo spoedig tnogelijk worden uitgewisseld. 

Zij zal in werking treden vier maanden na de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging en zal 
van kracht blij ven tot zes maanden na verklaring 
in tegeno,ergestelden zin door een der beide 
regeeringen gedBBD. 

Ter oork(!nde waarvan de wederzijdsche gevol• 
machtigden de tegenwoordige overeenkomst heb
ben onderteekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan, in dobbel, te Rome, den zevenden 
November 1902. 

(gttt.) (L. 8.) WESTIINBBBG. 
G. FINALJ. 

13 Februari l 90S. BESLUIT, houdende machti• 
giug tot uitgifte van schatkistpromessen 
vol,rens de wet van 6 December 1881 (Staat,
ólad n°. 186). S. 74. 

14 Februari 1903. BBsCHIKKING van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, houdende uit
voering van artikel 9, zesde lid, der Woning
wet, voor zooveel betreft vaststelling van 
het model van aangifte bedoeld in het eerate 
lid van genoemd artikel. 

De Minister van Binnenlandsche Zai:en, 
fielet op artikel 9, zesde lid, der Woningwet; 

Heeft goedgevonden: 
het bij deze bel!Chikking behoorend model vast 

te stellen voor de aangiften van verhoorders van 
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woningen, welke drie of minder ter bewoning 

bestemde vertrekken bevatten. 

'a Gravenhage, den 14den Februari lÎIDS. 

(get.) KUYPEll. 

Gemeente 
AANGIFTE , ta , doen door fltrlu~urdera flan 

1D011inge11, 11J(!lu dr_ie of minder ter IJ11 -
-UJ011ing be11temde uertrekun /Jeoatten. 

Inlichtingen voor den V~fhuurder-
logevolge artikel 9 der Woningwet zijn ver

huurders van woningen, welke drie of minder ter 

bewoning bestemde vertrekken bevatten, one1-
aehillig of de woning op zich zelve een gebonw 
vormt, dan wel van een gebouw deel uitmaakt, 

verplicht bij het bestuur der gemeente, waarin 

de woning is gelegen, aangifte te doen van ; 
a. hunnen naam, hunne voornamen en woon 

plaata; 
b. de ligging, zoo mogelijk met aanduiding van 

straat en nummer, van het gebouw, waarin zich 

de wonipg bevindt ; 

c. het aantal vertrekken der woning; 
d. het aantal der bewoners met vermelding van 

naam en beroep. 
Onder verhuurden worden veretaao de personen, 

die hetzij voor zich zei ven het~ij in eeoige hoedanig
heid eene woning schriftelijk of mondeling verhuren. 

De aangifte moet volgens besluit van het ge

meentebestunr van den . 

geschieden binnen 
De eerste aangift.,n moeten alzoo geschieden vó6r 

den 
Zij die later als verhoorder optreden, moeten 

aangifte doen binnen 
nadat de woaing ia betrokken, 

Verhoorders zijn voorts verplicht 11ietuoe aan• 

gifte te doen binnm eene 'lftt!Ullld nadat de woning 

door een nieowea hoorder ia betrokken, tenzij 

deze iomiddele de bewoning heeft geetaakt. 

Form nlieren van aangifte worden ter gmneeot&

~retarie kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

<tten andere formulieren dan die, welke ter 
-gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn, m~n worden 
~bezigd_- - -

De verhuurder, die niet of niet behoorlijk vol• 
-doet aan lij ne verplichting tot augi fte, wordt 
krachtens artikel 31} der Woningwet geetraft met 
-eene geld.boete van ten hoogste •ijf en twintig 
golden. 

De verhuurder gelieve dit biljet of een ander 

ter gemeente-secretarie gehaald biljet na invulling 

en onderteekening tijdig te doen toekomen aan 

Burgemeester en W ethondera. · 

1. Waar ligt het gebouw, 
waarin de woning zich 
bevindt P 

(Nauwkeurig in te 0111/en 
met f/ermelding oan ge111ee11t11, 
dorp, !nturtacliap, tDijt enz. en 
zoo mogelijlr oan af raat en 
li11i111111111mer.) 

2. Welke ie tle naam nn den 
verhnnrder der woning P 

3. Welke zijn de voornamen 
vun den verbnurder der 
woningP 

4. Welke is de woonplaats 
van den verhuurder der '• 

woningP 
(Nauwkeurig ÎJJ û flMlli!N. 

_aû bou,m.) 

6. Hoe groot ia het aantal 
vertrekken der woniogP 

6. Hoe groot ia het aantal 
be11rnners der woningP 

7. Welke zijn . de namen en welke zijn de be
roepen van de bewoners der woningP 

NAMEN : BEROEP: 

Mannen : 

Vrouwen: 

. .............. , ... .. ............................................ , ......... ~., ........ . 

····••-4••···,········· ····· ·· ···- ······ ····· ····· ··· ····· ·······-····•··· ······ ·· ···· ··· 

· De ondergeteekeode, verhnnrder, verklaart boven
staande aangifte naar waarheid te hebben tp;edaao, 

., den •••••• 
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De 6eatit1ooording va.n onde,·ataande vragen, 
hoezeer niet V/Jt"j)lickt, zal op prijs ge• 
ateld worden. 

8.Jioe gr1:10~ _.ia het aa~tal .. -
ter bewoning ~besig4e 
vertrekken der woning P 

ll. Hoe is de ligging en hoe groot zijn de 
oppervlakte en de hoogte van de onder-
scheidene ter bewoning gebezigde vertrek-
ken der woning? 

beneden den beganen grond P • 

op_ . . . p . 

. de lste verdieping? 

• . 2de . p 

. . 3de . p 

. . 4de . .Jlf hooger P . 

. den zolder? 

12. Hoevelen van de bewoners 
der woning zijn jonger 
dan zestien jaren P 

13. Bevat het gebonw waarin 
zich de woning bevindt 
meer woningen? 

14. Zoo ja, hoeveel P 

15; Wie is de eigenaar van 
het gebonwP 

16. Hoe is zijn adres? 
(Nar,.,okurig innlle,,.) 

17 Februari 1903. MISSIVE van den Minister 
van Justitie, betreffende de ontwerp-notarieele 
acte van oprichting eener naamlooze vennoot
schap voor het verkrijgen der Koninklijke 
bewilliging. 

Wanneer bij de · oprichting van naamlooze ven
nootschappen de vereischte Koninklijke bewilliging 
wordt verzocht v6órdat de notarieele akte van 
oprichting verleden is, gebenrt het vaak dat ter 
verkrijging van die bewilliging aan de Koningin 
aangeboden wordt, niet een ontwerp der akte van 
oprichting, gelijk de wet voorschrijft, doch slechts 
eene min of meer volledige verzameling der 
voorwaarden, waaronder men de vennootschap 
wenscht op te richten. Ook wanneer aan zoo-

9. Bevat de woning nog andere 
vertrek ken , niet ter be-. . 

gebezigd (bijv. wo01ng 
wjnkel, werkplaats, berg-
pbats, waschhok) . 

10. Zoo ja, hoeveel P 

Oppervlakte 
1 

Hoogte 
Aantal. 

der onderscheiden vertrekken. 

.. 

17. Nadere inlichtingen die 
de verhuurder der wo-
11ing morht wenschen 
te geven. 

Bovenstaande vragen aldus beantwoord door 
den ondergeteekende, 

danige stukken de niterlijke vorm van het ontwerp 
eener notarieele akte is gegeven, worden daarin 
toch in den regel onderscheidene bepalingen ge• 
mist, welke blijkens de in de stukken voorkomende 
verkorte aanduidingen en onbeschreven ruimten 
in de akte zelve znllen worden opgenomen . 

· .. Niet alleen dat de opvatting waarvan deze 
inkleeding der stukken getnigt, strijdig moet 
worden geacht met de bedoeling des w~tgevers, 
maar het is ook herhaaldelijk gebleken, · dat deze 
onvolledigheid van ontwerp-akten bedenkelijke 
rechtsonzekerheid ten gevolge kan hebben. 

Op deze gronden heb ik besloten, dat voortaan 
geene ontwerpen van akten van oprichting van 
naamlooze vennootschappen of van akten houdende 
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veranderingen in hàre voorwaarden of verlenging 
von haren door, als vatbaar voor de Koninklijke 
bewilliging sollen worden beschouwd, welke blijkens 
ho~ne redactie bepalingen missen, welke in de 
akte zelve zullen voorkomen. 

Uitzondering zal slechts worden gemaakt waar 
het betreft feiten, welke bij de aanvrage der 
Koninklijke bewilliging den belanp:hebbenden niet 
bekend kunnen zijn, zooals b.v. de dag van het 
verlijden der akte en de dagteekening en het 
nommer van het Koninklijk besluit vau bewilliging. 

Ik heb de eer Uwe tusschenkomat in te roepen 
ten einde het bovenstaande onder de aandacht 
te brengen van de notariBBen in Uwen ambtakriog 
gevestigd, hetgeen kan plaat& hebben door de 
toezending · aan ieder hunner van een exemplaar 
dezer circulaire, waartoe een voldoend aantal 
hiernevens gaat. 
De Minuter oan J,utitie, (get.) J. A. Losu. 

18 Februari 1903. BBBLUIT, houdende wijziging 
van het plaatselijk reglement van politie 
voor '• Rijke Marinehaven te Helleooet8luia, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 11 Juni 
1896 (Staat8blaá n•. 93). S. 76. 

W11 WILHELMINA, BNZ . 

Op de voordracht van Onzen' Minister van 
Oorlog, ad interim Minister van Marine, van 
den 13den Janaari 1903, BQre&U D, n°. 58; 

Gezien het KoninkliJk besluit van 11 Jnni 
1896 (Staat8blad n°. 93); 

Overwegende, dat het noodig is gebleken het 
nachtseio, genoemd in ~e eerste alinea van artikel 
2 van het plaatselijk reglemeot van politie voor 
's Rijke Marinehaven te Hetleooet8luia te vervan• 
gen door een ander signaal; 

Deo Raad van State gehoord (ad vies van den 
3den Febrnari 1903, n". 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog, ad interim Minister van Marine, van 
den 16den Febrnari 1903, Bureau D, n•. 40; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
De eerste zinsnede van artikel 2 van het plaat

selijk reglement van politie voor •• Rijke Marine• 
haven te Helleooetaluia wordt gewijzigd als volgt: 

.Het aandoen der Marinehaven ie ..-erboien, 
wanneer des daago een roode vlag op een der 
ha veohoofden ia geplaatst of des nachte twee 
roode lichten in een horizontale lijn evenwijdig 
aan de richting van de ha ven, aldaar worden getoon,l. 

• De onderlinge afstand dezer lichten bedraagt 
minstens 1.8 meter." 

Onze Minister van Marine ia belast met de 
nitvoering van dit bealnit, dat in het Staat8burd 
zal worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld. 

's Gravenhage, den 18den Februari 1903. 
(get.) W I L HE L MI N A. 

I'6 Min. van Oorlog, ad interim Mi11. oa,i Marine, 
(get.) J. W. B ERGA.NSUJB. 

(Uitgeg. 28 Febr. 1903.) 

19 Fe/Jrxari 1903. BIIBLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
17. Augoatoa 1892 (Staatablad n°. 212), 
waarbij nno het beato or van het krank
zfonigengestioht .het St. Elisabeth's Gast
huis" te Deoenter vergunning ia verleend, 
op het landgoed ,de Brinkgeve", gemeente 
Deo1mter, een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 76. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandache Zaken van 17 Februari 1908, 
n•. 1072, afdeeling Bionenlandach Beatnnr; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staal#• 

!Jlad n". 96), gewijzigd bij de wetten van 
15 April 1886. (Staatsblad n". 64), van 7 De
cember 1896 (Staatablad n°. 191) en van 21 Juni 

·· 1001 (St«atablad n°. 157); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met intrekking van de Koninklijke bealoiten 
van 10 Januari 189ö (Staatablad n°. 4) en van 
10 December 1901 (Staataburd n°. 264), te be· 
palen, dat in de artikelen 2 en 6 van het 
Koninklijk besluit van 17 Augustus 1892°(St«al..r• 
6lad n°. 212), waarbij aan het bestuur van het 
krankzinnigengesticht, .het St. Eliaabeth's Gast
huis" te Der1e11ter, vergunning is verleend op 
het landgoed .de Brinkgreve", gemeente Deoe11tar, 
een gesticht voor krank~innigen op te richten, 
de volgende -wijzigingen worden gebracht: 

Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezeu 
als volgt: 

,In het gesticht, dat geacht zal worden met 
het krankzinnigengesticht .het St. Eliaabeth's 
Gasthuis" te Dne11ter, bedoeld in het Koninklijk 
beslnit van 9 Ang1lstna 1883 (Staat8blad n°. 17S) 

,gewijzigd door dat van 22 Februari 1894 (Staata• 
!Ju,d n°. 35), één geheel uit te maken en daarvan 
eene afdeeling te zijn en dat bestaan zal uit drie 
paviljoenen voor manaen, driè paviljoenen voor 
vrouwen, eene boerderij en de noodige dienai-

. gebonwe11, mogen niet meer dan 226 krank• 
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zinnigeo, 115 me.noen (waarve.o 110 in de 
paviljoenen en 5 in de boerclerij) en 110 vronwen, 
verpleegd worden." 

Artikel 5 wordt gelezen nis Tolgt: 
De geneeskundige behandeling der verpleegden 

wordt ae.n ten minste twee geneeskondigen opge• 
dragen, waarve.o ten minste één gevestigd moet 
zijn in eene woning op bet terrein van het 
kl'nnkzinnigeogesticht en buiten het gesticht geen 
geneesknndige praktijk mag uitoefenen." 

Oiue Minister van liinnenlandsche Zakeo is 
belust met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat1~lad zal worden geplaatst. 

'e Gravenhage, den lilden Februari 11103. 
' (gd.) W I L H E L M I N A. 

De Min. oan Bintlffll. Za.U., (get.) KuYPKB-. 

(Uitgeg. S Maart 1110-1.) 

111 Febrwari 1903. BJ:St.UIT, betreffende klassi
ficatie van vestingwerken. S. 77. 

W11 WILHELMI NA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 26 November 11102, V de Afd., n°. 83; 

Gelet op de artikelen S, 4 en 6 der wet van 
21• December 1853 (Staat16lad n•. 128); 

Gelet op de Koninklijke bealniten van 25 Jana• 
ari 1854 (Staatsblad n•. 8), van 11 October 18611 
(Staatablad n°. 157), van 8 April 1886 (Staat,
blad n°. 48), vao 24 .iogutw.1 1~97 (Staatsblad 
n°. 1117) en van 25 October 181111 (Staat,
/Jlad n•. 222); 

Den Raad van State gehoord (advies vao den 
28 December 11102, n•. 22), 

Gezie~· het oader rapport van Onzen voorooem.J.~n 
Miniater vao 14 Februari HI0S, Vde Afd., n°. 20; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1 . De dag van het in werking treden 

van dit besluit wordt -nstgesteld als het tijdstip, 

W11arop de verbodsbepulingen dêr wet van 2 L De
cember 1858 (Staat,blad n•. 128) ·beginnen of 

ophouden toepasselijk te zijn op de perceelen, 
welke binnen of buiten de verboden kringen 
komen te liggen, tengevolge van de uitgevoe1·de 
veranderingen van de 1Yerktc bij Ouderkerk, 
geran!{$cbikt onder de vestingwerken vnn de 
derde kla,ee bij Koninklijk besluit van 24 A11• 

gnetua 1897 (Staat1blad n". 197) en van het 
fort Nieuw, St. Äfldrie&, gerangschikt onder de 
vestingwerken van de derde klasse bij Koninklijk 
be~lnit van 8 April 1886 (Staat..blad n°. 48}; 

2. Met wijziging van het Koninklijk besloit 
van 8 April 1886 (Slaat1blad n°. 48) znlleo de 

batterijen aan den mond no den Rooaendaatscke-n 
Yliet g,,ene vestinti:werken meer zijn. 

3. Met wijziging van het Koninklijk beslnit 
van 21i Januari 1854 (Staat1blad n°. 8), zal de 
1/TiericlcencMJU voortaan behooreu tot de veatinp;• 
werken van de derde kl111se, en wordt wit.dien 

, de lijat, bij genoemd besluit vastgesteld, voor 
zooveel dit verdedigingswerk betreft, vervangen 

. door de bij dit besluit behoorende lijat. 
4. De lijst, vaatgeste)d bij Koninklijk besluit 

van 11 October 1869 (Staa'8blad n•. 157), voor 
zooveel betreft het verdedigingswerk bij '/Ye,ter

fJoort, de lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 24 Anguatua 18117 (Staat.rblad n•. 1117), 
voor 1ooveel betreft de //Ter/een bij <hderkerJ. en 
de lijat vastgeateld bij Koninklijk besluit van 
25 October 181111 (Staa'8/Jlad n°. 222) betreffende 

de vesting Gorincllem, worden vervangen door 
de bij dit beB!nit behoorende lijst. 

5. De lijat, vastgestdd bij Koninklijk beslnit 
v11n 24 Augnstua 1897 (Staatablad n". 197), wordt 
ter aan vulling of verh.stering van de eerste en de 
laatste kolommen dier lijst en voor zooveel betreft : 

het fort bij Edam, 

het fort bij Kwadijk, 

het fort benoorden Purmerend, 
het fort aan den Jiaperweg, 
het fort bij Spijlc11rboor, 
de linie Krt.delstaart- UithooN&, 
het fort in den Botûwl, 

het fo.rt aan de Widel, en 
de linie ,Jbcoude-Niglt:flecht, 

mede vervangen door de bij dit besluit be
hoorende Jijat. 

6. Op de io de laatate kolom van de bij dit 
besluit behoorende lijst aangeduide perceelen, 
ofschoon zij binnen e.eo verbod.en kring liggen, 
is de wet van 21 December 1853 (Staat1blad 

n•. 128) niet van t011passing. 
7. Dit be,luit, met de daarbij behoorende lijst, 

komt io l1'erkiug op den tweeden dag na de 
dagteekening van het Staat,blad en de Staats
C9WtlJft, ·waarin dit besluit is gepl1111.tst. 

Onze Minister van Oorlog ia belast met de 
uitvoeriog vun dit besluit, hetwelk te. gelijker 
tijd in he! Staatsblad en iu de Staat1courant zal 
worden opgenomeu , en waarvan afschrift zal 

. worilen j!l!ZOnden aan den Raad vnn State. 

'• Gravenhage, deo lilden }'ebrno.ri 1903. 
(§ff.) W I LH EL MINA. 

De Miawter ~all Oorlog, (get.) J. w. BEBGANBIUS. 

(Uifgeg. 14 Maart 11108.) 
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Bodegrao/!1S, 

W'esten;oort. 

Ouder Àmatel en 
NinstDer Ám8tel. 

Gorinchem, .,,-,.. 
rett en Valem, 

Woudricl,em, De 
W'erleen en 
Slee,mijle. 

Het verdedi
gingswerk bij W'es• 

ter~oort. 

De vestin,: Gorin• 
c"8m. 

De W'ie~icleer• 
4c/,ans. 

De werken bij Ou• 
derleerle bestaande 
uit : 

a. de post aan de 
Bulletoijle ; 

IJ . de post ten oosten 
en ten westen van 
den Àm8tel; en 

c. de post aan het 
Groote Loopveld. 

PERCEELEN 
· binnen een verboden kring liicgende, ten aanzien van 

welke de wet niet vnn toepassing is. 

De perceelen ten Noorden vnn het werk tnsschen den grooten 
kring en de bioncnkruin van den linker IJ8selbandijk, 
den omgelegden Scliaapsdijle en den linker IJsseldijl.weg. 

De perceelen aan de keelzijde der werken buiten de grenslijn, 
gevormd door de aaneenschakeling van den noordelijken 
boord van het. Groote Loopoeld, den kleinen kring achter 
den post snb c tot het punt waar deze kring even
vermelden boord nubij den Ám1ttel snijdt, de rechte lijn 
getrokken van dit punt nanr het meest zuidweetelijke 
grenspunt van den militairen landsgrond van den post 
sub a, de westelijke grens van dien grond en het ver• 
lengde van die grens in noordel~ke richting, de zuidelijke-, 
oostelijke•, noordoostelijke- en noordwestelijke grenzen van 
het sectorpark Ouderleerle, de oostelijke en zuidelijke grenzen 
van de aan dit sectorpark aansluitende inundatiekade, het 
verlengde van het noordelijke gedeelte van de oostelijke 
grens van die kade en den noordelijken boord vnn de 
Mole11wtering langs de Ouderleerleerlaan. 

De perceelen, gelegen ten Noorden van de rivier de Merwede 
en buiten de grenslijn, gevormd door de aaneenschakeling 
van de westelijke boorden vnn het ltlerwedeleanaal en van 
de voorhaven daarvan bij de MertDede, den kleinen kring 
van de vesting en den westelijken oever van de rivier 
de Lit1ge. 
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Gemeen1e of 
gemeenten waarin 

het vestingwerk en de 
verboden kringen 

liggen. 

Edam. 

Middelie, Kwa
dijk en Edam. 

Vestingwerken of gedeelten van vesting• 
werken, behoorende tot: 

1 

de tweede \ de eerste klasse. klasse. de derde klasse. 

Het fort bij Edam. 

Het fort bij Kwadijk. 

PERCEELEN 
binnen een verboden kring liggende, ten aanzien van 

welke de wet niet van toepassing is. 

·oe perceelen, geley;en in de gemeente Edam aan de zuid
westzijde van het fort bniten de grenslijn, gevormd door 
de aaneenschake;ing van de noordelijke grens van perceel, 
kadastraal sectie B, nummer ·671, ook genaamd de Schutters• 
g,·ocM, het verlengde in noordel~ke richting van de ooste
lijke grenslijn van perceel, kadastraal sectie B, nummer 647, 
de oostelijke grenslijnen van dit perceel en van perceel, 
kadastraal sectie B , nummer 40\! , het verlengde vau 
laatstbedoelde lijn, de noordelijke en oostelijke grenslijnen 
van perceel, kadastraal sectie B, nummer 699 en het 
verleo11:de van laatstbedoelde lijn, den zuidelijken boord 
der Ha~en, de oostelijke grenslijnen van de perceeleo, 
kadastraal sectie C, nummers 40\J en 417, het verlengde 
van laatstbedoelde lijn, de 001telijke en zuid-oostelijke 
grenslijnen v11n perceel, kadastraal sectie C, nnmmer 418, 
de zuidelijke grenslijnen van de perceeleo, kadastraal 
sectie U, nummers :H, 495 en 47S, de lijn getrokken 
van het westelijke uiteinde van laatstbedoelde lijn naar de 
oostpunt van perceel kadastraal sectie C, nummer 267, 
en de zui_delijke grenslijn van dit perceel. 

De perceelen, gelegen in de gemeente Edam, buiten den 
kleinen kring van het fort alsmede de perceelen gelegeu 
buiten de grenslijn, gevormd door de aaneenschakeling 
van het verlengde in oostelijke richting van de noord
oostelijke grenslijn van perceel, kadastraal gemeente Kwadijk, 
sectie A, nummer 971, de evenl(eooemde grenslijn, de 
001telijke en noordelijke grenslijnen van perceel, kadastraal 
gemeente Kwadijk, sectie A, nnmmer 970, de lijn ge
trokken van de noord westpnot van dit perceel naar de 
noordoostpuot van perceel, kadastraal gemeente Kwadijk, 
sectie A, nummer 966, en den zuidelijken boord v11n de 
sloot of watering lange de grondstrook li~ende aan en 
benoorden lange den klinkerweg door de gemeente Kwadifk. 
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u oai,iuizen en 
Beemater. 

Beemater. 

Beemater, Rijp, 
Graft en Jisp. 

.i/.aûmeer, 
Uitlloom en 
MijdrecM. 

Het tort nenoorllen 
P,umerend. 

Het fort aan den 
Jiapenoeg . 

Het fort bij Spijker
boor. 

De linie Kudel
ataart- Uitlloom 
bestaande nit : 

a. het fort bij Kudet
ataart; 

b. den wal Kudel
staart• Uitlloorn , 
met ui tzondering 
van het gedeelte 
dat tot geene 
klaBBe behoort ; 

c. het fort bij de 
KwaA:el; 

d. bet fort aan de 
IJrecllt ; en 

e. het fort bij Uit
lloorn . 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de greDJ1-
lij11, gevormd" door de aaneenschakeling van de zuidel ijke, 
oostelijke en westelijke boorden van het perceel, kadastraal 
gemeente Oo1tllml!II, sectie C, nummer 489, de noordelijke 
en westelijke grenslijnen van het perceel, kadastraal gemeente 
Ooatlluiun, sectie C, nummer 466, de noordelijke en weste
lijke grenslijnen van het perceel kadastraal gemeente Ooat
lluizen, sectie C, nummer 465, de noordelijke grenslijn van 
het perceel, kadastraal gemeente Oo,tlluizen, sectie C, num
mer 490, den kleinen kring van het fort en de grens van 
de gemeente B eemtter, bezuiden het fort. 

Voorta de pereeelen, kadastraal gemeente OostÁuizen, ~tie C, 
nummers 366, 367, 368, 458 en 469. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort, gelegen in de 
gemeenten Jilp en Purmerend. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de grens
lijn, ~vonnd door de aaneeusohokeling van den westelijken 
boord van de Bet111t8territ,gtJaart en dien van het Noord
llollandscll kanaal en den oostelijken boord van de Knollen
dammervaart. 

1 

De perceelen aan de keelzijde der linie buiten de grenslijn, 
gevormd door de aaneenschakeling van de lijn, getrokken 
op 160 Meter westelijk va11 en evenwijdig aan de as van 
den weg van Àal8meer naar Kudeutaart, het verlengde 
in westelijke richting van de zuidelijke grenslijn van het 
perceel, kadastraal gemeente Àaumeer, sectie D, nommu 63, 
die grenslijn zelve, de zuidelijke grenslijn van het perceel, 
kadastraal gemeente Àalameer, sectie D, nummer 805, 
de rechte lijn getrokken tusschen de znidoostpunt ven 
laatstgenoemd perceel en de zuidwestpunt van het perceel, 
kadastraal gemeente Àaumeer, sectie D, nummer 1365, 
de zuidelijke grenslijn van dit perceel, den westelijken teen 
van de westelijke bed ij king van den Leg meerpolder (zuidelijk 
gedeelte), de grenslijn v11n den militairen landsgrond van 
den wal sub b tot het perceel, kad1111traal gemeente À.au • 
meer, sectie D, nummer 1428, de noordelijke grenzen van 
dit perceel, het vervolg van de grenslijn van den militairen 
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Gemeente of 
· gemeenten waarin 
het vestingwerk en de 

verboden kringen 
liggen. 

YinkeP11en en .J.!J. 
couáe-Pro<HtdiJ. 

Yinkeoeen, 
.Jbcoude-B aam• 
bNl{lgll en Àb· 

c_oude-Proo1tdf 

Vestingwerken of gedeelten van vesting
werken, behoorende tot: 

· 1 de tweede \ de eente klaaae._. klasse. de derde klasse. 

Het fort • in den 
Botdol. 

R et fort aan de 
Winkel. 

PERCEELEN 
binnen een verboden kring liggende, ten aanzien van 

welke de wet niet van toepassing ia. 

landsgrond van den wal Pub b tot het perceel, kadastraal 
gemeente UitMOr1t, sectie A, nummer 658, de noordelijke 
en noordoostelijke grenslijnen van dit perceel, de noord
oostelijke en oostelijke grenslijnen van het perceel gemeente 
UilluJoN,, sectie A, nummer 488, de zuidelijke grenslijnen 
van de perceelen, kadastraal gemeente UitMDNt, sectie D, 
nummers 2029 en 17 36 en het verlengde van laatstbedoelde 
i,-eoalijn, den ooatelijken boord van het Kwak11upod of 
den Boterdi,jk, de zuidelijke grenslijn van het perceel, 
kadastraal gemeente Uitkoorn, sectie C, nummer 971, den 
kleinen kring van het fort sub c, de rechte lijn getrokkep 
tnsechen de naar elkander gekeerde meest noordelijke pnnten 
van de biouenkroioen der keelborstweriogen van de forten 
sub c en d, den kleinen kring van het fort sub d, den 
noordelijken boord van den Àm1t11l, het verlengde in weste
lijke riohtiog van de noordelijke grenslijn van het perceel, 
kadastraal gemeente Mijdr11cAt, sectie A, nummer 760, 
deze grenslijn zelve, de westelijke en noordelijke grenslijnen 
van peroeel, kadnatraal gemeente 1llijdr11cltt, sectie A, 
nummer 1667, den kleinen kring van het fort aub II en 
den noord westelijken teen van de bedijking der Mijdr11cl,t-
1cl,1 nroogmak11rif. 

Ue perceelen aan de keelzijde van het fort, gelegen in de 
provincie Noordbolland. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de grens• 
lijn, gevormd door de aaneeuschakeling van den noorde
lijken oever van de Winkel benoord westen het fort, den 
kleiaen kriop/' van het fort en den noordelijken oever van 
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.Jbcoude Proost• 
diJ, .JbcO'ude
Baambrugge, 

Weespercars,pet, 
NigtevecM en 

Nederhor8t den 
Berg. 

De linie .Abcoude
Nigtevecltt, be
staande uit: 

a. het fort bij .Jb 
cfJIJde; 

b. de batterijen aan 
het Gein, beoos 
ten .Abcoude ; 

c. den wal tusschen 
den Geináij!c en 
het fort bij Nig• 
tevecht, en 

d. het fort bij Nigte
vecltt. 

Behoort bij het Koninklijk besluit vnn 19 Februari 1V03 (Staatsblad n°. 77). 

De perceelen aan de keelzijde der linie buiten de grenslijn 
gevormd door de aaneenschakeling van den westelijken 
boord van den grintweg van het fort aan de Win/eet naar 
.Abcoude, het westwaartsche verlengde van de noord weste• 
lijke grenslijn van het perceel, kadastraal gemeente .Ab
coude, sectie B, nummer 430, de evengenoemde grenslijn 
zelve, den kleinen kring aan de westzijde van het fo, t 
sub a, de rechte lijn, getrokken evenwijdig aan en op 
215 Meter afstand van de lijn, gaande door de meest 
uitstekende punten van de bi-nnenkruinen der keelborst 
weringen van dat fort, den kleinen kring van de batterijen 
sub b, de noordelijke grenslijn van den militairen lands
grond van deu wal sub c, gelegen in de gemeente .Ab
coude-Baambrugge, het verlengde van die grenslijn, de 
noordelijke grenslijn van bedoelden militairen landsgrond, 
gelegen in de gemeente Weespercarspel, den kleinen kring 
van het fort sub d, de rechte lijn, getrokken door de 
meest noordelijke punt van het perceel, kadastraal gemeente 
NigtevecM, sectie C, nummer 295, van af den kleinen 
kring van het fort sub c, naar de meest westelijke punt 
van het perceel, kadastraal g1·meente NigtevecM, sectie C, 
nummer 208bia en den linkeroever van de Vecht in de 
richting naar Hinderdam. 

Mij bekend.: 

J)e Minister vaii Oorlog, (get.) J. W. BERGANBIUB. 
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19 Felmlari 1903. BESLu1:r, houdende bekend
making van den tekst van het Koninklijk 
besluit van 10 November 1892 (Staatsblad 

n°. 253), zooals dat is gewijzigd bij de 
Koninklijke be'slniten van 5 Augustus 189ö 
(Staatsblad n°. 147), van 17 Januari 1898 
(Staatsblad n°. 22), van 24 Jnni 1898 (Staats

blad n°. 149) en van 16 December 1902 
(Staatsblad n°. 222). S. 78. 

W11 WILHELMINA, Biiz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Binnenlandsche Zaken, van Water
ataat, Handel en Nijverheid, van Financiën, van 
Oorlog, a. i. Minister van Marine en van Koloniën, 
d.d. 24 Januari 1903, !Ie afd., n°. 42; 28 Janu
ari 1903, n•. 692, afd.eelinp;BinnenlandschBestunr; 
2 Febrnari 1903, n°. 870, afdeeling Landbonw; 
9 Februari 1903, n°. 60, Directe behstingen; 
11 Februari d/v, bnrean S/B n°. 4; 16 Febru
ari 1903, J.a. C:., n•. 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst van het Koninklijk beslnit van 10 No

vember 1892 (Staatsblad n°. 253), zooals dat is 
gewijzigd bij de Koninklijke beslniten van 5 Au
gnstn_s 1895 (Staatablad n•. 147), 17 Januari 1898 
(Staatsblad n°. 22), 24 Jnni 1898 (Staatsblad 

n°. 149) en 16 December 1902 (Staatabladn°. 222), 
hondende o. a. vaststelling van de reglementaire 
bepalingen ter nitvoering van de wet betrekkelijk 
de inkwartieringen en het onderhoud van het 
krijgsvolk en de transporten en leverantiën voor 
de legers of verdedigingswerken van het Rijk 
gevorderd, van den 14den September 1866 (Staata

blad n°. 138), zooals die wet is gewijzigd bij de 
wetten von 29 Maart 1877 (Staatsblad n°. 53), 
van lö April 1886 (Staatsblad n°. 64), van 
10 Mei 1890 (Staatablad n°. 83) en van 22 Jnli 
1899 (Staatsblad n°. 175), in eeoe doorloopende 
reeks van artikelen samengevat, algemeen bekend 
te maken door bijvoeging van dien tekst, met de 
modellen, bijlagen A, B, C, Den E, bij dit besluit. 

Onze Ministers van Oorlog, van Rinnenlandsche 
Zaken, van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
Financiën, van Marine en van Koloniën zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 19den Februari 1903. 
(get.) WILHELMIN A. 

De Minilter 11an Oorlog, 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

De Minute, Mti -Binnenlandscne Zaken, 

( get.) KUTPllR. 

De Min. 11rrn Waterataat, Handel en Nij11erneid, 

(get.) DE MAREZ 0YENS. 

De Minister van Financiëla , 

· HARTE VAN TECKL!!:NBURG. 

De Min. flan Oorlog, a. i. Mi1i. van Marine, 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

De M ini.,ter flan Koloniëla, (get .) lDENBURG. 

(Uitgeg. 14 Maart 1903.J 

TEKST flan Aet Koninklijk bealuit flan 

10 Not1ember 1892 (Staatsblad n°. 263), 
zooa/4 dat be8luit acktereenflolgetia i., ge• 

,oij~igd bij de Koninklijke besluiten t1an 

5 .d.ug~ttu 1895 (Staatsblad n°. 147), 
17 Januari 1898 (Stàatsblad n°. 22), 
24 Juni 1898 (Staatsblad n°. 149) en 

16 Decem/Jer 1902 (Staatsblad n°. 222), 
noudende o. a. t1aatstelling der reglemen

taire bepalingen ter uit1Joet-ing tJan de wet 
betrekkel,i..fk de inhoartieringen en net 

onderhoud 1Jan Aet !m.fg8tJolk en de trans

porten en let1erantiën t1oor de . legera of 

1JerdedigingS11Jer1'en 1Jan Aet Rijk ge6orderd, 

~an 14 September 1866 (Staatsblad n•. 138), 
zooa/8 die fQ{!t ;., gewi..fzigd bij de wetten 

1Jan 29 Maart 1877 (Staatsblad n•. 53), 
van 15 .d.pril 1886 (Staatsblad n°. 64) , 
t1an 10 Mei 1890 (Staatsblad n°. 83) en 

1Jan 22 Juni 1899 (Staatsblad n". 175). 

Art. 1 . Tot het doen àer aanoraag aan eene 
gemeente tot inkwartiering en onderhond vnn het 
krijgsvolk , tot transporten en leverantiën, van 
welken aard ook, voor de legers of verdedigi ngs
werken van het Rijk, zijn bevoegd : 

1°. voor krijgsvolk ingarnizoen of gekantonneerd: 

de generaals of namens hen, dé chefs van hunne 
staven en de hno toegevoegde officieren ; 

de directeuren en commandanten der marine ; 
de commandanten van verdedigiogslin iën of 

stellingen of van ooderdeelen van zoodaoige liniën 
of stellingen ; 

de bevelhebbers in de militaire afdeelingeo ; 
de commandanten in de artillerie-comm11nde-

menteo; 
de commandanten in de genie-commandemeoten ; 
de eerstaaowezend-iogenienrs; 
de provinciale adjudanten ; 
de plaatselijke- en de gamizoens•commandanten ; 
de militaire intendanten en de verdere officieren, 

met den dienst der legerverpleging belast ; 
de dirigeereo~•officieren van gezondheid, hoofden 
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in de districten voor den militairen geneeskun
digen dienst; 

d~ hoofden van militaire ziekeninrichtingen ; 
de directenren en hoofden van inrichtingen 

en magazijnen van wapenen, kleeding, uitrusting, 
geneesmiddelen, levensbehoeften of ander oorlogs

materieel; 
de rommandanten van korpsen of van onder

deelen daanan; 
de commandanten van of de eerste officieren op 

schepen en vaartuigen van 's Rijks Zeemacht ; . 
2°. voor krijgsvolk op 111.arsc!s : 
de commandanten ;an korpsen,' van detache· 

menten en van escorten of transporten, op vertoon 
van een marsclwrder, afgegeven door den Minister 
van Oorlog, door den Minister van Marine, door 
een generaal - of namens hem, door den chef 
van zijnen staf of een hem toegevoegd officier -
door een directeur en commandant der marine, 
een provincialen adjudant, of een officier van de 
Zee· of de Landmacht, booger in rang dan de 
commandant van den troep ; 

de afzonderlijk in dienst reizende officieren, 
voor zooveel de stalling der door hen medegevoerd 
wordende dienstpaarden betreft, op vertoon van 
de betrekkelijke lastge1Jing : 

de alleen reizende militairen beneden den rang 
v11n officier, op vertoon vnn een rei.Jwijzer, ·afge
geven door eene, ingevolge de best!lande voor
schriften, dB11rtoe bevoegde militaire autoriteit. 

De marschorders en reiswijzers, ten behoeve 
van de in detachement of afzonderlijk reizende 
manschappen der nationale militie, die ter afle• 

vering opkomen of ter inlijving, tot het bij wonen 
vnn oefeningen of om andere redenen onder de 
wapenen komen, knnnen ook worden afgegeven 
door de burgemeesters van de gemeenten, waar 

zij verblijven. 
Eene marscl,order moet de B!lnwijzing be• 

vatten van: 
a. de overheid, die het stok afgeeft; 
IJ. den troep, die zich in beweging moet stellen, 

met vermelding van de sterkte aan officieren, 
onderofficieren én verdere militairen, paarden en 
voer tuigen; 

c. de pl11at&, waar de marsch aanvangt en die 
van bestemming; 

á. de te volgen route, de publieke middelen 
van vervoer,. waarvan moet worde~ gebruik ·ge
maakt, en de gemeenten, waarin nachtk wartier 
moet worden gebonden ; . 

e. het 111\ntal wagens en karren, dat tot het 

vervoer der b~ noodig is. Aan den com
mandant van den troep blijft evenwel het recht 

voorbehouden, om _meer transportmiddelen te 
vorderen, wanneer dit in het belang van den 
dienst, tot het vervoer van materieel of van zieke 
militairen, noodig ia. 

Een rnnovur moet de B!lnwijzing bevatten van: 
a. de overheid die het stuk afgeeft; 
6. de namen en de graden der militairen, die 

zich moeten op reis begeven, en de korpsen 
waartoe zij behooren, mitsgaders het lllLDtal pBllrden 
en Rijksvoertuigen dat zij medevoeren; 

c. de plBllts, waar de marsch aan vangt en die 
van bestemming; 

d. de te volgen route, de publieke middelen 
van vervoer, waarvan moet worden gebruik ge• 
maakt, en de gemeenten, . waarin nachtkwartier 
m 9et worden gehouden. 

Wanneer een troep op marsch, tijdens den 
marsch, eene andere bestemming verkrijgt of door 
bijzondere omstand~heden van de voorgesclireven 
ro11te moet afwijken, is de militaire overheid ter 
plaatse wa11r de troep zich bevindt; of bij ont
stentenis de commandant van den troep, bevoegd 
op de marschorder daarvan zoodanige aanteekening 
te stellen als noodig is. 

Wanneer alleen reizende militairen in voor
schreven geval verkeeren, wordt van de bedoelde 
omstandigheden door de plBlltaelijke militaire over
heid, of b\i ontstentenis door den burgemeester, 
op den reiswijzer eene aanteekening gesteld. 

2. Alle aan1Jragen worden schriftel ijk gedaan 
en moeten eene aanwijzing bevatten vnn: 

a. de overheid, die het stuk afgeeft; 
6. hetgeen wordt B11ngevraagd: 
c. de bestemming waartoe het aangevraagde 

moet dienen. 
Betreft de vordering middelen van vervoer, 

dan worden de piBllts en het uur van beschik
baarstelling opgegeven, alsmede de plaats waarheen 
het transport moet geschieden. 

Het bepaalde in dit artikel is niet toepasselijk 
op alleen reizende militairen beneden den rang 
van officier en op de stalling van de door hen 
en door officieren, die afzonderlijk in dienst reizen 
medegevoerd wordende d ienstpaarden; in de be

hoeften van die militairen en van hunne paarden 
wordt voorzien op mondelinge aanvrage aan den 
burgemeester met vertoon van den reiswijzer. 

In de stalling van d ienst paarden van de boven
bedoelde officieren wordt voorzien op mondelinge 
aanvrage, met vertoon van de lastgeving. 
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3. In geval van iniwartieri,rg zonder rwedi,rg 
moet worden verschaft : 

a. Yoor t1en o,uJ;,,.o.fficier _of t1en soldat1t : 
hnisvesting, een zindelijk strooleger met twee 

bedlakeos, één deken des zomers en twee des 
winters, eene tafei, een stoel of eeoe bank, ge
legenheid tot reiniging met waschgereedschap en, 
zooveel noodig, vnnr en licht of plaats bij vuur 
en licht, ter kenze van den inwoner ; 

IJ. Yoor t1t1n ojficitJr : 
eene kamer voorzien van de noodige menbelen, 

als: tafel, stoelen, een ledikant of bedstede, met 
een gevulden stroozak en een matms of een vederen 
bed, eeoe hoofdpelnw of een hoofdkussen, twee 
badlakens en één deken des zomers en twee des 
winters, alsmede het noodige waschgereedschap 
en, zooveel noodi!(', -vnur en licht of plaats bij 
vnnr en licht, ter keuze van den inwoner. 

Worden twee officieren in één hnis ingekwartierd, 
dan kan hnn gezamenlijk één kamer, doch alsdan met 
twee afzonderlijke slaapplaatsen, worden verschaft. 

Voor een opper• of een hoofdofficier behooren, 
zoo mogelijk, twee kamers te worden verschaft, 
waarvan één tot slaapvertrek is ingericht. 

Wanneer !l(ereedschappen tot het gereedmaken 
van spijzen en dronken moeten worden verschaft, 
moeten de daartoe vereischte kenkengereedschappen, 
alsmede de noodige kachels, fornuizen or andere 
tot hei doel geschikte toestellen of inrichtingen, 
voor zooveel noodig met toebehooren, beschikbao.r 
worden gesteld. 

4. In geval van inkwartitJri,,g mt1t oot1ding moet, 
boven en behalve hetgeen in art. 3 vermeld is, 
worden verschaft op den dag van aankomst en 
verder voor iederen dag van verblijf: 

a. Y oor t1t1n onderofficier of tien soldaat : 
een voedzame maaltijd, bestaande in aardappelen 

en groenten of droge peolvrnohten, en voorts in 
vleesch, spek of visch, en daarenboven 0.75 K.G. 
goed gebakken brood, tweemaal per dag thee of 
koffie , en verder het noodige drinkwater. 

~- Yoor et111 officitlr : 
alleen dan, wanneer binnen ten hoogste e~n 

half uur gaans van de bebouwde kom, waar 
hem huisvesting verleend is, geeoe gelegenheid 
voor hem bestaat om zich tegen betaling be
hoorlijke voeding te Yerschafi'en : een voedzame 

•maaltijd, bestMnde in vleesch of visch, groenten 
en aardappelen, benevens 0.75 K.G. tarwebrood 

,en 0.20 K.G. boter, tweemaal per dag thee, 
koffie of 0.5 L. bier, eil verder het noodige 
drinkwater. 

Wanneer het hoofd van het gezin mocht ver
langen dat de officier deelneme aan de gewone 
maaltijden en ververschingen van het gezin: be
hooren deze met bovenstaande omschrijving on• 
geveer overeen te komen eo mag de officier geene 
afzonderlijke maaltijden" en ververschingen eischen. 

5. Tot atalli■g van dienstpaarden moet eene 
durtoe geschikte ruimte van ten minste 1.5 M. 
breedte en 3 M. lengte per paard verschaCt worden, 
in stallen , of in gebon wen of getimmerten daar
voor brnikbaar. V oorta moeten de noodige stal• 
gereedschappen en middelen tot verlichting der 
localiteit beschikbaar worden gesteld. 

6. Tot het doen verschaffen van : 
a. OOtldi,rg tzottder l,uilot1ati11g , en 
IJ. oOtldi,rg, ingeval de l,viroe.rting geschiedt 

overeenkomstig het bepaalde bij de slobinsnede 
van art. 12 der Wet. 

treedt de commandant van den troep in over
leg met den burgemeester. 

De voeding onder a bedoeld, wordt verschaft 
door de ingezetenen of door de gemeente ; die 
onder b \"erweld, wordt door de gemeente ver
strekt. 

Wor.It de onder a bedoelde voeding door de 
ingezetenen verschaft, dan geldt te dien unzieo 
het bepaalde bij art. 4. 

Ingeval de onder a vermelde voeding door de 
gemeente wordt verschaft, en ingeval de ouder b 

vermelde voeding wordt verstrekt, wordt, zoo 
mogelijk, bij minnelijke schikking overeengekomen, 
welke 1pijs en drank of welke niet gereed ge
maakte levensmiddelen zullen worden verstrekt 
en welke prijs, gelet op den ge wonen of markt
prijs, deswege aan de gemeente zal worden vol
daan. Daarbij moet worden in acht genomen, 
dat per etmaal ongeveer de voeding behoort te 
worden verschaft, omschreven bij art. 4 voormeld. 

Indien de zaak niet bij minnelijke schikking 
kan worden geregeld, kan de aan vraag zich voor 
iederen militair,pe,- dag, uitstrekken tot hoo!tBtens: 

0.76 KG. brood; 

1 
0.25 vleeach, of 
0.15 ham of spek; 

1 
0.5 liter boooen of erwten; of 
0.20 K.G. gort met 0.2 L. melk en 0.06 K.G. 

siroop, of 
) 0.25 · ~.G. rijst met 0.2 L. melk en 0.02• 
f K.G. sniker, of 

2.25 liter aardappelen; 
0.05 K.G. rijst (voor soep) en soepgroenten, of 
0.025 • boter, met 0.10 KG. kaas ; 
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groenten, waar deze bij den middagmaaltijd te 
pas komen; 

k ffi • l tot zoodanige hoeveelheden, dat daar• 

h
o e, : van tweemaal per dag kan worden 

tee, k'd. Ik ventre t, ID en zrn van art. 4 van 
me . ' dit besluit. · 

Worden niet gereedgemaakte levensmiddelen . 
verschaft, dan moeten, zoo noodig, ook brand• 
stoffen, kenkengereedschappcn en gelegenheid tot 
het gereedmaken van de spijzen en dranken, over
eenkomstig het bepaalde bij arl. 8, beschikbaar 
worden gesteld ; met dien verstande dat, bijaldien : 
in de gebonwen, waarin de huisvesting overeen
komstig de slotzinsnede van art. · 12 der Wet 
plaats heeft, zoodanige gel_egenheid ontbreekt, kan 
worden volstaan met het beschikbaar stellen van 
in de onmiddellijke nabijheid van die gebonwen 

gelegen terreinen tot het aanleggen van veld
kenkens, met de voor het maken en inrichten , 
van zoodanige keukens vereischte gereedschappen 
en materialen. 

7. De gebonwen waarin, overeenkomstig het 
bepaalde bij de slotzinsnede van art. 12 der Wet, 
het aldaar bedoelde krijgsvolk wordt gehnisvest, 
moeten van gemeentewege voorzien zijn van een 
in overleg met den commandant van den troep 
door den burgemeester te bepalen aantal : 

slaapplaatsen met bedlakens en dekens, op den 
voet als bij art. 3 is voorgeschreven ; 

tafels; 
stoelen of banken ; • 
middelen tot verlichting, tot schoonhouden en 

- indien het jaargetijde het medebrengt - tot, 
verwarminit van de localiteit en van 

het noodige waschgei'eedechap , waarbij ook de 
verschaffing van zeep kan worden gevorderd. 

Indien de gemeente niet in het 'bezit ie van 
de vorenvermelde benoodigdheden, worden door 
het Gemeentebestuur geen andere voorwerpen ge• 
kocht of gehuurd dan di~ door den comman• 
dant van den troep nitdrnkkelijk noodig worden 
geoordeeld. . 

Voor zooveel, met inachtneminit van het be
paalde bij de. vorige zinsnede, in de behoefte aan 
nachtligiting niet kan worden voorzien, kan de : 
gemeente volstaan met het verstrekken, in de bij dit 
artikel bedoelde gebouwen, van het noodige lig- · 
stroo tot het inrichten van etroolegers. 

In de stalling van de dienstpaarden, welke door 
krijgsvolk , ale in dit artikel bedoeld , worden 
medegevoerd, wordt voorzien, overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 6; met dien verstande, dat die 

paarden , zoo eeni1o:szine · mogelijk , in of in de 
onmiddellijke nabijheid van de gebouwen, waarin 

de militairen worden ondergebracht, moeten worden 
gestald, en dat· voor het aankoopen of horen vao 
stalgereedschappen , het bepaalde in de tweede 
zinsnede van dit artikel van toepassing is. 

8. De navolgende schadeloosstellingen worden 
van Rijkswege betaald : 

1°. voor 1,ui.nJesting zo11der tJOedi11g, hetzij met 
of zonder verschaffing van hetgeen tot het gereed
maken van spijziin eo dranken vereischt wordt : 

a. voor' een onderofficier of eeo soldaat: tJDintig 
cent (/ 0.20); 

IJ. voor een officier: één guláen (/ 1.00); 
c. voor een opp~r- of een hoofdofficier : éé,, 

gulden en tJijftig cent (f 1.50) ; 
2°. voor l,uinesting met tJO~ding vao een onder

officier of een soldaat : taclitig cent (/ 0 80); 
3°. voor tJoeding zonder liuisvesfing door de 

inge:etenen, als bedoeld onder a van art. 6 van een 
onderofficier of een soldaat: zestig cent (/0.60); 

4°. voor ooeding oan ioege de gemeente, ale 
bedoeld onder a en onder 6 van art. 6, met of 
zonder verschaffing van hetgeen tot het i:;ereed
makeo van spijzen en dranken vereischt wordt, 
voor zooveel niet, ingevolge het bepaalde bij dat 
artikel, b_ij minnelijke schikking, een andere prijs 
wordt overeengekomen: de in de gemeente geldende 
gewone of marktprijs ; ' 

5°. voor de hoeveelheid spijs en drank of levena
middelen, bedoeld in. de voorlaatste zinsnede van 
art. 6 , met• of zonder verschaffing van hetgeen 
tot het gereedmaken daarvan vereischt wordt: per 

. man zestig cent (/ 0.60). 
Wanneer in het hier voren bedoelde ge val eene 

mindere hoeveelheid spijs en drank is aangevraagd, 
wordt eeoe in evenredigheid verminderde schade
loosstelling betaald. 

Bij verschil van gevoelen deswege, bepaalt de 
Commissaris der Koningin in de Provincie het 
bedrag der schadeloosstelfü1g ; 

6°. voor het at.allen vr.n een di~nstpaard: tien 
cent (/ 0.10). 

De mest der gllltalde paarden blijft ter be
achikkiog van den inwoner, bij wien gestald wordt. 

De in de punten 1°., 2°., 8"., 5°. en 6°. van 
dit artikel vermelde schadeloosstellingen worden 
berekend per dag; de dag van aankomst wordt 
daarbij wel, die van vertrek wordt daarbij niet 
medegerekend; 

7°. voor het nrschaffeu of beschikbaar stellen 
van traospor:tmiddelen te land : 
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a. Tot het vervoeren der bagage van troepen 
op marsch, het overbrengen van zieke militairen 
en van personen met spoedvereischeilde militaire 
dienstverrichtingen belast, het vervoeren van ge
schut of ander krijgsmaterieel en verdere behoeften 
voor de legers ·of verdedigingswerken van het 
Rijk vnn de eene plaats naar de andere, de terug• 
reis daaronder begrepen, voor eiken kilometer 
afstand: 

voor een wagen met twee paarden en den ge
/eider : 1Jijf en ttDi•tig cent (f 0.25) ; 

voor een kar of waizen met een paè.rd en den 
geleider : twintig cent (f 0,20); 

voor een ·voorspan, om geachnt, oaissons, smids• 
wagens en dergelijke te vervoeren: 

1 °. van twee paarden en den geleider : trointäg 
cent (f 0.20); 

2°. van een paard en den geleider: 1Jijftiffl 
cent (/ 0.16), 

De schadeloostelling voor een transport, als 
hier bedoeld, wordt vermeerderd met eene vaste 
som, overeenkomende met de vergoeding voor een 

. uur dienst, volgens den maat.taf, vastgesteld voor 
een transport, bedoeld bij pont c hierna. 

Voor de ternp:reis worden voorts de te betalen 
tol-, brug• en veergelden vergoed. 

b. Zijn bij aankomst op de plaat~ der be, 
stemming , bij de vordering aangeduid, de ver
eischte middelen voor verder vervoer niet te be

komen en moet van de gebezigde middelen den 
volgenden dag itebrnik worden gemaakt, dan wordt 
boven de vergoed inp: voor den verder af te legiten 
afstand naar vorenstaanden maat.taf, vergoed ing 
voor nachtverblij r betaald : 

voor een wa~n met twe paarden en den gc
~cider: ee,i gulde11 en t!fjftig cei,t (/ 1. 60) ; 

voor een kar of een wagen met een paard en 
den geleider: een gulden (f .l.00); 

voor een voorspan van twe paarden en den 
geleider: een gulden en fJij (tig cent (/ 1.60); 

voor een voorspan van een. paard en d1'n ge• 
leider : een g.Jde11 (f 1.00). 

c. voor het verschaffen of beschikbaar stellen 
van voertnigen met paarden en geleiden of vnn 
apaonen paarden en geleiden, tot het overbrengen 
van geschut of ander krijgswaterieel en verdere 
behoefteu voor de legen of verdedigingswerken 
van het Rijk, binnen den omtrek eener gemeente, 
voor elk uur, dat in dienst verricht of beschikbaar 
is gesteld: 

voor een wagen met twee paarden en den ge• 
leider : een gulden (/ 1.00); 

voor · een kar of een wagen .met een paard en 
IH!ll geleider: t!fjf en tacAtig cent (f 0.86) ; 

voor een voorspan met twee paarden en den 
geleider: t!fj/ en tadtäg cent (/ 0.86); 

voor een voorspan van een paard en den ge• 
leider: 1te1Je11täg cent (f 0.70). 

Op de in dit artikel bedoelde wagens of karren 
moet ala maximum kunnen worden geladen: 

op een wagen met twee paarden, 600 K.G. of 
8 man; 

op een ku.r of een wagen met een paard, 350 K.G. 
of 5 man. 

9. W11nneer een officier in het gevnl verkeert, 
hiervoren in art. 4 bedoeld , zal hij aan den 
inwoner, bij wien hij ingekwartierd is, voor zijne 
voeding betalen : ed. gulde,, fJijf en twintig 
cent (/ 1.26). . 

10. Ingeval er tran8/)01'tmiddelen te wter noodig 
1ijn, wordt de schadeloosstellin11: in billijkheid 
geregeld door den burgemeester der gemeen te, waar 
de vordering geschiedt. 

Waooeer met de door den bofg"meester bepaalde 
schadeloosstellin11: geen genoegen wordt genon1en 
door de inwoners, die de verstrekking l{edaan 
hebben, of door de militaire overheid·, wordt de 
zaak onderworpen aan de beslissing vnn den Oom· 
missaris der Koningin in de provincie, die alsdan 
de schadeloosstelling bepaalt. 

11. Het in het vorig artikel bepaalde geldt 
evenzeer ten aanzieo van de vergoeding der kosten, 
bedoeld in het laatste lid van artikel J 2 der 
Wet en van de leverantiën welke, krachtens de 
artt. 28 en 32 der Wet worden gevorderd, ~. 
hoodèns hetgeen, bij art. 27 vao dit besluit is 
bepaald omtrent de leveriog van purdeo, . 

12. Wanneer er verstrekkingen overeenkomstig 
art. 33 der wet hebben plaats gehad, en de 
inwonen geen genoegen nemen met de achadeloos
etelling, welke hun, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 34 der wet, dadelijk of later, tegeo inwis
&eling vnn de af11:egeven bewijzen van ontvangst, 
van wege de militaire overheid ie betaald, worden 

hunne deswege in ~ dienen bezwuen gezamenlijk 
door den burgemeester en een door den Mioister 
van Oorlog aan te wijzen militairen commi888ris 
onderzocht en afgedaan. 

Bestaat er venchil van gevoelen tusscheo den 
borgemeester en den militairen commissaris omtrent 
het bedrag van de schadeloosstelling, dan voegen 
zij zich tot het verkrijgen van eeoe beslissin-g 
eenen derden persoon toe. Kunnen zij het onder
ling niet eens worden over de keuze van dezen 
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persoon, dan wijzen zij ieder een persoon aan en be
slist het lot, wie van deie beiden toegevoegd wordt. 

13. Wanneer ingeval van oorlog of oorlo,1(11-
gevaar, de Militie in haar geheel, krachtens art. 185 
der Grondwet, bniteogewooo onder de wapenen 
wordt geroepen, dient het Militietelegram den 
burgemeesters hierna in art. 15 bedoeld, tevens 
tot bericht, dat op den in dat telegram vermelden 
dag van opkomst der Militie, eene vorderir,g van 
paarden zal plaats hebben, krachtens art. 32 
der Wet. 

14. Ten behoeve van de in het vorig artikel 
bedoelde oordering worden reeds in tijd van vrede 
een aantal oordering8diatricten vastgesteld, in den 
regel ieder· met ééne oordering8plaat8 en bij uit
zondering met twee vorderingsplantsen. 

Onze Minister van Oorlog is gemachtigd het 
aantal vorde,·i11g8diatricten te bepalen en de gren
zen van ieder dier districten vast te stellen. 

Voor· ieder vorderingsdiatrict worden, mede 
reeds in vredestijd, aan~wezen: 

één oordering8commia8ari8; 

één plaat8oeroangend oorrim"!)8Commiasaria; 

één paardenarts of geë:ramineerd oeearts; 

twee ta:rateuN, en 
één plaatneroangend ftuateu,·. 

De vorderingscommiasari.run, de plaatnerran

gende oorderingscommiasariasen en de paarden

artsen worden door Onzen Minister van Oorlog, 
de geë:raminetrde veeartse1i door Onzen Minister 
van W aterataat, Handel en Nij verheid. aan11:ewezen. 

De ta~ateurs en plaatsoerriangende ta:rateurs 

worden door , Ons op gemeenschappelijke voor
dracht van Onz~ Ministers van Oorlog en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, in den regel 
voor den tijd van drie jaren, als zooclanig benoemd. 

Vóor al de l(eDoemde functies worden bij voor
keur in aanmerking gebracht personen, woon
achtiit in of nabij de vorderiogsplaats, waar zij 
eventueel hunne diensten zullen moeten ver• 
richten. 

De taxateurs en plaatsvervangende taxateurs 
leggen bij hunne benoeming, in handen van den 
burgemeester hunner gemeente, den eed of de 
belofte af, volgens het als bijlage A bij dit besluit 
gevoegde formulier. 

De voornoemde personen worden reeds in 
vredestijd, voor zooveel ooodig, door of vanwege 
Onzen Minister van Oorlog, van instructies 
voorzien. 

15_. De bnrgemeesters van de gemeenten, welke 
zijn aangewezen · voor vordering op den dag van 

opkomst der Militie, worden daarmede reeds in 
vredestijd door of vanwege Onzen Minister van 

•Óorloir in kennis gesteld. Daarbij wordt hun 
te\'eos mededeeling gedaan van het terrein (d~ 
terreinen) binnen de vorderingsplaats (vorderinjl:8-
plaah1eo) waar, en van het nnr (de uren) waarop 
de daartoe in de gemeente in de termen vallende 
paarden aldaar ter vorderinit moeten worden aan
geboden en, c, q. eene opgave verstrekt van de 
bijzonaere maatregelen, welke in het belang van 
den geregelden gang der vordering moeten ge• 
nomen worden. 

16. In verband met de in het vorig artikel 
bedoelde ml'dedeelin,ten en opgaven, maakt de 
burgemeester van iedere voor vordering aange• 
wezen gemeente, de plaats (zijnde de verzamel
plaats) bekend waar en het n nr waarop de paarden 
in de gemeente moeten verzameld zijn, ten einde 
naar de vorderingsplaats en aldaar voc,r cJeo 
vorderingscommissaris te worden itebracht. 

Moeten de paardn eener- zelfde gemeente naar 
verschillende vorderingsplaatsen worden gebracht, 
dan moet voor elke vorderingsplaats eene ver
zamelplaats worden aangewezen. 

17. In iedere ii:eweente, onverschillig of zij al 
dan niet voor vordering van paarden op den dag 
van opkomst der Militie, is aangewezen, wordt, 
door :ie zorp: van het l(emeentebestunr, eene al
pbabetische lijst aanp:ehouden en geregeld bijge
honden, bevattende 1le namen van de in de ize
meente metterwoon 11:evestigde eigenaren van een 
paard of van meer paarden, ook al is dit paard, 
of zijn deze paarden slechts i?ednrende een ge• 
deelte van het jaar in de gemeente aanwezig, 
alsmede, voor zooveel de ei~naren elders wonen, 
van de p:ewoonlijk voor die eigenBl'en optredende 
personen (zetb881, zetboer, bouwmeester of ende.re 
met het toezicht op het paard of op de paarden 
belaste persoon). 

Van 1.oo~naamde maandpaarden worden de 
namen der eigenaars en niet die der houders 
op de lijst vermeld, tenzij de eigenaars woon
achtig zijn buiten de ~meente, waar de paarden 
zich bevinden, in welk iteval de namen der bonders 
op de lijst worden vermeld. 

De namen van de personen, die i?een andere 
paarden in bezit of onder beheer hebben, dan 
die welke zijn vrijgesteld van aanbieding ter 
vordering, behoeven niet op de bedoelde I ijsten 
vermeld te worden. 

· Tot het bekomen van ~- voot het fa. 
vollen van de meerbedoelde lijsten, kunnen de 
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gemeentebesturen zich onder meer tot . de ont
van1t11n der directe belastingen wenden, die 
hnnnerzijds aan die aanvragen zooveel mogeliJr 
voldoen. 

Indien de in een.ige gemeente aanwezige paarden 
niet allen op ééne zelfde plaats, maar op ver
achillende plaatsen ter vordering moeten aan~ 
boden worden, moet voor elk dier plaatsen een_ 
afzonderlijke lijst als hiervoren bedoeld worden 
opgemaakt. 

De lijsten worden jaarlijks, behoorlijk bijgewerkt, 
ged ll.rt'nde de maand Februari op · de secretarie 
der gemeente voor ieder ter inzage nedergelegd . 

18. In de gemeenten, welke voor vordering op 
den dag van opkomst der Militie zijn aange
wezen, ontvangt ieder inwoner, '!riens naam voor
komt op eene lijst, als in het vorig artikel be
doeld, •in den loop der maand Januari van elk 
jaar, door de zorg van het beatnur der betrokken 
gemeente, eene ingevulde la1tgf!f7ing volgens · het 
ale bijlage B bij dit bealoit gevoegile model. 

Aan personen wier namen in den loop van het 
jaar op de bedoelde lijst worden ingeschreven, 
wordt bij die inschrijving eene lastjreving toe• 
gezonden. 

19. De aangewezen Directeur van het Remonte• 
wezen in tijd van oorlog treedt met de bo~ 
meesters van die gemeenten, binnen welker grenzen 
eene vorderingaplaats ia gelegen, en, voor zooveel 
noodig, met de burgemeesters van de omliggende 
gemeenten, in overleg omtrent: 

1 °. het terrein waarop de vordering zal plaats 
hebben en de inrichting van dat terrein; 

2°. de bij de vordering te treffen politiemaat
regelen ; 

8°. de hescbikbaantelling van burgen, gtlleidera 
voor het vervoer van de gevorderde paarden; 

4,0 • de verstrekking van fo~, drinkwater 
en stalling voor de door het Rijk overgenomen 
paarden. 

De door de gemeentebesturen, in verband met 
het vorenetaande, bij een vordering van paarden 

te maken koeten, worden nit de begrooting van 
het · Departement van Oorlog vergoed. 

20. Vrijgesteld l"an aanbieding ter vordering zijn: 
a. paarden van Hare Majesteit de Koningin 

en van leden van het Koninklijk Huis: 
6. paarden van di plomalieke agenten van vreemde 

mogendheden ; 
c. paarden van niet-Nederlanders, behoorende 

tot een vreemden Staat alwaar, ingevolge eene 
eoortgelijke bepaling ale deze, Nederlanden niet 

.,. 

tot leverinjlt bij eventueele vordering ten behoeve 
van den krijgsdienst verplicht zijn; 

d. paarden, eigendom van den Staat, de pro
vincie of de gemeente en niet gebruikt voor eenig 
openbaar middel van vervoer; 

e. dienstpaarden van officieren, van re&erve
oflicieren en van vrijwilligen van het reservekader 
zoomede de dienstpaarden van onderofficieren en 
minderen van het wRpen der Koninklijke Mare
chanBBee; 

/. paarden van genees-, heel- en verloskun
digen, veeartsen en ~stelijken, mits gebrnikt 
voor' hun dienst, doch niet meer dan één voor 
ieder hunner ; 

!l· hengsten, .klophengsten, geheel blinde paarden; 
4. paarden beneden de hoogtemaat van 1.48 M. 

(stokmaat); 
i. paarden geboren in het loopende of in een 

der drie daaraan voorafgaande jaren; 
l:. paarden, op het oogenblik der vordering, 

door ziekte niet in staat ter vord~ringeplaats te 
komen, paarden meer dan twee maanden drachtig 
en ZOOl(ende ven!enmerriën in de eerste veertien 
dagen na geworpen te hebben. · 

21. In elke gemeente, welke voor vordering 
ie aangewezec, wordt, door de zorg van het ge

meentebestuur, goed zichtbaar, een merkteeken 
geplaatst en onderhouden, aangevende de minimnm 
maat (l.4,8 M.) der paarden; welke ter vordering 
moeten verschijÓ.en. 

22. Zoodra het Militietelegram ia ontvangen 
. wordt, door de zorg van het gemeentebestnnr, in 

die gemeenten welke volgens arl. 16 voqr vor
dering sijn aangewezen, ieder: aan wien de in 
art. 18 van dit besluit bedoelde liuff1el1ing is 
uitgereikt, hetzij mondeling of schriftelijk, her
innerd aan de verplichting om alle daarvoor op 
dat tijdstip in de termen vallende paarden op 
het, in de bedoelde lastg,,ving vermelde uur van 
den dag van opkomst der Militie, aanwezi@: te 
doen zijn op de in die lastgeving vermelde ver
zamelplaata. 

De openbare kennisgeving, waarin de dag van 
opkomst der Militie wordt vermeld, ia echter 
rechtens voldoende oproeping tot de vordering, 
onverschillig of de bierbedoelde herinnering de 
· betrokken personen al dan niet heeft bereikt. 

Aan personen, die nog geene liutf1f!f7Ïng ont
vangen hebben, doch die daarvoor alsnog in de 
termen vallen, wordt zij, na ontvo.ngst van het 
Militietelegram uitgereikt. 

23. De penonen, die eene · lastgeving ale be-
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doeld in de artt. 18 en 22 von dit beeluit hebben 
ontvangen, dragen, on vers~hillig of de waar-

• scbnwinp:, bedoeld in art. 22, hen heeft bereikt 
of niet, zorg dat op het in de li1stgeving ver
melde uur, alle op het tijdstip der openbare 
kennisgeYing in bon bezit of onder hun beheer 
zijnde en niet volgens art. 20 van dit besluit 
vrijgestelde plllll"den, ook voor zooveel deze op 
genoemd tijdstip niet in de p:emeente &&nwezig 
zijn, doch de voor hen aangewezen verzamelplaats 
nog op den dag van opkomst der Militie kunnen 
bereiken, aanwezig zijn op de daarvoor' bestemde 
plaat&. 

Met plllll"den aan welker eip:enaau of beheer
den in meer dan eene gemeente de lastgevinir, · 
bedoeld in art. 18 van dit beelnit, is uitp:ereikt, 
wordt gehand~ld, zooals in de lastgeving van die 
gemeente ia vermeld, waarin de bedoelde paarden 
op het tijdetip der openbare kennisgeving feitelijk 

thuis behooren. 
De paarden moeten , voor zooveel mogelijk, 

voorzien zijn van een goed hoefbeslag en in elk 
geval van een haleter, waaraan twee einden tonw, 
elk ter lengte van ongeveer twee meter. 

24. Nopen& de paarden, w~lke wegen, algeheele 
blindheid of- op grond van een der redenen be
doeld onder k van art. 20 van dit beslnit, niet 
ter vordering verschijnen, moet door de betrok• 
ken eigen&an of door hunne plaatsvervangers 
binnen tweemaal vier en twintig uur na den 
aan vang der vordering, indien het betrokken paard 
drachtig ie een rijksdekbewijs en in de andere 
p:evallen een door een ~ëmmineerd veearts ge• 
teekende verklaring, ter gemeente-secretarie worden 
overgelegd. Deze verklaringen kunnen door de 
belanghebbenden aan de dietrictsveeartsen of aan 
de plaatsvervangende districtsveeartsen gevraagd 
worden, in welk geval door deze aan de betrokken 
personen voor de afgifte geen kosten in rekening 
worden gebracht. 

Nopens de paarden, welke op grond van de in 
het eerste lid van art. 23 bedoelde omstandig
heid, dat zij de voor hen aangewezen verzamel• 
plaats niet op den dag van opkomst der Militie 
kunnen bereiken, niet ter vordering nrschijnen, 
moet door de eigenaars of hnnne plaatsvervnngers, 
ten genoegen van den burgemeester hunner ge• 
meente, binnen tweemaal vier en twintig uur na 
den aanvang der vordering, het bewijs geleverd 
worden, dat zij in de onmogelijkheid hebben 
verkeerd, om aan hunne verplichtingen te vol
doen. 

25. Van de verzamelplaats (verzamelplaatsen) 
worden de paarden eener zelfde p:emeente in 
willekenrige volgorde, naar de vorderingsplaata 
(vorderingaplaatsen), voor den (de) zich ald&&r 
hevindenden (bevindende) vorderingscommissaris 
(vorderingscommissariseen) gebracht, . met dien 
verstande, dat de paarden van een zelfden eige
Q&ar onmiddellijk op elkander volp:en. 

De burgemeester der betrokken gemeente ia, 
voorzien van de alphabetische lijet, bedoeld in 
art. 17 van dit beelnit, bij de vordering tegen• 
woordig. Hij kan zich ald &&r door een lid van 
den gemeenteraad, door den gi:meente-secretaris 
of door een ambtenaar ter secretarie doen ver
vangen, deze laatste daartoe c. q. aan te wijzen 
door het college van Bnrgemeeeter en Wethouden. 

Indien de paarden van eene zelfde gemeente 
op meer dan ééne vorderingsplaate ter vordering 
worden &&ngeboden, zal het gemeentebestuur op 
ieder dier vorderingsplaatsen worden vertegen
woordigd, . door een der personen als hiervoren 
aangeduid. Ieder dier personen is dan voorzien 

'van de alphabetische lijst voor de betrokken 
vorderingsplaate. • 

Op de alphabetischa lijst wordt aanteekening 
gehouden van het aantal paarden dat, door de 
daarop vermelde pereonen, ter vordering wordt 
aangeboden. 

26. De vorderingscommissaris beslist of een 
aangeboden paard al dan niet voor den krijgs• 
dienst wordt a11ngenomen. 

Indien de vorderingscomm issaris op het voor 
den aanvanp: der vordering bepaald uur niet op 
de vorderingspluats aanwezig ie, wordt hij, zoo. 
lang zijne afwezigheid duurt, venangen door den 
plaatsvervangend vorderingscommi86ari11. Zooda
nige vervanging kan ook, ged nrende de vordering, 
zoo noodig, tijdelijk geschieden. 

27. De door den vorderingscommiesarie te~ 
overname &engewezen paarden worden door dé 
twee taxateurs , ieder afzonderlijk gewaardeerd 
naar hunne waarde al& gebruilupaard, naar boven 
afgerond in een bedrag van , 10 gulden. 

De eigenaar van een ter overname aangewezen 
paard, of, indien hij ni~t op de vorderingeplaf!t& 
aanwezig is, zijn plaatsvervanger, ontvangt een 
door den vorderinp:ecommiesarie geteekenden bon, 
volgen• het bij dit besluit ale bijlage C gevoegde 
model , tot een bedrag van het gemiddelde der 
woardeering van beide ta:i:ateare. 

Een gelijkluidende bon wordt ter hand gesteld 
aan den bnrgemeeeter der betrokken gemeente of 
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aan diens plaatsvervanger. Deze laatste bon be• 
vat de vermelding w1LBr hij inwisselbaar is. 

De afzonderlijke w1LBrdeering van de beide 
taxateurs wordt geheim gebonden. 

Na afgifte ·van den bon aan den eigenaar van 
een ter oveTname aangewezen paard of aan- diens 
pl1LBtsvervanger , is dit paard 's Rijke eigendom. 

Paarden, welke door de eigenaars aan het Rijk , 
worden geschonken, worden niet getaxeerd. Op 
de bons wordt dan, in plaats van het toekol!lend 
bedrag gesteld: • ten geschenke". 

28. Indien een der taxateurs niet ter vorderinll9• 
plaats aanwezig . is, wordt hij door den plaats
vervangenden taxateur vervangen. 

Ontbreekt ook deze, dan wordt met de waar-
deering van één taxateur volstaan. 

De burgemeesters zenden daarop de alzoo ont
vangen bons, met die, waarop de woorden • ten 
geschenke" voorkomen, voor hnnne gemeente • 
gezamenlijk, aan den Directeur van het Remonte
wezen te '1 Gra11nl,age. 

Het eventueel reeds geïnde bedrag voor paarden, 
die .ten ~schenke" zijn aangeboden, wordt door 
de . bnrgemeestera weder in 's Rijke schatkist 
teruggestort. 

32. Wordt gednrende den oorlogstoestand eene 
vordering van paarden bevolen, krachtens art. 32 
der Wet, dan ontvangen de burgemeesters van de 
daartoe aangewezen gemeenten, daarvan tijdig be
richt van den Directeur van het Remontewezen, 
met vermelding van het tijdstip waarop en het 
terrein waar de paarden ter vordering moeten 
aangeboden worden. Zijn geen van beide taxateurs, noch de plaats

vervangend taxateur aanwezig, dan taxeert de 
plaat&vervángend vorderingscommissari& of, indien 

Bedoelde mededeelingen kunnen ook reeds in 
vredestijd, voor zooveel noodig en mogelijk, wor

ook deze niet aanwezig is, de vorderingacommissaris. den gedaan. 
Een taxateur of plaatsvervangend taxateûr neemt · 33. De burgemeesters van de aangewezen ge-

geen deel aan het bepalen van den prijs van een meenten zenden alsdan aan de op de alphabetische 
paard, hetwelk hem in eigendom toebehoort. ' lijst voorkomende personen, zoo spoedig mogelijk 

29. Gaat de voor een paard bepaalde vorde- eene schriftelijke lastgeving, in den geest als be
ringsprijs een door Onzen Minister van Oorlog doeld bij art. 18 _van dit beslnit, vermeldende 
vóór de vordering vast te stellen som te boven, o. IL. dag en uur waarop en de pl1LBts waar de 
dan wordt het paard niet aangenomen, tenzij de paarden, die daarvoor in de gemeente in de ter
eigenaar genegen mocht zijn het paard voor den men vallen, moeten verzameld worden al vorens 
als maximum vastgestelden prijs af te staan. voor den vorderingscommiesaris te worden ge-

30. Voor paarden welke_ voor den krijgsdienst bracht. 
worden overgenomen , die opgezadeld en onder 34. De vordering heeft overigens plaats op de 
den man gereden, ter vordering worden aange- wijze als in de artt. 24 tot en met 31 van dit 
boden, wordt een bon afgpgeven tot een bedrag besluit vermeld. 
van !lijf en t,ointig g■ldn boven het gemiddelde 
der getaxeerde w1LBrde, indien zij naar het oordeel 
van den vorderingseommissaris, of van den als 
zoodanig optredendeu plaatsvervangenden vorde
ringscommiesaris, voor onmiddellijk gebruik onder 
den zadel gésohikt zijn. Het rijpaardentuig blijft 
het eigendom van den eigenaar. 

31 . De burgemeesters der gemeenten, waarvan 
paarden voor den krijgsdienst zijn overgenomen, 
wisselen de aan hen. afgegeven bons voor hunne 
gemeente, gezamenlijk, onder bijvoeging van een 
verzamelstaat, ingericht volgens het als bijlage D 
bij dit besluit gevoegde model in, bij een op de 
bons vermeld betaalmeesterskantoor. 

Zij betalen de aan de vorige eigenaars van 
overgenomen paarden toekomende bedragen ten 
spoedigste aan hen uit, tegen overgave van den 
bon, bij de overname afge,:even aan den eigenaar 
of ILBD diens plaatsvervanger. 

Als taxateurs treden daarbij op twee, daartoe 
door den burgemeeater der gemeente waarin het 
terrein gelegen is, waarop de vordering plaat& 
heeft, in overleg met den Directenr van het Re
montewezen aan te wijzen personen. 

Deze taxateurs leggen vóór hunne in functie 
treding, in handen van den burgemeest~r hunner 
gemeente, den eed of de belofte af, volgens het 
als bijlage A bij dit besluit gevoegd formulier. 

35. De gemeentebeatnren zijn verplicht om, 
op 1LBnvrage van den Directeur van het Remonte• 
wezen, van de vorderingscommissarissen of van 
de geleiders van afdeelingen overgenomen paarden, 
die paarden te doen stallen, bewaken en voeden 
alsmede om personeel beschikbaar te doen stellen 
voor het vervoer van de overgenomen paarden. 

De op een en ander vallende_ koste■ · worden 
uit de begrooting van het Depa,tement van 
Oorlog aan het gemeentebestunr vergved. 
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36. Indien in tijd van vrede door Ons eene 
kenring van paarden, krachtens art. 32bi., der, 
wet wordt nitgeschreven, wordt zulks in de Neder:
lawd1e StaatscOW"ant bekend gemaakt, met ver
melding van de namen der gemeenten, waarvan 
de paarden aan eene kenring zullen onderworpen 
worden en van den dag w1111rop deze zal plaats 
hebben. 

De beetnren der aan~wezen gemeenten ont
vangen bovendien door of vanwege Onzen Mi nieter 
van Oorlog hiervan mededeeling, met vermelding 
van den dag waarop de keuring zal plaats 
hebben. 

Deze kenringen hebben niet ten doel om reeds 
in vredestijd de paarden aan te wijsen die even
tneel voor overneming in aanmerking zullen komen, 
doch alleen om de zekerheid te verkrijgen dat 
tijdig aan de verplichtingen bedoeld bij art. 32 
der wet zal knnnen voldaan worden en voorts 
om betron wbare gegevens te verkrijgen omtrent 
de aantallen voor den krijgsdienst geschikte paarden. 

37. De bnrgemeesters van de in het vorig 
artikel bedoelde gemeenten dragen zor!(, dat aan 
ieder van de personen, vermeld op de in art. 17 
van dit besluit bedoelde alphabetische lijst, uiter-
1 ijk 14 dagen vóór den dag der keuring, eene 
ingevnlde lastgeving wordt nitgereikt, overeen
komstÎ!( het, ale bijlage E bij dit beslnit gevoegde 
model. 

De in deze lastgeving te vermelden plaats en 
nor van verzameling voor de te ke~ren paarden, 
zijn, als regel, . dezelfde als voor de jnarlijksche 
lastgevingen , bedoeld in art. 18 van dit bealnit, 
voor opkomst ter vordering in geval van mobili

satie van het leger, voor de betrokken gemeenten 
zijn vaetp:eeteld. 

De aangewezen Directeur van het Remonte
wezen in tijd van oorlog ie bevoegd om, in over
leg met de burgemeesters, aan maatechappijen en 
personen op een daartoe aan de bnrgemeeetere 
schriftelijk gedaan verzoek, vergunning te ver
leenen, hunne paarden ter kenring aan te bieden 
vóór het vastgestelde annvangsunr. 

38. De personen, die de in het vorig artikel 
bedoelde lastp:eving hebben ontvangen, dragen 
zorg dat, op het daarin vermelde uur, alle in 
hun bezit of onder hun beheer zijnde paarden, 
voor zoover dez,i zich niet gedurende het tijds
verloop van ,lriemaal vier en twintig nnr vóór, 
tot en met driemaal vier en twintig nnr na den 
dag der kenring op een afstand van veertig kilo
meters of meer van de voor hen aangewezen 

verzamel plaats be.inden, en zij niet op grond van 
het bepaalde bij art. 20 van dit besluit van vor
dering zouden zijn vrijgesteld, op de in de last
geving vermelde plaats unwezig zijn. 

Met paarden nan welker eigenaars of hnnne 
plantsvervangers in meer dan eene gemeente de 
lastgeving bedoeld in art. 37 van dit bealuit is 
nitgereikt, wordt gehandeld, zooals in de last
geving van die gemeente is vermeld, waarin de 
bedoelde paarden op den dag der kenring feitelijk · 
thuis behooren. ' 

Het bij he~ · eerste en tweede lid van art. 24 
van dit besluit vastgestelde, voor geval van vor
dering, is ook van toepassing voor eene keuring. 

Nopens de paarden welke, op grond van hnnne 
aanwezigheid op een afstand van veertig kilo
meters of meer van de voor hen aangewezen ver
zamelplaats, niet ter kenring verschijnen, moeten 
de eigenaars of hunne plaatsvervangers, binnen 
tweemaal vier en iwintig nor na den annvang 
der keuring, het bewijs dier aanwezigheid ten 
genoegen van den bnrgemeester hunner gemeente 
leveren. 

De pll&l'den worden voor den vorderingscom
miBBaris ter keuring gebracht op dezelfde wijze 
als bij art. 25 van dit besluit voor geval van 
vordering is bepaald. 

· Ook overigens is het verloop van eene keuring 
geheel gelijk aan dat van eene vordering, met dit 
onderscheid alleen, dat de paarden, na getaxeerd 
te zijn, ·onmiddellijk ter beBCbikking -worden ge
steld van de eigenaars of van bonne plaatsver
vangers en diensvolgens geene overname en geene 
betaling van bons plaat& beeft. 

De uitslag van de taxatie wordt geheim ge
houden. 

39. Na afloop van eene vordering of van eene 
keuring doen de bnrgemees~n, in verband met 
de gemaakte aanteekening,in omtrent het getal 
paarden dat van iederen eigenaar ter vorderings• 
plaats is vel'8<lhenen, een onderzoek instellen naar 
eventueel achtergehouden paarden. Zij vragen, 
in verband daarmede, nopens het getal paarden 
dat in het bezit is van de venchillende eigenaats 
binnen hunne gemeente, inlichtingen aan de ont
vangers der directe belastingen. 

Blijkt bij dat onderzoek, dat er paarden, zonder 
wettige redenen, niet ter vordèrinu; of kenrinp; 
zijn aangeboden, dan maken de burgemeesters 
daarvan, op grond van het bepaalde bij art. 42 
der wet, proces-verbaal op. 

40. Wanneer het leger weder op de vredes-
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sterkte aan paarden wordt teruggebracht, kan de 
voormalige eigenaar van een paard, dat is aan• 
gewezen om te worden afgeschaft, het terugkoopen 
tegen den bij de overname getaxeerden prijs, ver
minderd met 1 / ,, indien er minder dan ::u, en 
verminderd met 1 / 1, voor het geval er ze& maanden 
or meer sedert de vordering zijn verloopen. 

41 . De vorderingscomm issarissen en de plaats
ver vangend-vorderingacommissarisaen, voor zoover 
zij geen actief dienende officieren zijn, de geëxa• 

mineerde veeartsen, de taxatenr~ en de plaats
vervangen·de taxatelll'II, genieten, behalve vergoe• 
ding voor rei■• en verblijfkosten volgens de daar• 
omtrent bestaande bepalingen, voor eiken dag of 
voor elk gedeelte van een dag, waarop zij bij 
eene vordering van paarden in fnnctie, of in het · 
belang van eene vordering van paarden, nit hnnne 
standplaats hebben arwezip: 111oete• zijn, vacatie• 
gelden van '-«•l/ g•ldn (/ UI). 

De vorderinjl:BCOmmil!8arÏssen en de plaatsver
vangend-vorderingscommiasarissen , · actief die• 
nende officieren zijnde, alamede de paardenartsen, 
genie~n in het hiervoren bedoelde geval, beha! ve 
vergoeding voor rei■• en verblijfkosten volgens 
de daaromtrent bestaande bepalingen, vacatie
gelde:q van zeven guldffl (/ 7) per dag of gedeelte 
van een dag. 

Zijn de hiervoren· bPdoelde personen in functie 
geweeat bij ecne ke11ring van paarden in tijd van 
vrede, dan genieten zij, behalve vergoeding voor 
reis• en verblijfkosten voliiens de daaromtrent 
bestaande bepalingen, vacatiegelden van tie,, 

gu'lde• (/ 10) en, voor zooveel zij actief dienende 
officieren zijn, vacatiegelden van •ii/ guldffl (f 6) 

voor eiken dag of voor elk gedeelte van een dag, 
waarop zij bij de keuring in functie, of ten be
hoeve van de keuring, nit hnune standplaats 
hebben moeten afwezig zijn. 

De . in dit artikel ~edoelde reis• en verblijf
kosten en vacatiegelden, worden gekweten uit de 
begrooting . van het Departement van Oorlog. 

De hiervoren· bedoelde penonen worden wegens 
reizen in het belang eener vordering of keuring 
van paarden, gerangschikt in de tweede klasse 
van het tarief van vergoeding voor reis- en ver• 
blijfkosten, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
ó Jannari 1884 (Staat81J/ad n°. 4), zooals dit ge• 
wijzigd u bij Koninklijk bealoit van 24. Febroal'i 
1898 (Staat81Jlad n°. 56). 

Bij eene vordering van paarden worden de meer· 
bed.oelde vergoedingen voor rei•- en verblijfkosten 
en vacatiegelden, door de vordering1COI11missarissen 

aan de belanghebbenden in voorschot uitbetaald. 
42. De reis· en verblijfkosten van district&• 

veeartsen en hunne plaatsvervangers, alsmede de 
vacat.iegelden nit te betalen aan de plaatsver• 
vangende districtsveeartsen, werkzaam krachtens 
art. 24 van dit beslnit, worden gekweten nit de 
begrooting van het Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

43. Wanneer tot het verrichten van de werk
zaamheden hun opgedragen bij de artt. 25, 81, 
84, en 88 van dit besluit, de burgemeesters of 
zij die hen vervangen, zich buiten hnnne ge
meenten moeten beseven, ge~ieten zij vergoedini,: 
voor reis• en verblijfkosten, volgens de daar• 
omtrent geldende bepalingen ; voor het verrichten 
van reizen tot het inwisselen van bons op het 
daarvoor aangewezen betaalmeesterskantoor, over• 
eenkomstig het bepaalde bij art. 31, bovendien 
vacatiegelden van tt/JQillf guldn (/ 12) per dag 
of gedeelte van een dag. 

Deze reia- en verblijfkosten alsmede vacatie• 
gelden worden gek"eten uit de begrooting van 
het Departement van Oorlog. 

44. Tol·, veer- en overvaartgelden, verschuldigd 
bij gelegenheid van het ter ke11ring of vordering 
aanbieden van paarden, worden uit de begroo• 
ting van het Departement van Oorlog aan belang
hebbenden vergoed. 

45. De wet van 10 Mei 1890 (Staat81Jlad n°. 88) 
treedt in werking gelijktijdig met dit besluit. 

Art. 82 der wet van 14, Septem
ber 1866 (Staat&olad n°. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (StaataUad n•. 58), 
van 15 April 1886 (Staaubtad 
n°. 64), van 10 Mei 1890 (Staau
/J/ad n°. 88) en van 22 Juli 1899 
(Staat8/Jlad n•. 175.) 

BIILAGE A. 

[Vastgesteld bij Koninklijk be1lnit 
van 16 December 11102 (Staat.r
blaà n°. 222).] 

Artt. 14, en 84, van het Koninklijk besluit 
van 16 December 1902 (Staat8/J{ad n°. 222). 

Ik zweer (verklaar) dat ik, om te worde11 be
noemd (88nl(6wezen) tot ta:zateur, bedoeld bij art. 14. 
(art. 84.) van het Koninklijk besluit van 10 No
vember l 8112 (Stqatab/ad n°. 253), zooals dot 
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besluit achtereenvolgens is gewijzigd. bij de Ko-,,. dienst geachikte paarden op grond van art. 32 

ninklijke bealuiten van 5 Anp;nstns 1895 (Staat,- der wet van 14 November 1866 (Staát,blad o0 .138), 

ólad n°. U7), 17 Januari 1898 (Staatsbladu0
• 22), ' gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 1877 (Staat,-

24 Juni 1898 (Staat,blad n•. 14.9) en 16 De- fJlad n•. ISBJ, van ló April 1886 (Staat,blad 
cember 1902 (Staat,blad n•. 222), geene giften, n°. 64.), van 10 Mei 1890 (Staat,blad n°. 83) 

gaven of geaehenken heb beloofd of gegeven · en van 22 Juli 1899 (Staatablad n°. 175), zal 

of geven zal, directelijk of indirectelijk, aan plaata hebben, . ingeval de dienstplichtigen, over-

wie ook. eenkomstig art. 18ö der Grondwet buitengewoon 

Ik zweer (beloof) dat ik de aan voormelde onder de wapenen worden geroepen, 

betrekking verbonden werk~uámheden met ij ver gelaat de Burgemeester der gemeente • • • . •• 

en nauwgezetheid zul waarnemen, dat ik datgene, • • • • • • • . (al •.• -•.••••.•• wonende 

waaromtrent mij in meergemelde betrekking ge· te . . . • . . . • • . • (6) •••••••••• zorg 

heimhouding is opgel~d, auo niemand zal mede- · te dragen dot op den dag, welke bij Openbare 
deelen, behalve aan degenen die 'daarmede ambts- Kennisgeving lat,,r zal wor.len aangewezen als we, 
hahe moeten worden in kenni1 gesteld; op welken de dienstplichtigen, overeenkomstig 

. dat ik mij zal onthouden van de taxatie van art. 18ó der Grondwet buitengewoon onder de 

paarden, aan mij in ei!(endom toebehoorende; wapenen zn\len worden geroepen, alle paardea, 

dat ik bij de te honden taxatie geheel onpar- welke al1dan in zijn bezit of onde~ zijn beheer 
tijdig zal te werk gaan, zonder mij door eenige 1ijn, ook voor zoooeel deze niet in de gemeente 

invloeden van welken aard ook, te laten beheer- aanwezig zijn, doch de voor hen aangewey,en vt'r• 

schen en dat ik, bij het bepalen van den prijs zamelplaats nog op dien dag honen bereiken en 

der paarden, uitsluitend zal rekening honden met voor zoover zij niet van aanbieding zijn vrijgesteld, 

de werkelijke waarde als gebruiupaard. zich te . •••••.• (c) • • nur (c) • • minuten 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. Toor "dd be · d tl) 
(Dat verklaar en beloof ik). --;;;.- mi ags vrn en te · • • • • ( • • • • · • 

~ 

Art. 32 der wet van 14, Septem

ber 1866 (Staat~6lad n•. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 

Maart 1877 (Staat,blad n•. 68), 
van ló April 1886 (Staatablad 
n". 64), van 10 Mei 1890 (Staat,
ólad n°. 83) en van 22 Juli 1899 

(Staat,blad n°. 17 ó). 

BIJLAGE B. 

[Vast~steld bij 'Koninklijk bealuit 

van 16 December 11102 (Staat,
ólad n•. 222).] 

Art. 18 van het Koninklijk bealuit van 16 De

cember 1902 (Staat,blad n°. 222). 

LASTGEVING. 

Aangezien krachtens het bepaalde bij art. 22 
van het Koninklijk besluit van 10 NoTember 1892 
(Staat,blad n°. 253), zooals dat besluit achter
eenvolgens ia gewijzigd bij de Koninklijke be
elniten van 5 Augustus 1895 (Staat,bladn°. 147), 
17 Januari 1898 (Staat,óladn°. 22), 24, Juni 1898 
(Staatablad n•. 149) en 16 December 1902 (S#aau
blad n°. 222), eene rnrdering van voor den krijg&• 

1903. . 

. De paarden moeten te . • . . • . (el .. •..• 

ter vordering worden aangeboden en daarbij zooveel 

mogelijk voorzien zijn van een goed hoefbeslag en 

-in elk geval van een halster, waaraan twee einden 

touw, elk ter lengte van ongeveer 2 meter. 

Te •••..•.• den •..• .. . 19. 

De B'llrgemee,ter vO<JNwemd, 

De zoogenaamde maandpaarden moeten door de 
zorg der eigenaars ter vordering worden aange• 

boden, tenzij de eigenaars buiten de gemeente 

woonachtig zijn, in welk geval genoemde paarden 

door de zorg der houders moeten worden aan
_ geboden. 

Van aanbieding ·ter vorderi~g z~n vrijgeateld: 

(a) Naam en voornamen van den eigenaar of 
diens plaatsvervanger. 

(b) Woonplaats van den eigenaar of diens plaat~ 
vervanger. 

(c) U nr waarop de paarden der gemeente op de 
door den burgemeester te bepalen plaat& ver
zameld worden. 

(tl) Nauwkeurige aanduiding van de plaats waar 
de pB11.rden nit de gemeente verzameld worden 
(verz~melplaats). 

(e) Aanduiding van de vorderingsplaata en van 
het terrein, waarop de vordering plsats heeft. 

8 
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a. Paarden van Hare M:1jeateit de Koningin en 

van leden van het Koninklijk Hnis ; 

ll. Paarden van.d iplomatieke agenten van vreemde 

Mogendheden ; 
c. Paarden van niet Nederlanden, behoorende 

tot een vreemden Staat, alwaar, ingevolge eene 
BOOrtgelijb bepaling als deze, Nederlanders niet 
tot levering bij eventneele vordering ten behoeve 

van den krij[tSdienst verplicht 1ijn; 
d. Paarden, eigendom van den Staat, de provincie 

of de gemeente en ,aie/ gebruikt voor eeni~ open

baar middel van vervoer; 

e. Dienstpaarden van o!Ecieren, van reserve
officieren en van vrijwilligel'>l van het reservekader, 
zoomede de dienstpaarden van onderofficieren en 

minderen van het wapen der Koninklijke Mare

chanssee; 
/. Paarden van genees-, heel- en verloskundigen, 

-veeartsen en geestelijken, mits gebrnikt voor hun 

dienst, dooh niet meer dan één voor ieder hnnner; 

g. Hengsten, klophengsten, geheel blinde paarden; 

.i. Paarden beneden de hoogtemaat van 1.48 M. 

(stokmaat); 
, . Paarden geboren in het jaar van de vordering 

of in een van de drie daaraan voorafgaande jaren ; 

i:. P&11rden, op het oogenblik der vordering, 
door ziekte niet in staat ter vorderinp;splaats te 

komen; paarden meer dan twee maanden drachtig 
en zoogende venlenmerriën in de eerste veertien 

dagen na geworpen te hebben. 
Nopens de paarden welke wegens algeheele blind

heid, of op grond van een der redenen bedoeld 
onder i: niet ter vordering verschijnen, moet door 

de betrokken eigenaars of door bonne plaatsver

van11:ers binnen tweemaal vier en twintig uur na 

.den aanvang der vordering, indien het betrokken 
paard drachtig is een Rijkadekbewijs, en in de 
•ndere gevallen eene door een geëxamineerd vee
arts geteeke!Jde verklaring ter gemeente· secretarie 

worden overgelegd. 
Deze verklaringen knnnen door de belanp;heb

benden aan de districte,veeartsen of aan de plaats
vervangende districtsveeartsen gevraagd worden, 
in welk geval door deze aan de betrokken personen 
voor de afgifte geene kosten in rekening worden 

gebracht. 
Nopen• de paarden, welke op grond van de 

omstandigheid, dat zij op het tijdstip der Open• 
bare Kenn;sgeving niet in de gemeente aanwezig 
zijn, en de voor hen aangewezen verzamelplaats 
niet op den dag van opkomet der Militie knnnen 
bereiken, niet ter Tordering verschijnen, moeten 

door de eigenun of hnnne plaatsvervangen, ten 

genoegen van den burgemeester hnnner gemeente, 

binnen tweemaal vier en twintig nren na den 

aanvang der vordering, het bewija geleverd worden, 

dat zij in de onmogelijkheid hebben verkeerd, 

om aan hnnne verplichtingen te voldoen. 
Het aan de eigenaars van door het Rijk over

genomen paarden toekomende bedrag wordt zoo 

apoedig mOfN1lijk, na inwisseling van «ï.e afgegeven 

bons, door den Îln~meester der betrokken • ge• 

meente nitbetaald . 
Voor ieder overgenomen paard, dat opgezadeld 

en onder den man gereden ter vordering wordt 

aangeboden, wordt indien het naar het oordeel 

van den vorderingscommissaris of van den als 
■oodanig optredenden plaatSYervangenden vorde-. 

ringscommissaris, voor onmiddellijk gebrnik onder 

den zadel geschikt ia, een bedrag van flij/ en twn,atig 

gwldm (/95) boven de getaxeerde waarde uitbetaald. 
Tol-, veer- en ovel'Vaartgelden, verschuldigd bij 

het ter vordering aanbieden v..n paarden, worden, 
ten lBBte der begrooting van het 'Departement van 

OorlQfr, aan belanghebbenden vergoed. 

Ingevolge het bepaalde bij nrt. 41 van de wet 
van 14 September 1866 (Staatablad n°. 138) be

trekkelijk de inkwartieringen en het onderbond 
van het krijgsvolk en de transporten en leverantiën 

voor de legera of verdedigingirwerken van het 
Rijk gevorderd, zonala die wet ia gewijzigd hij 

de wetten van 29 Maart 1877 (Staatablad n°, -53), 

15 April 1886 (Staatsblad n°. 641, 10 Mei 1890 

(Staatablad n°. 83) en van 22 Jnli 1899 (Staats-
1,/ad n". 175), wordt geatraft met eene geldboete 

van ten hoogste flij/ en uoeratig g•ldets , hij 

die nalaat of weigert geheel of gedeeltelijk te voldoen 

aan de vorderinizen, hem krachtens die wet gedaan. 
Volgen• art. 35 van de evenbedoelde wet wordt, 

wanneer aan de vorderin!(en, door de bevoegde 
overheid, overeenkomstig de bepalingen der wet 
gedaan, geen gevolg is gegeven, hetzij door weige

ring, hetzij door nalatigheid, door die overheid 
daarin voorzien ten koste van den in won er aan 
wien de vordering gericht was. 

Eindelijk is, bij art. 36 van de meerbedoelde 
wet bepaald dat, indien niet onverwijld ten koste 
van den weigerachtige of nalatige in de vordering 
kan voorzien worden, hij die de vordering gedaan 
heeft, zich in het bezit kan stellen van het be
noodigde ; voort& dat hij daartoe desnoods lBBt 
kan geven tot het binnentreden van de woning 
van den weigerachtige of nalatige diens ondanks. 

~ 
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Art. 82 der wet van 14 Septem• 
ber 1866 (Staat,blad n°, 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staat,blad n•. 53), 
van 15 April 1886 (Staat,blad 

n•. 64), van 10 Mei 1890 (Staats

blad n°, 88) en van 22 Juli 181!9 
(Staatsblad n•. 175). 

BIJLAGE C. 

[ Vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 16 December 11102 (Staata

blad n°. 222).] 

Art. 27 van het Koninklijk besluit van 16 De
cember 1902 _- (Staatsblad n°. 222). 

Bon N° .... . 
Vordering van paarden ingevolge art. 82 

der wet van 14 September 1866 (Staat,blad 

n°. 188), gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 
1877 (Staatablad n°. 58), vau ló April 1886 
(Staatsblad n°. 64), van 10 Mei 1890 (St""ts• 

lllad n•. 88) en van 22 Juli 1899 (Staata• 
blad n•. 175). 

Vorderingsplaats . . . . ••.• 
Eigenaar . . •..•.• • ••• 
Gemeente • ... • •.•• 
Toekomend bedrag • • . • • • . • Gulden. 

De vordering,commü,aris, 

Deze bon is inwisselbaar bij . 

Art. 82 der wet van 14 Septem

ber 1866 (Staatsblad in°. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staatablad n°. !IS), 
van 15 April 1886 (Staat,b/ad 
n°. 64), van 10 Mei 1890 (Staat,

blad n°. 88) en van 22 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 17 5). 

BIJLAGE D. 

[Vutgesteld bij Koninklijk bealnit 
van 16 December 11102 (Staats
blad n°. 175).) 

Art. 81 van het Koninklijk besluit. van 16 De• 
cember 1902 (Staalalllad n°. 222). 

Verzamelstaat van bons afgegeven bij de over-

name van • , .•• (aJ • • • • • paarden der ge• 

meente . • • . • (6) .•••• op den • • ••• (e) 

•• . •• en inwisselbaar gesteld bij •.• (d) •••• • 

Naam van den 
eigenaar of van diens 

plaatsvervanger, 
vermeld op den bon. 

1---+----------t -t- Totaal/ .• 

he Burgemeester der ge111eente voornoemd, 

(a) Aantal der gevorderde paarden. 
(b) Benaming der betrokken gemeente. 
(e) Datnm waarop de vordering heeft plaata 

gehad. . 

(d) Betnalmeesterskantoren waar de bons in• 
wisselbaar zijn gesteld. 

Art. 32 der wet van 14 Septem• 
her 1866 (Staat,blad n°. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 

Maart 1877 (Staatsblad n°. 53), 
van 15 April 1886 (Staatsblad 
n•. 64), van 10 Mei 1890 (Staat,. 

blad n°. 83) en van 22 Juli 1899 
(litaat,blad n°. 175). 

BIJLAGlli E. 

[Vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 16 December 1902 ( Staats

blad n°. 222).J 

Art. 87 van het Koninklijk besluit van 16 De
cember 1902 (Staatablad n°. 222). 

LASTGEVING. 

Aangezien krachtens het bepaalde bij art. 86 
van het Koninklijk besluit van 10 November 1892 
(Staatablad n•. 253), zóoal& dat besluit achter• 
een volgens is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 5 Angnatns 1895 (Staat#ladn°. 147), 17 Ja
nuari 1898 (Staatsblad n°. 22), 24 Juni 1898 
(Staat,blad n•. 149) en 16 December 1902 (Staat,. 
blad n°. 222), eene kenring van voor den krijgs
dienst geachikte paarden op grond van art. 326u 

8'" . 



116 19 FEB R U A R 1 1 9 Ü 3. 

der wet van 14 November 1866 (Staat1bladn°. I38). 
gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 1877 (Staata
blad n°. 53)1 van 15 April 1886 (Staaubladn°. 64), 
van 10 Mei 1890 (Staat,blad n°. 88) en van 
22 Juli 189 ., (Staat,btad n°. 175), is bev~len, 

gelaat de burgemeester der gemeente . . -. . . • . 
.• . •• ••. • • (a) • • • . • • • . • • wonende 
te . • . • . . (6) • • • • . • zorg te dragen dat op 
den •... .. (c) . ••.•• te . (dl . nnr . (d} . 

minnten v::r middag, alle op dat oog,mblik in 

zijn hezit of onder zij'n beheer zijnde paarden , 
welke zich niet gedurende het tijdsverloop v!ln · 
driemaal vier en twintig nnr vó6r, tot en met 
driemaal vier en iwintig unr na den dag der 
kenring, op een afstand van veertig kilometers 
of meer van de hierna te noemen verzamelplaats 
bevinden, voor zooveel zij niet van aanbieding 
iijn vrijgesteld , zich bevinden te . . . • . . (e). 

De paarden moeten te •... (/J . ter 
keuring worden aangeboden. 

Te . •....• den . . . . 19 
De Burge111ee1ter POOrnoemd, 

De zoogenaamde maandpaarden raoeten door de 
zorg der eigenaars ter keuring worden aangeboden, 
tenzij de eigenaars buiten de gemeente woonachtig 
zijn, in welk geval genoemde paarden door de 
zorg der boudere moeteu worden aangeboden. 

Van aan bieding ter keorin11; zijn vrijgesteld: 
a. P11arden van Hare Majesteit de Koningin 

en van Leden van het Koninklijk Huis ; 
.IJ. Paarden van diplomatieke agenten van vreemde 

Mogendheden ; 
c. Paarden van niet Nederlanders, behoorende 

tot een vreemden Staat, alwaar, ingevolge eene 
soortgelijke bepaling ale deze , Nederlanders niet 
tot levering bij ev_entueele vordering ten behoeve 
vau den krijgsdienst verplicht zijn ; 

(a) Naam en voornamen van den eigenaar of 
diene plaatsvervanger. 

(b) Woonplo.ats van den eigenaar of diens plaata
nrvaoger. 

(c) Datum van keuring. 
(d) Uur waarop, bij oorlognorderiog, de paarden 

der gemeente op de door den burgemeester te 
bepalen plaata verzameld worden. 

(e) Nauwkenrige aanduiding van de plaats waar 
de paarden uit de gemeente, ook bij oorlogsvor
dering verzameld worden (verzamelplaats). 

(f) Aanduiding van de kenriogaplaats en het 
terrein waar de kenring plaats heeft, zijnde de 
plaats en het terrei:i voor de oorlogsvordering 
vastgest.eld. 

d. Paarden, eig,mdom van den Staat, de pro• 
vincie of de_ gemeente en niet gebruikt voor eenig 
openbaar middel van vervoer; 

e. Dienstpaarden van officieren, van reserve
officieren en van vrijwilligers van het reservekader, 
zoomede de d ienatpaarden van onderflicieren en 
minderen van het wapen der Koninklijke Mare
chaussee; 

f . Paarden van genee1-, heel- en verloskundigt>n, 
veeartsen en geestelijken, mits gebruikt voor hun 
dienst, doch niet meer dan één voor ieder hunner; 

, ·. Hengsten, klophengsten en geheel blinde 
paarden; 

.i. Paarden beneden de hoogtemaat van 1.48 M. 
(stokmaat); 

i. Paarden, geboren in het jaar van de vordering 
of in een van de drie daaraan voorafgaande jaren ; 

i . Pd&rden, op hd oogenblik der keuring door 
ziekte niet in staat ter vorderingsplaata t.e komen, 
paarden van meer dan twee maanden drachtig, 
of zoogende veulenmerriën in de eerat.e veertien 
dagen na geworpen te heb beo. 

Nopena de paarden welke wegens algeheele 
bi indheid, of op grond van een der redenen be
doeld onder t, niet t.er keuring verschijnen, moet 
door de betrokken eigenaars of door haune plaats
vervangers binnen tweemaal vier en twintig uur na 
den aanvang der keuring, indien het betrokken 
paard drachtig ia een rijksdekbewijs, en in de 
andere gevallen eene door een geëxamineerd veearts 
geteekende verklaring, ter gemeentesecretarie wor• 
den overgelegd. 

Deze verklaringen kunnen door de belang• 
hebbenden aan de diatrictaveeartaen of aan de 
plaatsv11rvaogeode districtsveeartsen gevraae:d wor• 
den, in welk geval door deze aan de betrokken 
personen geeoe kosten in rekening worden ge
bracht. 

Nopens de paarden welke op grond van hunne 
aanwezigheid , gedurende een tijdsverloop van 
driemaal vier en twintig uur voor, tot en met 
driemaal vier en twintig uur na deu <lag cler 
keuring , op : een afstand van veertig kilometers 
of meer van de voor hen aangewezen verzamel
plaata, niet ter keuring verschijnen, moet.en de 
betrokken eigenaars of hnnne plaatsvervangers, 
binnen tweemal vier en twintig uur na den aan• 
vang .der keuring, het bewijs dier aanwezigheid 
ten p:euoegen van den bnrgemeester hnnner ge• 
meeote leveren. 

Tol-, veer- en overvaartgelden, verschuldigd 
bij het ter _keuring aanbieden van paarden, worden, 



21 FEBRUARI 1903. 1'17 

ten laste der be~tiniz: van het o~partement · 
van Oorlog, aan belaniz:hebbenden vergoed. 

Ingev_olii:e het bepaaldij bij art. 4.1 van de wet 
van B . September 1886 (Staatsbuid n•. 138), 
houdende bepalingen betrekkelijk de inkwartie
ringen en het onderhoud van het krijgsvolk en 
de transporten en leverantiën voor de leiz:era of 
verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, zooals 
die wet is iz:ewijzigil bij <ie wetten van 29 Maart 
1877 (Staatsblad n°. ó3), 15 April 1886 (Staat.r
blad n•. 64.), 10 Mei 1890 (Staatsblad b0

• 83) 
en vun 22 Juli 1899 (Staatsblad n°. 175), wordt 
gestraft met eene geldboete van ten hoogte r,ijf 
en U1Jentig gulden, hij die nalaat or weigert ii:e
heel of gedeelte! ijk te voldoen aan de vorderin1ten, 
hem krachten& die wet ired,aan. 

Behoort bij het Koninklijk bes_lnit van 19 -Febru
ari 1903 (Staatsblad n°. 78.) 

Ons bekend: 

J)e Min. oan Oorlog, (pet.) J. W. BBRGANSIUS. 

De Min. r,an Binnenl. Zaken, (.get.) KUYPKR. 

De l{ini8te,- van TP'ater.rtaat, Handel en NijoerMid, 
(get.) DE MAREZ On:NS. 

De Minister r,an Financiën, 
(get.) HARTE VAN TBCKLENBURG. 

J)e Min . r.an Oorlog, ad interim Min. van Mori,ce, 
(gt!t,) J. W. BERGANSIUS; 

1)1! Mini8ter van Kolonië,,, ( gtJt. ) IDBNJIURG. 

21 Februari 1903. BESLUIT van den Minister 
van Oorlog, IIIde Afd. n°. 17ó, houdende 
uitvoeriniz: van het Koninklijk besluit van 
ó Januari 1903 (Staatsblad n°. 2l. 

De Minister van Oorlog, 
Gelet op de wet van 9 Jnni 1902 (Staatsblad 

n°. 89) tot regeling van de bevorderin1t, het 
ontalag, _het op non-activiteit en het op pensioen 
atell.en de~ militaire officieren bij de Landmacht; 

Gele~ mede op de wet van 9 Juni 11102 ( ,(/~t.,. 

blad n°. 90) tot regeling van de militaire pensi
oenen bij de Landmacht ; 

Gezien het Koninklijk besluit van den 5 Janu
ari 1903 (StaatsbTad n°. 2); houdende regelen 
voor het militair geneeskundig onderzoek, bedoeld 
in evengenoemde wetten ; 

Heeft goedgevonden, onder intrekking van het
geen ten aanzien van de toepassing van de wet. 
ten van 28 A.ugnstns 181>~ (StaatsbTad n°'. 128 
en 129) alsmede van andere wettelijke bepalingen 
nopena de militaire pensioenen , enz. bij de 

Landmacht, bij de ministerieele beschikking 
van 30 September l8ól, n°. 23 B. (N. B. U. 
blz. 158) en bij volgende beschikkingen werd 
voorgeschreven, het vcilgende te bepalen : 

A. Ten 11a11zien oan militairen, die in aanmer
ii,rg io11U1t, om ter zake r;an licllamelij~ 

on;escniktlleid den dienst te oerlaten. 

S 1. Bijaldien een militair in de ~rmen valt, 
om, op grond van ongeschiktheid voor de verdere 
waarneming van den militairen dienat, al dan niet 
op zijne aanvrage, dien dienst te verlaten, maakt 
de chef VllD den militairen geneeskundip;eu dien&t 
van het garnizoen deswege een geneeskundige 
verklaring op, na ontvangst van de ter zake 
noodige inlichtingen, alsmede van een extract• 
stam boek en een extract-strafregister betreffende 
den belanghebbende, welke inlichtinge11 en be-
1cheiden, met inachtneming van het bepaalde bij 
art. 2 van het bovenaangehaalde Koninklijk be
sluit d.d. ó Januari 1903 (St11at1blad n°. 2), 
door bedoelden chef aan den betrokken comman
deerende-officier or aan de autoriteit die als zoo
danig moet worden· 11Rngemerkt, behooren te wor
den aangevraagd en door laatstgenoemde moeten 
worden verstrekt. 

De hierbedoelde inlichtingen zullen bij voor
keur gegeven worden in den vorm van proceaaen
verbaal or van getuigen-verklaringen. 

De geneeskundige verklaring behoeft niet op 
gezegeld papier geateld te zijn. 

Bijaldien de korps-commandant daartoe aan
leiding vindt, ia hij bevoegd tot den chef van 
den geneeskundigen dienst eene uituoodiging tot 
het opmakèn van eene geneeskundige verklaring, 
als boven bedoeld, te richten; in dat p:eval voegt die 
commandant bij bedoelde nitnoodiginp: reeds dadelijk 
de inlichtingen en bescheiden als boven bedoeld. 

i 2. De korps-commandant is bevoegd , de 
toezending van de in § 1 bedoelde inlichtingen 
en bescheiden te doen vergezeld gaan van zoo
danige opmerkingen, als hem ter zake noodiit or 
nuttig znllen voorkomen. 

S S: De chef van den militairen geneeskundigen 
dienst in het garnizoen doet de in S 1 bedoelde 
geneeskundige verklaring, _met de door hem ont- . 
vangen inlichtingen en verdere bescheiden toe
komen aan den inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht. 

S 4. De illspectenr van den geneeskundigen 
dienst der landmacht doet, nà ontvang11t van de 
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stukken in de voorgaande ; bedoeld, het genees• 
kondig onderzoek inatellen, bedoeld in de vóór
laatste zinsnede van artikel _1 van het meergenoemd 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1903. 

; 5. Nadat de inspecteur van den genees• 
kundigen dienst der landmacht het rapport be
~ffende het geneeskundig onderzoek ontvangen 
en, al . dan niet van sijne opmerkingen en in elk 
geval van zijn visum en onderteekening voorzien 
heeft, doet hij dat rapport met de vroeger be
doelde bescheiden toekomen aan den Minister van 
OQrlog. 

De geueealrundige verklaring, in § 1 genoemd, 
blijft bij genoemden inspecteur berusten, · 

§ 6. De Minister van oorlog doet te zijner 
tijd aan den betrokken chefof korps-commandant, 
langs den hiërarchieken weg, mededeeling van de 
beslissing, welke ten aanzien van den militair 
is genomen. 

; 7. In verband met het gestelde in a-rtikel 10 
van het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 
(Staatsblad n•. 2) houdt Je betrokken chef nauw- . 
keurig annteekening van den dag, waarop de in 
de voorgaande ; bedoelde mededeeling is geschied. 

B. Ten aanzie" van militairen, die i" de termen 
r;allen om wege,u attdere redenen dan licluzme

lij ke ongeschiktheid den dienst te r;erlaten. 

; 8. Verkeert een militair in een der gevallen, 
voorzien bij de punten 1 •., 5°. a of b of 6°. van 
artikel 2 of bij punt b van artikel 4 van de 
Pensioenwet voor de landmacht 11102, dan wordt 
door den betrokken chef te zijnen aanzien, lange 
den hiërarchieken weg, eene voordracht tot het 
toekennen van pensioen aan het Departement van 
Oorlog ingezonden , opgemaakt naar het bij deze · 
beschikking behoorende model. 

§ ll. De voordracht gaat vergezeld, indien zij 
geschiedt op aanvrage van den belanghebbende, 
van diens aan de Koningin gericht req nest, en 
voorts van extracten nit het stamboek en het 
strafregiater. Betreft de voordracht een militair, 
die verkeert in het geval, voorzien bij de plinten 
1°. en 5°. van artikel 2 en bij pont b van ar
tikel 4 der pensio~nwet, dan wordt daarenboven 

, een extract uit het geboorteregister overgelegd, 
terwijl bij toepassing van het bepaalde bij punt 6°, 
van artikel 2, de voordracht bovendien vergezeld 
behoort te gaan van eene verklaring van den 
belanghebbende, waarbij hij zich •tot den dienst 
bij het reservepersoneel der landmacht verbindt. 

§ 10. Betreft de voordracht een officier, die 
•vukeert in het geval, voorzien bij punt 5°. a 
van artikel 2, dan wordt, met afwijking in zoo• 
~erre van het gestelde iu beide voorgaa~de § ;, 
te zijnen BBnzien gehandeld, als is voorgesehl'i)ven 
in het Koninklijk bealnit van 20 Januari 1903 
(Staat,blad n°. 35). 

'·C. Te,1 aauie,, .,a,. oj/kieren, die i1t aa1tmerking 
komen, om op grond van tijdelijke onge,teld

heid op 1'01'-activiteit te worde1' ge,teld. 

§ 11. Indien een officier ter zake van tijdelijke 
ongesteldheid en alzoo krachtens punt 5°. van 
artikel 70 van de Bevorderingswet voor de land
macht 11102, in de termen valt om - al dan 

· niet op eigen aanvrage - op non-activiteit te 
worden gesteld, richt de korpscommandant tot 
den chef van den militairen geneeskundigen dienst 
van het garnizoen de uitnoodiging tot het op
maken van eene geneeskundige verklaring, als 
in ; 1 bedoeld. Hij verstrekt daarbij reeds 
dadelijk de inlichtingen en bescheiden, in ~ie § 
genoemd. 

De chef van den genee1knndigen dienst is tot 
het opmaken van zoodauige vuklaring ook be
voegd, zonder daartoe door den commandant van 
den betrokken officier uitgenoodigd te zijn; hij 
handelt alsdan op de wijze, als in ; 1 is om
achreven. 

§ 12. Ten BBnzien van den betrokken officier 
wordt wijders ge4ndeld, als hiervoren in de§ S 2 
tot en met 7 ia bepaald. 

D. .Jlgemeene bepaling. 

; 13. Opdat de oorzaken van het ontstaan van 
de verwonding, verminking, ziels- of lichaamsge
breken st~eds zoo juist mogelijk kunnen worden 
geconstateerd, is het noodzakelijk, dat ~e militair, 
wien in de uitoefening van den dienst eenig -
zij het nog zoo onbeduidend - ongeval. mocht 
overkomen, daarvan onverwijld mededeeling doe 
aan ~n• on middellijken chef, die er voor zal heb
ben te zorgen, dat van het ongeval, na behoorlijk 
onderzoek een volledig - door getuigen gestaafd -
proces-verbBBl wordt opgemaakt. 

De commandeereade-officieren zijn gehouden, te 
zorgen, dat hunne ondergPSchikten met het be• 
paalde in deze § worden in kennis gesteld. 

'• Gravenhage, den :'Haten Februari 11103. 

(get.) J, W. BERGANSIUS. 
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(MODEL.) 

· N°. op het stamboek. 

(Benaming van het korps of inrichting). 

MEMORIE VAN VOORDRACHT tot ./iet 
L-- oOO'ftdurexd • 

toe,.,,.,.nen van lijulijk 'f)en8UJen aan: 

(Naam en voornamen, volnit gesch~eveu) 
geboren den : 
dienende als: bij opgemeld 
en zulks met toepassing van het bepaalde 
bij artikel d_er wet van Il J nni 11102 
(Staat86lad n°. 110), en met verhooging op . 

• 24 of 25 
grond van artikel 24 en :1ö dierzelfde wet. 

DIENSTTIJD: 

(De berekening moet 
geschieden met inacht• 
neming van het bepaalde 
bij de artt. 11, 12 en 
13 der Wet.) 

Totaal 

Jaren. Maan-
den. Dagen. 

Dagteekeninp; van de aanstelling in den tegen
woordigen rang. 

Consideratie'n van den (Korps-Comm~ndant). 

Consideratiën en advies van den: 
( Divisie-Comman«laot}. 

d tsftroden · A 'Il . (Commandant el" V•sling · rti er1e). 

Conaideratiën en advies van den (Inspecteur 
der ). 

21 Februari 11103. BESLUIT, betreffende de peo
aionneering krachtens art. 2, pont 6°., der 
Pensioenwet voor de Landmacht 1902. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 13 Februari lll03, Kabinet, L•. Q•; 

Gezien het nader rapport van voorooemden 
Minister van lil dezer, Kabinet L•. S• 1 ; 

Gezien de wet van 9 Jnni 11102 (Staat86lad 
n°. 90); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, bepalingen 
vast tè stellen omtrent de militairen, die tot eeoe 

verbintenis bij het reserve-personeel der la11dmacht 
worden toegelaten krachtens het bepaalde in art. 2 
punt 6° ., van bovengenoemde wet; 

Gezien .de wet van 2 Mei_ 18117 (Staat,6lad 
. o0 • 11\1); 

Gelet op de koninklijke besluiten van 12 Oc
tober 18116, n°. 36, - zooals dit beslnit sedert 
gewijzigd is -, van 12 Mei 1902, n°. 22, van 
10 September 1902, n°. 40, en van 17 Ootober 
1_902, n°. 34; 

Hebben goedgevonden eu verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Tot eeoe verbintenis bij het reserve• 

penoneel der Lnpdmacht en mitsdien voor een 
ontslag uit den dienst in den zin van het be
paalde in art. 2, punt 6°. van de pensioenwet 
voor de landmacht .1902 komen niet in aanmerking: 

de officieren van den provincialen en den plaatse
lijken Stat'; 

de officieren, dienende als administrateur van 
militaire hospitalen en als magazijnmeester der 
artillerie; 

de officieren, onderofficieren en schrij_vers van 
het wapen der Koninklijke Marechaussee; 

de ka]:>4llmeesters, onderkapelmeeeten en muzi
kanten, alsmede de stafhool'Ilhlazers en staftrom• 
petten; 

de schrijvers bij de korpsen der Landmacht; 
de coud ucteurs der artillerie; 
de machinisten en schipper& bij het korps pant-

serfort-artillerie; 
de machinisten, opperschippers en schippers 

bij het korps torpedisten; 
de onderofficieren, behooreode tot de militaire 

verplegingsinrichtingen; 
de onderofficieren, behooreode tot het vaste 

kader der militaire hospitalen; 
de militaire apothekersbedienden; 
de meesters-werklieden bebooreode tot de korpsen 

en inrichtingen der landmacht; 
de mBMnmeesten, de onder-magazijnmeesters 

. en vuurwerkers bij het korps genietroepen. 
2. Tot de verbintenis, in artikel 1 bedoeld, 

worden ·ruede niet toegelaten officieren, die, op 
gro11d van omtrent hen uitgebrachte rapporten, 
door Ons niet in alle opzichten geschikt geacht 
worden om bij het reserve-personeel der landmacht 
te dienen, alsmede onderofficieren, die niet tot 
een reëngagement zouden zijn toegelaten. 

3. De militairen, die voor eene pensionneering, 
in den zin van het bepaalde in art. 2, pont 6°. 
der pensioenwet voor de landmacht 11102, in aan• 
merkiog knnnen komen, zullen bij bonne, krach-
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tena hei bepaalde in art. 10 van die wet, aan 
Ons gerichte en aan het departement van Oorlog 
in te zenden aanvrage om pensioen, tevens moeten 
overleggen eene verklaring -- voor zoover het 
officieren betreft op zegel geiiteld - waarbij zij 
zich verbinden, om on verminderd de wettelijke 
verplichtingen, die op hen, als behoorende tot 
het reserve-personeel der landmacht, Zllllen rosten: 

I. bij dat pereoneel te dienen, &00 het een officier 
geldt tot hij den leeftijd van 55, en, zoo het een 
onderofficier betreft, tot hij den leeftijd van 50 jaren 
zal hebben bereikt. 

II. ter uitvoering van het _ptelde in art. S 
pont 2 der wet van 2 Mei 18-97 (Staatsblad 

n°. 119), om het andere jaar éénmaal bij hetleger 
of bij de landweer, onder de wapenen te komen, 
telkenmale tnsachen 1 Mei en 1 October voor 
niet langer dan zee weken, volgens door Onzen 
Minister van Oorlog vast te stellen bepalingen, 
of zoodanige andere dienaten te verrichten, ala, 
in geheele of in gedeeltelijk~ vervanging van dat 
verblijf onder de wapenen, door of vanwege Onzen 
Minister, voornoemd, aan te wijzen; 

111. voor zoover het officieren betreft, in handen 
van de door Onzen Minister van Oorlog 11110 te 
wijzen autoriteit den eed (de belofte) af te leggen, 
bedoeld in het Koninklijk besluit van 9 Jnni 
1897, n°. 80. 

4. De militairen in art. 3 bedoeld, genieten 
011 hunne peosionneering boven hno pensioen 
gee~e vaste toelage, tenzij daartoe door One, in 
verband met . d~ llDD hen opgedragen diensten 
aanleidin11: zal worden gevonden. 

5. Gedurende hun verblijf onder de wapenen 
wordt door de in art. 3 bedoelde militairen, met 
inachtn~ming van het hierna in artikel 7 gestelde 
het traktement of de soldij genoten boven en be

halve het hun verleend militair peneioen. 
Het gedurende den loop van één jaar te genieten 

pensioen en traktement (eoldij) te zamen mogen 
oimm~~ meer bedragen dan het traktement (de 
eoldij) van den betrokken militair over een jaar 
zon zijn, indien hij in zijnen rang actief diende: 

6. Op de reeerve-officieren, krachtens art. 2, 
pont 6°. der pensioenwet voor de landmacht 1 ~02, 
ale zoodanig benoewd, is toepasselijk het bepaalde 
in art. 10 - lzooals dat bij koninklijk beslnit 
van 22 Jnni 1901, n°. 52, gewijzigd ia -, en 
de late en de 2de zinsnede van art. lS, en de 
bte zinsnede van art. 14 en in de artikelen 15, 
16 en 17 van het koninklijk besluit van 12 Oc
tober 1896, n°. 36. 

7. Voor zoo ver in dat beelnit niet andere ia 
bepHld, dienen de reeerve-onderofficieren, krach
tens artikel 2, poot 6°. der pensioenwet voor de 
landmacht 1902 als zoodanig benoemd, voor zoover 
zij behooren: 

a. tot de infante;ie, tot de vesting-artillerie, 
tot het korps pantserfort-artillerie, tot het korps 
·torpedisten, tot het korps pontonniera of tot de 
com~ieën hospitaalsoldaten op den:r.elfden voet 
als zulke in het Koninklijk: beslnit van 12 Mei 
1902, n°. 22, is bepaald voor de ondel'.Officieren 
van de 2de categorie van het retiervekader bij 
de infanterie en de vesting-artillerie ; 

b. tot de bereden korpien, op denzelfden voet 
ale zulke in het Koninklijk besluit van 17 Octo• 
1ll02, n°. 34, ie bepaald voor de onderofficieren 
van de 2de categorie van het reeerveltad.er bij 

die korpaen ; 
c. tot het wapen der Genie, op denzelfden voet 

als zulks in het Koninklijk besluit van 10 Sep· 
tember 11102, n°. 40 ie bepaald voor de onder• 
officieren van de 3de categorie van het reserve• 
kader bij de genie. 

8. Dit beslnit treedt in werking op denzdfden 
d&!t ale de pensioen wet voor de Landmacht 1902. (1) 

Onze Minister van Oorlol( is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden ll8D de Algemeene Rekenkamer. 

'a Gravenhage, den 2laten Febrnari 190S. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minuteri,a,r Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 

25 Febrwari 11103. 8BSLUIT, houdende nadere 
WJJZlgmp; van het Koninklijk besluit van 
13 Februari 1892 (Staat8/Jlad n°. 4S), waarbij 
aan de Vereeniging tot opvoeding en ver
pleging van idioten en achterlijke kinderen, 
gevestigd te TJtrecM, vergunning ia verleend 
om het landgoed .'s Heeren Loo" te Ermelo tot 
een geiiticht voor idioten in te richten. S. 79. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandecbe Zaken van 23 Februari 1908., 
n°. 871, afdeeling Binnenlandsch Best nor; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat1-
IJ/tul n°. 96), gewijzigd bij de wetten •an 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 6"), van 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 191) en van 21 Juni 1901 (Staat1• 

blad n°. 157) ; 

(1) Bij besluit van 9 J<'ebrnari 1903, S. 71, be
paald op 1 Maart 1903. 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met int rekking van On1 besluit van 18 Juni 1902 

(Staata!Jlad n•. 118), te bepalen, dat in de arti• 
kelen 2 en 5 van het Koninklijk beslnit van 
18 Febrnari 1892 (Staat8!Jlad n•. 48), waal'bij 
aan de Vereeniging tot opvoeding en verpleging 
van idioten en achterlijke kinderen, f'llVeati!fd te 
Utreûit, vergonning ia verleend om het landgoed 

.'• Heeren Loo" te Ermelo tot een ,iesticht voor 
idioten in Ie richten , de volgende wijzigingen 
worden gebracht. 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 

.In het ,iesticht, bestaande uit een hoofd
,rebonw, benevens zeven paviljoenen en de noodige 
dienstgebouwen, mogen niet meer dan 285 idioten, 
142 mannen en 93 vronwen, verpleegd worden. 

• De Minister van Rinnen landscb,e Zaken bepaalt 
het getal verpleegden, dat in elk paviljoen mag 
worden opgenomen." 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
.De gtneeskondige behandeling der patiënten 

wordt opizedragen aan ten minste twee genees
kundigen, die gevestigd moeten zijn in eeue woning 
op het terrein van het idiotengesticht of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan en buiten het 
gesticht 11:eene geneeskundige praktijk mogen uit
oefenen, dan voorzoover dit door den Minister 
van Binnenlnndsche Zaken is toe~1taan. 

• De Minister van Binnenlandsche Zaken kan 
evenwel tot wederopzegging toe vergunning ver
leenen, dat de !,l;eneeskondige behandeling wordt 
opgedragen aan één geneeskundige." 

Onze Minieter van Binnenlandsche Zaken i1 
bëlast ~et de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staata!Jlad zal worden geplaatst. 

'• Gravenhage, den 2ósten Februari 1903. 

(.get.) W I L H E L MI N A. 

De Min. ~an Binnenl. Zakett, (gtt .) KUYPER. 

(Uitgeg. 14 Maart 1903.) 

26 .Februari 1908. BESLVIT, tot vaststelling vnn 
een algemeenen maatregel van bestuur, ale 
bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 1!8 der 
Beroepswet en tot regeling der vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten van leden-com
miooaris~en ·en van ambtenaren, die zich krach · 
tene aie wet voor plaatselijk onderzoek naar 
elders moeten begeven. S. 80. 

WIJ WIL HELMINA , ENZ 

Op de voordracht Tan Onze Ministers vnn Jus
titie en van Binnenlandscho Zaken , van den· 

2den December 1902, 4,• afdeeling, n•. 9, Ge
heim en van 10 December 1902, n•. 5484, af
deeling Arbeid; 

Gelet op de artikelen 811, 57 en 118 der Be
roepewet; en wmende tevens regelen de vergoeding 
voor reit- en verblijfkosten van leden-commiesa

ri88en en van ambtenaren, dié zich krachtens die 
wet voor plaatselijk onderzoek naar elders moeten 
be/leven ; , 

Den Raad vaa State gehoord ~advies van den 
20sten Januari 1908, n•. 80); 

Gelet op het uader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van den l ldeu Febrnari 1908, 
n•. 263 en vun 21 Febrnari 1903, n•. 1808, af
deeli ng Arbeid; 

Hebben goedgevonden en ventnan te bepalen : 
Art. 1. Ann Jeden-wrrkgevers en leden-werk

lieden en hnnne plaatsvervangen wordt, te be
palen door den i,;riflier van het college, voor het 
bijwonen van bijeenkomsten van den nad van 
beroep, vergoeding toegelegd voor: 

reialtósten, te berekenen naar de nood21.akelijke 
uitgaven; 

1Jerl,lij/imten, voor verblijf buiten de woon
plaats, van ten hoogate / 6 per etmaal ; 

tijd~erzuim , van t.en hoogate f 4, per dng, ge

deelten van dagen voor !t8heele dagen gerekend, 
De reiskosten worden berekend naar de tweede 

klasse van den spoortrein . 
2. Aan getnigen-desknndigeu en partijen, ambta

halvt opgeroepen of met een Ópdracht belast, wordt 
te bepalen door den voorzitter van het college of 
door den lastgever vergoeding toegelegd voor : 

reialrostm, te berekenen naar _de noodzakelijke 
uitgaven; 

1Jer6lij/!costen, voor verblijf bniten de woon
plaats, van ten hoogste f 6 per etmaal ; 

tijáoer:nûm, aan getuigen en nan partijen, van 
ten hoogste/ 4, per dag, indien nadeel door tijd
verznim moet geacht worden geleden te worden, 
gedeelten van dagen voor geheele d~n gerekend; 

1Jacatiegelá, aan deskundigen, van ten hoogste 
f 1 voor iedere vacatie van een unr, ge4eelteu 
van oren voor geheele nreo gerekend. 

3. Door den griffier van het college kunnen 
aan hen , die ingevolge artt. 1 en 2 aanspraak 
hebben op vergoeding voor rei•kosten doch niet 
in staat zijn in die koeten bij vooruitbetaling ta 
voorzien , op daartoe gedaan verzoek , de nood
zakelijke reiskosten geheel of ged"8ltelijk worden 
voorgeschoten , behondeos verbad op hetgeen we
gens <ergooding zal worden toegelegd. 
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4. De voorzitters, de leden-commissari8sen, de 
griffiers en andere ambtenaren , die zich voor 
plaatselijk onderzoek of andere ingevolge de wet 
te doene verrichtingen buiten h none woon plaats 
of bniten de plaats, waar de raad van beroep 
gevestigd. ie, moeten begeven, kannen in rekening 
brengen: 

a. noodzakelijke nitgaven voor reiskosten ; 
IJ. verblijfkosten van / 6 per etmaal. 
De reiskosten knnnen berekend worden naar 

te eerste klasse van het gebezigde openbaar ver• 
voermiddel. 

5. De reizen worden geacht gedaan te zijn of 
de worden met openbare vervoermiddelen, tenzij 
bij gemis daarvan of tengevolge van bijzondere 
omstandigheden van andere vervoermiddelen moest 
worden gebrnik gemaakt. 

6. Gedeelten van etmalen 12 nren of meer 
bedragtonde, worden voor een geheel, kleinere voor 
een half etmaal gerekend. 

7. Reizen op geen verderen afstand dan van 
vijf kilometers buiten de woonplaats of buiten 
de plaats woar de raad van beroep gevestigd i,, 
geven geen aanspraak op vergoeding voor ver
blijfkosten ingeval de reis op een en denzelfden 
dag heen en weder wordt afgelegd of afgelegd 
ii:an worden. 

8. Van gedane uitgaven voor andere :lan open• 
bare vervoermiddelen worden kwitantiën overge• 
legd, wanneer de nitgaven / 3 of meer be
dragen. 

9. De kosten, vermeld in de artikelen l en 2 
zijn dringende, de kosten vermeld in artikel 4 

niet dringende ~osten. 
10. Om tot de voldoening te kno neo geraken 

van de dringende kosten vermeld in artikel 1, 
wordt door den ~iflier van het college af11:egeven 
een lastgeving tot betaling, waarin de vergoedingen 
worden omschreven en elk afzonderlijk géspeci• 
ticeerd, met vermelding van de zaak ~n van het 
doel der oproeping. 

11 . De dringende kosten aangewezen in artikel 2, 
worden begroot aan den voet der oproeping of 
]astjteving. 

Heeft de oproeping of laatgeving mondeling 
plaats gehad, dan wordt een afzonderlijke be
grooting afgegeven, waarin van die omatandigheid 

· wordt melding gemaakt, alsmede van de zaak en 
van het d01,l der oproeping of lastgeving. 

In de begrooting worden de vergoedingen en 
de vacatiegelden omschreven en elk afzonderlijk 
gespecificeeu1. 

12. De dringende kosten en de aan de partij 
te vergoeden kosten gemaakt tot dagvaarding en 
schadelon&stelliog van getnigen of uesknodigen of 
tot het bijbrengen !an eeoig schriftelijk ad vies 
van deskundigen, worden voldaan door den ont
vanger der registratie in wiens kring het college 
zetelt, waarvoor het twist(IOO.ing dient of gediend 
heeft, op kwitantie of een geldig bewijs van nit
betaling. 

De in het eerste lid van dit artikel genoemde 
aan de partij te vergoeden kosten worden nitbe
taald, op vertoon van het door den voorzitter 
van het college afgegeven bevelschrift van ten 
uitvoerlegging. 

De bewijsstnkken worden aan den ontvnnger 
afgegeven. 

13. Van di, dringende kosten en van de aan 
de partij te ve~en kosten in het eerste lid 
van het vorig artikel genoemd, worden door de 
ontva11gers der registratie opgemaakt staten in 
dnplo, voor ieder dienstjaar afzonderlijk, na af
loop van elke maand. 

Daarbij worden overgelegd de betalingstukken. 
De betalingstnkken bij den staat behoorende, 

worden geklasseerd en van omslagen voorzien, in 
dier voege, dat de stukken van dezelfde soort en 
hetzelfde bedrag in een omslag worden gevoegd., 
waarop wordt aangewezen het getal stokken, het 
bedrag van ieder stuk en het. gezamenlijk 
bedrag. 

De artikelen 47, 48 en 49 van het Koninklijk 
beelnit van 18 December 1874 (Staau1Jladn°. 212) 
zijn toepasselijk. 

14. De verzamelstaten worden met he( bedra"g, 
waarvoor vroeger ten onrechte déoharge is ver
leend, verminderd. 

15. Van de niet dringende kosten worden op
gemaakt declaratiën in duplo, voor ieder dienstjaar 
afzonderlijk en door den voorzitter van het. college 
na afloop van iedere maand vergezeld van een 
lijst, ingezonden aan het Departement van Justitie, 
alwaar zij worden onderzocht, verminderd met 
hetgeen niet voor goedkeuring vatbaar ·is en voor 
hnnne betaling wordt gezorgd. 

Indien bij het doen van een reis van andere 
dan van openbare vervoermiddelen moest worden 
gebrnik gemaakt, wordt von de oorzaak, die daartoe 
heeft aanleiding gegeven, melding gemaakt in de 
declaratie. 

Onze Ministers van J nstitie en van Binnen
landscbe Zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit beslnit, dat in het Staatablad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden · dekken der cadaven alsmede, bij besliste onder• 

aan den Raad van State. kenning der ziekte, het vernietigen der cadavers 
'a Gravenhage, den 26sten Februari i 1103. 

(get.) W I L H E L MI 'Il A.. 
DB Miniater 11an JutitÎ4, 

(get.) J. A. Lo11n. 
JJe Miniater t1an Binnenland.Jcht! 2Jam, 

(g11t.) KUYPER. 

( Uitgeg. 11 Maart 11108.) 

2 Maart 11108. MISBIV.E van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de 

Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën, betreffende optreden vnn geërami
neerde veeartsen in ge val van vermoeden 

van miltvnur' bij in nood geslacht of ge- · 
storven vee. 

Met het oog op de ernstige gevolgen, welke 
de verspreiding van bloed, afkomstig van dieren, 
die door miltvnnr aangetaat waren, oplevert voor 
de gezo.ndheid zoowel van den mensch ale van 

het vee, acht ik het van groot belang, dat reeds 

met betrekking tot de in nood gealachte of ge• 
storven dieren, welke verdacht worden aan voor• 

noemde ziekte lijdende te zijn geweeet, altijd met 
den meeaten spoed doeltreffende maatregelen ge- · 

nomen worden ten einde het euvel zoodra moge

lijk te onderkennen en verbreiding van de even• 
tueele smetstof tegen te gaan. 

In verband daarmede heb ik de eer U H.E.G. 
uit te noodigen de burgemeesters binnen Uw ambts

gebied, namens mij, aan te schrijven om, te be

ginnen met 1 April a.s., na aangifte van het 
vermoedelijk bestaan van miltvuur bij in nood 
geslacht of geatorven vee steeds onverwijld be
richt te zenden niet alleen aan den districtsvee

arts, wien het &11ngaat, manr tevens ook aan een 
geëxamineerd veearts, die wellicht bovendien plaata
vervangend districtsveearts ia en door den districts

veearts, op mijn verzoek, nader voor de betrokken 
gemeente of voor een gedeelte daarvan zal worden 

aangewezen. 
Zoo dikwijls de iteë:s:amineerde veearts, die door 

de nabijheid van zijne standplaats snel aanwezig 
zal kunnen wezen , alsdan miltvuur hetzij beslist 
onderkent hetzij onderetelt, zal hij, in nfwaohting 
van de nadere bevinding van den districtsveenrts 
of diens plàatsvervanger, hebben te adviseeren 
tot maal.J'egelen , welke de verbreiding der smet
stof beletten, zooals het schoonmaken van de met 
bloed verontreinigde plaahen en- voorwerpen door · 
aanwending van carbolwater, het bewaken en be-

door nrbraoding. 
Bovendien is het wenschelijk, dat de geëxami

neerde veearts in laatstbedoelde gevallen eenige 
hoeveelheid bacillenhondende atof, namelijk bloed 
of miltinhond, bewaart ten behoeve van het onder• 

roek, hetwelk daarna, ter voldoening aan het 
voorschrift, vervat in artikel 16 der wet van 

20 Juli 1870 (Staata6lad n°. 181), door den 

districtsveearts of diens plaatsvervanger zal worden 
ingeateld. 

De Min. r,an Waterataat, Handel en Nijoerheid, 
(get.) DE MARll:Z 0YENB. 

3 Maart 11108. BESLUIT, tot herziening en aan• 
v1111ing van art. 12 van het, bij Koninklijk 
besluit van 20 December 1886 (Staatab{aá 
n•. 215), irewij1i~ Koninklijk besluit van 
12 Mei 1861 (Staatsblad n°. 49), honaende 

vaststelling van eenige algemeene regelen 

voor de vereenigingen ten doel hebbende om, 

door vrijwillige oefening in den wapenhandel 

en bijzonder in het schieten, '• Lands weer• 
baar heid te be rnrdertn. S. 8 l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op d.e voordr11cht van Onze Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en van J nstitie, van den 
Sden Januari 1908, Kabinet, litt. H., van 7 Janu• 
ari 11103, n°. 86 S, afdeeling Militie en Schutte

rijen, van Il Januari 1903, late afdeeling B, n°. 204; 
Den Raad van State gehoord (ad vie11 van den 

3den l<'ebruari 11103, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onze genoemde 

Ministers van den l 9den Februari 1 \JOS, Kabinet, 
Litt. Mil., van 24 Februari 11103, n°. 487 S, 

afdeelinit Militie en Schutterijen en van den 

27sten Febrnari 1903, n•. 171, lste afdeeling B ; 
Overwegende, dat het noodig is gebleken , het 

bepaalde in artikel 12 van het Koninklijk besluit 
van 12 Mei 1867 ( ,taata6lad u0

• 411), gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 20 December 1886 
(Staatsblad n•. 215), nopens het verleenen van 
bescherming en medewerkinl( aan vereenigingen 
tot bevordering van '• Lands weerbaarheid, te 
herzien en aan te vullen l 

Hebben goedgevónden en verstaan, te bepalen: 

Benig artikel. 

Artikel 12 van het hiervoren genoemd gewijzigd 
Koninklijk be1h1it woTàt gelezen -ab volgt-, 

• Op verlangen van zoodanige vereeniging kan 
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door Onzen Minister v11n Oorloit, op de door dien · 
Minister te stellen voorwaarden, zoo daartoe ge
legenheid bestaat, het noodige penoneel nit het 
leger tot het geven van onderrigt en het ver
leeoeo van hnlp van techoischeo aard bij de 
oefeningen, tijdelijk aan de vereeoigiog worden 
toegevoegd . 

Gedurende den tijd dat bedoeld personeel aan 
de vereeniging ia toegevoegd, wordt het geacht 
zich te bevinden in de uitoefening v11u de mili
taire dienst.". 

Onze Minister van Oorlog ia belnat met de · 
nitvoering van dit bnlnit, dat in het Maatsblad 
zal worden geplnatst, en waarl'ao afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

'a Gravenhage, den · 3den Maart 11103. 
(jet.) W IL H EL M I NA. 

De Minuter van Oorlog, 
(jet.) . J. W. BERGANBIUS , 

lJe Minuter oaR Bi11nenlamuclie Zalen, 
(jet.) KUYPKB.. 

De Minuter van Jtutitie, 
(gd.) J. A. Lo1m. 

(Uitg,g. 26 Maart 11103.) 

5 Maart 11103. M1ss1v11: van den Minister van 
Financiën aan de Directeuren der Registrat ie 
en Domeinen , betreffende toepassing van 
art. 77 der wet tot regeling van het arm
beatnnr. 

Herhaaldelijk blijkt dat bij de ambtenaren 
verschil van meening voorkomt omtrent de toe
passing van art. 77 der wet tot regelin!I: van het 
arm bestn ur . 

Zoo werd de vraag gedaan, of qnitantiën voor 
betalingen door gemeenten aan krankzinnigenge
stichten voor armlast ige krankzinnigen, onder be
doeld artikel kunnen worden gerangschikt ; die 
vraag ia toestemmend beantwoord. 

No blijkt tn88Chen enkele ambtenaren weer 
verschil van meening te bestaan omtrent de zegel• 
plicht igheid van een mandut, opgemaakt door 
burgemeester en wethouders , waarbij den ge

meente-ont vanger wordt gelaat om aan een parti
culier te betalen het verschuldigde wegens de 
verpleging van een armen idioot. 

Ook werd gevraagd of een betalio11:arol wegens 
het door eene gemeente verstrekken van woningen 
aan on verwogenden en de duorop gestelde qnitan
tiën der eigenaren aan zegelrecht onde~1rnrpen zijn. 

Blijkens de miBBivo, van mijn toenmaligen ambts
voorganger d.d. 23 December 1872, n•. 6 (P. W., 

n•. 6443), werd de meening voorge.st.u.n d11t art. 77 
der bedoelde wet alleen toepasselijk kan zijn op 
stukken àie rechtstreeks en onmiddellijk uit die 
wet voortvloeien ; die meeoiog werd in tal van 
latere· bealissinp:eo gedeeld. 

Het komt bij nadere overweging voor dat die, 
tot op zekere hoogte, beperkende nitle@:11:inp: niet 
behoeft gevolgd te worden. 

Het arti kei spreekt van : 
.Alle atnkk.eo nit deze wet voortvloeiende." 
Zekor ia er hier plaats voor de boven bedoelde 

interpraetatie, maal' men mag vragen: wa11rtoe die 
beperking? Waarom geen ruimere opV11tt inp:P 
Kan het niet even goed de bedoeling van den 
wetgever zijn l(eWeeat om vrij te stellen alle 
stukken, ook al vloeien ze niet onmiddellijk en 
rechtstreeks nit de wet voort, mits ze slechts 
worden opK6maakt doord ieo de armen wet bestaat P 

Voor die meening ia zeker veel te zeggen, 
vooral wanneer men in Hanmerk ing neemt dat 
het Ji.ier betreft de verzorging van armen, van 
hulpbehoevenden, die door anderen moeten worden 
p:eeteund; het ligt op den weg van den fiscus 
de wet hier zoo mild mop:elijk toe te passen. 

Ik •erzoek U daarom de ambtenaren in Uwe 
directie nit te noodigeo om voor 't vervolg, voor 
de toepassinp: der vrijstelling v110 zegel- en regia
tratierecht, bedoeld in art. 77 der wet tot rege• 
ling van het armbestnnr, zich niet meer nitsluitend 
af te vragen of de stukken onmiddellijk en recht
atreeks oit de wet voortvloeien, maar of ze, in ruimen 
1in, een nitvloeisel zijn ven die wet, m. a. w. of 
de stokken niet zonden zijn opgemaakt wanneer 
die wet niet bestond. Alle hiermede strijdige 
bealiilBingeo worden ingetrokken. 

In verband met het vorenstaande, knonen de 
hiervoor genoemde stokken geacht worden van 
zegel te zijn vrijgesteld. 

Een voldoend aantal gesteeodrnkte exemplaren 
dezer aanachrij ving gaat hierbij, ter toezending 
aan de ambtenaren in Uwe directie. 

De Minuter 11an Finat1ciën , 

(jel ,) HARTE VAN 'l'ECKLRNBURG. 

Il Maart 11103. ÁRREBT van den Hoogeo Raad 
der Nederlanden, houdende bealissiug, dat de 
gedaagde in het onteigeningsproces, die ge
n~n neemt met het bij de du,:vaarding 
ter voldoeniop: aan art. 22 der Onteigenings
wet gedaan aanbod, niet in de kosten van 
het geding kan worden veroordeeld. 
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De Hooge Rand enz. ; 

Overwegentk dat tegen het vonnis, den 28sten 

Januari HJ03 door dr arrondissements -rechtbank 

te Middelburg tnsschen panijen ,rew~zen, als 

middel van caasatie is voorgesteld : Schending en 

verkeerde toepassinic V8D de artt. 4, 17' 18, 24, 
27, 50 der wet van 28 Augnatns 1851 (Staatsblad 
n°. 125). 11rt. ö6 B. R., omdat de rechtbank 

voormeld, ofschoon vnsti.taat, dat de oorspronke

lijke gedaagde bad verklaard het aanbod van den 

oorspronkelijken eÏscl1er gaaf en onvoorwaardelijk 

aan te nemen, den oorsprorikelijken gedaagde heeft 

veroordeeld in de kosten van het geding; 

0. dat blijkens het bestreden vonnia, verwij

zende naar het na te noemen interlocutoir , de 

verweerder in cassatie den eischer in caasatie 

heeft gedagvaard om fen name en behoeve van 

den Staat te hooren nitspreken de onteigening 

van onroerend goed kadastraal ~en name van dien 

eischer staande, zolks tegen bètaling van / 1100 

of zoodanige andere som als de rechtbank ver

schuldigd zal oordeelen, een en ander met zoo

danige verdere conclusie als bij art. 24 en vol

gende der Onteigeningswet il! voorgeschreven , en 

dat bij die degvaerdin,r, na vermeldin,r van een 

bij e1ploot van één Maart 1902 gedaan aanbod, 

aan den eischer in cassatie als schadeloosstelling 

op den voet der wet andermaal is aangeboden 

een bedr~ van f' 1100 ; 

dat de eischer in cassatie bij conclusie van 

antwoord heeft verklaard dat hij , de aangeboden 

schadeloosstelling voldor.nde achtende, dat aanbod 

gaaf 1>D onvoorwaardelijk wenscht aan te nemen en 

niet eenig bezwaar meakt tegen al wat van hem 

gevorderd wordt, doch verzoekt buiten kosten te 

mogen blijven, concludeerend dat de rechtbank 

hem akte zal verleenen van zijne aanneming en 

zich verder refereerend aan haar oordeel ; 

dat de rechtbank bij interlocntoir vonnis van 

8 October 11102 de gevraagde akte heéft verleend 

en , met 11&nhonding der uitspraak omtrent de 

kost.en, heeft gedaan de bij art. 27 der Onteige

ningiiwet omschreven benoemingen ; 

en dnt zij bij haar thans bestreden eindvonnis, 

bealieaende dat het bij dagv..arding aangeboden 

bedrag als schadeloosstelling aan den ontei~nde 
moet worden uitgekeerd, geen termen aanwezig 

heeft geacht tot voldoening aan gijn verzoek omtrent 

de kosten, weshalve zij, met uitspraak der ontei

gening en bepaling der schadelooBBtelling opfll00 

den eischer in caBBatie heeft veroordeeld in de 

kosten der "procedure; 

dat laatst vermelde besliBBinp:, waartegen het 

ca1satiemiddel is garieht, huofdzakdijk hierop 

steunt dat in art. 50 der Ooteip:eniol?Swet met 

• verweerder" wordt nangednid, niet degeen, die 

zich tegen den eiaeh verweert, maar degeen die 

door de eischende partij in rechte ie geroepen 

en het dea wetgevers bedoeling niet kan zijn ge

weest dat de onteigenende putij, die door de 

onmogelijkheid om eene overeenkomst te treffen

genoodzaakt ia iteworden om de onteigening in 

rechte te vral(en en daar hare ·vordering loel(e

wezen ziet, de proceskosten zou moeten ll.rlll(l!D 

ofschoon zij in het gelijk ,rordt l(e&teld ; 

V. hieromtrent, dat, al heeft de ontei11ende 

partij, door zich' v66r de dag,aarding niet te 

laten vinden tot eene overeenkomst, een eisch in 

rechte tot het uitspreken der onteigening nood

zakelijk gemaakt, deze omstandigheid in het stelsel 

der Onteigeningswet nog niet liare veroordeeling 

in de proceskosten noodwendiit medebrengt en 

die noodwendigheid evenmin hieruit voortvloeit 

dat de eischer op dit hoofdpunt van den eisch 

wordt gesteld in het gelijk, vermits naar de 

artt. 24 tot 27 der wet het uitspreken van ónt

eigening niet kan worden geweigerd wanneer 

alle daartoe voorgeschreven formaliteiten zijn 

vervuld en ook geene ~ouden als in art. 26 

aanl(eduid eene andere nitepraak noodzakelijk 

maken, terwijl niettemin , blijkens art. 50, noch 

het een of het ander verhindert , dot eene ver

oordeeling in de ko1ten den eiecher treffen kan ; 

dat nrt . 22 der wet op straffe van n ietip:heid 

een bepaald aanbod bij de dnl(Yaarding wil gedaan 
hebben en dit voorschrift, zal het· niet alle be

teekenis missen , medebrengt dat bij aanneming 

ven dit aanbod en de- daardoor gebleken wil.
overeenstemming tnBRChen partijen omtrent het 

cijrer der schadeloosstelling eene verbintenis ont

staat : voor den gedaagde om zich met dit cijfer 

tevreden te stellen en voor den eischer om geen 

minder bedrag uit te keeren ale onteigeninp;sprijs; 

dat dit nog wordt bèveetigd door het onmis

kenbaar verband van art" 22 met de artt. 17 en 

18, waaruit blijkt, dat het bij dagvaarding gedaan 

aanbod is eeoe laatste polfÏog om het te ontei
genen perceel buiten _ verdere procedures te ver

krijgen , indien de vroe,rere door de wet voorge

schreven JIO!(ing ter berei~ing van dat door den 
wetgever gewenschte doel is mislukt ; 

dat het na Z\llk eene aanneming voortzetten 
van het geding door den eischer wel, overeen

komstig het. reeds overl\·ogene, ten gevolge kan 
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hebben dat hij een vonnis van ont.eigening ver
krijgt en dat dit wordt uitgesproken tegen eenen 
verweerder in den zin eener in rechte geroepen 
partij , maar niet dat hij dit verkrijgt op kosten 
dezer partij , welke - zooals hier feitelijk vast
staat - tijdig aannemende wat haar bij dag
vaarding werd aangeboden en geen bezwaar makende 
tegen iets wat van haar gevorderd werd , op die 

. dagvaarding niet in het ongelijk wordt gesteld; 
dat znlks ook niet volgt nit het voorschrift 

van art. 50 der Onteigeningswet, vermits aldaar 
slechte wordt gègeven een regel voor die gedingen, 
welke uit hoofde de,r houding van de gedaagde 
partij in eene niet in haar belang aangevangen 
rechtsvordering moeten worden vertolgd tot op 
einduitspraak , geenszins voor die waarin de ver
weerder door dadelijke aanneming van het aan
gebodene bij dagvaarding en toestemming in het
geen daarbij van hem gevorderd ie het zijne heeft ge• 
daan om voortzetting van het geding te voorkomen ; 

0. dat dus het middel van cassatie is gegrond; 
Vern ietigt het beklaagde den 28sten Jannari 

1903 tusschen partijen door de arrondissemente• 
rechtbank te Middelbnrg gewezen vonnis, doch 
alleen voor zoover de eischer in caasatie, gedaagde 
tot onteigening, daarbij is veroordeeld in de koeten 
van het geding ; 

En te dien aanzien krachtens art. 105 R. 0. 
recht doende ten priuci pale : 

Gezien behalve de reeds aangehaalde wetsbe
palingen , art. 5 6 B. R. ; 

Veroordeelt den verweerder in cassatie, gelijk 
deze procedeert , in de kosten van het bij voor
zegde reuhtbank gevoerd geding, daaronder be· 
grepen die, welke bij interlocutoire uitspraak van 
8 October 1902 zijn gereserveerd ; 

Veroordeelt den verweerder in cassatie gelijk 
hij procedeert in de kosten van cassatie. 

(W. v. 'T R. 7890.) 

11 Maart 1903. 8KSLUIT, houdende bevelen tot 
het onder de wapenen blijven van de inge
lijfden der lichting van 1902. S. 82. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 10 Maart 190~, Litt. E 19 (Kabinet); 

Gelet op art. 109, eerste iinenede, en art. ll0, 
eerste zinsnede, der Militiewet 1901 (Staata/Jlad 
n°. 212 van l 901), ·aangevuld bij de wet van 
20 Jnni 1902 (Staatablad n°. ll9); 

Gezien Ons besluit van 5 Februari 1903 (Staau
blad n°. 68); 

. · Bevelen, dat de ingelijfden voor de lichting 
van 1902, viior zoo,eel zij niet krachtens art. 109, 
eerste zinsnede, van even vermelde wet, in werke
lijken dienst zonde knnnen worden gehouden, 
krachtens art. ll0 dezer wet onder de wapenen 
moeten blijven voor zooveel en voor zoolang als 
Wij znlks noodig 3nlleu achten. 

Onze Minister van Oorlog ie belast met de 
nitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staats

blad eu in de Staatac011rant zal worden geplaatst. 
's Gravenhage, den l lden Maart 1903. 

(gel.) W IL H E L M IN A, 
De Minuler van Oorlog, (gel.) J. W. BERGA.NSIUS. 

( Uitgeg. 19 Maart 1908.) 

18 Maart 1903. ARRKST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, hondende beslissing betref
fende eene toepassing van art. 180 der ge• 
meentewet. 

De Hooge Raad enz. ; 

0De1'1tMflende dat, volgens het arrest, door het 
gerechtshof te 'e Gravenhage den 26sten Jnni 1902 
tusschen partijen gewezen en de daarbij overge
nomen feitelijke overwegingen van het vonnis 
der arrondissements-rechtbank te Rotte.rdam van 
1 Mei 1899 vaststaat, dat burgemeester en wet
honders van Rotte1dam, - handelende ter nit
voering van hunne beslniten, genomen op grond 
der verordening betreffende ~ebonwen, die wel(ens 
bouwvnlligen toestand gevaarlijk worden geacht . 
voor de openbare veiligheid, door den raad dier 
gemeente den 13den Februari 1896 vastg~teld -
vermits de verweêrder in caasetie aan den hem 
daartoe gegeven last van bnrgemeester en wet
bonders met opzicht tot twee hem toebehoorende 
hnizen aan Je Schontenstraat n°. 136 en 138 te 
Rotterdam, die wegens bouwvalligeu toestand ge
acht werden voor de openbare veiligheid gevaarlijk 
te zijn, niet had voldaan, op grond van art. 180 
der gemeentewet de bewoners van perceel n•. 13~ 
daaruit hebben doen verwi;jderen, den vóór- en 
achtergevel van dat pand geheel hebben doen 
afbreken, wijden daarvoor . eeoe schutting hebben 
doen plaatsen en den voorgevel van pereeel n°. 138 
hebben doen schoren ; 

0. dat de rechtbank bij voormeld vonnis, oor
deele~de, dat voormelde gemeentelijke verordening 
was in strijd met de wet en dat de bedoelde 
handelingen van bnrgemeester en wethonders 
mitsdien waren onrechtmatig, op de vordering 
van den eischer in conventie (verweerder in cassatie), 
de voormelde daden , van burgemeester en wet-
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houders onrechtmatig eu Je gemeente Rotterdam 
daarvoor verantwoordelijk heeft verklaard, voorts 
die gemeente heeft veroordeeld 1 °. om den vóór- ' 
eu achtergevel van voormeld pand n°. 136 weder , 
op te bouwen en geheel te herstellen, VP.rder om 
al hetgeen aan vóór de panden 136 en 138 is 
aangebracht weder wep: te nemen, met machtiging 
·op den eischer in conventie om, bij in gebreke 
blijven der gemeente, zulks zelf te m~n doen, 
op kosten der gemeente, en 2°. om asn den 
eischer in conventie te vergoeden alle kosten, 
scha.den en. interesten, door hem ter zake voor
schreven geleden eu nog te lijden, nader op te 
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, 

• en voorts den gedasgde in couventie, eischer 
in reconventie, zijne in reconventie gedane vor• 
dering tot betaling aan hem van f 361.68 wegens 
voren bedoelde ten koste van den verweerder in 
reconventie verrichte werkzaamheden heeft onhegd; 

0. dat op het hooger beroep van den gedaagde 
in • conventie, eischer in reconventie, dit vonnis 
is bevestigd bij het hiervoren aangehaald arrest, 
waartegen nu door hem twee middelen van cas
satie zijn voorgesteld, luidende: 

I. Schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 1401-1403 en 625 B. W., de artt. 135, 
l 711, 180 der gemeentewet van 29 Juni 1861 
(Staat8blad n•. 86) en de artt. 1, 2, à, 4, 6 en 
8 der gemeentelijke verordening van Rotterdam 
van 13 Febrnari 18116, n°. lil, omdat het Hof 
de door burgemeester en wethouders gepleegde 
daden van slooping en schorsing van verweerders 
muren heeft verklaard te zijn onrechtmatige daden, 
op p:rond, dat de aangehaalde verordening, te wier 
uitvoering die da.den zijn ondernomen, zou zijn 
in strijd met de wet en onverbindend, vermita 
in haar geene enkele, den eigendom beperkende 
verplichting zou voorkomen en zij niets hoege• 
naamd zou verbieden noch gebieden, hoewel' door 
de aangehaalde artikelen dier verordening in hun 
samenhang en verband wel degelijk wordt ver- . 
boden het in gebruik houden, nemen of geven, 
en wordt geboden het sloopen van huizen, wier 
bouwvalligheid of wier gevaar voor de openbare 
veiligheid door burgemeester en wethonders in 
elk gegeven 11eval, op en bij verordening geregeld 
desknnd ig rapport, is erkend , en welke sloopiog 
wordt geboden, or welk in gebruik houden wordt 
verboden, hetzij volstrekt, hetzij bij gebreke van 
of zonder het aanwenden van zoodanige inaat• 
regelen van herstel of versterking, als in elk ge• 
geven geval door burgemeester en wethonders 

zullen worden voorgeschreven, tot welk verordenen 
de gemeenteraad ex art. 136 der (l;emeentewet 
volkomen is bevoegd en bij welk verordenen aan 
burgemeester en wethouders niets meer of anders 
wordt opgedragen, dan waartoe dat college ex 
art. 179 der gemeentewet bevoegd en geroepen is, en 

Il. Schending van art. 1401 B. W. en art. 14 
algemeene bepalingen, omdat waar geen eigendoms
noch bezitsactie wordt ingesteld, doch looier per
soonlijk, quasi ex delieto, wordt geageerd, geen 
feitelijk herstel kan worden gevraagd; voorta, 
omdat, al ware dit andera, niet kan worden be
volen het bon wen van bouwvallige of de publieke 
veiligheid in_ ge\"aar brengende mnren en eindelijk, 
omdat ex art. 1401 in elk geval niet èn vergoe
ding van kosten, schaden en interessen, èo feitelijk 

. herstel kan worden toegewezen ; 
Ten aanzien van het eerste middel: 
0. dut aan den gemeenteraad ingevolge art. 136 

der gemeentewet de bevoegdheid toekomt tot het 
maken eener openbare verordening als bedoeld in 
art. 625 B. W. - betreffende gebouwen, die 
wegens bouwvalligeo toestand gevaarlijk worden 
geacht voor de openbare veiligheid, en dat, bij het 
bestaan van zoodanige verordening, burgemeester 
en wethouders tot het uitvoeren daarvan ioge· 
volge art. 179a der gemeentewet zijn bevoegd en 
gebonden, terwijl tot de uitvoering van zoodanige 
verordening van den raad, ingevolge art. 180 
der gemeentewet, behoort de bevoegdheid van bur
gemeester en wethouders tot het desnoods, ten 
koste der overtreders van de verordening, doen 
wegnemen, beletten of verrichten van hetgeen in 
strijd met die verordening mocht worden daarge
steld, ondernomen, of nagelaten ·; 

0. dat voormelde verordening van den raad 
van Rotterdam bepaalt: in art. 1, dat burge
meester en wethouders, zoodra eenig gebonw 
wegens geheel of gedeeltelijk boowvalligen toe
stand door hen vermoed wordt gevaarlijk te zijn 
voor de openbare veiligheid, aan een ambtenaar 
der bouwpolitie moeten opdragen het gebouw te 
onderzoeken en deswege rapport uit te brengen 
en van die opdracht en het tijdstip, wasrop het 
onderzoek zal plaats hebben aan den. eisenaar, 
nuohtgebruiker of beheerder moeten kennis geven, 
- in. art. 2, dat, indien de ambtenaar mocht 
oordeelen, dat het vermoeden gegrond is, zijn 
rapport moet inhouden de gronden van dit oordeel, 
de verklaring, of de toestand van het gebouw 
zoodanig i■, dat het geheel of gedeeltelijk moet 
worden gesloopt, dan wel, of door herstel of 
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versterking het gevaar kan worden wel(genomen, 

in dit laatste geval mededeeling van de daartoe , 

noodige maatregelen en van den voor de uitvoering 

vereischten tijd en, bij zoo dreigend gevaar, dat 
on verwijld maatregelen ter voorziening moeten 

worden genomen, aan wijzing van hetgeen daartoe 

moet worden verricht, - in art. S dat burge

meester en wethouden een afschrift van dit rapport 
doen toekomen aan den eigenaar, vruchtgebruiker 

of beheerder, die binnen 3 dag11n daarna zijne 

bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wet• 
houders kan inbrengen, - in art. 4, dat bnr
gemeeater en wethouders na aftoop van dezen 

termijn den eigenaar, vruchtgebrniker of beheerder 
knnnen gelasten binnen den door hen bepaalden 
termijn: 1°. het gebouw te aloopen of op de door 

hen aangegeven wijze te herstellen of te ver
sterken; 2°. de in het alot van art. 2 bedoelde 

maatregelen nit te voeren; 3°. het gebonw te 
ontrnimen en niet weder in gebruik te nemen of 

te geven, vó6rdat de voorgeschreven herstelling 

of versterking is aangebracht, - en dat bnrge
meester en wethonders mede bevoegd zijn den 
hnurder of gebruiker van het ge bon w te gelaaten 
dit te ontrnimen en niet weder in gebrnik te 
nemen, vóórdat de voor~hreveo herstelling of 
versterking is aangebracht, - in · nrt. 5 dat bor

gdmeester en wethouders in het geval, bedoeld 

bij het slot van art. 2 on verwijld ootroimiµg van 
het gebouw en zoodaoige maatregelen kunnen 11:e
l1\8teo, als zij in het belang der openbare veilig
heid noodig 11chteo, - in art. 8, dat, voor zoo
veel . daartegen niet reeda bij eeoe wet of 11lge• 
meenen maatrep;d van bestnur, of eeoe p·roviocinle 

verordening is voorzien, het niet voldoen aan 
eeoigen krachtens deze verordening gep;eveo last 

geatmft wordt met eene i,:eldboete van ten hoogste 
f 25, of hechtenis van ten hoogste 6 dagen; 

O. dat alzoo in deze verordening ontbreekt aan

wijzing, welken toestand voor gebouwen de raad 
oordeelt zoo bouwvallig te zijn, dat hij dien ge
vaarlijk acht vooi: de openbare veiligheid en dat 
die verordeniop; ook niet inhoudt eenig gebod of 
verbod van den raad aan den ei!'l'naar van zoo
danige gebouwen, waardoor de vrije beschikking 

over diens .eigendom ingevolge art. 144. der Grond• 
wet in verband met art. 135 der gemeentewet en 
art. 625 8. W, door de bevoegde macht beperkt 
wordt, - maar bij die verordening ten aanzien 
van gebouwen, die door bnrgemeeeter en wethon
ders worden gèaeht wegen• bouwvolligen toeflaod 
gevaarlijk te r.ijn _voor de openbare veiligheid aan 

burgemeester en wethouders wordt overgelaten al 
datgene te verordenen, wat zij met inachtneming 

van voormelde raadaverordeniog zullen te rade 
worden; 

0. dat dan ook - terwijl art. 161 der ge

meentewet den raad de bevoe11:dheid verleen~ op 
het overtreden alleen van zijne verordeningen 
atraf te stellen, - art. 9 der voormelde veror
dening wel straf bedreigt tegen hem, die niet 

voldoet aan eeoigen, hem door burgemeester en 
wethouders krschteoa · deze verordening gegeven 

laat, maar bij die verordening, waarin geen l!l'ebod 
of verbod van den raad zelven voorkomt, van 
atrafbedreigiop; tegen overtreding hiervan geen 
aprske is, of kan zijn; • 

0. dat, vermits dos de verweerder in catl88tie . 

niets in strijd met voormelde verordening van den 

raad heeft • nagelaten" en hij • hiervan doe niet 
was .overtreder" in den zin van art. 180 der 

gemeentewet, burgemeester en wethoode1·s aan 

deze wetsbepaling de · bevoegdheid niet heb.ben 

knnneo ontleo,nen om te • verrichten" wal zij ten 
deze met opzicht tot verweerden voormelde huizen 

ge.laan hebben, en terwijl voormelde wetsbepaling 
hun geene bevoegdheid _verleent om het in strijd 

met h none voorschriften oo.gelatene zelve te ver

richten, door de bealissing van het bestreden 
arrest, dai de hiervoren omschreven feitelijkheden 

van burgemeester en wetbonders tegenover ver
weerde111 hnizen zijn onrechtmatige daden, de bij 
het eerste middel van ca&satie aangehaalde artikelen 

niet zijn geschonden of verkeerd toegepast; 
En ten aanzien van het tweede middel: 
0. dat volgens art. 1401 8. W., elke onrecht

matip;e daad, waardoor een ander schade wordt 

toegebracht, dengene, door wiens schuld de schade 

veroorz:iakt ia, in de verplichting stelt om dezelve 
te vergoeden, wat de daaraan voorafp;eizane be
paliop; van gelijke strekking van art. 13 82 C. C. 
noemde riparer Ie dommage ; 

0. dat, vermits de wet geene beperking inhoudt, 
waarin de vergocdioi,i: der schade, la réparation du 
dommage zal bestaan, het Hof het door den eiacher 
in cassatie wegruimen van het door hem onrecht
matig aangebrachte en geplaatste en het door hem 
herbonwen van het door hem onrechtmatig af!{e
brokene als eerate, voor de hand liggende, ver

goeding van schade aan den eiscber in cassatie 
heeft kunnen opleggen zonder art. 1401 8. VI. 
te schenden, terwijl art. 14 der wet houdende 
algemeene bepalingen mede hij het cassatiemiddel 

'. aa~gehaald, in deze is geheel ontoepasselijk ; 
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0. voorta, dat, na de beslissing omtrent het 

eerste middel, in deze niet vastataat, dat de hier 

bedoelde muren bouwvallig waren en de openbare 

veiligheid in gevaar brachten, en dan ook bij 
het door 'a Hofä bestreden arrest bevestigde vonnis 

niet is bevolen het bouwen van zoodanige muren, 

maar de gedaagde (eischer in cauatie) enkel is 
veroordeeld om .den voorgevel en den achtergevel 

van genoemd pand n°. 136 weer op te bonwen 

en dat pand weer geheel te herstellen , verder , 

om al het,:een voor de panden 136 en 138 is 
aangebracht, weer weg te nemen" ; 

0. eindelijk, dat in deze voor dezelfd.e zaak 

niet èn her3tel in natnra, èn vergoeding van kosten, 
· schaden en interesten en dns dnbbele schadever

goeding aan den oorspronkelijk eischer (verweer.der 
in CIIBB&tie) is toegewezen , me.ar bedoeld dispiiei • 
tief niet ander& is te verstaan, dan dat ·schade

vergoeding is toegewezen in !(eld, alleen, voor 

zooveel toegebrachte schade niet door herstel in 
natura zal zijn gedelgd; 

0. dat mitsd.ien beide middelen v11n cas&atie 

zijn ongegrond; 
Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt den eischer in cassatie in de koeten 

van cauatie. (W. v. 'T R. 7899.) 

16 Maart 1903. BKSL\JI'r, tot vaststelliug van 

een algemeenen maatregel van best.nor, ale 

bedoeld bij art. 4 der Arbeidawet. S. 88. 
WrJ" WILHELMINA IINZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 14 November 1902, 
n°. 5109, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, het Ko

ninklijk besluit van 21 Januari 1897 (Staat8bl.ul 
n°. 46), zooale dit is gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 Februari 1902 (Staat8blad n°. 15), te herzien; 

Gezien art. 4 der Arbeidswet (wet van 5 Mei 

1889, Staat8blad n°. 48, laatstelijk gewijzigd door 
de wet van 21 October 1902, Staatsblad n°. 185); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Januari 1903, n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 
Minister van 12 Maart 1903, n°. 2500, 11fdeeling, 

• Arbeid; 
HebbeI> goedg~vooden eo verstaan : 

met intrekking van het Koninklijk besluit van 
21 Jsnnari 1897 (Staaüb/ad n°. 46) vast ti: 
stellen de navolgende bepalingen: 

Art. 1. De werklokalen in fabrieken en werk• 
plaatsen worden ten aanzien van de bepalingen, 

11103. 

voorkomende in de artikelen 2 tot en met 9, 

onderscheiden in de categorieën A, B, C, D, E, 
Fen G. 

Cat~orie À omvat de werklokalen, waar in of 

voor de bedrijven van het vervaardigen van 
keramische producten , emails of geëmailleerde 

waren in den regel stoffen wordeo bereid of ver

werkt, die meer dan '/.. pCt. van het gewicht 

in drogen toestand aan Jood in lood verbin• 
dingen andere dan zwa vellood (loodglans, looderts) 

bevatten, of in den regel die stoffen op voorwerpen 
worden aungebracht of schadelijke gevolgen v11n 
die aangebrachte stoffen zich naar het oordeel 
van den bevoegden inspecteur kunnen doen ge
voelen: 

Categorie B de werk lokalen, waar in den regel : 
1. arsenicumverbindingen worden bereid; 
2. cyunverbindiogen, die giftig zijn, bereid of 

verwerkt worden of oot.staan : 
8. Spaaneoh groen wordt bereid ; 
4. zinkwit wordt bereid; 

5. enblimaat of kwikhoudende verfstoffen wor
den bereid; 

Oatego,-ie O de w erklokaleo, ltaar in den regel 

schadelijke dampen ontstaan, ale die van ammo

oiak, arseen-, chloor- of tlnorwateretof, chloor, 

houtgeest, koolo:ryd, loodo:ryd, nitrense verbin

dingen, phosphor, zinko:ryd, zwaveligzuur, zwavel
koolstof, zwavelwaterstof; 

Categori'l D de werklokalen, waar de damp
kringslucb t verootreinigd kan worden door atof 
van sigarenmakerijen; 

Categorie Ede werklokalen, waar de dampkrings-
lucht verontreinigd kan worden door stof van: 

1. horst el makerijen ; 

2. kae.rderijeo van vezelstoffen; 
8. kalk-, cement-, tras-, krijt-, sintel•, steen-

malerijen of -zeefterijen ; 
4. kalkblosscberijeo; 

5. ruwerijen; 
6. sohorsmalerijeo; 
7. slijperijen lange den drogen weg van metalen, 

glu of andere stoffen; 
8. specerijmalerijen of -zeefterijen; 
9. steenhouwerijen; 
Categorw F de wcrklokalen, waar de dampkrings-

lucht verontreioigd kan worden door stof van: 
1. bezembinderijen ; 
2. stroohulzenfabrieken; 
8. viltmakerijen; 
4. vlas- of hennepbrakerijen, -zwingelarijen of 

-hekelarijen; 
9 
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Categorie G de werklokalen: 
1. waar de dompkringslucht verontreinigd kan 

worden door stof van : 
a. bronzerijen in letter- of steendrukkerijen; 

IJ. lompensorteerderijen; 
2. waar in den regel vergiftige verf, in _poeder

vorm of vermengd met andere vloeistoffen dan olie 

of dergelijke , wordt behandeld ; 
3. waar in den regel wordt gewerk_t met ver• 

giftige stoffen als lood, loodlegeeringen, loodvel'

bindingen in: 
a. ateliers voor glas in lood; 

IJ. CRpsulefabrieken; 
c. diamantslijperijen; 
d. hagelgieterijen ; 

e. lettergieterijen of stereotypie-inrichtingen; 

/ . letterzetterijen ; 
g. letterdrukkerijen; 
!,, . Joodenbuizenfö.brieken ; 
i. Jood pletterijen; 
Ie. Joodsmelterijen; 
l. met.aalwsrenfabrieken; 
m. muziekinstrnmentmakerijen ; 

n. orgel pijpmll.kerijen; 
o. vijlenkapperijen. 
2. Het is verboden een persoon beneden 16 

jaren of eene vronw arbeid te doen verrichten in 
een werkloknal , behoorende tot categorie A van 
11rt. 1, tenzij de volgende voorschriften worden 
in acht genomen: 

1. In het werkloka11l mogen niet aanwezig zijn : 
a. stoffen, die loodverbindingen bevatten en die 

niet door samensmelting zijn verglaasd; 
n. stofl'tm, die loodverbindingen bevatten en die 

meer dan 2' /, pet. van het gewicht van de ge
droogde stof aan loodmonoxyde opleveren bij eene 

behandeling met eene zwakke zontznnroplossing, 

als hieronder is omschreven: 
Een ii;ewichtsdeel van de gedroogde stof moet 

bij gewone temperatuur gedurende een uur worden 

geschud met 1000 gewichtsdeelen van eene op
lossing van zoutzuur in water ,· die 0.25 pCt. 
zoutzuur bevat. Het mengsel moet vervolgens 
een uur staan en daarna gefiltreerd worden. Uit 
het heldere filtraat moet het lood als loodsulphide 
worden neergeslagen en als loodsulphaat gewogen 
worden. 

2. Het hoofd of de bestuurder van het bedrijf 
of de onderneming moet: 

a. ten aanzien van dienjengdigen persoon of van 
die vrouw in het bezit zijn van eene verklaring, 
waaruit _blijkt, dat de lich·l\melijke gesteldheid van 

• .pnoon of de vro11w niet van dien aard is, 
dat 4,ie arbeid voor hem of voor haar bijzonder 
g111raar oplevert. De verklaring moet na onderzoek 
in 16llll door Onzen Minister van Binnenlandsche 

Zaken vast.gestelden vorm zijn afgegeven door eenen 
ge!lee&knndige, die door dien Minister is aange
'IJ~D en mag niet onder zijn dan twee maanden; 

IJ, de verklaring onmiddellijk op aanvraag van 

a111 der in het eerate lid van art. 18 der Arbeids
wet genoemde ambtenaren vertoonen; 

c. een lokaal beschikbaar stellen, dat naar het 

oordeel van den bevoegden inspecteur na overleg 

met den aangewezen geneeskundige geschikt is tot 
)let verrichten van het onderzoek; 

d.. indien naar het oordeel van den bevoegden · 

inspecteur• zoo noodig na overleg met een door 
Onzen Minister van Bionenlandsche Zaken aan

gewezen geneeaknndige , in het werklokaal gevaar 
voor vergiftiging bestaat, daartegen de door dien 
inspeoteur aangewezen maatregelen nemen. 

8. Het werklokaal moet, wanneer de l(llmiddelde 

hoogte 3 M. of meer bedraa~, eene vrije lncht

ruimte voor eiken arbeider van ten mioste 7 M•. 

hebben. 

Bedraagt de ~middelde hoogte 2.10 M. of 
meer, waar minder dan 3 M., dan mag de vrije 
Inchtruimte voor eiken arbeider niet kleiner zijn 

dan de nitkomst der formule: 

L = 2.80 h 
1h - 180. 

Bedraagt de gemiddelde hoogte minder dan 
2.10 M. , dan mag de vrije luchtruimte voor eiken 
arbeider niet kleiner zijn dan 25 M •. 

Onder gemiddelde hoogte wordt in dit artikel 

verstaan de gemiddelde hoogte tnsschen den vloer 
en de zoldering of - waar ~ene zoldering bestaat -

liet dak. 
In de formule, die in dit voorschrift voorkomt, 

geeft L de vrije luchtruimte in kubieke meters en 
h d~ hoogte in centimeters aan. 

4. In de fabriek of werkplaats, waarin het werk
lokaal zich bevindt, moeten binnenshuis ·gelegen, 
naar seksen ge,,cheiden en d.oelmatip;e wasch
gelegenheden - ten minste één voor elke 5 of 
minder jeugdige personen of vrouwen, die gelijk-

. tijdige rust- of schafttijden hebben - aanwezig · 
zijn . In elke waschgelegenheid moeten zeep •, 
naii;elb.:,rstels en handdoeken beschikbaar zijn. 
moet gebruikt water kunnen wegvloeien en moet 

schoon en - zoo de bevoegde inspecteur dit noodig 
oordeelt - verwármd water knnnen toevloeien. 
De wasohgelegenheden moeten overigens met in 
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achtneming vnn daaromtrent door den bevoegden 
inspectenr te geven aanwijzingen worden ingericht. 

5. Aan dien jengdigen persoon of aan ~ie vrouw 
moet onmiddellijk voor het einde van eiken werktijd 
voldoende tijd worden gegeven om van eene wasch- . 
gelegenheid, als sub 4 bedoeld, ~brnik te maken. 

6. In het werklokaal mag door dien jengdigen 
penmon of die vron w niet worden geer.haft. 

7. De vloer van het werklokaal moet ten minste 
éénmaal per week worden geschrobd of gedweild. 

8. De vloer van het werklokaal moet doelmatig 
zijn vervaardigd en zoodanig zijn ingericht, dat hij 
behoorlijk rein gehouden en zoo noodig ontsmet 
kan worden. 

9. Bij den aanvang van den voormiddag- en 
van den namiddagwerktijd moet voor dien jeugdigen 
persoon of die vrouw een op afdoende wijze uit
gespoeld, gedroogd en daarna niet weder gebrnikt 
overkleed beschikbaar wo.rden gel!teld. 

3. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vrouw al"beid te doen verrichten 
in een werklokaal, behoorende tot categorie B 
.van art. 1, tenzij de voorschriften van art. 2 
sub 2, 3, 4, 6, 6, 7 en 9 worden in acht geno~en. 

4. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten in 
een werklokaal, behoorende tot categorie C van 
art. 1 , tenzij- de voorschriften van art. 2 sub 2, 
3, 4, o; 6 en 7 worden in acht genomen. 

5. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eeoe vrouw arbeid te doen verrichten 
in een werklokaal, behoorende iot categorie D 
van art. 1 , tenzij de voorschriften van art. 2 
sub 3, 6 en 7 en het hier volgende voorschrift 
worden in acht genomen. 

Het . hoofd of de bestuurder van het bedrijf 
of de onderneming moet binnen veertien dagen 
na eene daartoe strekkende, schriftelijke en gedag
teekende vordering van den bevoegden inspectenr 
dezen ten aanzien . van dien jeugdigen persoon of 
van die vron w eene na die vordering afgegeven 
verkl11ring, als bedoeld in art. 2 sub 2, vertooueu. 

6. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eeue vrouw arbeid te doen verrichten in een 
werklokaal, behoorende tot categorie E van art. 1 
tenzij de VO!>rschriften vnn art. 2 sub 3 eu art. 6, 
2de lid, worden in acht genomen. 

7. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten iu 
een werklokaal, behooreode tot categorie F van 
art. 1, tenzij de voorschriften van art. 6 , 2de 
Jid, worden in acht genomen. 

8. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eeue vrouw arbeid te doen verrichten in 

, een wer klokaal , behoorende tot categorie G van 
art. 1 , tenzij de voorschriften van art. 2 BDb 3, 
4, 6, 6 en 7 en art. 6, 2de lid, worden iu acht 
genomen. 

9. Door of van wege Onzen Minister van 
· Biunenlandsche Zaken kan vrijstelling worden ver

leend van de voorschriften, genoemd in art. 2 
sub 3, hte, 2de en 3de lid, en BDh 4. 

De vrijstelling van een voorschrift, genoemd in 
art. 2 sub S, late, 2de en 3de lid, mag ten aan
zien van werklokalen, be&oorende fot categorie D 
en ten aanzien van die, bedoeld sub 3, e en f , 
in catep;orie G van art. 1, alleen worden verleend 
wanneer die werklokalen zich bevinden in fabrieken 

· en werkplaatsen, in werking gebracht vóó1· l No
vember 1891. 

. Van de voorschriften ~noemd in 11.rt. 2 sub 1, 
en 9, kan door Onzen voornoemden Minister 
vrijstelling worden verleend voor een bepaalden 
termijn, die uiterlijk eindigt op den dag, waarop 
zes maanden zijn verloopen sedert het in werkinp; 
treden van dit besluit. 

10. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten in 
fabrieken en werkplaatsen, waarin naar het oordeel 
van den bevoegden inspecteur een werklokaal, 
behoorende tot een der in art. 1 vermelde cate
gorieën, of een ·werklokaal, als bedodd in art. 
11, kan vooorkomen, tenzij het hoofd of de be
stuurder van het bedrijf of de ondernemi11g op 
aanvraag van dien inspecteur dezen veroorlooft 
en desgewenséht hulp verleent om naar goedvinden 
monsters te nemen van stolfän of voorwerpen, 
welke in die fabriek of werkplaats ontstaan, worden 
verwerkt, vervaardigd, bereid of ten behoeve van 
het bedrijf of de onderneming gebruikt, van 
welke stoffen of voorwerpen de inspecteur aan 
het hoofd of den bestuurder op diens verzoek 
gelijktijdigeen gelijk monster ter hand stelt, dat door 
den inspecteur in tegenwoordiii:heid van het hoofd of 
den bestuurder behoorlijk is ingepakt en verzegeld. 

11. He~ is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten 
in een werklokaal , waarin naar het oordeel van 

. den bevoegden inspecteur gassen, dampen of stof 
kunnen voorkomen, die schadelijk voor de gezond
heid of hinderlijk zijn, tenzij de vol.itende voor
schriften en de ter uitvoering daarvan nader door 
den bevoegden inspecteur ~erstrekte aanwijzingen_ 
zijn in acht genomen. 
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De venpreiding van die gassen, dompen ofdat 
siof in het werklokaal moet zooveel mogelijk 
worden belet of tegengegaan, zoo noodig machinaal, 
wanneer een kraolitwerktuip: aanwezig is. 

Indien die verspreiding niet of niet voldoende 
kan worden belet of tegengegaan, moet voor dien 
jengdigen persoon of voor die vronw een doel• 
matige, afzonderlijk voor hem of voor hnar be- · 
,temde respirator beschikbaar zijn. 

12. Het is verboden in fabrieken en werk• 
plaatsen een persoon beneden zestien jaren of eene 
vron w arbeid te doen verrichten: 

À. aan drijlwerk, dat in beweging is, al•: 
1. •meren , reinigen , onderzoeken , herstellen ; 
2. drijfriemen, tonwen of kettingen inkorten 

of herstellen ; 
8. drijfriemen, touwen of keUingen opleggen 

of afnemen, tenzij, voor wat drijfriemen betreft, 
deze niet breeder zijn dan 55 m.M. en het opleggen 
en afnemen geschiedt, zonder dat de daaraan 
werkzame persoon den vloer verlaat; 

B. aan in gang zijnde werktnigeo, wanneer die 
arbeid gevaar kan veroorzaken , als: smeren, rei• 
nigen, onderzoeken, herstellen. 

Als arbeid, welke gevaar kan veroorzaken, wordt 
beschoowd; 

1. die, welke als zoodanig door den bevoegden 
inspecteur is aangewezen; 

2. die, welke verricht wordt door penonen 
beneden zestien ju.ren of door vrouwen , dragende 
wijde moowen, hals- of hoofddoeken met los• 
hangende slippen, motsen met loshangende slippen 
of banden of losse boezelaars; 

0. aan in ro,t zijnde werktnige~, wanneer die 
arbeid gevaar kan_ veroorzaken, als: smeren, rei• 
nigen, onderzoeken, herstellen, zoolang het drijf. 
werk, waardoor die werktuigen in beweging plegen 
te worden gebracht, nog in Jtllng is. 

Dit verb_od geldt evenwel niet, indien de werk• 
tuigen behoorlijk afgekoppeld of zoodanig vast
gezet zijn, dat zij alleen door eene on voorziene 
omstandigheid in beweging knnneo komen. 

Ten annzien van het afkoppelen en het vast• 
zetLen kan de bevoegde inspecteur voorschriften 
geven, welker nietinachtnemi.ng met niet behoorlijk 
afkoppelen of niet op de boven omBOhreven wijze 
vastzetten wordt gelijk gesteld; 

D. waar drijfwerk of werktuigen door een 
krachtwerktuig worden !(edreven, ten~ij daar telkens 
v66r het in gang zetten van dit laatste een duide· 
lijk waarneembaar sein wordt gegeven; 

E. in overdekte ovens of andere besloten ruimten, 

waarin de temperntunr meer dan 32° Celsili~ 
bedraagt; 

F. waar minder dan 1.80 M. van den werk
·vloer verwijderde, bewegende en gevaar veroor• 
zakende deelen unwezitt zijn van: 

1. krachtwerktn igen ala vliegwielen, krokken , 
uitstekende znigentaogeo en waterraderen; 

2. werktuigen, ala door een krachtwerktni~ 
gedreven vliegwielen van drukpersen en van andere 
werktoigen en als raderen bij voorbeeld van boor• 
banken, van lieren , van hijschkranen; 

3. werktuigen en drijfwerken , als laagliggende 
krokken, assen, riemschijven, spieën, stelschroe';en 
en andere gevaarlijke deeleo ; 

indien een en 11Dder volgens het oordeel van 
den bevoegden inspecteer niet, voor zoo ver het 
bedrijf zolka tot-laat, behoorlijk beschot is; 

0. bij zwatt drijfriemen, kettingen en touwen, 
wanneer het afvallen daarvan bij hoog drijfwerk 
gevaar kan veroorzaken, alsmede hij weefgeton wen, 
waarvan de spoelen meer dan 80 slagen per minont 
maken, indien een en ander volgens het oordeel 
van den bevoegden inspecteur niet, voor zoover 
het bedrijf zulks toelaat, behoorlijk beschot is; 

H. bij werktuigen, waarvan de snijdende, snel• 
loopende of plettende deelen gevaar kennen ver• 
oorzaken, bij voorbeeld hij cirkel- en lintzagen, 
frees•, ateek•, schaaf• en snijmachines bij het he
werken van bont in gebroik, stroosoijmachines, 
lompensuijders, papiersnijwerktuigeo, hakmeswerk
tuigen, metaalscharen, atempelwerktoigeo, doivels 
(wolven) der spinnerijen, kalanders en walsen, 
indien die deeleo 1'0lgens het oordeel van den 
bevoegden inspecteur niet voldoende beveiligd zijn; 

1. bij vaste kuipen of bakken, waarin zich 
kokende, heete of bijtende vloeisto1fen, gloeiende 
of geamolten metalen bevinden, hij onbedekte grond
kni pen, reservoirs en petten, voor zoo ver die 
gevaar kunnen opleveren, tenzij die zoo mogelijk 
door op 0.90 M. hooir;te aangebrachte gordin• 
gen of door andere doelmatige middelen zijn 
omachnt: 

K. in werklokalen , 
1. die ni;i gedorende den werktijd zooveel 

mogelijk gelijkmatig zijn verlicht; 
2. wanneer niet ter plaatse, waar die persoon 

of die vron w arbeid verricht, het directe zonlicht 
kan worden afgesloten ; 

L. ter plaatse, waar: 
1, gedoreode den tijd tosscheo 9 uur dea voor• 

midda~ en 3 nor dea namiddags kunstlicht moet 
worden gebezigd ten einde eeue voldoende ver-
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lichting te verkrijgen, tenzij de bijzondere weer~
gesteldheid het gebruik van knnstlicht noodzakelijk 
maakt; 

2. het bedrijf wordt 11it!!tloefend ·vnn: 
a. borduren, 
6. diamanten of andere edelgesteenten bewerken, 
t:. goud of zilver smeden, 
d. graveeren of houtsnijden, 
e.: instromen ten ,naken, 
f. letterzet ten, 
g. machinaal breien, 
.\. naaien, 
i.. teekenen, 
lt . stikken. 
l. nnrwerken maken of herstellen, 
tenzij de verlichting overeenkomt met eene 

lichtsterkte van ten ~inste 15 Londensche normaal
kaarsen op l M. afstand; 

8. een niet sub 2 gen011md bedrijf wordt uit
geoefend, dat 11:oed licht vereiacht, tensij de ver
lichting overeenkomt met eene lichtsterkte van 
ten minste 10 Londenache normaalkaarsen op l M. 
afstand; 

M. in werklokalen, waarin zich ketels, bussen 
af andere toestellen bevinden, die sterk aamen
gepente of vloeibaar gemaakte gassen inhouden 
en die gevaar hij ontplollin11; kunnen opleveren, 
tenzij die toestellen ten minste eene vijfvoudige 
zekerheid aanbieden tegen ontploffing en zoo noodig 
aan een onderzoek of eene beproeving kunnen 
worden onderworpen, bij die toestellen de ter 
verzek~ring van een veilig gebruik dienende mid
delen zijn aangebracht, welke steeds in goeden 
staat van onderhoud moeten ve'!'keeren en die 
toestellen nooit geheel gevuld zijn met vloeibaar 
gemaakte gassen, noch worden blootgesteld aan 
groote zonnewarmte of vnurhitte. 

13 . Het ia verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vron w: 

Á . onderaal'dschen arbeid te doen verrichten 
in mijnen ;· 

B. arbeid te doen verrichten in werklokalen, 
waar in den regel loodoxyd, loodsniker, loodwit, 
menie of chro11111atstoffen worden bereid, accumu
latoren voor electriciteit worden vervamdigd of 
kwik, kwikverfoeliesel of witte phosphor wordt 
verwerkt. 

14. Het ie verboden een persoon beneden zestien 
jaren arbeid te doen verrichten: 

A. als zelfstandig machinist of als zelfstandig 
stoker bij krachtwerktuigen, bi; stoomketels, op 
locomotieven of op stoomschepen; 

B. bij het vervaardigen of verwerken van ont
plofbare stoffen, indien die arbeid door dien per
soon niet veilig kan geachiede11, volge11s het oor
deel van den bevoegden inspecteur; 

C. bestaande in het trekken, do wen of dragen 
van een laat, welke kenlijk de krachten van dien 
persoon te boven ,:aa.t; 

/) . bestaande in werkzaamheden tot het uit
oefenen van gevaarlijke knnstverrichtingen. 

15. Het is verboden een persoon benede~ zestien 
jaren of eene vrouw in eene steenfabriek arbeid 
te doen verrichten, bestaande in: 

1°. het verplaatsen van beladen wagens, krui-
wagens daaronder bettrepen ; 

2°. het neerslaan (eteenen uit de vormen leggen); 
8°. het op.schieten van steenen; 
4°. het nemen van gebakken steenen uit de 

ovens. 
16. Het hoofd of de best11nrder van een bedrijf 

of eene onderneming kan verlangen, ~at de in• 
apecteur .hem de aanwijzing, het voo~hrift of 
het oordeel, als in dit besluit bedoeld, schriftelijk 
verstrekke. 

Het sohriftelijk stok wordt door den inspecteur 

. gedagteekend. 
Heeft het hoofd of de beatnurder bezwaar tegen 

een aanwijzing, voorschrift of oordeel van den 
inspecteur, dan kan hij daarvan binnen acht dagen 
in beroep komen bij den Minister. 

Deze bealisL na onderzoek. 
Van de met redenen omkleede bealiBSing wordt 

afschrift gezonden aan het hoofd of den bestuurder 
van het bedrijf of de onderneming. 

Worden de bezwaren geheel of gedeeltelijk ge
grond verklaard, dan treedt de beslissing in beroep 
gegeven in de plaats van de aan wijzing, het voor
schrift of het oordeel, waartegen beroep werd 
ingesteld. 

Voor het hoofd of den bestuurder vloeit gee

nerlei verplichting voort nit eene aanwijzing, een 
voorsohrift of een oordeel, zoolang daartegen beroep 
kan worden ingesteld en zoolang omtrent een 
ingesteld beroep niet is beslist. 

17. Voor de toepassing van dit besluit ten 
aanzien van de Rijkswerkplno.tsen en -fabrieken 
wordt hetgeen daarbij is opgedragen of overgelaten 
aan den bevoegden inspeetenl', geacht te sijn op
gedragen of overgelaten aan den ingevolge het 
laatste lid van art. 18 der Arbeidswet door het 
hoofd van het betrokken Departement van Alge
meen Bestnnr aangeweien ambtenaar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is. 
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belast met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

'sGravenhage den 16den Maart 1903. 
(get.) W IL H E L M I N A. . 

J)e Minister van B innenlandscn,e Zaken, 
(get .) KUYPll:R. 

( Uitgeg. 21 ,Il aart 1908.) 

16 Maa;t 1908. BESLUIT , hondencle WJJZ1gtng 
van het Koninklijk besluit van den 7den De
cember 1896 (Staat,blad n°. 215) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
best uur, als bedoeld bij de artikelen 6 en 'i 
der Veiligheidswet, zooals dat is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van den 8den Febrnari 
1Y02 (Staatsblad n°. lli). S. 1\4. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 14 Notember 1902, 
n°. 5109 ,. afdeelinp: Arbeid ; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het Konink
lijk besluit van 7 December 1896 (Staatsblad 
n°. 215) , zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 Februari 1902 (Staatsblad n°. 15) te her
zien en aan te vullen ; 

Gezien de artt. 6 en 7 der Veiligheidswet (wet 
van 20 Juli 1895, Staatsblad n•. 187) ; 

· Den Raad van State ~hoord (ad vies van den 
6 Jannari 1903, n°. H) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 
Minister van 12 Maart 1908, n°. 2n00, afdeeling 
Arbeid ; 

Hebben goedgernnden en verstaan: 
Art. 1. In het Koninklijk besluit van den 

7den December 1896 (Staatsblad n°. 215), zooals 
dat is gewijzi11:d bij Ons besluit van den 3den Febru
ari 1902 (Staal,olad n•: 15), wordt de bepaling 
van art. 12 soli 1 gelezen als volgt : 

• In fabrieken en werkplaatsen, niet in werking 
gebracht v6ór 1 Januari 1897 en waar in den 
regel meer dan 50 personen verbiijven, moet elke 
trap, waarvoor het sub 2 bepaalde geldt of die 
bij het sub 4 bepaalde wordt vereischt, zijn 
in11:esloten door wanden, van steen of ven eenig 
ander onbrandbaar materiaal vervoardigd, of buiten 
het gebouw in de open lucht zijn aangebracht." 

2. In genoemd besluit wordt de bepaling van 
art. 13 sub 2 gelezen als volgt: 

• De kleeren, afgelegd door personen, die werk
lokalen binnengaan , genoemd in art. 1 A snb 1 
tot en met 7, of werklokalen, waar; 

a. in den Tegel loodoxyd wordt bereid , 

6. in den regel accomnlotoren voor electriciteit 
worden vervaardigd, 

c. in of voor de bedrijven van het vervaardigen 
van keramische producten, emai!. of geëmailleerde 
waren in den regel stoffen worden .bereid of ver
werkt, die meer dan ½ pet. van het gewicht in 
drogen toestand aan lood in lood verbindinl{en 
andere dan zwavellood (loodglans, looderts) be· 
vatten, of in den regel die stoffen op voorwerpen 
worden aangebracht of schadelijke gevolgen van 
die aangebrachte stoffen zich knnnen doen gevoelen, 

moeten opgeborgen · konnen worden bniten die 
werklokalen in eene binnenshuis gelegen , naar 
seksen gescheiden, bniten de schaftlokalen zich 
bevindende gelegenheid." 

3. In art. 14 van genoemd besluit worden de 
woorden : .In de in art. 1 A genoemde werk• 
lokalen", vervangen door de woorden : . 

.In de in art. 1 A en de in art. 13, snb 2a, 
ó en c genoemde werklokolen". 

4. In l{enoemd besluit worJt de bepaling van 
art. 16 snb 1 gelezen ale volgt: 

.De vloeren van werklokalen, 
a. gelegen in fabrieken of werk plaatsen, genoemd 

in art. 1 sub A en B of waarin aan bederf onder- . 
hevige stoffen worden verwerkt, 

/J. genoemd in art. 18 snb 2 a, 6 en c, 
c. waar in den reg11l vergiftige verf, in poeder

vorm of vermengd met andere vloeistoffen dan 
olie of dergelijke, wordt behandeld, 

d. waar in den regel wordt gewerkt met ver
giftige stoffen als lood, loo:llegeeringen, loodver• 
bindingen in : 

1. ateliers -:oor 11:las in lood, 
2. capsolefabrieken, 
3. diamantslijperijen, 
4. hagelgieterijen , 
5. letterdrnkkerijen, 
6. loodenbnizenfabrieken, 
7. loodpletterijen , 
8. loodsmelterijen, 

9. metaalwarenfabrieken, 
10. moziekinstrumentmakerijen·, 
11. orgelpijpmnkerijen , · 
12. v.ijlenkapperijen, 

moeten doelmatig zijn vervaardigd en zoodanig 
zijn ingericht, dat zij behoorlijk rein gehouden 
en zoo noodig ontsmet kunnen worden." 

5. In genoemd beshiit wordt de bepa.ling van 
art. 16 snb 7 gelezen . als volgt : 

.In fabrieken en werkplaatsen, waar werklokalen 
zijn, die behooren tot de in dit artikel sub 1, 
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l>, c of d of de in árt .. 1 A of I! sub 2, 6, 7 of 
8 genoemde, of waar de arbeiders aan groote 

warmte, stof of vnil zijn blootgesteld, moeten 
binnenahnia gelegen, naar seksen gescheiden,doel
matigii waschgelegenheden - ten minste één voor 
elke ö of minder arbeiders, die gelijktijdige rust
of schafttijden hebben - aanweiig zijn. In elke 

wasc\i~legenheid moeten zeep, nagelborstels en 
handdoeken beschikbaar zijn, moet gebruikt water 
knnnen wegvloeien en moet aohoon en zoo noodig 
verwarmd water kunnen toevloeien." 

6. Art. 18 van 11enoemd be11l uit wordt ,i:elezen 
als volgt : 

.1. De verspreiding van ~&sen, damp~n of itof, 
die schadelijk voor de gezondheid of hinderlijk zijn, 
moet zoo,eel mOjltllijk worden belet of iegengel(&an, 

zoo noodig machinaal, wanneer een kruchtwerktnig 
aanwezig is. Indien die verspreidi ng niet of niet 

voldoende kan worden belet of tegengel(&an, moet 
voor eiken arbeider een doelmatige, afaonderlijk 
voor hem bestemde respirator beschikbaar zijn. 

2. Voor eiken arbeider, die pleegt te verblijven 

in een werklokaal, bedoeld in art. 1 A an b 1 
tot en met 7, art. 13 sub 2 a, l, en c en art. 16 
sub l c, moet bij den aan vang van den voorm1dd119:
en van den namiddagwerktijd een op afdoende 
wijze uitgespoeld, gedroo~ en daarna niet weder 
gebruikt overkleed besohikbaar worden geateld." 

7. In art. 20 van genoemd beslnit worden de 

woorden : .in art. 1 A en in art. l B sub 4, ó 

en 12", venao,ren door de woorden : . in art. "l A, 

art. l B sub 4, ó en 12 en art. 18 snb 2 a, ben rl'. 
8. Dit besluit treedt in werkin,t een jaar na 

den dag zijner afkondiging. 
Onze Minister van .Binnenlandache Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat1blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

'• Gravenhage, den 16den Maart 1903. 
(gd.) W TL HEL MINA. 

De Min. t1an Binnenl. Zate,,, (get.) KUYPBR. 
(Uitgdg. 21 Maart 1903.) 

17 Maart ] 903. B&SLUIT, houdende machti~ng tot 
nitgifte van schatkist promessen volgen■ de wet 
van ó Dec. 1881 (Slaat.róladn".186), S.85. 

17 Maart 11103. BKBLUIT, betreffende organisat ie 
van het wapen der Koninklijke M"arechanasee. 

W11 WILHELMINA, 11:11z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 6 Maart 1903, Kabinet La. X 1 ' ; 

Gezien het rapport van Onzen Ministsr van 
Jnstitie van 13 Maart l903, 2de ofd. C, n°, 189; 

O ver wegende, dat het wenachelijk ia, wijsiging 
te brengen in de .or11:&nisatie van het wapen der 
Koninklijke Marechanssee ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van de Tabel, behoorende bij het 

Koninklij k besluit van 23 Jnni 1902, n°. 78, 
aaugevende de samenstelling van het wapen der 
Koninklijke Me.rechall8see, te bepalen : 

In genoemde tabel wordt: 
l•.· onder .2°. De 2de Divisie" in de vierde 

kolou,. achter. W 11chtmeesters", aohter • Brigadiers" 
en achter 

der late klasse } 
.Marechaussee& { 2de • 

• 3de 
respectievelijk in plaats van .4" , • 12" en .ó4", 
~lezen : .ó", . 14" en .61" en in diezelfde 
kolom achter • Totnal", in plaats van • 7 4", .84". 
· 2°. Onder . ó0

• Het wapen der Koninklijke 
Marechànssee" achter • De 2de Divisie" in de 

4de k9lom in plaats van • 7 4" gelezen .84" en 
in die zelfde kolom achter • Totaal" in plaats 
van .221", .231". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit ~sluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onze Ministers vanJnatitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, als

mede aan de Al~ meene Rekenkamer. 
' a Gravenb~, den 17den Maart '11103. 

(get .) W I L H E L MI N .l. 
De Min. tJan Oorlog, (get.) J.' W. BBRGANSIUS, 

18 Maart 1908. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestunr, al& 
bedoeld bij art. 5, 4de lid, der Arbeidswet. 
s. 86. 

Wu WIL HELMINA, 11:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1903, 
n°. 67, afdeeling Arbeid; 

Gezien art. 5, 4de lid, der Arbeidswet (wet 
van ó Mei 1889, Staat1blad n°. 48, laatstelijk 
gewijzigd door de wet van 21 October 1902, 
Staat,blad n°. 18f>); 

Gelet op art. 1 sub XI van het Koninklijk 
beslnit van 9 December 1889 (Staat1bl4d n°. 176), 
laatstelijk gewijzigd door Ons besluit van 3 Febrn
ari 11102 (Staatsblad n°. ló); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
10 Maart 1908, n°. 28); 
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Gezien het . nader rapport van Onzen' voor· 
noemden Minister van 16 Maart 1903, n•. 2689, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goed~vonden en verstaan: 
Art. 1. Met inachtneming van hetgeen is be 

paald in de artikelen 2 tot en met 18 ie het 
vergund vrouwen boven den leeftijd van zestien 
jaren haring te doen ,peten na I O unr des na• 
middags. 

2. In den nnolgenden staat zijn aaoge11teven: 
in kolom I de gemeenten, waarin van de bij 

art. 1 gegeven bevoegdheid mag worden ~brnik 
gemaakt, 
. in 1'olom II het tijd vak of de tijd vakken, waarin 

in elke gemeente van die bevoegdheid mag worden 
geb:oik gemaakt, 

in 1'olom III de nren, tot welke in het aao
gedoide tijdvak in elke "9meeote vau die be
voe~beid mag worden gebruik ,remaakt, 

in kolom. IY het aantal malen, dat in het 
aangednide tijd vak in eeoe gemeente ten aanzien 
van dezelfde vrouw van die bevoegdheid mag 
worden gebrnik gemaakt. 
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3. Het aautal nren, gedurende welke eene 
vronw haring speet, mag in een etmaal, waarin 
te haren aanzien van de bij art. 1 gegeven be
voegdheid wordt gehrnik gemaakt, niet meer dan 
11eh t bedragen . 

4. Na- iederen werktijd van ten hoogste vier 
nn,o moet aan eene vroo w een rusttijd worden 
toegekend. 

Eene vronw, wier werktijd tnsschen 6 en 10 
u nr des namiddags niet is afgewis11eld door een 
rosttijd, mag niet met speten aan vangen vóór 
10 en een half nnr des nami<ldags. 

Rnsttijden van korteren dnur dnn een half 
nnr word~n als werktijd aaugemerkt. 

5. Nadat ten aanzien van eene vronw vnn de 
bij 111't. l gegeven bevoegdheid is gebruik gemaakt, 
moet bat.r een rosttijd van ten minste zeven uren 
worden toegekend. 

6. Het hoofd of de bestnnrder of een der 
hoofden of bestu.orders van het bedrijf of de 
onderneming moet gednreode den tijd, waarin vnn 
de bij art. 1 gegeven bevoegdheid wordt gebruik 
gemaakt, aanwezig zijn ter plaatse, wnar in of 
voor het bedrijf of de onderneming door eene 
vrouw haring wordt gespeet. 

Door den bevoegden iospecteor en in spoed
eisohende gevallen door den bnrgemeester kan 
aan een hoofd of bestnnrder schriftelijk worden 
vergund zich gednrende een bepaalden tijd te 
doen vervangen door een bij die vergunning met 
name aangewezen persoon, indien hij om redenen 
ter beoordeeling va!I. den ambtenaar, tot het ver
leenen der vP.rgnnning bevoegd, niet in persoon 
aanwezig kan zijn . 

Door den borgemeester wordt deze vergunning 
voor niet langer dan voor zes achtereenvolgenc!.e 
etmalen verleend en niet dan nadat acht dagen 
zijn verloopeu sedert het einde van eene vorige, 
door hem ten behoeve van hetzelfde bedrijf of 
dezelfde onderneming verleende vergunning. 

De bij de vergonning anngewezen persoon m&g 
~durende den tijd, waarin hij een hoofd of be
stnnrder vervangt, niet speten. 

7. Eeoe vrouw, die in vergevorderden staai 
van zwan~hap verkeert, mag aan het speten 
van haring na 10 .nnr des nnmiddugs niet deelnemen. 

8. Het hoofd of de bestonrder van het bedrijf 
of de onderneming moet ten aanzien van eene 
vronw, die na 10 oren des naniidda@:11 in of voor 
zijn bedrijf of zijne onderneming haring speet, in 
bet bezit zijn van eene verklaring, waaruit blijkt, 
dat die vroo w zonder schade voor hare gezond-
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heid dea nachte kan speten. Deze verklaring 

moet na onderzoek zijn afgegeven door een door 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aange
wezen geneeskandige in een door dien Minister 

vastgestelden vorm en mag niet onder zij1t dan 

één jaar. Zij moet onmiddellijk op aanvraag van 
een der in het eerste lid van art. 18 der Ar
beidswet genoemde ambtenaren worden vertoond. 

9. De vloer van een lokaal, waarin na 10 nur 

des namidda~ door eene vronw haring wordt ge
speet, moet van steen, cement, asphalt of derge
lijke stoifen zijn vervaardigd, voldoende hellend 

zijn geltgd en in_ goeden staat van onderbond 
verkeeren, zoodat nergens water op den vloer 
blijft staan. 

De vloer moet ter plaatse, waar eene vrouw, 
speet, bedekt zijn met houten roosters of planken. 

10. De deuren en vensters van een lokaal, als 

bedoeld in art. Il, moeten goed sluitend zijn ver

vaardigd, in goeden •taat van onderbond verkeeren 
en bij koude weersgesteldheid ged nrende den tijd, 

waarin van de bij art. 1 gegeven bevoegdheid 

wordt gebruik gemaakt, zooveel mogelijk gesloten 
worden 11:ehouden. 

11. Een . lokaal, als bedoeld i_n art. Il, moet 

van eene goede dichte zoldering zijn voorzien of 
het dak moet met hout zijn beschoten. 

12. Een lokaal, als bedoeld in art. 9, moet 

gedurende den tijd, waarin van de bij art. 1 ge

geven bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, goed 

verlicht .zijn. 
13. De afstand tnsschên den bovenkant der 

in het tweede lid van art. 9 bedoelde roosters 

of planken _en den bovenrand der kuipen of 
bakken, waarin zich de haring,. welke gespeet 
moet worden, bevindt, mag niet kleiner zijn dan 
0.80 M. en de kuipen of bakken mogen niet 

dieper zijn dan 0.60 M. 
14. In of nabij een lokaal, als bedoeld in art . Il, 

moet bij koude weersgesteldheid een gelegenheid 

zijn om zich te kunnen verwarmen, die gedurende 
den tijd, waarin van de bij art. l gegeven be
voegdheid wordt gebruik gemaakt, steeds voor 

vrouwen toegankelijk moet zijn. 

D~ze gelegenheid moet zoodanig zijn ingericht, 
dat de verbrandingsproducten rechtstreeks in de 
buiten! ncht worden afgevoerd. 

15. Aan eene vrouw moet gedorénde den tijd, 
waarin te haren aanzien van de bij art. 1 ge
geven bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, bij 
konde weersgesteldheid warme koffie of andere 
wnrme drank, mits geen ste~ke drank, en steeds 

goed drinkbaar water of andere geschikte drank, 

mits geen sterke il.rank, in voldoende hoeveelheid 

kosteloos verstrekt worden. 
16. Iodien het hoofd of de bestnnrder of een 

der hoofden of bestnnrders van een bedrijf of 
onderneming onherroepelijk is veroordedd wegens 

overtreding van een der bepalin~n van dit be
slnit, mag binnen twaalf maanden, nadat de ver• 
oordeeli ng onherroepelijk is geworden, in of voor 

dat bedrijf of die onderneming van de bij art. l 
gegeven bevoegdheid geen gebroik worden ge

maakt. 
17. Het hoofd of de beatnnrder van een be

drijf of onderneming zendt telkens binnen 24 uren, 
nadat in of voor het bedrijf of de onderneming 

van de bij art. 1 g~ven bevoegdheid is gebruik 
gemaakt, doarnn aan den burgemeester eene 
kennil!gl'ving in een door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken vastgestelden vorm. (1) 
18. Het loon per eenheid van eene vrouw voor 

het speten van haring tusschen 10 nur '• namiddags· 
en 2 nor des nachts . moet ten minste 25 percent 

meer bedragen dan haar loon per eenheid voor 

het speten _ op andere uren. 
19. De bevoegde inepectenr zendt zoo spoedig 

mogelijk een afschrift van -eene door hem krachtens 
art. 6 verleende vergnnning aan den burge

meester. 
De burgemeester zendt zoo spoedig mogelijk 

een afschrift van eene door hem krachtens art. 6 
verleende vergunning en van eene kennisgeving, 

in art. 17 bedoeld, aan den bevoeitden in

specteur. 
20. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na dien ·van de d&Kteekening van het Staat,. 
blad en van de Staat,courant waarin het ie ge-

plaatst. . 
Onze Minister van Binneulandsche Zaken is 

belast met de .uitvoering van dit besluit, dat ~ 
lijktijdig in het Staat,blad en in de Staat,coiu-nnt 
zal worden geplaatst en waarvan afachrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. • 

's Gravenhage, den l 8den Maart 1903. 

(get.) W I L H EL M I N A. 

De Minister 11an Bimienland,clie Zakett, 
KUYPBR • . 

(Vitg,g. 21 !,fa.art 1903.) 

(1) Vastgesteld. bij besluit van 20 Maart 1908. 
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20 Maart 1903. Bl!:BLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen ma11tregel van bestuur, ale 
bedoeld in de artikelen 99 en 120 der Be
roepswet. S. 87 

WTJ WILHELMINA, IINZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandeche Zaken, van 15 Ja
nuari 1003, afdeeling 2 A, en van 13 Jannari 
1903, n°. 491, afdeeling Arbeid ; 

Gezien de artikelen 96-100 en 120 der- Be
roepswet, ""et vnn 8 December 1902, Staats
/Jlad n°. 208); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
24 Februari 1903, n°. 32); 

Gelet op het nader rap)IOTt van Onze voor
_noemde Ministers, van 12 Maart 1903, 2de afdee• 
ling A, n°. 207, en van 12 Maart 190a, n•. 2597, 
afdeelin,t Arbeid ; 

Hebben 11:oedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Benig artil:el. 

De voorzitter van den centralen raad van beroep 
of van een raad van beroep kan den Inspecteur 
van den Arbeid, bedoeld in artikel ~5 der Be
roepswet, met voorbereidend onderzoek belasten 
ten . aanzien van feiten,, welke van invloed kunnen 
zijn op de beslissin11: omtrent de vraai,:: 

a. of eene onderneming verzekeringsplichti,: is ; 
b. in welke gevarenklasse eene onderneming be

hoort te zijn in11:edeeld ; 

c. welk 11:evarenpercentage aan eene onderneming 
behoort te zijn ~ewezen ; 

d. op welke wijze een aan een verzekerde over
komen ongeval heeft plaata gehad, met dien ver
atande, dat met een voorbel'eidend onderzoek, als 
snb d bedoeld, de Inspecteur van den Arbeid alleen 
dan kan worden belast, indien bij den leider van 
het onderzoek zoodanige techn ieche op . ervarin,: 
bernstende kennis noodzakelijk wordt 11:eacht, welke 
meer in . het bijzonder bij den Inspecteur veronder
steld wordt. 

Onze voornoemde Ministers zijn belost met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1903. 
(§et.) WILHELMINA. 

De Minüter flan Jwtitie, (get.) J. A. LonJ'. 
De Minüter van Binnenlan<kcke Zaken, 

(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 31 Maart 1903.) 

· 20 Maart 1903. BBSLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, houdende vaststelling 
van den vorm der kennisgeving, bedoeld in 
art. 17 van het Koninklijk beslnit van 
18 Maart 1903 (Slaatblad n°. 86). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gezien art. 17 van het Koninklijk beslnit van 

18 Maart 1903, n°. 46 (Staatsblad n°. 86), tot 
vaststelling van eenen algemeenen maatregel van 
bestnnr, als bedoeld bij ortikel 5, 4de lid der 
Arbeidswet; 

Heeft goedgevonden : 
den vorm der kennisgeving b~doeld in het boven

genoemd àrtikel, vaat te stellen als volgt : 

KENNISGEVING 

bedoeld óij artikel 17 va11 ket Koninklijk besluit 
van 18 Maart 1903 (Staatsblod n•. 86). 

Onder1teteekende 
wonende te • geeft kennis, 

dat de na te noemen ,;::::n in de werkplaats 
gelegen in de gemeente • • • (in te 
vollen den naam der 11:emeente en verdere aan
duidin1t der ligging van de werkplaats, zooals 
straat, gracht enz. en huisnummer); hàrin11: hebben 
gespeet na 10 uur des avonds en dat zij dien 

arbeid 
1
,::~~ verricht gedurende den tijd hier

onder bii haren naam vermeld. 
" hare nawen 

Naam en voornamen en 

datum van geboorte 
d vrou,r die Datum en uur waarop er --- na vrouw._n 

zij met speten 10 uur des avonds 
h . hoort· 

aringhebben geepeet. 

Naam en Datum van il heen 
"1]n aange• hebben op• 

voornamen. geboorte. 

Gedaan te 

Aan 
den heer Burgemeester 

van 

vangen. gehouden. 

., den • 

(Handteelening.) 

'a Gravenhage, den 20sten Maart 1903. 

(§el.) KUYPER. 
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21 Maart 1903. B&SLUIT, tot aanwijzing van 
eene hinnenlnndsche bijzondere school van 
hooger onderwijs, bedoeld in artikel 8öbi.r 
der wet tot regeling van het hooger onder
wije, zooals dat lnidt krachtens de wet van 
Il Juli 1900 (Staat8blad n°. 113). S. 88. 

WIJ WILHELMINA, IINZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 20 Januari 1903, n°. 624•, 
afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artikel 85oi.r der wet tot regeling 
van het h!>oger onderwijs, zooals dat luidt krach
tens de wet van 9 1 nli 1900 (Staatablad n° "118); 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten der 
Rijke -Universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
17 Februari 1903, n°, 28); 

Gelet op het nader rapport van Onwn voor
noemden Minister van l Il Maart 11103, n°. 2227, 
afdeeling OnderwiJs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met het getni~chrift, in artikel 11 der 

wet tot regeling van het booger onderwija vermeld, 
wordt gelijkgesteld het get11igscbrift van bekwaam
heid tot uni versi tai re studiën door het Christelijk 
gymnasium te UtrecM der Vereeniging voor 
Chrjstelijk voorbereidend universitair onderwijs 
te Utrecl,t, met inachtneming der desbetreffende 
wettelijke voorschriften aan zijne leerlingen af te 
geven. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na zijne afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlnndsche Zaken is 
belast met de uit-voering van dit besluit, hetwelk 
gelijktijdig in het Staat,olad en in de Staat,

, ctnll"artt zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 2lsten Maar-t 1903. 
(get.) W I L H EL MI N A. 

Ik 
0

Miniater oan Binnenla,ukclie Zaken, 
(94t.) KUYP.KR. 

( Uitgeg. 31 Maart 1903.) 

21 Maart 1903. BEBLUl'r, houdende benoeming 
eener Staatscommissie tot het ontwerpen van 
voorstellen om te geraken tot eene hetere 
aaneenschakeling van de verschillende deelen 
van het onderwijs. 

W1J WILHELMINA, 11:11z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binoenlnndsche Zaken van 19 Maart 1"9~8.., 
n°. 2242, afdeeling onderwijs; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is eene Staats• 
commissie te benoemen tot het ontwerpen van 
voorstellen om te geraken tot eene hetere aaneen• 
schakeling van de verschillende deelen van het 
onderwijs; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l•. eene Staatscommissie in te stellen tot het 

voorbereiden van voorstellen aan de Regeering tot 
reorganisatie van het lager, middelbaar en hooger 
onderwijs, voor zoo ver deze tot eene betere ineen
schakeling van de onderscheidene deelen van het 
onderwijs noodig zal blijken, met bepaling, dat 
het door haar de.nromtrent nit te brengen venlag 
zal vergezeld gaan van een beredeneerd voorstel , 
bevattende de uitwerking van hare denkbeelden in 
den vorm van on1werpen van wet; 

2°. te bepalen, dat deze commiuie zal verga• 
deren te Amsterdnm; 

3°. tot leden dezer commissie te benoemen: 
Dr. WotTJBR, hoogleeraar aan de Vrije Univ_er• 

siteit, lid van de Eerste Kamer der Staten-Gene
raal, te ADHlierdam, tevens voorzitter; 

Mr. H. L. DRUCKU, lid van deTweedeKamer 
der Staten-Generaal, te Leiden; 

Pdter J . V. DE GROOT, boogleernar, benoemd 
door het Roomsch-Katholiek episcopaat van Ne• 
derland hij de Gemeentelijke Universiteit te 
Amsterdam; 

Dr. W. H. NoLIINS, lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal , te Rold nc; 

Mr. C. P!JNACKBII HoaDIU, ond-hoogleeraar, 
oud-Minister van Binnenlnndscbe Zaken en oud
Gouverneur-Geueral\l van Nederlandsch-Indië, te 
s-Grn ven hnge ; 

Dr. B. StKONS, hoogleeranr aan de Rijks-nni
versiteit te Groningen; 

Dr. J. TH. DE VIillllll, lid_vaa--<leTweede Kamer 
der Staten-Generaal, te Amsterdam ; 

4°. aan deze commissie ale secretaris toe te voe
gen Mr. H. TH. 'a JACOB, schoolopziener in het 
arrondiSBemeut Rhenen, te Leusden ; 

5". goed te kenren, dat door deze commissie 
te harer voorlichtin11: ten aanzien van de ver
schillende deelen van het onderwijs snh-commiasiën 
worden ingeoteld en daarin personen worden he• 
uoemd buiten de leden der commissie; 

6°. de door deze commissie tot leden der onder
scheidene snh-commissiën te benoemen personen, 
voor zoover zij geen betrekking bekleeden vermeld 
in art. 2 van het Koninklijk besluit van 5 Jano• 
ari 1884 tStaaÇablad n°. 4), zooals dat gewijzigd 
is hij Koninklijk heslnit van 24 Februari 1898 
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(Staau/Jlad n•. 66) of voor zoover zij daarbij in 
eene lagere klasse zijn ingedeeld, ten behoeve van 
aan hen toe te kennen vergoeding voor reis• en 
verblijfkosten, te rangschikken in de tweede kl11sse 
van l(enoemd art. 2 ; 

7°. aan de leden dezer commiuie, zoomede aan 
de door huar tot leden der onderllllheidene snb· 
com missiën te benoemen personen voor eiken dag, 
dat door hen de vergaderingen zullen worden 
bij!!;ewoond, toe te kennen een vacatiegeld van/ 8; 

8°. aan den secretarie dezer commissie toe te 
kennen eene belooning tot een bedrag, berekend 
naar een bedrag van f 2000 's jaars; 

Onzen Minister van Binneulandeehe Zaken te 
machtigen de inatroctie voor deze commissie vast 
te stellen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belust • met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 
in de Nederla,uûche Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2 lsten Maart 1903. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Min. 1Jan Binnenl. ?Aken, (get.) KuYPKR. 

21 Maart 1903. M1ss1vK van den Minister van 
Binnenland$che Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
het doen van onderzoek ingevolge art. 64 
der Ongevallenwet 1901. 

Meermalen reeds zag het Bestunr der Rijke• 
verzekeringsbank zich in de noodzakelijkheid ge
bruik te maken van de bevoegdheid, aan dat 
Bestnnr bij art. 64 der Ongev11llenwet 1901 toe
gekend, om een onderzoek, als in art. 63 bedoeld, 
naar een voorl(Ckomen ongeval op te dragen aan 
een commissaris van politie of aan een burge
meester (hooid der politie). 

Dit was onvermijdelijk. waar het ambtsgebied van 
de agenten der Rijksverzekeringsbank, wier aantal 
voorloopig nog niet zeer uitgebreid is, vrij uitge
strekt is en zij niet op denzelfden dag in verschil
le.nde deelen van hun re&Bort aanwezig kunnen zijn. 

Maar ook als het aantal agenten op het maximum 
zal zijn gebracht en de ressorten dientengevolge 
kleiner zullen zijn, zal het geval zich herhaaldelijk 
moeten voordoen, dat ter bespoediging der zaken 
een beroep moet worden gedaan op de mede
werking althans van burgemeesters van platte
landsgemeenten, al heeft de wetgever zeker gewild, 
dat in den regel het onderzoek door de ambte
naren der Bank zou worcle11 ingesteld. 

Ik heb de eer U H.E,G. daarom te verzoeken 
de aandacht van de burgemeesters van de ge• 
meenten in Uwe provincie, waar geen commissaris 
van politie is, te vestigen op de verplichting voor 
hen voortvloeiende nit art. 64 van de Onitevnllen
wet 1901, en hen uit te noodigen aan desbetreffende 
verzoeken, door het Bestuur van de Rijksverzeke
ringsbank tot hen !'ierioht, steeds zoo spoedig 
mogelijk l(Cvolg te geven. Daarbij kan de ver
klaring gevoe~ worden , dat het Bestuur der 
Bank er naar streeft, alleen wanneer de belangen 
vao den dienst dit vorderen, op de medewerking 
van d11 bu~meesters een beroep te doen. 

De Minister 11an Binnenlandache Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaril-011Mrt1al, (get.) DIJCKllKESTKR. 

23 Maart 1903. BKBLUIT tot bekrechtiiting der 
door de Centrale Commissie voor de Rijn
vaart in hare gewone zitting van 4 Septem
ber 1\102 vutgestelde politie-bepalingen op 
het vervl)er van licht-ontvlambare, niet ont
plofbare stoffen op den Rijn. S. 89. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 12 Febrn• 
1908, !•. H, afdeeling Waterstaat A, en van 
Buitenlandeche Zaken van 17 Februari 1903, 
2de afdeeling, n°. 1972; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare gewone zitting ven 4 Sep
tember 1902 vastgestelde politie-bepalingen op 
het vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplof
bare stoffen op den Rijn; 

Den Reed van State gehoord (advies van den 
10 Maart 1903, n°. 16); 

Gelet op de nadere voordracht van ~nze voor
noemde Ministers van 19 Maart 1903, l•. H, 
afdeeling Waterstaat, en van 21 Maart 1903, 
2de afdeeling, n°. 3718; 

Gelet op de artt. 1, 32 en 46 der herziene 
akte omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, 
voor zooveel noodig ~edgekenrd bij de wet vnn 
4 April l869 (Staatsblad n°. 37); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
l•. te bekrachtigen de navolgende 

Politie;bepalingen op liet vervoer ~an licht
. ontvlam/Jare, niet ontplof/Jare stoffen op 

den Rijn: 

Art. 1. Als· lieh-t-ontvlawbaar, in den zin dezer 
verordening, gelden de volgende stoffen : · 
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a. ongezuiverde petrolenm en de daaruit ge• 

dist illeerde producteu ; 
6. alle uit teer of teer-oliën (hars-, steen kolen-, 

brninkolen•, tnrf- en leiteer) bereide vlu~htige 
stoffen; 

de sub a en 6 genoemde stoffen evenwel alleen, 
voo1· zoover haar ontvlammingspnnt, met den toe
stel van Peuaky bepaald, beneden 80° Celai ue ligt. 

e. zwavelaether (n_ethylnether), collodium en 
zwavelkoolstof (zwavelnlkohol); 

d. rood, ronkend salpeterzuur ; 
e. witte eu gele alemede roode (amorphe) 

phosphorue; 
f. Bucbenche e1tinctenre ; 
De enb a en 6 vermelde stoffen, .voor zoover 

zij volgens bovenstaande beperking al~ licht-oot• 
vlambau geldén, worden naar den grllad der 
licht-ontvlambaarheid in die klassen ingedeeld, 
naargelang zij bij eene temperatuur van 17.6 graden 
Celsius een specifiek gewicht hebben van : 

(KlaeBe 1) ten minste 0.780 ; 
(Klasse Il) minder dau 0.780 en meer dan 0.680 ; 
(K\8886 IJl) 0,680 of minder. 
2. De in artikel 1, sub a en 6, vermelde 

stoffen mogen op den Rijn slechts vervoerd worden ,, 
a. in dichte en stevige metalen pakruiddelen of 
6. in pakmiddelen VRn glas of steengoed. 
De stoffen der klasiieo I en U bovendien : 
c. in bijzonder goede, dunriame vaten. 
Bij het vervoer in pakruiddelen van glas of 

steengoed zijn nog de volgende voorschriften in 

acht te nemen : 
1. Worden meer dan één ftescb of krnik in één 

collo vereenigd, zoo moeten zij in atevige booten 
kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of 
andere los samenhangende •toffen vastgepakt zijn . 

2. Bij inpakking van slechts één fleecb of 
kruik te gelijk, moet de verzending daarvan in 
soliede , van een goed deksel en van handvatsels 
voorziene en met voldoend inpakkingsmateriaal 
gevulde manden of kuipen ![eschieden. Het deksel 
moet, indien het nit stroo, riet, biezen of dergelijk 
materiaal bestaat, met leem- of kalkmelk of eene 
gelijksoortige stof, onder bijvoeging van waterglaa 
gedrenkt zijn. 

Het bruto gewicht per collo mag voor de 
stoffen der klasse I, bij gebruikmaking van glazen 
pakmiddelen-, niet meer bedragen dan öO K.G. ; 
bij gebrnikmakinit van steenen pakmiddelen, niet 
meer dan 76 K.G. ; en voor de stoffen der 
klassen IJ en Hl bij gebrnikmakinp; van beide 
soorten van r,akmiddelen, niet meer dan ,o K.G. 

Elk collo, dat voorwerpen der klassen II en III 
bevat, moet van een duidelijk, op ronden grond 
gedrukt opachrift.: .Gevaar •oor brand" voorzien 
zijn. De manden en kuipen, die stoffen der klassen U 
en III in glazen of steeneu pakmiddelen beYatten, 
moeten bovendien voorzien zijn van het opacàrift: 
• Moet p;edragen worden". 

Op de bepaling~n omtrent het vervoer van 
petroleum op den Rijra in ketelachepen, maken 
de voorschriften dezer verordeniug geen inbrenk. 

3. z"avelaethcr (11ethylaetber) alsook collodium 
mogen alechta in volkomen dicht icesloten glazen 
of metalen ftesschen verzonden worden. De in
palrlrinp;, zoo wel bij gebruik van metalen als van 
glazen fteeacben, moet in p;eval van vereeniging 
van meer dan één stok in één collo, overeen
komstig de in art. 2, n°. 1, en in 11:eval van 
inpakking van slechts één fleach tegelijk,overeen
komstig de in art. 2, n°. 2, gep;even voorachriften 
geschieden, met dien verstande dat, \ij inpakking 
van slechte één fteach, het bruto-gewicht van elk 
collo niet meer dan 60 K.G. mait bedragen. 

4. Zwavelkoolstof (,.wavel-alkohol) mag slechts 
ver'voerd worden of 

1. in dichte emballage van sterk, behoorlijk 
geklonken plaatijzer van een inhoud van ten 
hoogste 500 K.G ., of 

2. in blikk<ln emballage vau ten hoogste 76 K.G. 
bruto, die boven en beneden met ij&eren banden 
versterkt is. · Deze ·voorwerpen moeten of door 
gevlochten manden of door kuipen omgeven, of 
in kisten met atroo, hooi, iemelen, zaagsel, berg
meel of andere los samenhangende stoffen gepakt 
zijn; of 

3. in glazen fteesèhen, die in stévige houten 
kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, bergll!eel 
of andere los samenhangende stoffen vast om• 
ringd zijn. 

5. Het vervoer van rood, ronkend salpeterzuur 
moet overeenkomstil\' de volgende voorschriften 
geschieden. 

In geval het in ballons, fieBBChen of kruiken 
verzonden wordt, moelen deze voorwerpen dicht 
gesloten, goed gepakt en ib daarvoor bijzonder 
ingerichte, nn •t<!rke en gemakkelijke handvatsels 
vooriiene kuipen ·of p;evlocbten manden geplaatst 
zijn. De ballons en fteeschen moeten in hunne 
verpàkking omillven zijn door eene ten minste 
met bonnen inbond overeenkomende hoeveelheid 
gedroogd bergmeel of andere daarvoor geschikte 
droge, poederachtige stof. 

In geval het in metalen verpakking verzonden 
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wordt, moeten de pakmiddelen dicht en van 
goede slnhingen voorzien zijn. 

6 . Witte en gele pho~phorns moet, met water 
omgeven, in blikken bnaaen, die ten hoogate 
SO K.G. bevatten en dicht gesoldeerd zijn, in 
stevige kisten vastgepakt zijn. De kisten moeten 

:bovendien twee aterb .bandvataels bezitten, 
mogen niet meer dan 100 K.G. wegen en 
moeten nitweodig gemerkt zijn met de woorden: 
.Bevat gewoneo gelen (witten) phosphoros" en 

.,Boven". 
Roode (amorphe) phosphorna moet gepakt zijn 

in goed gesoldeerde blikken bnt111en, die in stevige 
kisten; met zaagsel opgevnld, geplaetat zijn. Deze 
kisten mogen niet meer dan 90 K.G. wegen en 
moeten nitwendig ~merkt zijn met de woorden : 
• Bevat rooden phosphorns". 

7. Bnchersche e:rtinctenn mogen slechts in 
blikken hulzen vervoerd worden. Deze hulzen 
moeten geplaatat worden in kistjes , die ten 
hoogste 10 K.G. aan gewicht inbonden en van 
binnen met papier beplakt zijn. Deze kisten 
moeten vervolgens in grootere, eveneens van binnen 
met papier beplakte kisten gepakt zijn. 

8. Jo geval de in de artt. 2 en S vermelde 
scheik undige praeparaten in hoeveelheden van 
niet meer dan 10 K.G. verzonden worden, is het 
geoorloofd, die zoowel met elkander als met 
andere, noch tot de ontplofbare, noch tot de 
bijtende en licht-ontvlan,bare stoffen behoorende 
voorwerpen in éé11 collo te vereenigen. Zij moeten . 
daarbij in dicht gesloten glazen of blikken :fleBBchen, 
met atroo, hooi, 1.t1melen, zaag.iel, bergmeel of 
andere los ~anienhangende stoffen in stevige kisten 
vB11tgepakt zijn. 

~et roode, rookende salpeterzonr mag in de• 
zelfde hoeveelheid en op dezelfde wijze slechts 
met eene gelijke hoeveelheid van andere minerale 
zuren, met uitzondering van bromium, en met 

andere, noch tot de ontplofbare, noch tot de 
bijtende en licht-on tv lam bare stoffen behoorende 
voorwerpen in één collo nreenigd worden. 

Zwavelkoofstof mag tot een gewicht van ten 
hoogste 2 K.G. met andere, noch tot de ontplof
bare, noch tot de bijtende en licht-ontvlambure 
stoffen beboor,mde voorwerpen in één ~llo ver
eenigd worden, wanneer de zwavelkoolstof zich 
in dicht gesloten metalen :fleBBChen bevindt, die 
met den overigen inbond des collos in een atevige . 
kiet, met Btroo, hooi, zemelen, zaagael of andere . 
los samenhangende stoffen vast ingepakt zijn. 

De vereeoigiog van phoaphorns en Buchersche · 

e1tincteors met andere voorwerpen in één collo 

ia, ook in kleine hoeveelheden, niet geoorloofd. 
9. De in <ie artt. 2, S, 4, 5, 6, 7 en 8 ge, 

- noemde pakmiddelen (vaatwerk van metaal, vaten, 
kiste~, knipen en manden) moeten op schepen 
zoo géatn wd zij o , dat zij noch tegen elkander 

• atooten, noch naar beneden vallen knnoen. 
10. Licht-ontvlambare stoffen mogen op stoom

booten alleen op het dek,. op schepen foor per
sonen vervoer bestemd, in het geheel n iel vervoerd 
worden . 

11 . Scbeepernimten, waarin licht-ontvlambare 
• stoffen geborgen zijn, mogen alleen met veiligheids
lampen worden betreden en daarin. mag· niet ge

rookt worden. Bevinden znlke ruimten zich 
onder dek, dan moeten zij een goed werkend/ in 
het dek aan~braobt ventilatietoestel hebben. 

Open vnnr mag op vaartni~n, die licht-ont
vlambare stoffen aan boord hebben, niet branden. 

De echoorsteenen der komboizen van zo lke 
vaartuigen moeten van vonken vangers voorzien zijn. 

Op dek geladen, licht-ontvlambare stoffen, met 
nitzoodering van de in vaten geladen ~zuiverde 
petroleum (teatpetrolenm), moeten met dicht ge

, sloten dekkleeden bedekt gehouden worden. 
12. Vaartuigen, welke licht-ontvlambare stoffen 

aan boord hebben, moeten bij dag eene blaowe 
vlag met eene groote witte F (latijoscbe drukletter). 
bij nacht eene blauwe lantaarn voeren ; deze 
moeten ten minste 4 M. boven boord aan den 
mast of aan een staak bevestigd zijn. 

Zulke vaartuigen mogen slechte op een afstand 
van ten minste 150 M. van andere vaartoigeo 
of van bewoonde gebon wen eene ligplaats kiezen, 
voor zoover niet door de havenautoriteiten en, 
buiten de havens, door de plaatselijke politie, 
eene ligplaats op een grooteren afstand voorge
schreven of op een kleineren afstand vergund wordt. 

Deze bepalingen vinden geene toepassing op 
vaa_rtuigen, die slechts kleine hoeveelheden {ten 
bo~te 10 K.G. en bij zwavelkoolstof ten hoogste 
2 KG .• verg. art. 8) van enkele Jicht-ontvlambare 
stoffen, hetzij volgens de voorschriften afzonderlijk, 
hetzij volgens de voorschriften met andere voor
werpen {art. 8) samen verpakt, vervoeren, indien 
namelijk het gezamenlijk gewicht der aldus ver
voerde geringe hoeveelheden licht-ontvlambare 
stoffen geen ,o K.G. bedraagt. 

13. Zoodra een met licht-ontvlambare stoffen 
beladen vaRrtoig zijne bestemmingsplaats bereikt 
beeft, moet degene, die het vaartuig voert, de 
geladen licht-ontvlam ho.re stoffen naar bare hoe-
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veelheid en soort, ,on verwijld aan de bevoeg$ 
politie- of havenautoriteit aangeven en zijn vaar: , 
tuig terstond op de aangewezen ligplaats vutleggen. 

14. Indien een vaartnig licht-ontvlambare stoffen 
moet laden of lossen, moet degene, die het voert, 
daarvan aan de bevoegde politie- of baven,mtori
teit vooraf kenn ie geven. 

Deze autoriteit wijst de ligplaats aan, waar 
het laden of10&1en moet geschieden, en den termijn, 
binnen welken het moet beginnen en eindigen.. 
De ligplaats moet zoo ver mogelijk van bewoonde 
gebonwen verwijderd zijn. Zonder aan het beroep 
ontleende aanleiding, is de toegang tot de lig,, 
plaats niet geuorloofd. 

Bij het laden en lossen mag niet gerookt, op 
het vaartnig en in de nabijheid der ligplaats noèh 
gestookt, noch open licht ~bruikt worden. 

Gedurende de dnisternis is het laden en lossen 
slechts met bijzondere toestemming vergund, en 
slechts onder verlichting met vaststaande lantllarns, 
die ten minate twee meter boven den werkvloer · 
zijn gebracht. 

llij het laden en bij het losaen mogen de manden 
en koipen met glazen of steenen pakmiddelen, 
welke stoffen bevatten, die tot de klaBBen II en 
lil der in artikel 1 , litt. a en b, aangednide 
voorwerpen behooren, niet op karren vervoerd, 
noch op de schonders of op den rng, maar alleen 
aan de aan bedoelde pakmiddelen aangebrachte 
handvatsels gedragen worden. 

15. De aflad~r moet den achipper en deze, 
behalve aan de bevoe11:de politie- en havenautoriteit 
(verg. artt. 13 en 14.) ook aan allen, die bij het 
laden of lossen der _ licht-ontvlambare stoffen werk
zaam zijn, van hare ontvlumbanrheid kennis geven, 
ook dan, wanneer de licht-ontvlambaarheid reeds 
nit den aard der verpakking en nit de daarop 
gestelde aanduiding af te leiden zon zijn. 

Dezelfde kennisgeving moet geschieden: 
a. door hem, die den aflader goederen ter aflading 

toezendt, aan den aflader; 
6. door hem, die de goederen aan een ander 

dan den aflader ter verdere verzending met het 
oog op de aflading toezendt, aan zijnen onmiddel
lijken opvolger. 

De vorenstaande voorschriften zijn op de ver
zending van gezniverde petroleum {testpetrolenm) 
niet van toepassing. 

16. De bepalingen dezer verordening zijn , ten 
aanzien vau het vervoer van gezuiverde petrolenm 
{tcstpetroleum) op de rivieren beneden het Spijk
ache veer, niet van toepassing. 

17. Deze ·verordening treedt in werking op 
1 April 1903. '-

2°. te bepalen, dat bij het in werking treden 
van de sob 1°. bedoelde politiebepalingen, de bij 
Koninklijk besluit van 29 Maart 1894 (Staata
blad n°. 4.9) . vastgestelde verordening op het 
bovengenoemde vervoer wordt ingetrokken. 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en vau Buitenlandsche Zaken zijn belast 
met de nitvoering van dit heel uit dat in het 
Staat86/ad en gelijktijdig in de Staatscourant ge• 
plaatst en aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

'aGraveobage, den 23sten Maart 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister oan H' ater,taat, Bar,del en Ni,jr,er/aeid, 
(get.) DE MA.REZ ÛYIIINS. 

De Minuier i,an Buitenland8c/ae Zake,,, 
(get.) R. MELVIL VAN LYIIDJ:N. 

(Uitgeg. 30 Maart 1903.) 

23 Maart 1903. ARRllllT ·van den Hoo~n Raad 
der Nederlanden, hondende beslissing dat de 
woorden in art. 28 der Leerplichtwet • voor. 
zoover de bovenbedoelde feiten niet worden 
tegen~proken" alléén doelen op eene tegen• 
spraak ter terechtzitting. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien eene ambtaeedige verklaring van den 

griffier van het -kantongerecht te EU>mco van 
16 Jannari 1903, dat de ambtenaar van het. 
openbaar ministerie bij voormeld kantongerecht 
heeft gedesisteerd van het door hem tegen gemeld 
vonnis ingesteld beroep in cassatie en dat daar
tegen evenmin hooger beroep ia ingesteld; 

Gelet op het middel van · cassatie, door den 
req oirant voorgesteld : 

Schending door niet toepassing van art. 28, 
lste ·Jid der Leerpiichtwet; 

Gehoord den advocaat-generaal ÛRT, namen& 
den ·procureur-generaal, in zijn requisitoir, enz.; 

0Derwgende dat bij het vonnis, waartegen dit 
beroep ia gericht , de beklaagde S. B., is vrijge
lJlfOken van het hem bij dngvaardiog ten laste 
gelegde feit, dat hij ale vader van de bij hem 
inwonende lQ-jari~ J. B., die leerling ie der 
openbare school te Barger-Oosterveeo, geen zorg 
Kedragen heeft, dat genoemd kind, dat nog onder 

e leerverplichting valt, geregeld die achool heeft 
'bezocht, doordien het acht, nader in de dagvaar• 
dîog aangednide, rohooltijden heeft verzuimd; 
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dut deze vrijspraak bernet op de overweging, l 
dat het in het vonnis _ vermelde proces-verbaal 
van den nrrondiseements-schoolopziener geen vol
ledig bewijs oplevert van het telast gelegde 
schoolverzuim, duar znlks ia opgemaakt nit de 

ingevolge art. 19 aao hem overgelegde lijsten, 
naoteekeningen en overeenko.mstiK dat artikel op
jtllmaakte mededeelingen eo niet uit eigen waar
neming, terwijl door den beklaagde is tegeo~
aproken dat zijn kind de school niet heeft bewcht; 
dat geen ander bewijs omtrent dat schoolverzuim 
is bijgebracht en dat mitsdien het telnst gelegde 
niet wettip: en. overtuigend ia bewezen; 

0. dat :de tegenspraak van beklaa!l:de, die ter 
terechtzitting niet was verschenen, door den kanton
rechter is aangenome.n op grond van een in het vonnis 
vermeld ambtseedig prooes-verbaal vao den rijksveld
waohter B. waarin staat ~re)ateerd, dat verbalisaot 
op 1 October 1902 heeft gehoord den bekl~de 
en deze toen heeft verklaard, dat zijne dochter 
J. B. geregeld de school bezoekt eo nooit thuis blijft; 

0 . dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoerd, dat de ~ndheid daarvan afhangt 
van de beantwoordinit der vraag of de in art . 23 
van de Leerplichtwet voorkomende woorden: • voor 
zoover de bovenbedoelde feiten niet worden tel(eD• 
gesproken" op het oog kunnen hebben eene niet 
ter terechtzitting afgelegde verklaring, gelijk in 
casn, waar de beklaagde verstek liet gaan, maar 
zfjne ootkeotenis omtrent het achoolverzuim van 
zijn kind nit een bewijsmiddel bleek - dan wel 
alleen een tegenspraak door den beklaagde te 
dien aanzien ter terechtzitting gevoerd; - dat 
de bedoelde woorden alleen in den laatsten zin 
moeten worden verstaan en dat dit blijkt èn nit 
de geschiedenis -.an het ontstaan · van deze, b~ 
de beraadslsgingéo in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal bij amendement ingevoegde woor
den, èn uit de woorden zelf èn uit de beteekenis 

van het woord • ~nspraak", dat, een rechts
term zijnde, als eisch etelt : de verachijning vnn 
partijen ; - dat alleen dàn de feiten kun neo 
gezegd worden te worden • tegengesproken", indien 
de beklaagde door middel eener dagvaarding ter 
za.ke van bepaalde feiten ter verantwoording ge• 
roepen ; die feiten ten overataan van den rechter 
tegenspreekt; - dat derhalve in het bestreden 
vonnis ten onrechte in een geval , waarin de be
kl•e verstek liet gaan, de kracht van wettig 
bewijsmiddel is ontzegd aan een overeenkomstig 
art. 28 al. 1 der Leerplichtwet opgemaakt proces
verbaal van den arrondi.seemenh-aehoolopziener; 

0. te dien aanzien: 
dat io art. 27 van de Leerplichtwet de rechter 

wordt san:zewezen die van de overtredingen dier 
wet kennis moet oemeo, waarna art. 28, lste 
~inanedl' aldus l11idt: 

• De door den arrondissemenh-schoolopziener 
op zijn ambtseed afgelegde verkllH'iog, dat nit de 
ingevolge art. 19 ann hem overgeltgde lijsten, 
aanteekeningen en overeenkoms_tip: dat artikel op• 
gemaakte mededeelingen blijkt, dat een kind op 
eene lagere achool geplaatst ia, dat een kind 
ambtshalve is inge8chreven, en dat een kin«l op 
in die verklaring aangewezen dagen en school
tijden, bniten de gevallen bedoeld in het 2de lid 
van art. 2, de school niet heeft bezoeht, kan, 
voor zoover de bovenbedoelde feiten niet worden 
tegengesproken, een volledig bewijs van elke dezer 
omatandigheden opleveren"; 

dat dit 111tikel, inhoudende eene nitbreiding 
nn de bij berechting van overtredingen der 
Leerplichtwet aan te wenden bewijsmiddelen, 
mede in verband tot het voorgaand artikel, alleen 
betrekking kan hebben op hetgeen ter terecht• 
zitting als bewijs voor de gestelde overtredillll: 
wordt aangevoerd, en dit moet leiden tot de 
opvatting dat ook de daarin voorkomende woor
den: • voor zoover de bovenbedoelde feiten niet 
worden tegengesproken" in geen anderen zin kno
oen worden verstaan dan in dien, dat de tegen• 
spraak ter terechtzitting wordt gedaan ; 

dat de hier gebruikte tegenwoordige tijd van 
het. werkwoord, nl.: • tegengesproken worden" 
mede aanduidt, dat er niet spraak ia van hetgeen 
voor de behnndeling ter terechtzitting op de eene 
of andere wijze door den beklaap:de is ken baar 
gemaakt, mnar vnn he~n ter terechtzitting door 
hem aan den recMer wordt medegedeeld; 

dat deze opvattinit ook steun vindt in de ge
achiedenis van de totstandkoming van dit artikel ; 

dat de meerbedoelde woorden, niet in het aan• 
geboden ontwerp der wet voorkomende, bij de 
mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, door een daartoe strekkend 
amendement in het artikel zijn ingelascht; 

dat zoowel uit de door den voorsteller tot. 

toelichting van het amendement , gebruikte uit
drukkingen als nit de 'l'erdere beraadslagingen en 
het antwoord van wege de Regeering, bij monde 
vao den Minister van Binnenlandsche Zaken ge

geven voortvloeit, dat meu niets anders op het 
oog heeft gehad dan eene tllf(enspraak voor den 
rechter, en dat dit meer in b et bijzonder blijkt nit 
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de schriftelijke gedachten wisseling tusscben de 
leden der Eerste Kamer en de Regeering ge honden, 
waarin, op de opmerking van eerstgenoemden in 
het voorloopig verslag, dat het toekennen van 
volledig bewijs aan de ver klaring van den school
opziener steeds zal aangenomen worden bij verstek 

en de ouders of voogden daardoor . gedwongen 
worden een dag te verznimen om in persoon ter 
terechtzitting te. verschijnen of tegen het bij ver: 
stek gewezen vonnis in verzet te komen, door de 
Regeering werd ~ntwoord, dat er veelvnldig 
irevallen voorkomen, waarin het belang van den 
beklaagde medebrengt., dat hij verechijnt en tegen
spraak doet; en verder:· dat het niet te veel 
gevergd ia, dat, indien de beklaagde meent dat 
hij onschnldig is, hij zich de moeite getroost 
om de feiten tegen te spreken en hij het voordeel 
heeft, dat reeds zijn eenvoudige tegenspraak ver
hindert, dat de verklaring van den schoolopziener 
volledig bewijs kan opleve_n,n ; 

0. dat d,erhal ve ten onrechte in het onder
werpelijk geval kracht ven bewijs ie ontzegd aan 
een overeenkomstig art. 28, al. 1 der Leerplicht
wet opgemaakt proces-verbaal van den arrondis
sements-scboolopziener eu het middel mitsdien is 
gegrond; 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van den kantonrechter te Emmen van 23 De 
cem her· 1902 in het belang der wet; 

Verstaat dat dit arrest geen nadeel kan toe
brengen aan de rechten door partijen verkregen. 

(W. v. 'T R. 7905.) 

24 Maart 1903. BESLUIT, tot vernietiging van 
bet besloit van Gedeputeerde Staten van 

Zuidlwlland van 27 JMei_ 1902, B. n°. 422, 
)l UDI 

2de afdeeling, waarbij ongegrond is verklaard 
het beroep van C. A. ENoELHAN, wednwe 
van E. 1''. BoNEBKI, te RotterdaM, tegen een 
besluit van burgemee,ter en wethonders dier 
gemeénte tot weigering van de vergnnning 
voor den verkoop van stérken drank in het 
klein. S. 90. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 6 Februari 1903, n°. 63, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende het 
besluit van Gedepnteerde Staten van Zuidlwlland 

van 27
2 

MJ ei. 1902 , B. n°. 422 , 2de ardeeling , uni . 
waarbij ongegrond is verklaard het beroep,. inge-

1908. 

steld door C. A. ENGELHAN, wednwe van 
E F. BoNESKI, te Rotterdam, teiten het besluit 
van bn'l{emeester en wethouders van die gemeente 
van 18 Mei 1902, n°. 21, D. W., tot weigering 
van de vergunning · voor • den verkoop van sterken 
drank in het klein; 

Overwegende, dat bij voormeld besluit van 
burgemeester en wethouders vnn Rotterdom de 
vergnnning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein in het perceel Hoogstrnat n°. 3:14 
te Rotterdam was gewei,e;erd, omdat het wettelijk 
tnaJ:imum der in die gemeente te verleenen ver
gnnningen was overecbrsden, voor het volgen van 
den voor buitengewone gevallen open11:elaten weg 
geen termen konden worden gevonden en voor de 
verzoekster niet gold het privilege van artikel 26 
der Drankwet ; 

dat C. A. ENGELHAN voornoemd van dit besluit 
in beroep ie gekomen bij Gedepnteerd e Staten 
van Z.idlwlland, welk beroep bij beslnit van dat 

college van 2: JMei_ 1902, B. n°. 422, 2de afdee-
;i;i UDl 

ling, ongegrond is verklaard, omdat adressante 
op· 1 Mei 1901 niet in den zin der wet het 
bedrijf uitoefende en derhalve artikel 26b der 
Drankwet ten deze niet toepasselijk is; 

Overwegende, dat · artikel 26 der wet van 
28 Jnni 1881 (Staatsblad n°. 117), gewijzigd bij 
de wetten van 23 April 1884, (St(l(lt86ladn°. 64), 
16 April 1885 (Staatsblad n°. 78), 16 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) en 27 April 1901 (StaatJ
blad n°. 86), onder meer voorschrijft, dat voor 
de lokaliteiten, waarin op 1 Mei l88 l zonder 
strijJ. met wet of verordening sterke drank werd 
verkocht, zoolnng aan die lokaliteiten de bestem• 
minp: om voor verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebrnikt niet door een daad van 
den eigenaar of ge;rniker is ontnomen, de ver
gunning, tenzij. in de·gevallt>n, bedoeld bij ar~ikel 8, 
n°•. 2, 8, 4, · 5, 6; 7, 11 en 10, niet geweigerd 
kan worden aan hem, die op voormeld tijdstip 
daarin het bedrijf uitoefende, zoolang hij leert; 

Overwegende, dat C. A. ENGEL:&(AN voomoemd 
gebnwd was met E. F. BoNESKI, die op 1 Mei 1881 
patent ha,i ale koffieb uiehonder en den kl~inhandel 
in sterken drank dreef in het perceel Hoogstraat 
n°. 334 te Rotterdam; 

dat zijne echtgenoote destijds hem hierin be

hulpzaam zijnde, met hem gemeenschappelijk het 
bedrijf- uitoefende ; 

dat artikel 1, derde lid, der destijds nog gel
dende wet van 21 Mei 1819 (Staats6lad n°. 84.), 
houdende eene nien we ordonnantie op het recht 

10 
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van patent, voorschFeef, dat de ""hnwde vroowen 
geen afzonderlijk patent behoefden wegens het 

beroep, hetwelk zij gemeenschappelijk met haar 
inannen nitoefenden; 

dat de nitoefening va~ het beàijf ook niet in 
strijd met eenige plsatselijke verordening ge
schiedde; 

dat C. A. ENGBLIIAN voornoemd mitsdien moet 
geacàt worden op 1 Mei 1881 in het perceel 
Hoogstraat n°. ::184 te Rotterdam zonder strijd 
met wet of verordening het bedrijf van verkoop 

van sterken drank te hebben uitgeoefend ; 
dat de bestemminl' om voor den verkoop van 

sterken drank in het klein te worden gebroikt 
niet door een daad van den eigenaar of gebruiker 
aan de lokaliteiten is ontnomen ; 

dat · geen der gevallen, bedoeld bij o.rtikel 3, 
n°•. 2, 8, 4, ó, 6, 7, 9 en 10 der Drankwet 
aanwezig ia; 

dat dus de gevraagde vergonning niet mocht 
worden geweigerd ; 

do.t mitsdien bovenvermeld besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidlwlla11.d in strijd is met 
artikel 26 van bovengenoemde wet ; 

Gelet op _artikel 166 der Provinciale Wet ; 
Den Raad van State gehoord (adviea van den 

10 Maart 1908, n•. 21\; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1903 , 
n°. 2005, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenve-rmeld besluit van Gedepoteerde Sta.ten 

van Zuid!wlland te vernietigen w~ns strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zakeu is 

belaat met de uitvoerinl' van dit besloit, dat in 
het Staat1/Jlad geplaatat en wrrvan afschrift aan 
den Raad van State gesonden zal worden. 

's Gravenhage, den 24sten Maart 1903. 

(;d.} WI LR E LMI NA. 

De Hi11ûter oan Bi11ntmlandacl,.e Zaken, 
(;~.) KUYPBR. . 

(Uit;e;. 7 Ápril 1903.) 

26 Maart 1908. BlliSLUIT, tot vaststelling van 
het tijdstip van aanvang van den keurings
dienst, bedoeld in het Koninklijk beslnit van 
21 November 1902 (Staatsblad n°. 199). S. 91. 

Bepaald op 15 .,/_pril 1903. 

27 Maart 1903. BESLUIT, betreffende het door 
Gedeputeerde ·staten van GrOJ1.i11;n op 8 Oc

tober 1902 ingevolge artikel 147 der 11ro
vinciale wet aan de Koninklijke uit~praak 
onderworpen geschil, gerezen tusschen de 
gemeentebesturen van Grijp1/,erl, en Olde!,.(}1}e 

over de regeling van de jaarwedde eener 

onderwijzeres aan eene gemeenschappelijke 
open bare lagere school te Kommerzijl. S. 92. 

W1J WILHELMINA, J:NZ. 

Beslissende een door Gedeputeerde Staten. van 
GronÛl{len op 3 October 1902 ingevol~ artikel 147 
der provinciale wet aan Onze uitspraak onder
worpen geschil, gerezen tusschen de gemeentebe
sturen van Grijp1kerk en Oldelwve over de regeling 
van de jaarwedde eener onderwijzeres aan eene 
gemeenschappelijke openbare lagere school te 
Kommerzijl ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge• 
schillen van bestuur, gllhoord, ad vies van S 1 De
cember 11102, n°. 327; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 26 Maart 1908, n°.1022; 
afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat de raden der gemeenten 

GrijJJ8kerk en Olde!,.or1e in de openbare ve~de
ring, re.ipectievelijk op 18 en 25 October 1901 , 

hebben vastgesteld eene gemeenschappelijke • Ver
ordening tot regeling van de jaarwedden e·oz. der 
onderwijzers aan de open bare lagere school te 
Komml!t'zijl"; 

dat Gedeputeerde Staten van Gro11.ingn bezwaar 
hebben gemaakt die gemeenschappelijke verordening 
goed te keuren, en te Vel'l{eefs hebben aange
drongen op wijzi!{ing dier verordenin11: bij ge
meenschappelijk besluit; 

dat het verschil, dat tosschen de gemeentebe
sturen van Grijpderk en Oldel,.ooe is gerezen 
over wijziging der gemeenschappelijke verordening, 
door Gedeputeerde Sta.ten voornoemd ingevolge 
artikel 147 der provinciale wet aan Ons ter be, 
sliBSing is voorgedragen ; 

Overwegende, dat, daargelaten de vrBBg, of een 
verschil van gevoelen tusschen gemeentebestnren 
over wijziging van eene ~meenschappelijke ver
ordening eau Ons ter · beslissing kan worden op
gedragen, wijziRing van eene gemeenschappelijke 
aan de goedkeurin11: van Gedeputeerde Staten 
onderworpen verordening in geen geval door Ons. 
kan worden bevolen, v6ór dat omtrent die ver
ordening door dat college is beslist; zoodat in 
de eerste plaat& moet worden beslist het geschil, 
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dat tusschen Gedeputeerde Staten van Groningen 

aan de eeoe zijde en de gemeentebesturen van ' 
Grijp1!cer/c en Oldehove aan de andere zijde is 
gerezen over de regeling van de jaarwedden enz. 
der onderwijzers aan de openbare lagere school 
te Kommerzijl ; 

Gezien de provinciale wet en de wet tot regeling 
van het lager onderwijs; 

Hebben goed11:evondeo en verstaan: 
te verklaren, dat er op het door Gedeputeerde 

Staten van Groningen aan Onze uitspraak onderwor
_pen geschil geene beslissing kan worden genomen. 

Onze Minister van Bionenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dot in 
het Sf.aatablad en tegelijk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van genoemden Minister in 
de Nederlandsche Staat1courant opgenomen zal 
worden, en waarvan afschrift zal worden ~zonden 
aan den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 27sten Maart 1903. 
(get.) W I L HEL M I N A. 

JJe Min. f!an JJinnenl. Zalcen, (t}llt.) KUYPER. 
( Uitgeg. 11 .April 1903.) 

27 Maart 1903. Mrssrv11: van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de 4de zinsnede 
in verband m~t •de 3de en laatste zinsnede 
van art. 113 der Militiewet 1901. 

Met het oog op de vele werkzaamheden, voort• 
vloeiende uit de talrijke aanvragen om toepassing 
van de bepaling der vierde zinsnede, in verband 
met de derde zinsnede, en van die der laat.ste 
zinsnede van art. 118 der Militiewet 1901, en 
voorts in verband met de omstandigheid, dat de 
hierna bedoelde inlichtingen niet strikt noodig 
worden geacht voor een j niste beoordeeling van 
vorenbedoelde aanvragen, zal voortaan in de op• 
gaven, bedoeld in mijne aanschrijving d.d. 7 Fe
bruari 1902, VII• afd., n°. 62, onder I c, geen 
melding meer behoeven te worden gemaakt van 
uitwonende kinderen, indien deze niet tot het 
onderhoud van het gezin bijdragen, terwijl de 
inlichtingen, bedoeld onder I à, dier aanschrijving, 
voor den vervoige achterwege kunnen blijven. 

Onder mededeeli og van het vorenstaande, heb 
ik de eer, U Hoogedelgestrenge uit te noodigen, 
de gemeentebesturen in de provincie onder Uw 
bestuur met het vorenstaande in kennis te stellen, 
met verzoek, zich daarnaar te gedragen. 

JJe Min. van Oorlog, (get.) J. W. BsaGANSIUS, 

28 Maart 1903 Bll:SLUIT, waarbij, met wijziging 
van het Koninklijk besluit van 25 Januari 
1854 (Staatablatl n°. 8), wordt ·bepaald, dat 
de twee lonetteo v66r de sc:hotsluizen van 
het _kanaal van Yoorne aan den Haringoliet 

geen vestingwerken meer zullen zijn. S. 93. 

WIJ WILH~LMINA, BNZ, 

·. Op de voordracht van Onzen Minister van Oor• 
log, van 3 Maart 1903, Vde Afd., n°, 5; 

Gelet op de artikelen 8, 4 en 5 der wet van 
21 December 1853 (Staaf3blad n°. 128); 

Gelet op het Koninklijk besluit v1111 25 Janu• 
ari 18ö4 (Staat1blad n°. 8); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
17 Maart 1908, n•. 23); · 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, van 25 Maart 
1908, Vde A.fd., n°. U4; 

Hebben besloten eO: besluiten : 
Art. 1. Met wijziging van het Koninklijk besluit 

van 25 Januari 1854 (Staat,blad n°. 8), zullen 
de twee lunetten vóór de schutsluizen van het 
kanaal van JT oorne aan den Haringvliet geen 
vestingwerken meer zijn en wordt mitsdien de 
lijst, bij dat besluit vastgesteld, voorzooveel de 
vesting Hetlevoetaluis met de hiervoren genoemde 
verdedigingswerken betreft, vervangen door de bij 
dit besluit behoorende lijst. 

2. De dllft van het iii werkioit treden van dit 
besluit wordt vastgesteld als het tijdstip, waarop 

. de verbod11bepalingen der wet van 21 Decem_ber 
1858 (Staat,blad n°. 128) beginnen of ophouden 
toepasselijk te zijn op de pel'<leelen, die binnen 
of iluiten de verboden kringen komen te liggen 
ten gevolge van het bepaalde bij artikel l van 
dit. besluit. 

3. Dit besluit, met de daarbij behoorende lijst, 
komt in werking op den tweeden dag na de dag
teekeniog van het Staat1blad en van de Staat,: 

courant, waarin dit besluit is geploatst. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijkertijd 
in het Staatablad en in de Staatacourant zal 
worden opgenomen en wáarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 28sten Maart 1908. 

(Det.) WILHELMINA. 

JJe Minsater oan Suat , Minilter tia11 Oorlog, 
(get.) J. W. Bll:RGANSIUS. 

( Uitgeg. 18 À.pril 1903.) 

10• 
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· LIJST. 

Gemeente of Vestingwerken of gedeelten van vee• Vestingwerken Beschrijving Perceelen of perceel&-
gemeenten tingwerken, behoorende tot of gedeelten van de gedeelten, binnen een 
waarin het van vesting- in artikel verboden kring lig-

vestingwerk eIJ 
1 de tweede I de derde 

werken behoo- negen der wet geode, ten aanzien 
de verboden de eerste rende tot geene bedoelde van welke de wet niet 

kringen liggen. klaBSe. klaase. I klass~. klaase. lijnen. van toepassin11: is. 

Hellecof!taluia. De vesting. 

Nieuw-Helvoet . Hellevoetsluis. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van- den 28sten Maart 1903 (Staat6'Jlad n°. 93). 
Mij bekend: 

• De Minister van Staat, Kiniater t1an Oorlog:, (!let.) J. W. BEROANSIUS. 

30 Maa1·t 1903. BESLUIT, hou~ende nadere aan
-rolling van den Algemeenen Mnatregel van 
inwendig bestnnr, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van Sl Augnstns 1886 (Staatablad 
o0

• 159). 8. 94. 
WIJ WILHEJ,MINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ju1titie, van den 5den November 1902, 3de Af
deeling, n°. 120; 

Overwegende, dat het wensohelijk is. den Alge
meenen Maatregel van inwendig bestuur, vast
gesteld bij Koninklijk besluit ·van 31 Augustus 
1886 (Staatablad n•. 159) en gewijzigd en aan
gevuld bij de Koninklijke besluiten van 20 J nli 
1887 (Staatablad n•. 139), 19 November 1889 
(Staatablad n°. 171), 30 Juni 1891 (Staatablad 
n°. 14.S), 17 Juni 1899 (Staatsblad n°. 146), 
13 November 1900 (Staotablad n°. 198) en 7 Juni 
1901 (Staatablad n°. 14.2), nader aan te vollen; 

Den Raad van State ~hoord, advies vnn den 

23sten Deoember 1902, n°. 19; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Juatitie, van den l8den Maart 190:l, Afdee
lingen S/2 A, n°. 258; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel :! van voormelden Algemeenen Maatregel 

aan te vullen met een tweede Jid, luidende: 
In buitengewone gevallen ter beoordeeling van 

vorengenoemden Minister kan aan gevangenen en 
verpleegden met machtiging van dien Minister 

en onder de door dezen te stellen waarborgen 
worden vergund tijdelijk het gesticht, waarin zij 
zijn opgenomen, te verlaten. 

Onze Minister van J nstitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 
zal worden geplaatst. 

's Graveuhnge, den S0sten Maa1-t 190:l. 
($et.) W J L HELM INA. 

De Miniater t1an J,utitie, ($et.) J. A. LOEPF. 

( Uit!le!I. 16 .dpril l 903.) 

2 .dpril 1903. MISSIVE van den Minister van 
Bionenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
S~ten der provinciën, betreffende toepassing 
van art. 26 der wet van 28 Juni 1881 
(Staat•blad n°. 97). (Drankwet.) 

Ter zake van art. 26 van de Drankwet is bij 
Koninklijk besluit van 29 Januari j.l. (Staatablad 
n°. 89}, afgezien van de overige wettelijke ver
eischten, beslist, dat de·wednwe van een vergun
ninghouder behoort tot de personen , bedoeld in 
het eerste lid, letter a, van dat artikel, indien 
zij met haar man op 1 Mei 1881 het bedrijf 
gemeenschappelijk uitoefende en de man destijds 
patent had als tapper, vermits dat patent ini,ce
volge art. 1, derde lid, der voorm11Jige Patent wet, 
mede gold voor die vrouw. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze besliBsing 
velen aanleiding z11l geven, te traohten alsnog eene 
vergnnning t~ verkrijgen. Met het oog op die 
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mogelijkheid vestig ik nadrukkelijk Uwe aandacht 
op het volgende: De vergunning mag niet gegeven 
worden aan de weduwe van een vergonninghonder 
op den eokelçn grond, dat deze op 1- Mei 1881 · 
patent als tapper had. De hoofd vraag ie of de 
vrouw het bedrijf gemeenschappelijk met den 
man werkelijk uitoefende en deze vraag ie er 
eene van uitsluitend :feitelij~en aard. Men zal 
het niet als gemeenschappelijke uitoefening kunnen 
beechouwen, wanneer de vrouw nn eu dan op 
zichzelf_ etnande handelingen in het bedrijf nr

richtte; de vrouw moet doorloopend handelingen 
van het bedrijf, een wezenlijk deel daarvan uit
makende , ale vaste taak verricht hebben. De 
vraag of dit het geval was, zal alleen op grond 
van deugdelijke gegevene, niet van losse geruchten, 
bevestigend beantwoord mogen worden. 

Gaarne zal ik zien, dat het bovenstaande door 
U ter kennis van gemeentebesturen worde gebracht, 
met verzoek daarop bij voorkomende gelegenheden 
acht te slaan. Tevens · verzoek ik U zorgvuldig 
toe te zien, dat niet lichtvaardig vergunningen 
op den besproken grond worden verleend en mij 
eventueel voorstellen tot vernietiging van daarvoor 
in aanmerking komende besluiten van burgemeester 
en wethouders te doen. 

De Minister van Binnenland1cke "zalten, 
Voor den Minister, 

De Secretaru-0eneraal, (get.) DIJCKIOIESTER. 

S Àpril 1903. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Reglement voor het Rijksinetitnnt voor het 
onderzoek der zee. S. 96. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Wateratnat, Handel en :N"ijverheid van 1 Decem~ 
her 1902, La. 0., afdeeling Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (ad viee van den 
S0 Januari 1903, n°. IS); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Sl Maart 1903, o•. 219, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan :" 
vast te stellen het hieronder volgende Reglement 

voor het Rijkaioetitunt voor het ondenoek der zee. 

REGLEMENT voor net Ri;"ksinstituut voor 
net onderzoek der zee. 

§ 1. Zetel, doel en werkkring. 

Art. 1. Het Rijksinstituut voor liet ~nderzoek 
der zee is gevestigd te Den Helder. 

2. Het Instituut heeft ten doel het onderzoek 
van de natnnrkundige verschijnselen, zoowel als 
van de levende organismen in de Noordzee en 
in de daarmede in gemeenschap staande zeeën 
voor zoover deze verschijnselen en . organismen 
beteekenie hebben voor de kennis va~ de levens
wijze, van het •oorkomen en van de verspreiding 
der voor het• visacherijbedrijf gewichtige dieren, 
alsmede het onderzoek van alles wat voor dat 
bedrijf zelf, in verband met deze regeling, van 
belang is. 

3. Het onderzoek_ in artikel 2 bedoeld, geschiedt 
in overeeostemmil)g met het programma dat daar• 
voor op de in Mei 1901 te GAriatiania gehonden 
eamenkomRt van gedelegeerden •au België, DCll4-
mai-!,en, DuitscMand, Finla•d, Groot-Britan•ië, 
Nederland, Noorwegen , Rusland en Zweden ie 
vastgesteld en met inachtneming van de wij1i• 
gingen en aanvnlliogeo , die op de in Juli 1902 
te Kopenliagen gebonden bijeenkomst van den 
fermanenten Interoatiooalen Ruad voor het onder
zoek der zee zijn aangenomen of in latere bijeen
komsten van dat lichaam mochten worden V11Bt
geRteld. 

Aan het Iustitnut kan voorts door Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
het doen van andere wetenschappelijke onder
zoekingen in het belang der visacherij worden 
opgedragen. 

4. De werkzaamheden, welke ter uitvoeriug van 
artikel 3, eerste lid, aan het Inatitnnt worden 
verricht, bestaan in oceanografieche en biologische 
onderzoekin!(en. 

Ten aanzien van beide categoriëo van onder
zoekingen ie het Ioetitaut belast met het doen 
der vereiechte waarnemingen, het verzamelen en 
uitwerken van ~geven& en het uitbrengen van 
rapporten omtrent de nitkomsten van dezen arbeid. 

5. Voor de oceanografische · onderzoekingen 
worden jaarlijka in de Noordzee termijnvaarten 
gedaan tn verrichting van de voor de uitvoering 
van het Internationale programma vereischte waar

nemingen. 
6. Voor de biologische onderzoekingen worden 

in de Noordzee proefvisacherijeu uitgevoerd en 
andere wno.rnemingeo gedaan met betrekking tot 
de visechen eu de via&cherij. 

7. Het Instituat doet, voor zoo verre de, inge
volge het Intemo.tionale programma ingestelde 
waarnemingen en onderzoekingen betreft, mede
deeling van de verkregen uitkomsten nan de bij 
dat programma daartoe aangewezen lichamen. 
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§ II. Bekeer en pm-10neel. 

8. Aan het hoofd van het lnstitnnt · staat een 

direetenr. Ingeval van afwezigheid of ontstentenis 

van den dqectenr treedt een der assistenten, be

doeld in artikel 9, daartoe doo~ Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangewezen, 

in zijne pleate op. In zoodanig' geval zijn op 

dien ambtenaar de voor den directeur vastgestelde 

il ienstvoorschriften toepasselijk. 

9. Onder den directeur worden een of meer 

oasistenten, en voor 100veel .noodig andere amb

tenaren en bedienden werkzaam gesteld. 

10. De directenr, de assistenten, andere amb

tenaren en bedienden worden door Ons benoemd, 

geschorst en ontslagen. 

Voor elke te vervullen plaats wordt door de 

Commissie ven Toezicht, bedoeld in artikel 13, 
onder overlegging van het ad vies van den directenr, 

eene met redenen omkleede aanbevelingslijst aan 

Onzen Minister van Watentsat, Handel en Nijver~ 
heid aangeboden. 

11 .' De directeur, de assietenten, en de overige 

ambtenaren en bedionden oefenen hunne fnnctiën 

nit volgens door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid, na ingewonnen advies ven 

de Commissie van Toezicht, bedoeld in artikel 13, 
te geven voorschriften. 

Zij mogen zonder toestemming van e•engenoem, 

den Minister geene andere ambten en bedieningen 

bekleeden. 

12. De directenr voert de briefwisseling ten 

behoeve van het Instituut met Onzen Minister 

ven Waterstaat, Handel ~~ Nijver.heid door tns• 

schenkomst van de Commissie van Toezicht, be

doeld in artikel 13, tenzij genoemde Minister zijn 

gevoelen rechtstreeks wenscht te vernemen. 

Hij dient v6ór· 1 Maart van elk jaar aan de in 

artikel 13 bea'oelde Commissie vau Toezicht een 

verslag in over den toestand van het Jnstitnnt 

en de aldaar gednrende het afgtloopen kalender• 
jBllr verrichte werkzaamheden. 

; III. :lbezickt. 

13. De behartiging van de belangen van het 

Institnnt en het rechtstreeksche toezicht op de 

wer~zaamheden van het Institnnt en het beheer 

• an den directenr is opgedragen aan eene Com
missie van Toezicht van tJijf leden, die door Ons 
worden benoemd en ontslagen en nit wier midden 

de voorzitter en de .secretaris door Ons worden 

aangeweien. 

Om de twee jaren treedt beurtelings één der leden 

af, volgens een door Onzen Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid vast te stellen rooster. 

De aftredende is dadelijk weder benoembaar. 

Wie, ter vervnlling van eene opengevallen 

plaats, buiten den bij den rooster bepaalden tijd, 

tot Lid der Commissie is benoemd, treedt af op 

het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij 

is benoemd, moest aftreden. 

De leden der Commissie van Toezicht genieten 

geene jaarwedde. 

Zij ontvangen ver11:oeding voor reis- en verblijf

kosten. 

Aan den secretaris wordt voor bnreankosten 

een jaarlijksch abonnement toegestaan. 

14. De voorzitter en een door Ons aan te 

wijzen lid van de Commissie van Toezicht ver• 

tegenwoordigen Nederland in den Permanenten 

Internationalen Re11il voor het ondersoek der zee. 

Hnnne plaatsvervangers worden door One, nit 

de overige leden der Co~missie, aangewezen. Zij 

nemen, bij ontstentenis of verhindering van een 

der in het vori!"l· lid bedoelde leden, zitting in 

den Raad. 

Door Onzen Minister van Wat~rsteat, Handel 

en Nijverheid kan, op voorstel van de Commissie 

van Toezicht, worden bepaald, dat de verlegen• 

woordigers van Nederland in eene bepaalde ver

gadering van den boven bedoelden Raad zullen 

worden bijgestaan door een of meer door dien 

Minister eau . te wijzen deskundigen. 

15. De Commissie van Toezicht stelt voor hare 

werkzaamheden een h nishoude)ijk reglement vast. 

Dit reglement, alsmede de daarin later te 

_brengen wijzigingen of aanvullingen, treedt eerst 

in werking, nadat daarop de goedkeuring van 

Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 

heid is verkregen. 

16. Over alle zaken van het lnstitnot dient 

de Commissie ..-11n Toezicht Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nij verheid ven bericht 
· en raad en geeft de..en, desgevr11Bgd, alle ver

langde opgaven en inlichtingen. 

Zij ziet toe, dat het Jostitnnt voortdnrend oan 
zijne bestemminp: beantwoordt. 

Zij brengt jaarlijks vóór 1 Juni aan Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

een verslag uit over den toestand ven het lnsti

tnnt gednrende het afgeloopen kalenderjaar en 

deelt daarin . de beschoowin°gen en voorstellen mede, 

tot welke hare bevindingen aanleiding hebben 
gegeven. 
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Zij zendt, voor 1 J ooi van elk jaar na o Onzen 
Minister van W&teretaat, Handel en Nijverheid 
eeoe begrootiog van uitgaven voor het Instituut 
voor het volgende dienstjaar. 

17 . De leden van de Commissie van . Toezicht 
hebben te allen tijde toegang tot het Institont, 
alsmede tot de, ten behoeve van het zeeonderzoek 
in gebruik genomen vaartuigen. . 

De ambtenaren van het Iostitnnt zijn verplicht 
aan de Commissie en hare leden steeds de ge
Vr&a!l(de inlichtingen betreffende den wetensohap
pelijkeo en administratieven dienst van de in
richting te verschaffen. 

Onze Minister van Water&taat , Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhege, den 3deo April 1903. 

(get.} W I L HELM I N A. 

De Min. can Waterataat, Handel en NijtJerheid, 
(get.) Dl!l MARl!Z 0IBNS. 

( Uitgeg. 15 .Jpril 1903.} 

7 .Jpril 1903. BBSLUIT, tot nadere aanvulling 
van het Algemeen Reglement voor den dienst 
op de Spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 October 1876 (Staatsblad 
o0

• 183), zoOH.ls dit laatstelijk gewijzi!l(d is 
bij bet Koninklijk besluit van 6 October 1899 
(Staatsblad o•. 214). S. 96. 

W1.1 WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid van 20 Maart 1 \!03, 
o0

• 2S, Kabinet; 
Overwei,:eode, dat aan volling ooodig is van het 

Algemeen Reglement voor den dieoat op de Spoor
wegen, vMtgesteld bij Koninklijk besluit van 
27 October 187 5 (Staatzblad o0

• 18S), zooals dit 
reglement ia gewijzigd en 11&ngevold bij de Konink
lijke besluiten van 4 April 1880 (Staatablad o0

• 86), 
11 September 1882 (Staatsblad o0

• 126), 25 Ja
nuari 1884 (Staatsblad o0

• 10), 25 November 1885 
(Staatsblad o•. 196), 26 Maart 1887 (:Staatsblad 
o0

• 44), l Juli 1&90 (Staatsblad o0 • 104.), 19 April 
1892 (Staatsblad o0

• 811), 26 Maart 1898 (Staau-· 
blad n°. 68), Il Februari 18911 (Staaubladn°. 611) 
en 6 October 1899 (Staat1blad n°. 214); 

Den Raad v110 State gehoord (ad vies van den 
27 Maart lll0S, o0

• l}; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 6 April 11103, n•. 23, 
Kabinet; 

Hebben goeJ,l(evoodeo en verst11&0: 
1. Het Algemeen Reglement voor den ~ieost 

op de spoorwegen, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 27 October 1875 (Staatsblado0 .183), 
zooals dit laatàtelijk gewijzigd is bij het Koninklijk 
besluit van Il' October 1899 (Staatsblad o0

• 214}, 
aan te vollen met een nieuw artikel l 13ói.,. 

luidende als vol~: 
1. De voorwaarden, volgens welke beambten 

· en bedienden der spoorwegdiensten in den dienst 
worden genomen en in den dienst werkzaam zij.o, 
de loonregeling voor de onderscheidene categorieën 
van peraooeel inbegrepen, alsmede die volgens 
welke hunne dienstbetrekking een einde neemt. 
worden in een reglement neergelegd, dat door 
bestuurders aan de goedkenrin!I( van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt 
onderworpen. Wordt omtrent zoodaoige regeling 
tn88Cheo Onzen genoemden Minister en de be
stoorders der ,poor wegdleosten geeoe overeenatem
miD!I: bereikt, dan is die Minister bevoegd die 
regeling zelfstandi!ii V118t te stellen. 

2. Onder de voorwaarden in het vorig lid be
doeld, zullen bepalingen moelen worden opgenomen, 
krachtens welke : 

a. de beambten en bedienden lievoegd zullen 
zijn weoscheo of bezwaren ter kennis te brengen 
v11.o bestuurdèrs van den spoorwegdienst; · 

b. ter zake van diaeiplinaire straffen, behoudens 
de eischeo v110 de veiligheid van den dienst, be
roep zal openslaan bij scheidsgerechten, die in 
h~te ressort eene met redenen omkleede oit-
1praak doen omtrent de rechtmatigheid en de 
billijkheid van de stráf. Deze aeheidagerechteo 
zullen zijn samengesteld uit vijf leden, waàrvao 
twee leden en hunne plaatsvervangers zijn · aange
wezen door bestuurders van den spoorwegdienst, 
twee leden en hoooe plaatsvervangers door den 
beambte of bediende, die het beroep instelde, bit 
de groep, tot welke hij behoort, en het vi,ifde 
lid - tevens voorzitter · - en diens plaatsver
vanger door deze vier wordt benoemd, ruita deze 
benoeming met algemeeoe stemmen geschiedt, en 
andere door Onzen genoemden Ministet. 

B. In het reglement, in het eerste lid bedoeld, 
moet voorts worden geregeld : 

a. de iodeeling va~ de beambten en bedienden 
van den spoorwegdieo,st in groepen; 

ll. de wijze, waarop en het aantal tot hetwelk 
door de beam bteo en bedienden va o elke groep 
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vertegenwoordigers uit die groep worden gekozen, 
waarop deze vertegenwoordigen weoschen en be
zwaren namens hnnne groep ter kennfa van de 
bestunrden van den spoorwegdienst brengen, en 
waarop deze 1nllen worden onderzocht en daar
omtrent zal worden beeliet; 

c. de wijze, waarop het beroep · bij tien scheids
gerecht wordt aangebracht, waardp dit de zaak 
onderzoekt en daarover uitspraak doet, en al het
geen verder wordt vereischt Lot nitvoeriog van 
het in het tweede lid ond~r IJ bepaalde; 

d. de t ijdruimte, die tneschen het verleenen , 
van eervol ontslag van de zijde van de bestuur
ders van den spoorwegdienst, ondtncheideolijk 
het opzeggen van de dienstbetrekking van de zijde 
van de beambten en bedienden en het eindi~n 
van die dienstbetrekking moet verloopen, met dien 
verstande; dat zij niet minder dan twee, en niet. 
meer dan vier weken mn!P: bedragen. 

4. Elke vernnderiog van het regie.ment, in het 
eerste lid beàoeld, wordt aan de goedkeuring van 
Onzen genoemden Mini.ter onderworpen. Het zal 
telkeo vijfden jare worden herzien, op welke her
ziening het bepaalde in den 1lotzio van het eente 
lid toepasselijk is. 

15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing ten aanzien van buitenlandsche spoor
wegondernemingen, welke harP.n dienst hier te 
lap.de nitoefenen. 

II. Te bepalen : 
a. Dat de bepalio~n van het reirl~ment bedoeld 

in art. 1136u, eente lid, betreffende de onder
werpen aldaar genoemd in het tweede lid onder 
a en IJ, en in het derde lid onder a, c en d voor 
de eerste maal door bestuurden der spoorweg
diensten uiterlijk op BO ,fooi 1903 ter goedkeuring 
worden ingezonden, terwijl de overige bepalingen 
van dat reglement . voor de eerste maal ter goed
keuring moeten worden ingezonden niterlijk op 
81 December 1903; 

' IJ. dat uiterlijk op 1 Augustus 1903 de ooodige 
mantregelen moeten zijn getroff'eo, opdat beroepen 
nis in art. 11:lbu, tweede Jid, onder 6 bedoeld, 
knnnen worden behandeld; 

c. dat van disciplinaire atraft'en, opgelegd tuBBchen 
1 Mei 1903 en het tijdstip, waarop de onder IJ 
bedoelde maatregelen zijn genomen, evenals waren 
zij eerst nà dat tijd,tip opgelegd, beroep zal kun
nen worden ingesteld binnen 14 dagen na dat 
tijdstip, ook al zijn die atraft'en reeds geheel of 
)(edeeltelijk onde~n. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij-

verheid ie bel111t met de nitvoering van dit be■luit, 
hetwelk in het Staatablad zal worden geplaatlt 
en in afächrift zal worden gezonden aan den Raad 
v11n State. 

Het Loo, den 7den April 1908. 
(.$et.) W IL H E L M I N A. 

De Min . oan TYaterataat, Handel en NijPerkid, 

(gel.) DE MARKZ 0U:N8. 

(Uitgeg. 8 Àprfl 1903.) 

7 .April 1903. BESLUIT, tot scborsint( van het 
beslnit van den ra3d der gemeente Brealrn,, 
d.d. 24 Febrnari 1908, waarbij mt!juffrouw 
M. P. DE HULLU is benoemd tot onder
wijzerea aan de lste openbare lagere school 
aldaar. S. 97. 

Geaclwrat tot 1 &pte7ft/Jer 1903. 

9 April 1908. B&sLUIT, houdende intrekking 
van het Koninklijk beslnit van 12 Novem
ber 1889 (Staatablad n°. 168) en tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 Febru
ari 1887 (Staatablad n•. 86). S. 98. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen M. inister van 
Oorlop:, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën, en van Onze Ministers 
van Marine en van Justitie van 5 Maart 1902 
Litt. A•, n• . 17, van 18 Maart 1902, Bnrcau 
8/B. n°. 44, van 20 Maart 1902, 2de afd. A, 
n•. 164; 

Den &.ad van State geboord (ad vies van den 
29 April 1902, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Koloniën, van Oqrlog ad interim Minister 
van Marine, en van Justitie d.d. 11 Maart 1903 
Litt. A•, u0

• 88, van 18 Maart 1903, Borean 
S/B, n°. 82 en van 21 . Maart 1908, n°. 188, 
2de Afdeeling A, alsmede het rapport van Onze 
Minister van Marine van 8 April 1903, Burean 
S/B, n°. 45; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Met intrekking van het Koninklijk bes! uit van 

12 November 1889, D0
• 19 (Nederlandscll Staata

/Jlad 1889, D0
• 168, Inditcll Staatahlad 1890, 

n°. 19), wordt de eerste alinea van artikel 1 van 
het Koninklijk beslnit van 18 Februari 1687 
(Nederlandack Staat&blad 1887, n°. 86, Indi&ck 
Sta..falJlad o•. 102), gelezen als volgt: 

.Europeesche schepelingen en andere aan de 
crimioeele wetgeving voor het krijgsvolk te water 
onderworpen personen, die niet tuBSeben de keer-
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kringen geboren en op~toed zijn, worden, indien 
zij bij vonni& van een zeekrijgsraad in Neder• 
land1cli- I11dië veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, 
militaire gevangenisstraf, militaire detentie of 
hechten is, zoo spoedig mojlelijk naar Nederland 
opgezonden, ten einde daar te Jonde hnnne straf 
te ondergaan, ten7.ij hnn straftijd, !(erekend van 
den dag waarop het vonnis mag worden teonit
voer gelegd, minder bedraagt dan acht maanden. 
De opzending geschiedt steeds, wanneer de straf 
gepaard ·gaat met ontzegging van het recht om 

bij de gewapende macht of als militair geëmploy
eerde te dienen. Heeft geen opzending plaats, · 
dan wordt de straf ondergaan als gevangenisstraf 
in eene der gevangenissen in Nederlandsch-Indië." 

Onze Ministers van Koloniën, van Marine en 
van J uatitie zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de nitvoering van ·dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan deu Ruad van 
State. 

's Gravenhage, de~ Oden April 1903. 

(get.) W IL H EL M I N A. 

Dt1 Jlinüter oan Kou1nië1& , (get.) IDlll!IBURG. 

.De Jfit,üter can J-larine, ELL1s. 

De .Jfin. vaii JW1titie, J, A. LoICPl'. 

(Uitgeg . 25 Àpril 190a.) 

Hebben 11:oedgevonden en · ventaan, te bepalen: 
Met iotrekkin~ van het Koninklijk besluit van 

12 Xóvember 1889, n°. 20, (Nederlandse!, Staats
blad 1889, n°. 16!1, Guuvernemenublad 1889, n°. S3) 
wordt de eerste alinea van artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 18 Februari 1887 (Neder
laad8c1'Staatsblad 1887, n°. 87, Gouvernementshlad 
1887, n°. 12), gelezen als volgt: 

.Eoropeesche scbepelin11:en en andere aan de 
crimineele wetgeving voor het krijgnolk te water 

onderworpen personen, die niet tusschen de keer
kringen ge'boren en opgevoed zijn, worden! indien 
zij bij vonnis van een zeekrijgsraad in tiw-i11ame 
veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, militaire ge• 
vaugenisstraf, militaire detentie of hechtenis, zoo 
spoedig mogelijk naar Nederland opgezonden, ten 
einde daar te lande hunne straf te ondergaan, 
tenzij hun straftijd gerekend van den dag waarop 
het vonnis mag worden tenuitvoer gelegd, minder 
bedraagt dan acht maanden. De opzending ge
schiedt steeds wanneer de straf gepaard gaat met 
ontzegging van het recht om bij de ~wapende 

· macht of als 1Qilit11ir geëmployeerde te dienen. 
Heeft ge&n opzending plaats, dan wordt de straf 
ondergaan als gevangenisstraf in eene der ge
vangenissen in Sw-in11me." 

Onze Ministers van Kolonién, vnn Marine en 
van J uetitie zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 

9 Àpril 1903. BESLUIT, houdende intrekking 
vnn het Koninklijk besluit van 12 Novem
ber 1889 (Staatsblad n°. 169) en tot wijzi~ 
ging van het Koninklijk besloit van 18 Fe
broari 1887 (Staat3!Jlad n•. 37). S. 99. 

· belnst met de ujtvoeriug van dit beslnit dat in 
het Staat3!Jlad zal worden geplaatst, en waarvnn 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad vnn 

State. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini.ter van 

Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën, en van Onze Ministers .. 
van Marine en van Justitie van 5 Maart 1902, 

Litt. A•, n°. 17, van 13 Maart lll0il, Bureau 
S/B, n°. 44, v11n 20 Maart 11102, 2de afd. A., 

n•. 164; 
Deo Raad van State gehoord (advies van den 

29 April 1902, n°. 8); 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

-.nn Koloniën, -.an Oorlog ad interim Minister 
van Marine, en van Justitie d.d. 11 Maart i 903, 
Litt. A•, n°. 33, van 13 Maart 1903, Bureau 
S/B, n•. 32 en vao den 2laten Maart 1908, 
n°. 188, 2de Afdeeling A, alsmede het rapport 
van Onzen Minister van Marine van :! April 
1903, Bureau S/8, n°. 45; 

's Gravenh~e, den 9den April 1903. 

(get.) W I L H EL MI N A. 

IJe Jlinüter oan Koloniën, (get .) IDBNBUBG. 

De Jlinüter van Marine, 

IJe Minüter van Jutttie, 

ELLJl:l. 

J. A. LoBPP. 

{Uitgeg. 25 .April 1908.) 

9 Àpril 1903. B&SLUIT, houdende intrekking 
van het Koninklijk besluit vnn 12 Novem
ber 1889 (Staatsblad n°. 170) en tot wij1i
ginp: -.,m het Koninklijk beo\Ûit -.an 18 Fe
brnnri 1887 (Staatsblad n•. 88). S. 100. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën, en van Oozen Ministers 
van Marine en vnn Jnstitie van 5 Mnart 1902, Litt. 
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Ai,n•.17 ; van 13 Maart 1902, Bureau S/B,n°. 44., 

van iG Maart 1902, 2de afd. A, n°. 164, ; 
Den Raad van State geboord (ad vies van den 

29 April 1902, n•. 8); 
Gezien b~t nader rapport van Onze Ministers 

van Koloniën, van Oorlop; ad interim Minister 
van Marine en van Justitie d.d. 11 Maart 1903, 
Litt. A ', n•. 33, van 13 Maart 1908, Bureau 
8/B, n°. 32 en van 21 Maart 1903, n•. 188, 
2de Afdeeli og A, alsmede het rapport van Onzen 
Minister van Marine van 3 April 1908, Burean 
8/8, n•. 46 ; . · 

Hebben goedgevonden en ventaan te bepalen: 
Met intrekking van het Koninklijk besluit van 

12 November 1889, n°. 21 (Ned6rta11dsch 5taata• 

6ltzd 1889, n°. 170, P@licatÜ!IJlad_ 1889, n°. 23) 
wordt de eerste alinea van artikel 1 van het 
Koninklijk besluit va'n 18 Februari 1887 (Neder· 
landach Maatsblad 1887, n°. 88, P@licatiebtad 

1887, n°. 4.) gelezen ale volgt: 
.Enropeeecbe schepelingen en andere aan de 

erimineele wetgeving voor het krijgsvolk te water 
onderworpen personen, die niet . tn11SChen de keer• . 
kringen geboren en opgevoed zijn, worden, indien zij 
bij vonnis van een zeekrijgaraad in o.raçáo veroor• 
.deeld zijn tot gevangenisstraf, militaire gevanp;eni~
straf, militaire detentie of hechtenis, zoo spoedig 
mogelijk naar Nederland opg,zonden, ten einde d11ar 
te lande hunne straf te onde_rgaan, tenzij bnn 
straftijd iterekend van den dag waarop het vonnis 
mag worden tenuitvoer l(lllegd, minder bedraagt 
dan acht maanden. De opzending ~scbiedt steeds 
wanneer de straf p;epaard gaat met ontzegging 
van het recht om bij de gewapende macht of ale 
milituir p;eëmployeerde te dienen. Heeft geen op• 
zending plants, dan wordt de atraf ondergaan als 
gevangenisstraf in eeoe der gevan![enissen in 
O,m,çao. 

Onze Ministers van Koloniën, van Marine en 
van J nstitie sijn, ieder voor ZOOVfel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsl>lad zal worden K6Pl1tatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's Gravenh11ge, den 9den April 1903. 

lget.) W IL H EL M I N A. 

IJe ,J/iniater flan Koloniën, ($et.) IDIINBUBG. 

IJe Miniater 11an Marine, ELLIB. 

JJe Minister van J.utitie, J. A. Lon:r. 

(Uitgeg. 26 .April '1908.) 

ÀpYil 1903. BBBLUIT, houdende beeliBBiD!I: 
dat wanneer van twee in hetzelfde jaa.r ge• 
boren broeders een op grond van art. ·46 
sub 2°. der Militiewet 1901 van den militie• 
dienst wordt vrijgesteld, dan art. 60 j•. art. 47, 
laatste lid dier wet buiten toepassing blijft, 
en du, de ander, onafhankelijk van eene 
tnsscben hen aangegane overeenkomst, tot 
den dienst moet worden aangewezen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

W. 0 . A. LANS te lJelft, te~n de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 
26 Jaunari 1903, n°. 4,2, omtrent zijn zoon 
GuBBBRTUS WILLKK LANS loteling voor de lfohting 
der nationnle militie van 1908 uit de gemeente 
IJetj,; 

Den Raad van State, afdeelinp; voor de ge
schillen van beatnnr, geboord, advies van den 
26 Maart 11108, n°. 48 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
fünnenlan dsche Zaken van 7 April 1903; n°. 744 
M., afd. M. en R; 

Overwegende, dat bij de loting mor bovenge• 
noemde lichting gebo11den de tweelingbroeders 
GrJSBEBTUB WILLllill LANS en JAN LBENDEBT LANS 
onderacheidenlijk hebben getrokken nummer 40 en 
nummer 127, dat zij voor den militieraad ver• 
echenen, hebben medegedeeld, dat zij ingevolge 
art. 50 in verband met de laatste alinea van 
art. 47 der Militiewet 1901, de overeenkomst 
hadden aangegaan, dat bij die het hoogste nummer 
bad ii:etrokkeo, voor den dienst zon worden aan• 
gewezen en hebben verzocht dat nu G11SBKBTUB 
WILLBK, de houder van het laagste nummer van 
den dienst mocht worden vriJgeateld; dat de 
militieraad de uitepraak betreffende G. W. LANS 
beeft aangehouden totdat omtrent de geschiktbeid 
van JAN LEENDEBT eene beslissing was genomen ; 

'dat nadat daarop JAN LEENDERT was vrijge
steld weii:enil lich4ams~breken, GIJStJl!lB.TUS WILLEK 
tot ·uen dienst ia aangewezen door den militie

raad die oordeelde dat in dit geval art. 50 der 
Militiewet 1901, niet , toepasselijk en dus de aan
gegane overeenkomst niet van kracht was; 

dat de vader der lotelingen W. 0. A. LANS 
hierop bij Gedepnteerde Staten bezwaren heeft 
ingebracht aanvoerende, dat de wet de vrijheid 
tot het sluiten van zoodanige overeenkomst on
voorwaardelijk verleent en geen uitzonder ing be• 
helst voor het ii:eval dat degene der broeders, 
die krachten• die overeenkomst tot den dienst 
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zon moeten worden aangewezen, als verkeerende 
in een der in art. 45 der wet genoemde gevallen 
recht op vrijstellin11: van dienst heeft, zoodat de 
nitspraak in strijd zou zijn met de wet; 

dat Gedeputeerde Staten echter bij uitspraak 
van 26 Januari 1908, met handhaving van de 
uitspraak van den militieraad waarbij G. W. LANS 

tof den dienst is aangewezen, de daartegen inge
brachte bezworen ongegrond hebben verklaard; 
· dat zij daarbij hebben overwogen dat ort. 50 
der Militiewet 1901, handelende over het geval 
dat twee of meer in het zelfde jaar geboren 
broeders • tot den dienst moeten worden aang,i
wezen", voorschrijft dat die aanwijzing alleen zal 
geschieden van de keljt of is hnn getal oneven 
van de grootde lieljt; dat de strekking van dit 
Y'OOrschrift is, te voorkomen, dat broeders in het 
zelfde jaar geboren, zich niet kunnen beroepen 
op broederdienst en daarom voor dusdanige broeders 
de aanwij:;ing van een van beiden doet gelden 
voor dÏe11.Jt zoodat de ander kan worden vrijge
steld, dat- art. 47 alinea 4 (hetwelk bij art. 50 
toepasselijk is verklaard) hieraan het voorrecht 
verbindt dat de heide broeders onJerling knnoen 
uitmaken voor wie van beiden de militiedienst 
het min~t bezwarend i$, eeu voorrecht dat de 
wet hun zonder nadeel voor hunne m_edelotelingen 
kan verleenen, dat er evenwel voor den wetgever 
geen enkele grond bestond om aan twee in het 
zelfde jaar geboren broeders verdere voorrechten -
en zulks ten koste van hunne medelotelingen te 
verleeoeo; dat de wet zulks doen zon imlien zij 
aan twee broeders, van welke één de honder van 
het hoogste nummer ongeschikt is voor den dienst, 
de gelegenheid gaf om, door den honder van dit 
nummer voor aanwij_zing in aanmerking te doen 
komen, heiden te worden vrijgesteld; dat deze 
opvatting ~heel strookt met hetgeen de ge• 
schiedenis leert omtrent de wijûgin11: van den 
tekst van art. 52 der Militiewet van 1861 thans 
art. 50 der Militiewet 1901; dat immers bij 
eene vergelijking van het onde met het nienwe 
artikel in het oog springt, dat voor de uit• 
drnkking • worden twee of meer broeders in het 
zelfde jaar dienstplichtig" in de plaats is gesteld , 
indien twee of meer in het zelfde jaar geqoten 
broeders tot den dienst moeten worden aangeweien; 

dat zulks blijkens de toelichtiu11: in de Memorie 
van Antwoord van het ontwerp is geschied om 
dnidelijker dan tot nu toe te doen nitkomen, dat 
de broedera, aan wie uit een of anderen hoofde 
vrijstelling moet worden verleend, voor · de toe-

passing van dit artikel buiten aanmerking blijven; 
dat de militieraad dns te recht art. 60 der wet 
in dit gen! niet van toepassing heeft geoordeeld 
en dat de aan.wijzing tot den dienst van G. W. 
LANS overeenkomstig de wet- heeft plaats !l:l'hlld; 

dat W. 0. A. LANS van de nitspraak van Ge
deputeerde Staten bij Ons in beroep gekomen, 
heeft te kennen gegeven dat wat ook de bedoeling 
der Regeering moge geweest zijn, de wet, zooals 
zij luidt de bedoelde overeenkomst onvoorwaarde
lijk to.?laat; 

Overwegende, d11t het hier geldt de vraag of 
art. óO der wet betrekkelijk de nationale militie 
in dit R9Val van toepassin11: ie ; 

welk artikel voorschrijft dat indien twee of 
meer in het zelfde jaar geboren broeders tot den 
dienst moeten worden aangewezen, die aanwijzing 
alleen geschiedt ten aanzien van de helft van hun 
getal of is dit oneven alleen ten aanzien van de· 
p;rootere helft en de andere helft of de kleinere 
helft van den dienst wordt vrijgesteld en dat 
daarbij het laatste lid van art. 47 van toepaa
sing is; 

dat die vraag ontkennend moet worden heant
W!)Ord, vermits de tweelingbroeder J. L. LA.NB 

op grond van a1-t. 45, 2°., der genoemde wet van 
den dienst is vrij!l:fsteld en van hem dus niet 
kan worden gezegd dat hij tot den dien&t moet 
worden aangewezen , 

dat dus ook het laatste lid van art. 47 waarop 
appellant zich beroept hier niet van toepaasin1t is; 

Gezien de wet betrekkelijk de nation11le militie; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 

met handhaving van het bestreden besl11it, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnen landsche Zaken is 
belast enz. (W. v. B. A.) 

11 .Jpril 1903. WBT, tot aanvulling en wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht. S. 101. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ur 1902/1908, . n°. 126, 
1-10. 

Hand. id. 1902/1903, bladz. 926-931, 1014, 
1017-1019, 1026-1043, 1046- 1122, 112-4-
1172. 

Hand. l• KamtJr 1902/1903, bladz. 260, 261, 
263-268. 

WIJ WILHELMINA, BNZ ••• doen te weten, 
A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is het Wetboek van Strafrecht op 
enkele p11nten aan te vnllen en te wijzigen ; · 

Zoo ia het, dot Wij, den Raad van .State, enz. 
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Art. 1. Àrtikel 284 van voormeld Wetboek 
wordt gelt•zen als volgt : 

Met gevang-enisstraf van ten hoogste negen 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden wordt gestraft: 

1 °. hij die een ander door geweld of eenige 
andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld 
of eenige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen 
dien ander, hetzij tegen derd~n, wederrechtelijk 
dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden; 

2°. hij die een ander door bedreiging met smaad 
of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen 
of te ·dulden. 

In het geval onder 2°. omachreven wordt het 
misdrijf niet vervolgd dan op klachte van hem, 
tegen wien het gepleegd ia. 

Na artil:el 426 van voormeld Wetboek wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Àrtil:et 4266i.r. Hij die wederrechtelijk op den 
openbaren weg een ander in zijne _vrijheid van 
beweging belemmert of met een of meer anderen 
zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk ver
klaarden wil blijft opdringen oChem op hinderlijke 
wijze blijft volgen , wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste eene mund of géldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

Art. Il. Na artikel 358 van voormeld Wet• 
boek worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, 
luidende: 

Àrtil:el 3586i.r. De ambtenaar of tenig in het 
openbaar spoor wegverkeer voortdurend of tijdelijk 
werkzaam gesteld persoon , niet behoorende tot 
het personeel van een spoorweg, waarop uitsluitend 
met beperkte snelheid wordt vervoerd, die, met 
het oogmerk om in de uitoefening van eenen 
openbaren dienst of in het openbaar spoorweg• 
verkeer stremming te veroorzaken of te doen voort• 
doren, nalaat of, _op wettig gegeven last, weigert, 
werkzaamheden te verriohten , waartoe hij zioh 
uitdrukkelijk of uit kracht van zijne dienatbe· 
trekking heeft verbonden, wordt gestraft met ii:e• 
vangeniBBtraf van ten hoogste zes maanden of 
geld~te van ten hoogste driehonderd gulden. 

Àrtil:el 368ter. Indien twee of meer personen 
ten içevolge van samenspanning het misdrijf plegen 
in het vorig artikel omachreven, worden de achul• 
digen, zoomede de leiders of aanleggers der samen
spanning, geatraft met gevangenisstraf van ten · 
hoogste twee jaren. 

Àrtil:el 358qualt!f'. Indien het oogmerk, bij 
artikel 368bi.r omachreven, wordt bereikt, wordt 
gevaugenisstraf opgelegd, 

in het geval van art. 3686i.r van ten hoogste 
een jaar; 

in het geval van artikel 31i8tt!f' van t.en hoogste 
vier jaren 

Àrtil:el 380 van voormeld Wetboek wordt ge• 
lezen als volgt : 

Bij veroordeeling wegens een der in de arti
kelen 359, 363, 364, 366, 373 laatste lid; en 
379 eerste lid, omachreven misdrijven,; kan ont
zetting van de in artikel 28 n••. 3 en 4, bij 
veroordeelingwegena een der in de artikelen 3586i.r, 
358ter en 358quatt!f' omschreven misdr ij ven, ont
z.etting van de in artikel 28, n••. 1.-S vermelde 
rechten worden uitgesproken. 

Slotbepa_ling. 

Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en be velen, enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den llden April 1903. 

(get.) W I L H EL M I NA. 
lJe Mmi.rter 1'an J,utitie, ($t!t.) J. A.. Lo.JUF. 

(Uitgeg. 11 .J.pril 1903.) 

11 ÀJ>nl 1903. Wwr, tot verhooging van het 
aent,te hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het die~stjaar 1903. S. 102. 

Bij deze wet wordt na verhooging van twee 
artikelen het totaal der Sde Afd. van dit hoofd
stuk nader vastgesteld op / 3,288,587 ; dat der 
4,de Afd. op / 7,992,903 en het eindoijfer op 
/ 25,317,786. 

11 À.pril 1903. Wrr, tot het instellen van een 
onderzoek · ten aanzien van de rechtsverhou
dingen en de voorwaarden waaronder het 
personeel bij het spoor wegbedrijf in dienst 
is. S. 108. 

Bijl. Ha,ul. 2• Kamer 1902/1903, n°. L27, 1-7; 
Hand. id. 1902/1903, bladz. 926- 931, 1014, 

1017- 1019, 1026- 1043, 104.ö-1122, 1175. 
Hand. l• Ka,,.,,, 1902/1903, 6ladz. 2110, 261, 

263-268. 
Wu WILHELMJNA, B.Nz ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het ,wenachelijk is een onderzoek in te stellen ten 
aanzien van de reehtaverhondingen en de voor• 
waarden, waaronder het personeel bij het spoor
wegbedrijf in dienst is; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Door Ons wordt eene Staatscommissie 

benoemd om een onderzoek in te stellen naar de 
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rechtsverhoudingen en de voorwuarden, waaronderi, 
het penoneel bij het : spoorwegbedrijf in dienst 
is, en naar de grieven , die bij het personeel be
ataan, alsmede de vraag te overwegen of er, en 
zoo ja, welke wijzigingen in beide gewenscht zijn · 
te achten, en desvereiseht voorstellen te doen om 
zulke wijzigingen op den meest doeltreffenden voet 
in te voeren en voor de toekomst te waar• 
borgen. 

2. De in het vorige artikel bedoelde Staats
-commissie bestaat uit vijf leden, waarvan één 
lid tevens voorzitter. Aan die Staatscommissie 
worden dolr Ons een secretaris, welk~ als zoo
danig eene door Ons te bepalen bezoldiging geniet, 
en een of meer adjunct-secretarissen toegevoegd. 

Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen 
door het oudste aanwezige lid, de secretaris door 
een adj nnct-secretaris of •en Jid , door den voor
zitter ann te wijzen. 

3. De Staatscommissie of de door haar gemach-_ 
tigde leden uit haar midden hebben te allen tijde 
toegang tot den spoorweg en tot de daartoe be
hoorende werken en gebouwen, mits telkens ten 
minste twee leden gezamenlijk optreden. 

Wordt hun de toegang geweigerd, ook :na ver
toon VI\U hunne macht.iging, dan verschaffen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken arm. 

Tot het binnentreden tegen den wil van den 
bewoner in gebouwen, woningen zijnde. of alleen 
door eene woning toegankelijk, kan Onze Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid hun een 
algemeenen of een bij zonderen · schriftelijken Jast 
verleenen, bij het binnentreden te vertoonen. 

Van dit binnentreden wordt door hen proces
verbaal opgemaakt en binnen tweemaal vier en 
twintig uren aan dengene, in wiens woning is 
binnengetreden, in afschrift · medegedeeld. 

4. Tot het afnemen van verhooren van getuigen 
en deskundigen houdt de Staatscommissie zitting 
ter "plaatse, door haar naar gelang van omstan
digheden te bepalen. 

Bij elk verhoor wordt de tegenwoordigheid v·au 
ten minste twee leden vereischt. 

i>e Commissie is bevoegd tot bijwoning van 
hare zittingen schriftelijk uit te noodigen ten 
hoogste drie personen, niet-leden der Staatscom
missie, die met het·_ onderwerp van het af te 
nemen verhoor bijzonder vertrouwd kunnen wor
den geacht, welke personen alsdan aan dat ver
hoor mogen deelnemen. 

De handhaving · van de orde in de zittingen der 
Staatscommissie is aan den voonitter opgedragen, 

die daartoe desnoods de hui p van den ster ken 
arm kan inroepen. 

5. De secretarie maakt een zoo volledig mogelijk 
proces-verbaal op van elk afgenomen verhoor, waar• 
toe hij zóo mogelijk wordt bijgestaan door een 
of meer stenografen of tachygrafen , door den 
voorzitter der commissie aan te wijzen, en te be, . 
zoldigen volgens door _ Onzen Minister van Water· 
staat, Handel en Nij verheid goedgekeurde over• 
eenkomst. Het alzoo in geschrift gestelde wordt 
onderteekend door den voorzitter en den secre
tarie alsmede door den gehoorden getnige of des• 
kundige, nadat het dezen is voorgelezen en hij 
verklaard beeft daarbij te volharden. Indien de ge
tuige of deskundige niet teek enen kan of wil, wordt 
daarvan aan den voet van het proces-verbaal, zoo 
mogelijk met opgave van de reden, melding gemaakt. 

6. Alle ingezetenen en andere binnen het Rijk 
in Europa verblijfhoudende personen, met uitzon
dering van de hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur, zijn verplicht aan de oproo• 
pingen tot verhoor, door de Commissie uitgevaar
digd, te voldoen, en alle openbare ambtenaren zijn 
gehouden om, in overeenstemming met de bij deze 
wet gemaakte of daarbij toepasselijk verklaarde 
bepalingen, gevolg te 11:even aan de vorderingen 

: der Commissie, welke deze tot uitvoering van haren 
1 ast noodig oordeelt. 

7. De artikelen 4, 5, 6, eerste lid, 7, derde Jid, 
8, 9, 10, 11, lS, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
eerste en tweede lid, 21, 22, 23, eerste en tweede 
Jid, en 27 der wet van 5 Aognstos 1850 (Staats• 

blad n°. 45) tot regeling van het recht van onder• 
zoek (enquête),' zooals die is- gewijzigd bij de wet 
nn 31 December 1887 (Staatsblad n•. 265) zijn 
ten deze toepasselijk, met dien verstande, dat, waar 
in die artikelen gesproken wordt van .commissie" 
of .commissie van onderzook", daarvoor bij de too• 
passing ten deze gelezen wordt: .staatscommissie".' 

8. Aan verschenen of uit krachte van een bevel 
van _ medebrenging medegebrachte itetnigen en 
deskundigen en aan de niet-leden der Staats. 

'. commissie, die ingevolge het derde Jid van arti• 
kei 4 een harer zittingen bijwonen, worden, wan-

: nee_r zij vergoeding verlangen, toogeschat de reis
en verblijfkosten, die zij, met inachtneming· van 
bnm;ien maatsehappelijken stand geacht kunnen 
,worden werkelijk te hebben mooten nitgeven, be
''.llevens eene billijke scbadeloossteiling voor tijd-
verliea, indien zij kunnen geacht worden nadeel 
door tijdverlies te hebben geleden. 

De toeschatting wordt geplaatst aan den voot 



158 H - 20 APRIL 1903. 

der oproeping of der akte van dagvaarding of 

der schriftelijke uitnoodiging door den voorzitter 

der Staatscommissie, of in het geval, bedoeld in 

artikel 7 der wet van 6 Angnstns 18 50 (Staata-
l>lad n•. 45) door den kantonrechter. ' 

De toeschatting wordt voldaan op qnitantie of 
eenig geldig bewijs van uitbetaling van den recht-

l ebbende door den ontvanger der registratie in 
wiens kring het verhoor heeft plaats gehad of de 
getuige of deskundige woont, en die overeen

komstig het verlangen van dezeo bij de toeschat
ting is aangewezen. 

9. De kosten van de verrichtingen door deur• 

waarders te doen, worden berekend op den voet 

van het tarief van gerechtskosten in strafzaken. 
10. De Staatscommissie brengt aan Ons verslag 

nit aangaande de uitkomsten van het door hnar 

gehouden onderzoek. 
Dit verslag bevat de voorstellen , waartoe dit 

onderzoek baar aanleiding geeft en gaat vergezeld 
nn de noodige bescheiden. 

11 . Deze wet zal van kracht blij ven tot 1 Ja
nuari 1904. 

Op dat tijdstip gegijzelde getuigen of deskun
digen worden terstond ontslagen. 

Lasten en bevelen , enz. 
GegeYen te 's Gravenhage, den llden April 1903. 

/_get.) W IL H E L M I N A. 
De Mm. van Wawataat, Handel en Ni,j1Jerkeid, · 

/_get,) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 11 .Jpril 1903.) 

11 .Jpril 1903. MISSIVE van den Minister van 
Biunenlaudsche -Zaken aan de Gedeputeerde 

Staten der provinciën, betreffende het po:ctvrij 

verzenden van stukken die niet den open
baren dienst betreffen. 

Eenige in den laatsten tijd in onderscheidene 

provinciën voorgekomen gevallen, waarin van wege 
een gemeentebestnnr stukken, die niet den open

baren dienst betroffen, portvrij waren verzonden, 
geven mij aanleiding Uw college ïe verzoeken den 
gemeentebesturen in Uw gewest hunne verplich
tingen in deze in herinnering te brengen en hen 
tevens uit te noodigen ook de ondergeschikte 
ambtenaren, voor zoover hno de verzending van 

dienstbrieven is opgedragèn, nitdrnkkelijk op. het 
voorschrift van art. 27 der wet van 15 April 
1891 (Staatsl>laá n°. 87) te wijzen. 

De Mini.rter van Binnenlandscke Zaken, 
Voor den Minister , 

De Secref.ari.r- Generaal, ( get.) DI1CKMEESTER, 

14 Ápril 1908. !d"ISSIYE . van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de 

Commissarissen der Koningin in de provin• 
ciën, betreffende het geven van inlichtingen 
nopens de verwachtingen van den te velde 

staanden oogst. 
Ik heb de eer U H.E.G. te berichten, dat de 

inlichtingen nopens de verwacktingen van den te 

velde staanden oogst, bedoeld bij de aanschrijving 

van het Departement van Binnenlandsche z"keu 
d.d. 22 Juli 1857, n". 160, 6de afdeeling, voor 
zoo veel lJ w gewest betreft, voortaan niet meer 
door U aan mijn Departement behoeven te wor

den ingezonden, aangezien de daarop betrekking 

hebbende gegevens mij door de rijkslandbouw- en 
rijkstninbouwleeraren rechtstreeks znllen worden 

verstrekt. 
In verband hiermede zullen U ook de tabellen, 

bestemd voor de burgemeesters, ter invnlling van 

gegeven& voor het oordeel omtrent den oogst niet 
tneer worden toegezonden. Ook omtrent dat oor
deel zullen de noodige gegevens in het vervolg 

hoofdzakelijk vèrschaft worden door de rijksland

en rijkstninbonwleeraren. 
VerDIOedelijk zullen die ambtenaren, ter ver

strekking van voornoemde opga ven, somtijds op 

hunne benrt inlichtingen hebben in te winnen. 

Voor zooveel zij zich daartoe mochten meenen te 
moeten wenden tot hoofden van gemeenten, ver

trouw ik dat dezen zich steeds zullen beijveren 

de ambtenaren met hnnne voorlichting ter zijde 

te staan. 
Terwijl U H.E.G. wordt verzocht den tot Uw 

gewest behoorende burgemeest~rs, voor zooveel 
het hen aangaat, met het bovenstaande wel te 

willen in kennis stellen, voeg ik hieraan nog toe. 
dat, zoowel · de bewerking der bovtnbeddelde ge
gevens voor het · oordeel omtrent den oogst als 

die betrekking hebben op het eigenlijk landl>ouw
veralag, eerlang niet meer door het dagelijksch 

bestuur van het Nederlandsch Landbouw-comité 
zal° p;eschieden, doch door de afdeeling Landbouw 
bij zijn Departement. 

J)e Min. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid. 
(get.) DE MAREZ Or&NS. 

20 .Jpril ·1903. BESLUIT, _houdende machtiging 

op den Minister van Oorl011: tot het met 
verlof huiswaarts zenden van miliciens der 
lichtingen van 1900 en 1901. S. 104. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. . 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat. 
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Minister van Oorlog', van 18 April 1908, Ka• 
binet Litt. IJ••; 

Gelet op art. llO, eerste zinsnede, der Militie• 
wet 1901 (Staaublad n°. 212 van 1901), aan
gevuld bij de wet van 20 Jnni 1902 (Staat,
blad n°. ll9) ; 

Gezien Onze bes! 11iten van 6 J<'ebruari 1903 
(Staatablad n°. 68) en van 11 Maart 1903 (Staaf,. 

blad n°. 82); 
Machtigen Onzen Minister van Oorlog, de ver• 

lofgangers der lichtingen van llJOO en 1901, 
welke zich thans krachtens Ons eerstverm«:ld be
sluit bij de re!l,' imenten Infanterie en het korps 
Genietroepen onder de wapenen bevinden , naar
mate zij voor den dienst knnlien worden gemist, 
weder ingevolge art. 118 van even vermelde wet 
met verlof hoiewaarts te zenden te beginnen met 
de lichting van 1900 op een door dezen Minister 
,oor elk der genoemde korpeen te bepalen dag. 

Onze Minister van Oorlog is belBBt met de 
uitvoering van dit beelnit, hetwelk in het Staat,
/Jlad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten April 1!103. 
(get.) W I L HEL MI NA. 

De .Ki11uter van Staat, Mi,iuter oan Oorlog, 
(get.) J . W. llEROANBIUS. 

( Uitgeg. 22 April 1903.) 

21 Ápril 1903. BESLUIT, houdende aanwijzing 

vnn de gemeente Maaatricllt als l0t1plaats 
van goederen bij in voer langs spoorwegen. 
s. 105. 

W1,1 WILHELMINA, ENZ.· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën d.d. 17 April 1908, n°. 13, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien de artikelen 42 en 63 der .Algemeene 
wet van 26 Augnatus 1822 (Staatsblad n°. 38), 
artikel 2 § 3 der wet van 1 Mei 1863 (Staat,
blad n°. 47) en de artikelen 1, 43 en 53 van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Sta1Jt1• 
blad n°. 19), gewijzigd bij dat van 12 Maart 
1876 (Staat,blad n°. 63); 

Gelet op de Koninklijke beslniten VRn 12 Juni 
1839 (Staat,ólad n•. 23) en 13 Mei 1863 (Staata
blad n•. 69) en op . de artikelen 4 en 6 van het 
Koninklijk besluit van 16 April 1872 (Staats
blad n°. 47); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De gemeente Maaatricllt_ wordt aange

wezen voor de loeaing van ~ederen, ingevoerd met 
spoortreinen op deu voet van voormeld gewijzigd 

Koninklij k besluit van 26 Maart 1872, ook van 

vernissen en andere alcoholhondende vloeistoffen, 
waarvan de invoerder krachtens artikel 2 § 3 der 
aangehaalde wet van 1 lfei 1863 het opnemen 
van de juiste aterkle vordert. 

2. Dit besl11it treedt in werking den laten 
Mei 1903. 

Onze Minister van Financiën is belast met J.e 
uitvoering van dit l>ealnit, dat in het Staat16lad 

zal wor~en geplaatst. 

Het Loo, den 2lsten April 1903. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minuter van Financiën , 
(.flet.) HAllTI!: VAN T i:CKLENllURG, 

( Uitgeg. 28 April 1908,) 

23 Ápril 1903. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van het kantoor Gendrillgen voor den in-, 
uit• en doorvoer van goederen langa spoor
wegen. S. 106. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 18 April 1903, n°. 63, Invoer• 
rechten en Accijnzen ; 

Gezien de artikelen 87, 42, 63, 66 en 7 5 der 
Algeme~ne wet van 26 Augnstos 1822 (Staat,. 
blad n°. 38), artikel 97 der wet van 20 Jnni · 
1862 (Staat,blad n•, 62), artikel 35 der wet van 

20 Juli 1870 (Staat.Jo/ad n°. 127), artikel 5l der 
wet v-an 25 Jnli 1871 (Staatsólad n°. 92) en de 

artikelen 1, 43 en 53 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (St11.at1ólad n°. 19) gewijzigd 
bij dat van 12 Maart 1876 (Staat1bkzd 'n°, 53); 
· Gelet op de Koninklijke beslniten van 10 De

cember 1822 (Staat1ólad n°. 60), 20 April 1868 
(Staatsólad n°. 23), 16 September 1870 (Staau
blad n•. 161), lil December 1871 (Staat,blad 
n°. 130, en op de artikelen 4 en 5 van het Konink
lijk besluit van.15 April 1872 (Staatsbladn•41); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het kantoor Gendringen ·wordt mede 

opengesteld : 
a. voor de inklaring van goederen, die langa 

den apoorweg (tramweg) Ia11elborg-Ge1<dn"ge1t 
worden ingevoerd overeenkomstig het voormeld 
gewijzigd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
en voor de lossing van goederen met vracht- of 
volglijst volp;ena de artikelen 4 en 6 von het 
voormeld Koni nklijk besluit van 15 April 1872; 

6. voor den uitvoer lan!l,'8 genoemden spoorweg 
van alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd, 
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bier en wijnJ ook met afaehrij ving of ternggaaf 

van den accijns ; 
c. voor den doorvoer lange dien spoorweg. 
2. Dit beslnit treedt in werking den 1 Mei 11103. 
Onze Minister van financiën is belast· met de 

nitvoering van dit bealuit, dat in . het Staat8blad 

en in de Staat1coura11t zal worden geplaatst . 
Het Loo, den 23aten April 11103. 

(get.) WIL HEL MINA. 
Ik Afát,uter oan Fiiuzwië11, 

(get.) HAB.Tlli v AN TECKLENBUBO. 

( Uitgeg. 211 April 11103.) 

23 Ápril 11103. BESLUIT van den Minillter van 
J nstitie, hondende va,tatelling van het fur• 
mnlier bedoeld in art. 40 der Beroepswet. 

De Minister van J astitie; 
Gezien art. l van het Koninklijk besluit d.d. 

12 December 11102 (Staatablad n°. 218); 
Stelt vast het formulier, waarbij de kenniege• 

ving bedoeld in art. 40 der Beroepswet zal wor• 
den gedaan ah volgt: 

De voorzitter van den Raad van Beroep (Onge• 
vallenverzekering) te . 
brengt ter kennis van 

dat 

lid van voo;noemden Raad van 
plaat1Vervangond lid 

Beroep, werkzaam 
in dienst van ~dresseerde 
ia de onderneming WB!lrvan geadresseerde bestuur
der is 
in dienat van (a) . 

en: wel (6) • 

v-&n welk bedrijf geadNlP84lMe als leider optreedt 

op . 
ten. ure, 
ter tereohttitting 

in ra.adkawer 

a. a., 
eeae bijeenkomst van dien raad ~ 

moet bijwonen. • 

De r oorzitter •oornoemd, 

(a) In te vallen het publiekrechtelijk lichaam 
in wellra dienst het lid of plaatsvervangend lid 
werkzaam ia. 

(61 Te omschrijven het bedrijf waarin het lid 
of plaatsvervaugend lid werkzaam ia. 

's Gravenhage, den 23stea April 11103. 

Ik Mi11ister ooornoemd, (gt!t.) J. A. LOEl'l". 

·24 Ápril 11103. HKSLUIT, tot regeling van den 
werkkring en de bevoegdheden van de bij 
artikel 12 der Arbeidswet en artikel Il der 
Veilip:heidawet bedoelde inspecteurs en verdere 
ambtenaren. S. 107. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de. voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 }'ebruari 11103, 
Littera G, afdeeling Arbeid; 

Gezien f 3 en de artikelen 18, 111 en 20 der 
, Arbeidswet (wet van li Mei 18811,. Staat,blad n•. 48, 
. laatstelijk gewijzigd door de wet van 21 October 

11102, 
0

Staat8blad n°. 185), § 4 en de artikelen 21, 
22 en 23 der Veiligheidswet (wet van 20 Juli 18115, 
Staat,blad n°. 137) en het Koninklijk besluit van 
18 Mei 11100 (Staat,6/ad n°. 74), laatatelijk ge
wijzigd door het Koninklijk beslnit van 13 Fe• 
bruari 11102 (Staatsblad n°. 32); 

Den Raad van State gehoord (ad viea van den 
31 Maart 11103, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van voornoemJ.en 
Mioiater van 20 A.pril 11108, n°. 3412, afdeeling 
Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
tot ~ling l"an den werkkrinir en de.bevo~

heden van de bij artikel 12 der Arbeidswet en 
artikel Il de,r Veiligheidswet bedoelde inspecteurs en 
verdere ambtenaren, de volgende bepalingen vast te 
stellen, welke hnnne instrnctie zullen uitmaken. 

Art. 1. De bij artikel 12 der Arbeidswet en 
artikel Il der Veiligheidswet bedoelde inspecteurs 
en verdere ambtenaren dragen den titel van: 

a. inspecteur, adjunct-iospectenr, adjunct-inspec• 
trice, opzichter of opzichteres van den arbeid; 

6. medisch-adviseur of electro•technicns bij de 
arbeidsinspectie. 

2. Voor het toezicht op de o,itvoering van de 
Arbeidawet en van de Veiligheidawet wordt het 
Rijk verdeeld io negen arbeidsinspectiën, waarvan 
de late omvat de provinciën Limburg en Noo1·d· 

braba11t; 
de 2de de provincie Zeeland en dat gedeelte 

der provincie Zuid/tolland, dat gelegen ia bezuiden 
den rechter oever van de Lel:, de Niextoe Maa8, 
het &/tnr en den Nieu11J1!11 Waterweg, benevena 
de gemeente R.otterdam ; 

de 3de dat gedeelte der provincie Zuidh0Zla11d, 

dat gelegen ia benoorden den rechter oever van 
de Lel:, de Nietnoe Maai, het Sch11Mr en den Nieu
fD1!11 Walet11Jl!fl, met uitzondering van de gemeente 
R.otterdam ; · 

de 4de dat gedeelte der provincie Noordholland, 
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dat go.legen ie bezuiden de noordelijke oevers van 
het Noordueftanaal en het IJ - met uitzonde
ring van het bezuiden die oevers gelege.n 11=eileelte 
der ~meente Zaanda,n - de benoorden de ge
noemde oevers geleiren gedeelten van de gemeenten 
.dTMtlé'"dam . en Yeum, het niet tot eenige pro
vincie behoorende watergebied de& Rijke; 

de 5de dat gedeelte der provincie Noordlzolland, 
dat 1-(elegen ia benoorden de noordelijke oevers 
van het NO!lrdzeekanaal en hêt IJ - met uit
zondering van de benoorden die oevers gelegen 
gedeelten vun de gemeenten Á11Uterdam en Ye~ 
.,en - het bezuiden de genoemde oevers gelegen 
gedeelte der gemeente Zaattdam; 

de 6de de provincie Utreclzt ; 
de 7'le de provinciën Gelderlattd en Overij111el; 
de Sste de proviuciën Dretttlle en Groningen; 

de 9de de provineie Frie11latuJ. 
3. Het toezicht wordt in iedere arbeidsinspectie 

uitgeoefend door eenen inspecteur , onder wiens 
bevelen een of meer van de overige in artikel 1, 
sub a, genoemde DJD.htenaren werkzaam kunnen 
worden gesteld. 

Onze )Jiniater van: Binnenlandsche Zllken wij'at 
den in het vorige lid beiloelden ambtenaren een 
of meer arbeidsinspeotiën, waarin zij bevoegd zullen 
~ijn, benevens eene standplaats aan. Van dtze 
aanwijzingen doet Onze genoemde Minister zoodra ' 
mogelijk meiledeeling in de Maat11courattt. 

4. De in artikel 1, snb IJ, bedoelde ambtenaren 
oefenen 1062licht uit in het geheele Rijk. Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken wijst hun eene 
st,mdplaats aan en doet van die aanwijzing zoodra 
mogelitk mededeelinii: in de Staat11coura11t. 

5. Alvorens hno .ambt te aan'9aarden le,zgen de 
in artikel l beilqelde ambtenaren in handen van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken den 
eed of de belofte af van ijverig , nauwgezet en 
onpartijdig de plichten te zullen nakomen, welke 
hun ambt medebrengt. 

6. De in art.ikel l bedoelde ambtenaren be
kleeden geen ander ambt of andere bediening ron
der Onze toestemminp: en nemen middellijk noch 
onmiddellijk deel aan bedrijven of ondernemingen 
van fabrieb- of ambachtsnijverheid. 

7. Ia een inspecteur, de medi&cb-advisenr of . 
de electro-technicus gedurende langer dan twee 
dagen verhinderd zijn ambt waar te nemen of 
wenACht hij geilnrende langer dan twee d~n 
tijdelijk van de waarneming van zijn ambt te 
worden ontheven, dan behoeft hij verlof van Oozen 
Minister van Binnenlnndscbe Zaken. 

1903. 

Een inspecteur kan aan een onder zijne bevelen 
werkzaam gestelden ambteoaar, als bedoeld in 
artikel 1, sub a, verlof voor niet langer dan 
4o dagen verleenen. Hij verleent aan znlk een 
ambtenaar geen verlof voor la11geren termijn dan 
na bekomen machtiging van Onzen genoemden 
Minister. 

Voor zo~ver de · in artikel l,. sub a, bedoelde 
ambtenaren daartoe niet krachtens artikel 22 , 
late lid, bevoegd zij-o , begeffil -z~ zich ten be
hoeve van den dienst nwt buiten huDne inspectie 
dan na opdmcht van Onzen genoemden Minister. 

8. Voor den tijd van ziekte, verlof, afwezigheid 
of ontstentenis van een inspecteur kan Onze 
Minister van Binnenlandscbe Zaken een der andere 
inspecteurs aanwijzen als ook in diens arbeida
inepectie bevoey;d. 

Voor den tijd van ziekte, verlof; afwezigheid 
of ontstenten is van een der onrige in artikel 1, 
sub a, ~edoelde ambtenaren kan Onze genoemde 
Minister een der andere ambtenaren· aanwijzen 
als ook in diens arbeidsinspectie bevoegd. Van 
de aanwijzingen, in dit artikel bedoeld, doet On1e 
genoemde Minister zoodra mogelijk mededeeling 
in de Staatscourant. 

9. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 
in artikel l bedoelde ambtenaren steeds voorzien 
van eene hno door Onzen Minister van Binnen• 
landsche Zaken af te ireven le11:itima.tiekaart. 

10. De in artikel l bedoelde ambtenaren volgen 
de bevelen op hno door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ·gegeven. 

11 . De inspecteurs bonden toezicht op de ver• 
richtingen der onder hnnne bevelen staande amb
tenaren. 

12. De inspecteurs zijn belut met het toezicht 
op de uitvoerinir van de Arbeidswet en van de 
Veiligheidswet en van de naar aanleiding van die 
wetten uitgevaardigde Koninkl ijke besluiten en 
min isterieele voorschriften. Zij bezoeken daartoe 
de plaatsen, die aan hun toezicht zijn onderworpen. 

De overige in artikel l, sub a, bedoelde ambte
nnren staan den inspecteur bij in het vervullen 
van zijne taak. Zij worden door hem meer in 
het bijzonder belast met het bezoeken dtr plaatsen, 
die aan hnn toezicht zijn onderworpen, en met 
het opsporen van overtredingen van de in het 
eerste lid bedoelde wetten en Koninklij ke bt'elniten. 
Zij volgen de bevelen op van den inspec'l:enr en 
geven hem zoowel mondeling ab sehriftelijk de 
door hem verlangde inlichtingen. 

13. De meilisch•adviseur is naast de inspecteurs 
11 
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belast met het toezicht op de nitvoering der be
palingen van de in artikel 12, late lid, bedoelde 
wetten, bealniten en voorschriften, die in het 
belang van de gezondheid van bij den arbeid 
betrokken personen zijn vastgesteld. 

Bij de uitoefening van dit toezicht -handelt hij 
steeds in overleg met den ter plaatse bevoegden 
inspecteur. 

14: De medisch-adviseur geert Onzen Minister 
van Bi01:enlandsche Zaken 100 apoedig mogelijk 
kennis van elke afwezigheid van zijn standplaats, 
welke vermoedelijk langer dan eene week zal 
doren of welke tegen de verwachting langer dan 
dat tijdsverloop dunrt. 

15. De medisch-adviseur zendt aan Onzen Mi
nister van Binnenlundsche Zaken op door dezen 

te bepalen tijdstippen een beredeneerd verslag 
over zijne · ambtsbezigheden gednrende door dien 
Miniater aan te wijzen tijd vatken. 

16. De electro-teobnicua staat de inspecteurs 
in het b~zonder bij in het nitoerenen van het 
toezicht O[> de uitvoering der bepalingen van de 
in artikel 12, lste lid, bedoelde wetten, besluiten 
en voorachriften, dfo van toepassing zijn op elec-
triache toestellen en geleidin,ten. · 

Onze Minister van Binoenlandsche Zaken draagt 
hem op zijn bijstand te verleenen, waar het dien 
Minister noodig voorkomt. Indien een inspecteur 

·dien bijstand behoeft , geeft hij daarvan kennis 
aan Onzen genoemden Minister. 

De electro-technicos volgt de bevelen op van 
den inspecten r, die bevoegd is ter plaatse wnar 
hij zich bevindt, en geert dien inspecteur zoowel 
mondeling ·als schriftelijk de door hem verlangde 
inlichtingen, tenzij een en ander in strijd zoude 
zijn met de door Onzen genoemden Minister ge
geven bevelen. 

17. De inspecteurs en -de medisch-adviseur 
trachten zooveel mogelijk overeenstemming te be
vorderen tnsschen de eischen der wetge vi ni,: en 
de bel~ngen van alle bij den arbeid betrokken 
penonen. 

In · ge vul van twijrel ouotrent de juiate beteekenis 
van eenige bepaling, voorkomende in eene wet, 
in een Koninklijk bealuit of in een miniaterieel 
\'oonchrift, nagen zij het oordeel van Onzen 
Miniater van Binnenlandsche Zaken. • 

t 8 . , De inspecteurs onthouden zich van het 
geven van algemeene voorschriften bij wijze van 
reglementen, instmctiën of cirenlaires alamede 
\'an alle inmenging in geschillen tn&BChen werk
gevers en werklieden, voor zooveel zij hiertoe niet 

door Onzen Minister vao Binnenlandsche Zaken 
zijn gemachtigd. 

19. De in artikel 1 bedoelde ambtenaren hou
den aanteekening van de door hen bezochte plaat
sen, die aan hun toezicht zijn onderworpen, en 
van hnnne bevinding aldaar. 

20. De inspecteurs zenden aan Onzen Minister 
van Binoenlandsche Zaken op door dezen aan te 
geven tijdatippen afschrirten van de kennisgevingen 
en van de rapJM>rlen van borgemeesters, die bij 
hen ingevolge artikel 12 der Veiligheidswet inko
men en een nrslag omtrent het nader onderzoek, 
hetwelk door hen mocht zijn ingesteJÎl. 

21. De inspectenni, de mediach-ad viseur en de 
electro-technÎcll8 dienen Onzen .Minister van Bin
nenlandache Zaken desgevraagd van bericht en 
advies en kunnen hem voorstellen doen. 

De inspecteurs dienen desgevraagd Onzen Com
mi88aria en den burgemeester van advies in zake 
door deze ambtenaren ingevolge de Arbeidswet 
te verleenen veri,:nnningen. 

22. Ter bevordering van eene gelijkvormige 
toepassing der Arbeidswet en der Veiligheidswet 
treden de inspecteun met elkander jn overleg. 

Zij knnnen tot dat doel vergaderingen honden• 
waarin als voorzitter en seoretaria optreden door 
Onzen Minister van Rinneulandsche Zaken aan te 
wijzen inspecteurs. De secretaris zendt aan Onzen 
genoemden Miniater ten minste acht dagen vóór · 
elke vergadering eene opgave van tijd en plaats 
der vergadering en van de daarin te behandelen 
onderwerpen en binnen acht dagen na elke ver
gadering een uittreksel van .het in die vergadering 
verhandelde. De medisch-adviseur en de electro
technicns wonen de vergaderingen in baar 1teheel 
of ten deele bij , zoo hun dit d,oor dien Minister 
wordl gelaat. 

De inapecteurs, de medisch-ad visenr en de electro
technicna komen, wanneer zij durtoe door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken zij_n opge· 
roepen, aan diene departement bijeen tot het honden 
eener betprekiog met Onzen genoemden Minister or" 
met een of meer door hem aangewezen ambtenaren. 

23. Wordt aan een der in artikel 1 bedoelde 
ambtenaren de toegang geweigerd tot eene plaat,. 
waartoe hij krachtens de bepalingen der Arbeids 
wet of der Veiligheidswet ~ng heeft, dan roept 
hij de hulp in van den burgemeester der gemeente 
of van eeoen anderen ter plaatse bevoegden li.nlp• 
officier van juafüic. 

24. De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zenden 
de door hen ter zake van overtredingen opge-
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maakte processen-verbaal aan den bevoegden amb

tenaar van het Openbaar Ministerie. De inspeo• 

teurs en da medisch-adviseur doen gelijktijdig een _· 
uittreksel van• het door hen opgemaakte proces• 
verbaal toekomen aan Onzen Minister ,an Bin• 
neo landsche Zaken, de overige.in artikel 1 bedoelde 
ambtenaren aan den inspecteur, bevoegd ter plaatse 
-ran de overtreding. 

Deze laatste zendt het uittreksel van het proces
verbaal, opgemaakt door den electro-terhnicus of 
een onder zijne bevelen werkzamen ambtenaar, 
als bedoeld in artikel 1, sub a, aan Onzen voor
noemden Mi-nister. 

25. Het Koninklijk besluit van den 18den Mei 
1900 (St@tsblad n°. 74) tot regeling van den 

werkkring en de bevoegdheden van de bij l\rtikeÎ 12 
der Arbeidswet en artikel 9 der Veiligheidswet 
bedoelde inspecteurs en verdere ambtenaren, rooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van den 13den Februari 11102 ( Staatsblad 
n•. 32) wordt ingetrokken. • 

26. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien van de dagteekening van het St@ta• 

blad en van de St@tscouràat, waari11c het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat gelijk
tijdig in het Staatsblad en in de St@tsco1Jrant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algerneene Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten April 1903. 
(get.) W IL HELM INA. 

lJe Mini.rter van Bi11nenlandacl,e Zaken, 
(get.) KUYPIIR. 

( Uif.geg . 18 Mei 1903_.) 

25 April 1903. W11:T, houdende goedkeuring 

van de op 28 Februari 1903 te W aaAill!/ton 
tosschen Nederland en de Republiek Vene
zuela ge.loten overeenkomst tot het onder• 
werpen aan arbitrage en tot betaling van 
alle onafgedane vorderingen van de Neder• 
landsche Regeering en Nederlandsche onder• 
danen op de genoemde Republiek. S. 108. 

W11 WILHELMINA, ENZ • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in . overweging genomen hebben, dat 

de op 28 Februari 1903 te Waa1'ington toBBChen 
Nederland en f' eMzuela gesloten overeenkom•t 
aan het Rijk geldelijke verplichtingen oplegt; 

Gelet op het tweede lid van artikel 61! der 
Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

F,e1tig artikel. 

Wordt goedgekeurd de nevens deze wet in 
afschrift gevoegde op 28 Februari 11103 te W aa• 
M1tgton tusschen Nederland en de Republiek 
'fTe11ezvela gesloten overeenkomst tot het onder-

. werpen aan arbitrage en tot betaling van alle 
onafgedane vorderingen van de N ederlandsche Re
geering en Nederlandscbe onderdanen op de ge• 
noemde Republiek. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo , den 25sten April 11103. 
(get .) W I L.H EL M I N A. 

De .Min~ter van Buitenlandacl,e, Zs.ten, 
(get.) R. MELVIL V!N LYNDIIIN. 

De Minister van Koloniën, (get.) lDENBUBG, 

( Uitgeg. 16 Mei 1903.) 

P R O T O C O L van overeenkomst tussclien 
den G1JtJolmacMigde van Rare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden en t1en· 
Gecolmaclitigde mn de Republiek Y eM• 
#uela tot Aet onderweryen aan ar"bitrage 
en tot betaling ~an alk onafgedane vor

deringe11 van de Nederlaadsclie Regeering en 
Nederlandscl,e onderdanen op de Republiek 
'JTenenela. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en _de President der Republiek Venezuela, het 
noodig geoordeeld hebbende bovenbedoeld protoeol 
te sluiten, hebben te dien !linde tot Hunne Ge
volmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
W. A. F. Baron G11V11RB, en de President van 
Veneznela, den Heer IIBRBBRT W. BOWlllN, die, 
na elkander hunne respectieve volmachten te 
hebben medegedeeld, welken in goeden en behoor
lijken · vorm zijn bevonden, het zijn eens geworden 

over en hebben geteeken~ het navolgend protocol : 
Art. 1. Alle vorderingen bezeten door de Re• 

geering of burgers der Nederlanden op de Republiek 
Venezuela, ten opzichte waarvan geen beslissing 
is genomen bij diploma1ieke overeenkomst of 
arbitrage tmschen de beide Regeeringen en welke 
zullen worden aangeboden aan de hierna te noemen 
commissie door het Departement van Buitenland• 
sche Zaken te 'a Gravenhage of Harer Majesteit's 
gttantschap te Caracae, znllen woraen onderzocht 
en berecht door eene gemengde commissie, die 
zal zitting nemen te Caracaa en die bestaan zal 
uit twee leden, een waarvan zal worden benoemd 

11• 
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door H11re Majesteit de Koningin der Nederlanden , voerd door den Vertegenwoordi~r van elk der 
en de andere door de11 President van Veneznela. Regeeringen ten opzichte van elke vordering. 

Het ia overeengekomen, dat een de_rde scheids- :_In~val zij het niet eens kunnen worden over 
rechter zal benoemd worden door den President • eeni!(ll ■peciale vordering, zal de· derde scheids, 
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. man be■lissen. 

Indien een der beide cornmiasieleden of de derde Elke vordering zal in alle vormen aan de com-
echeidsrechter in gebreke zon blijven of ophouden mi■sieleden worden aangeboden binnen dertig dagen 
werkzaam te zijn zoo zal zijn opvolger zonder van den dag van hunne eerste samenkomst, .tenzij 
verwijl benoemd worden op dezelfde wijze ale diena de commiBSieleden of de de1·de scheidsrechter, in 
voorganger. Bedoelde commissieleden en dé derde eenig geval, den termijn tot het annbieden van 
scheidsrechter moeten benoemd worden vóór den ' de vordering verlengen tot hoogstens drie maan-
eersten Mei 1903 den langer. 

De commi.;eieleden en de derde scheidsrechter De commissieleden zullen verplicht zijn elke 
zullen te zamen kbmen in de stad Caracas op vordering te onderzoeken en te berechten binnen 
den eer11ten Juni 11103. De derde scheidsrechter zes maand'811, te rekenen van den dag waarop zij 
zal bij hunne beraadslap:ingen voorzitten en zal in alle yormen zal zijn aangeboden, en indien zij 
bevoegd zijn elke vraag te besliBSen waarover de het niet eens kunnen worden, z11l de derde scheids
commissieleden mochten oneenig zijn. Alvorena rechter onderzoeken en berechten binnen een ge• 
hunne werkzaamheden te aanvaarden zullen de lijken termijn, te rekenen van af den dat nm waarop 
commissieleden en de derde scheidsrechter bij de commissieleden bleken het niet eens te kunnen 
een plechtigen eed zweren of plechtig beloven, worden. 
dat zij zorgvuldig zullen onderzoeken en onpnr• Art . III. De commissieleden en de derde scheids
tijdig zullen berechten, ·overeenkomstig rechtvaar- rechter znllen een nauwkeurig proces-verbaal van 
digheid en de termen dezer overeenkomst, alle hunne verrichtingen honden. Tot dat doeleinde 
vorderingen welke hun zullen worden voorgelegd, . zal elk commiasielid een sooretaris benoemen, die 
en genoemde eeden of beloften znllen worden opge- · de taal van beide landen grondig kent, ten einde 
nomen in de proceasen-verbaal van hunne ver- hem bij het afdoen der werkzaumheden van de 
richtingen. D·e commiBSieleden, of, ingeval deze commissie bij de staan. Behoudens hetgeen in 
het niet kunnen eens worden, de derde scheid&- • deze overeenkomst is vastgesteld, zullen alle pro-
rechter zullen alle vorderingen berechten op een cednre-quaesties ter beslechting aan de commissie 

• l(l'ondslag van volstrekte billijkheid, zonder te worden overgelaten, of, in geval zij het · niet eens 
letten op tegenwerpingen van technische natuur wordt, aan den scheidsrechter. 
of ontleend aan de bepitliogen van locale wetgeving. Art. IV. Redelijke vergoeding voor de commissie-

De b_esliBSin~en van de commiasie en, in geval leden en voor den derden scheidsrechter voo1· hunne 
zij het niet eens kan worc\en, die van den derden diensten en uitgaven en voor de overige kosten 
scheidsrechter zullen zijn eindbeslissingen i11 laatste van bedoelde arbitrage zullen worden betaald in 
instantie. Zij znllen worden op schrift gebracht. gelijke helften door de contracteerende partijen. 
Alle erkende vorderingen zullen betaalbaar wor- Art. V. Ten einde het totaal- bedrag der vor• 
den gesteld iu goud der Vereenigde Stàten of deringen, welke ala bovenbedoeld zullen zijn toe-
deszelfs eq uivaleot in zilver. · gewezen, en andere vorderingen van bnrgers of 

Art. Il. De commiBSieleden of derde scheid&- onderdanen van andere natiën te betalen, zal de 
rechter, nuar gelanit der omatandigheden, zollen 
bedoelde vorJeringen onderzoeken en berechten 
op grond alleen van zoodanige bewijzen of inlich
tingen als verstrekt znllen worden door o! ten 
behoeve der respectieve Regeeringen. Zij zullen 
verplicht zijn te ontvangen en in overweging te 
nemen alle geschreven stukken of verklaringen, 
welke hun door of ten behoeve van de 1'68pectieve 
Regeerinl(en zullen worden aangeboden tot staving 
van of in antwoord op eenige vordering, en van 
mondelinge of geschreven bewijsvoeringen aange-

Regeering van Venesuela tot dit doel afzood~.ren, 
in maandelijksche stortingen, en tot geen ander 
doel vervreemden, van af de maand Maart 1903, 
dertig procent van de opbrengst der inkomende 
rechten van la Gnaira en Puerto Cabe!Jo en de 
stortingen, aldoa ter zijde gesteld, zullen worden 
verdeeld en uitgedeeld overeenkomstig de beslia• 
sinp; van het Haagsche Hof. 

Ingeval dat met het ten uitvoer brengen v11u 
bovenstaande overeenkomst mocht worden in l(e• 
breke gebleve~, Enllen Belgi~che ambtenaren beluat 
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worden .met de heffing der invoerrechten van de 

twee havens en zullen zij die beheeren tot dat 

de verpÜchtingen van de Venezolaansche Regeering 
met betrekkinp: tot bovenbedoelde vorderingen 

zullen zijn afgedaan. Het aanhangig maken van 

bovenbedoeld punt bij het Hangsche Hof zal onder

werp uitmaken van een afzonderlijk protocol. 

Art. Vl. Alle bestaande en onafgedane erkende 
vorderingen ten gnnste van Nederland of Neder

landsche burgers' zullen, zonder verwijl, overeen
komstig de termen dier respectieve vorderingen, 
worden betaald . 

Washington, D. c.; den 28~ten Februari 1903. 

.{L . S.) (get.) GEVERS. 

HERBERT W. BOWEN. 

21 April 1908. BESLUIT, tot vernieti11:ing van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Hengelo van 29 October 1902, waarbij 
aan het bestuur van de Twentsche Handels• 

societeit aldaar vergunning voor den verkoop 

van sterken drank in het klein is verleend. 

s. 109. 
Wi;r WIJ.HELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlnndsche Znken van 28 Maart 1908, n°. 2192, 

afdeeling Binnenlandsch Bestnnr, betreffende het 

besluit van burgemeester en wethouders van Hen• 

gelo van 29 October 1902, waarbij aan het bestuur 

van de Twentsche Handelssocietejt vergunning is 
verleend voor den verkoop van sterken drank in 

het klein in het perceel, genaamd .de Beurs", 
gelegen aan ~en St,,,tionswe11: aldaar; 

Overwegende, dat genoemd bestnnr in het per
ceel, waarvoor de vergunning is verleend, noch 

op 1 Mei 1881 noch op 1 Mei 1901 het bedrijf 

van verkoop van sterken drank in het klein uit
oefende; 

dat dos artikel 26 van de wet van 28 Juni 1881 

(Staatsblad n• . . 97), gewijzigd liij de wetten van 
23 April 1884 (Staatsblad n°. ó4), 16 !\pril 1886 

(Staatsblad n•. 78), 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64) en 27 April 1901 (Staatsblad n°. 85), 

ten deze niet van toepassing was; 
dat in de gemeente Hmgelo het maximum 

aantal der vergunningen, die ingevolge artikel 2 
van die wet mogen worden verleend, overschre
den was; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel geen 

machtiging hadden verleend om ingevolge artikel 2, 
derde lid, van die wet een ver11:nnning boven het 
maximum te verleenen; 

dat artikel 3, 1°., van die wet o. · m. voor

schrijft, dat de vergunning wordt geweigerd, 

wanneer door het verleenen in strijd zou worden 
gehandeld met de bepalingen van artikel 2; 

dat dos de vergunning niet mocht worden 
. verleend; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van burge
meester en wethouders van Hengelo in strijd is 

met artikel 3, 1°., van die wet; 
Gelet op artikel Uil! der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
14 April 1903, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 24 April 11108, 
n°. 3066, afdeeling Binnenlandsch Hestnur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

boven vermeld besluit van bur11:emeester en wet
houders van He119elo te vernietigen wegens strijd 

met ae wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad geplaatst en w&arvan afschrift 

aan den Raad van State gezonden zal worden . 
Het Loo, ·den 27sten April 1903. 

($et.) W I L H E L M I N A. 
De Min. ,,an Biiinenl. Zaken, (get.) KuYPBR. 

{ Uitgeg. 12 Mei 1903.) 

27 Apri l 1903. B&SLUIT, tot vernietiging van 
het beslnit van burgemeester en wethouders 
van Lekkerkerk, van 29 April 1902, waarbij 
aan K. DKN .HARTOG vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is 

verleend. S. 110. 

W1;r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Maart 1903, 

n•. 2006, afdeeling Binnenlandsch Bestnnr, be

treffende het besluit van burgemeester en wet

houders van Lekkerkerk van 29 April 1902, 
waarbij ann K. DEN HARTOG vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein in het 

pand wijk B, 0°.116, in die gemeente is verleend; 

Overwegende : 
dat K. DEN HARTOG noch op 1 Mei 1881, noch 

op 1 Mei 1901 het bedrij f-van verkoop van sterken 
drank in het klein uitoefende in de localiteit, 
waarvoor hem vergunning is verleend; 

dat mitsdien ten deze niet toepasselijk is arti
kel 26 van de wet van 28 J ooi 1881 (Staats
blad n°. 97), gewijzigd. bij de weUen vun.28 April 
1884 (Staatsb lad n°. 54), 16 April 1866 (Sla;zts-
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blad n•. 78), 15 April 1886 (Staatsótad n°. 64) j 
en 27 April 1901 (.~taatablqd n•. 85); 

dat in de gemeente Lelclcerlcerlc het maximum 
aantal der vergnnningen, die mogen worden ver
leend ingevolge artikel 2 van die wet, was over
schreden, toen bovengenoemd besluit door burge• 
meester en wetbonders van die gemeente werd 
genomen; 

dat door Gedeputeerde Staten van Zuidholland 

p:een machtiging la verleend, om ingevolge a~t.ikel 
2, derde lid, van die wet een vergunning boven 
het maximum te verleenen ; 

dat dus de vergunning niet mocht worden 
verleend; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van burge 
meester en wetbonders van Lelclcerlcerlc is ge
nomen in strijd . .met de wet; 

Gelet op ut. 153 der gemeentewet; 
Den Raud van State gehoord (ad vies van den 

14, -April 1903, n°. 25); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

vnn Binnenlandsche Zaken· vnn 24 April 1903, 
n° . 3065, afdeeling Binnenl!lildsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld bealnit vnn burgemeester en wet

houders van Lelclcerlcerlc te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
helost met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staata/Jlad geplaatst en waarvan afschrift 
aun den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 27sten April 1903. 
(get.) WILHELMINA .. 

De Min. vaii Binnenl. Zalc,m, (get .) KUYP&R. 

( Uitgeg. 9 Mei 1903.) 

27 April 1903. Wrr, tot vaststelling van een 
Wetboek van Militair Strafrecht. S. lll. 

Bi,jl. Hand. 2• Kamer 1896/97, n•. 195 en 
n°. 216; 1897/98, n°. 139; 1900/1901, n•. 27; 
1901/1902, n°. 42. 

Hand. id. 1901/1902, !,/ad,:. 1184-1203, 
1205- 1234, 1236-,-1247, 1260-1263, 1266.-
1281, 1284-l301, 1308- 1343, 1858- 1364, 
1866- 1385, 1607. 

Hand. 1•- Ka'lller Hl02f.190S, bladz. lS- 15, 
50-54, 56, 247-252, 256, 271- 288, 299. 

W r;r WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in o,erwegin11: genomen hehben, dat 

het noodzakelijk is een nienw Wetboek van Militair 
Strafrecht vnat te stellen; 

Zoo ia het dat Wij, den Raad van State, enz. 

WETBOEK VIN MILITIIR STRAFRECHT. 

E E R S T E B O E K. 

ALGl!iM:EÉNE BlliPALINGEN. 

IN LET Dl NG. 

ToepaaaeliJ/cheid van het gemaene strafrecht . 

Art. 1. Bij de toepassing van dit Wetboek 
. gelden de bepalingen van het gemeene strafrecht, 
daaronder begrepen de n~'gende Titel van het 
Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, 
behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld. 

2. Op de niet in dit Wetboek omschreven 
strafbare feiten, begaan door aan de militaire 
rechtsmacht onde1·worpen personen, ia het gemeene 
strafrecht toepMselijk, behoudens de afwijkingen 
bij de wet vast11:esteld. 

3. De in het Wetboek van Strafrecht voorko
mende bepalingen betreffende feiten, begaan aan 
boord van of met betrekkinp: tot een Nederlandsch 
schip, zijn ook toepasselijk op die feiten, begaan 
aan boord van of met betrekking tot een vaartuig 
der krijll:8macht, tenzij de inhoud dier bepalingen 
deze toepasselijkheid nitslnit of het feit valt onde_r 
eene zwaardere strafbepaling. 

. TITEL 1. 

0111Dang van de werlcing der 1trafti!et. 

4. De Nederlandsche strafwet ie, behalve in 
de gevallen in het Wetboek van Strafrecht om
schreven, toepasselijk op den militair: 

1 °. die, terwijl hij zich in dienstbetrekking 
buiten het Rijk in Europa bevindt, zich aldaar 
aan eenig straf baar feit schuldig maakt; 

2°. die, terwijl hij zich buiten dienstbetrekking 
buiten het rijk 'in Enropa bevindt, zich aldaar 
schuldig maakt aan een der misdrij 'len, omschreven 
in dit Wetboek, of aan eenig met zijne betrekking 

tot de 1.ee- of landmacht in verband staand ambts
misdrijf, aan eenige zoodanige ambtsovertreding, 
of aan eenig strafbaar feit begaan onder een der 
in artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht 
vermelde omstandigheden. 

5. De Nederlandsche strafwet is toepasselijk 
op ieder die zich, in tijd van oorlog, buiten het 
rijk in Enropo schuldig mankt aan een strafbaar 
feit, waarvan onder diè omstandigheden de kennis
neming aan den militairen rechter behoort. 
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TITEL II. 

Strnjfen. 

6. De bij d_it Wetboek ~stelde straffen zijn: 
a. de hoofdstraffen: 

1 °. doodstraf; 
2°. gevangenisstraf; 
3°. militaire detentie; 

IJ. bijkomende straffen : 
1°. ontslag uit' den militairen dienst met of 

zonder.· ontzetting van de bevoegdheid 
om bij de gewapende macht te dienen; 

2°. verlaging ; 
3°. plaatsing in eene strafklasse; 
4°. ontzetting van bepaalde rechten. 

7. De doodstraf wordt uitgevoerd met den kogel. 
Nader~ voorllChriften betreffende de wijze van 

nitvoerini,: worden door Ons gegeven. 
8. Het I ijk van den ter dood gebrachte wordt 

zonder militaire plechtigheid op eenvoudige wijze 
'begraven of, wanneer de tenuitvoerlegging aan 
boord van e.en oorlogsvaartuig in- zee heeft plaats 
gehad , over boord gezet. 

Ingeval nabestaanden of betrekkingen van den 
ter dood gebrachte verlangen in de begrafenis te 
vo.orzien of eenig kerk- of ander bestuur aanneemt 
voor de teraardebestelling te zorgen, kan het lijk 
tot dat einde door den ter plaatse aanwezigen 
bevelvoerenden officier aan die nabestaanden of 
betrekkingen of aan bedoeld llestunr worden afge
geven, onder de noodige voorzorgsmaatregelen, dat 
de begrafenis op eenvondige wijze plaats hebbe. 

9. Bij schuldigverklaring aan een misdrijf, 
waarop bij dit Wetboek de doodstraf is gesteld , 
wordt die straf niet uitgesproken dan ingeval de 
rechter oordeelt dat de veiligheid van den staat 
hare toepassing eischt. 

10. Voor de gevangenisstraf gelden de in het 
gemeene recht daarvoor gegeven regelen, behoudens 
dat voor militairen die wegens een in dit Wetboek 
omschrev,en misdrijf tot gevangenisstraf zonjer 
ontslag _uit den .militairen dienst zijn veroordeeld, 
bijzondere voorschriften betreffende den arbeid; de 
bestemming van de opbrengst van· den verplichten 
arbeid, het onderwijs en de tncht bij algemeenen 
maatregel van bestimr zullen worden vas~steld. 

Geene andere disciplinaire straffen kunnen op 
deze veroordeelden worden toegepast dan die bij 
de wet zijn t~gelaten. 

11. IQgeoal krachte,;s dit.Wetboek gevangenis
straf kan worden uitgespr~ken, is de rechter be-

voegd· in plaats daarvan tot militaire detentie 
van ten hoogste twee maanden te veroordeelen. 

12. De straf van militaire detentie wordt in 
een afzonderlijk gebouw in afzondering ondergaan, 
behoudens dat de den gedetineerden op te leggen 
werkzaamheden ook gemeenschappelijk mogen 
worden verricht. 

De bijzondere voorschriften betreffende den 
inwendigen ·dienst , de tucht en de te verrichten 
werkzaamheden worden vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

Het tweede lid van artikel 10 is op de ge
detineerden van toepassing. 

13. Veroordeelingen tot gevangenisstraf, tot 
miiitaire detentie of tot hechtenis, vervangende 
hechtenis daaronder begrepen, kunnen, indien de 
gele~enheid ontbreekt om gebruik te maken van 
een voor de wtvoering daarvan bestemd gesticht 
of gebouw, in de gevallen en óp de wijr.i: bij 
algemeenen maatre)(el van bestuur 11an te geven, 
geheel of ten deele worden ten uitvoer gelegd 
hetzij op eene plaats bestemd of geschikt Jot het 
oadergaan va!1 krijgstuchtelijke straf, hetzij in 
een strafgesticht in de koloniëa of bezittingen 
van het rijk, 

14. Bij ontstentenis van een met de invordering 
van geld boeten belasten . ambtenaar, zal, in de bij 
algemeenen maatregel van bestnnr aan te wijzen 
·gevallen, de betaling eener aan een militair op
geley;de geldboete kunnen geschieden in handen . 
ván den bij dien maatregel tot de ontvangst 
daarvan bevoegd verklaarden officier. 

Met machtiging van den bij dienzelfden maat• 
regel aangewezen officier kan de aan een militair 
opgelegde ~ldboete, met diens toestemming, hetzij 
in ééns, hetzij bij gedeelten, van de soldij van 
den militair worden ingebonden. 

15. Het ontslap: uit den militairen dienst, met 
of zondèr ontzetting van de bevoegdheid om bij 
de gewapende macht te dienen, kan, behoudens 
de bepaling va~ artikel 38, door den rechter 
worden uitgesproken bij elke veroordeeling hetzij 
tot de dood,tmf, hetzij tot gevangenisstraf, YBn 
een niilitnir, dien hij op grond van het beglUle· 
misdrijf ongeschikt acht, in den militairen stand 
te blijven. 

Het heeft van rechtswege ten gevolge het ver
lies van al zijne rechten, aan vorigen dienst bij 
de gewapende macht ontle~nd, behoudens dat het 
recht op pensioen alleen in de bij de wet be
paalde gevallen verloren gaat. 

Indien het gepaard gaat met ontzetting van de. 
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bevoegdheid om bij de geW11pende macht te dienen, 
heert het teven& van rechtswege tengevolge ver
lies van de bevoegdheid om ridderorden, eere
teeke11en, medaille& of ondencbeidingsteekenen, · 
voor r.oover deze beide laatste ter zake van vorigen . 
dien&t bij de gewapende macht zijn verkregen, te · 
dragen. 

16. Wllnneer het ontslag uit den militairen 
dienst ia ui~eaproken zonder ontzetting van de 
bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen, 
kan de ontalageue al& vrijwilliger alleen in bij
zondere gevallen, ter beoordeeling van het hoofd 
van het daarbij betrokken Departement van Marine 
of van Oorlog, weder in militairen dienst treden. 

17. De verlaging kan door den rechter worden 
uitgeproken : 

1 •. bij elke veroordeeling van een onderofficier , 
dien de rechter op grond van het begane feit 
on waardig of Önge&ehikt acht, in den door hem 
bekleeden rang te blijven dienen, in welk geval 
de veroordeelde bij het vonnia verlaugd wordt 
tot de11 stand van matroo& of &0ldaat met aan
duiding teven& van eeue bepaalde kla.aae, indien bij 
het onderdeel der krijgsmacht waartoe bij behoort, 
de mindere militairen in klaBSen zijn verdeeld; 

2°. bij elke veroordeeling van een minderen 
militair, beboorende tot een onderdeel der krijg&• 
macht bij hetwelk de mindere militairen in klaB&en 
zijn verdeeld, dien de rechter op grond van het · 

-begane feit onwaardig of ongeschikt acht, in de 
klaaae waarin hij is uangesteld, te blijven dienen, 
in welk geval bij het vonnis wordt bepaald tot 
welke lagere klasse de veroordeelde zal be~ooren. 

Bij de zeemacht mag de verlaging niet verder 
gaan dan tot in de laagste klasse, waarnit de 
veroordeelde beeft kunnen opklimmen tot den 
rang, dien hij bekleedde, of tot de kla&M: waartoe 
hij behoorde, tijdens zijne veroordeelin;i: met dien 
verstande dat niemand van het macbiuis1en-per
&0neel kan worden verlaagd tot leerling-machinist 
en niemand van de overige kwaliteiten tot den 
&tand van lichtmatroo& of jongen. 

18. De plaatsing in eene strafklas&e kan door 
den rechter worden bevolen bij elke veroordeeling 
van een minderen militair wien& onderwerping_ 
aan eene gestrengere krijgstucht hij op grond 
van het begane feit noodzakelijk acht. 

Wanneer deze · atraf wordt uitgesproken tegen 
een tot eene hoogere klaBBe beboorenden matrooa 
of soldaat, gaat zij van rechtswege gepaard met 
verlaging tot de laagste kluae, tot welke ingevolge 
artikel 17 de verlaging kan worden t~epaat. 

19. De plaatsinit in eene &trafklnsse wo_rdt op
gelegd. voor een tijd, bij het '.yonni& te bepalen, 
van ten minste drie maanden en ten hoogste 
twee jaren. 

De straf !(Rilt in op den dag .waarop de ver• 
oordeelde in de tot hare uitvoering beatemde in
richting is aangekomen, behoudens dat zij door 
aan boord van een oorlogsvaartuig buitengaats 
veroordeelde militairen geheel of ten deele in 
de tuchtklas&e aan boord kan worden ondergaan. 

20. Indien een in eene airafklaSBe geplaatste 
militair uit den militairen dieuat wordt ontslagen, 
gaat zijn ontslag uit de atrafklaa&e van recht&• 
wege daarmede gepaard. 

21. De veroordeelde tot plaatsing in eene 
atrafklaaae kan voorwaardelijk daaruit ontslagen 
worden. 

Dit voorwaardelijk ontslag is ·· te allen tijde 
herroepbaar, ingeval het gedrap; van den ver
oordeelde te weu&eheu overlaat. 

De tijd verloopen tuBBChen het voorwaardelijk 
ontslag en de herplaataing in de atrafklasse, 
wordt niet in rekening gebracht op den dnnr 
der straf. 

De in eene &trafkluse geplaatste wiens voor• 
waardelijk ontslag ia herroepen, kan oiet opnieuw 
voorwaardelijk ontslagen worden. 

De atraf vau plaatsing in eene atrafklaB&e wordt 
geacht geheel te. zijn ondergaan, ~ndien hetzij de 
dienattijd, hetzij de atrnftijd van den voorwaarde
lijk ontslagene zonaer herroeping is verstreken. 

22. De beal niten van voorwaardelijk ontslag 
eu die van herroeping worden genomen door of · 
vanwege het hoofd van het daarbij betrokken 
Departement va°; Marine of van Oorlog, de eerste 
op vooratel of na ingewonnen bericht van den 
met het bevel over de strafklaase belaaten officier, 
de laatste op voorstel of na ingewonnen bericht 
van den commandeerenden officier onder wien& 
bevel de veroordeelde staat. 

Ingeval de veroordeelde zich op een oorlogs
va"°tuig bniten~ts bevindt, kan het be&luit Vlln 
voorwaardelijk ontslag, zoo nopdig, door · den 
commandeerenden officier genomen worden. 

De voorwaardelijk ontslagene- wiens gedrng naar 
het oordeel van den commandeereudeu officier 
onder wiens bevel hij ataat, te wenBChen overlaat, 
kan door dezen in arrest gesteld, of, ingeval hij 
zich op een oorlogevasrtnig bnitenf™Lt& bevindt, 
voorloopig in de tuohtklas,se geplaatst worden. 

De commandeerende officier ÏB verplicht daar• 
van zood.ra mogelijk kenni& te geven aan de over-
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heid die tot de herroeping van het voorwaardelijk 
ontsllll!' p;erechtigd is. '/. 

Vol![t daarna de herroeping, dan wodt de 
herplaatsing geacht geschied te zijn op den dag, 
waarop de in het derde lid omschreven voor• . 
loopige maatregel is toegepast. 

23. n" voorwaardelijk nit de strafklane ont-. 
ala!(ene kan v66r het tijdstip waarop r.ijn straftijd 
zonder herroeping van het voorwaardelijk ontslag 

zijn dienstt~d worden opgeroepen om aan lijn 
verplichten krijgsdienst te voldoen, hetzij kannen 
worden toegelaten tot eene verbintenis tot vrij• 
willigen krijgadienat: 

TITEL III. 

Ditalwiting, verminderittg en 11erhoogi11g der draf• 
!Jaarheid. 

is verstreken, niet in aanmerking komen om be• 29. Niet strafbaar is hij die in tijd van oorlog 
vorderd of in eene hoogere klasse aangesteld te binnen de grenzen r.ijner bevoegdheid een naar 
worden. de l'eKl'len van het oorlogsrecht geoorloofd feit 

24. De inrichting en indeeling der strafklassen, begaat, of wiens bestraffing strijdig zonde zijn 
de inwendige dienst en de tncht worden bij al• met eèn verdrag geldende tnsschen Ne:lerland en 
gemeenen maatregel ..-an bestuur geregeld. de mogendheid waarmede Nederland in oorlog 

Daarbij worden tevens de voorschriften, noodig ia, of met eenig voorschrift, ingevolg,, zoodanig 
ter uitvoering van de artikelen 21 en 22, vaat• verdrag vastgesteld. 
gesteld. 30. Vóor de toepassing van artikel 39ter van 

25. De tijd gednrende welken een veroordeeld het Wetboek van Strafrecht wordt de doodetraf 
militair van de vrijheid beroofd is geweest tot gelijkgesteld met levenslange gevangenisstraf. 
het ondergaan van de hem . opgelegde straf, het 3 L Indien een misdrijf waarop bij het gemeene 
verblijf in eene strafklasse daaronder begrepen, recht levenslange gevangenisstraf is gesteld, ge
wordt niet ale diensttijd medegerekend. pleegd ie in tijd van oorlog door een aan de 

Hetzelfde geldt ten aanzien van den tijd door militaire recbtamacht onderwo1pen persoon, en 
een veroordeelden militair vóór de tennitvoer• de rechter oordeelt dat de veifi!l'beid van den 
legging der rechterlijke uitspraak voorloopig in staat de toepassing van de doodstraf eischt, kan 
verzekerde f>ewaring doorgebracht, doob alleen de schuldige tot die straf worden veroordeeld. 
ingeval en voor zoover bij de rechterlijke uit- 32. Indien een militair door het 00!'3an van 
spraak is bepaald, dat die tijd bij de uitvoering . een misdrijf waarop hechtenis ia gesteld, een 
van de hem opgelegde straf geheel of gedeeltelijk dienstplicht schendt, wordt hij, onverminderd de 
zal worden in mindering gebracht. . toepll88iD!l' van artikel 4.4, van het Wetboek van 

26. Tijdens bet ondergaan van gevangenisstraf, . · Strafrecht, gestraft met gevanttenisstraf van ten 
militaire detentie of hechtenis, vervangende hech• hoogste den dnnr der op het misdrijf gestelde 
tenis daaronder OO!l'~pen, en tijdens zijn verblijf . hechtenis. · 
in de strafklasse is de vercordeelde militair on• 33. Ten aanzien van een militair die tijdens 
bevoegd ridderorden, eereteekenen, medailles of zijn verblijf in de atraf- of in de tncbtklll886 een 
onderscheidingsteekenen, voor zoover deze beide miadrijf begnat, met het oogmerk om: uit den 
laatate ter zake van vorigen dienst bij de ge- militairen dienst ontalaf!;en te worden, wordt, 
wapende macht zijn verkregen, te dragen. wanneer dat ontalll!'( wordt nitjtellproken, het 

27. • Ontzetting van de rechten, vermeld in maxim nm van de-op het miadrijf gestelde tijde
artikel 28 n•. 1 en 3 van het Wetboek van lijke gevangenisstraf verhoogd m~t de helft van 
Strafrecht en, indien de veroordeelde niet militair d:en dunr van den nog on volbrachten diensttijd 
ia, tevens van het recht, vermeld in n". •2 van van den veroordeelde. 
dat artikel, kan worden uitgesproken bij veroor• 34. Ten aanzien van een militair die opzettelijk 
deeHeg wegene eeoig opzettel;;ik gepleegd miodrijf, met een militair van minderen rang ann eeuig 
in dit Wetboek omschreven. opzettelijk ,tepleegd miadrijf deelneemt., wordt het 

28. De militair die ontzet ia van het in maximum van de daarop geatelde tijdelijke ge· 
artikel 28 n•. 2 van _het Wetboek van Strafrecht vang~oiSBtraf met de helft verhoogd. 

vermelde recht, zal na het verstrijken van den· dunr 
der ontzetting, all""n in bijzondere gevallen ter be- : 
oordeeling van het hoofd van het daarbij betrokken · 
Departement van Marine of van Oorlog, hetzij binnen 

TITEL IV. 

Pogi.ag: 

35. Ter zake van pO(ting tot een misdrijf waarop 
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de doodstraf is 1_1e1teld, wordt gevangenisstraf van 
ten hoogste vijftien jaren opgelegd. 

TITEL V. 

Deelneming aan 1traflare feite11. 

36. Ter zake van medeplichtigheid aan een 
misdrijf waarop de doodatraf ia gesteld , wordt 
gevangenisstraf van ten h~te vijftien jaren 
opgelegd. 

1'1 TEL VI. 

Samenloop var, 1traf!Jare feiten. 

37. De betrekkelijke zwaarte der in dit Wetboek 
!(e$telde hoofdst.raffen wordt bepaald door de volg
orde van artikel fl, onverminderd de bepaling 
van artikel 61 van het Wetboek van Sti:afreeht. 

De gevangenisstraf, geeteld in het Wetboek 
van Strafrecht, staat in zwaarte gelijk met de 
gevangenisstraf van dit Wetboek. · 

38. Bij veroordeeling tot de doodstraf of tot 
levenslange gevangenisstraf kan daarnevens·, be

halve de in artikel 59 V!in het Wetboek van 
Strafrecht aaDl(ewezen straffen, geene andere straf 
worden op;,:elegd dan ontslap: nit den militairen 
dienst _met ontzetting van de bevoegdheid om bij 
de p:ewapende macht te dienen. 

39. Bij samenloop van strafbare feiten op de 
wijze in _de artikelen 57 en 58 van het Wetboek 
van Strafrecht bedoeld, worden de straffen van 
plaatsing in eene strafklasse oplt"loet in ééne 
straf, waarvan de dnnr wordt bepaald binnen de 
grenzen van art.ikel 19 van dit Wetboek. 

Tl TEL VII. 

MudrijlJèn naar het gemHlfe 1trafreclit allei,n 
op lrlacl,.te verwlg!Jaar. 

40. Iodien een der miedrij~en omschreven in 
de artikelen 245 en 281 van het Wetboek van 
Strafrecht, gepleegd ia in tijd van oorlog, door 
een aan de militaire rechtsmacht onderworpen 
peraoon, kan de vervolging ambtshalve plaats 
hebben. 

TITEL VIII. 

lT ertJal van Aet ret:At tot 1trafaordering en van 
de atraf. 

41 . Het recht tot strafvordering wegens mis
drijven, waarop de doodstraf is gesteld, vervalt 
door verjaring in vier en twintig jaren. 

42. Het recht tot strafvordering ter zake van 
de misdrijven omschreven in. de artikelen 82 en 
l 83, vervalt. door verjaring in twaalf jaren. 

43. De termijn van verjàring van het recht 
tot strafvordering ter zake van ongeoorloofde 
afwezigheid , van desertie en van het misdrijf 
omschreven in artikel 133, vangt aan met den 
dag na dien waa~p de afwezigheid is aangevangen. 

44. Indien dè doodstraf niet is nitgevoerd 
binnen drie jaren nadat de veroordeeling onher
roepelijk ie geworden, wordt zij van rechtswege 
door levenalange gevangenisstraf vervangen. 

TITEL IX. 

.Beteelrenu van ao•mige i,i net Wetboek f){)Orlto
mt!11de uitdruUingm. - Uitbreiding der 

toeptuaelijftl,eiá tJan sommige bepalit1gen. 

45. Onder militairen worden verstaan, 
1 •. de officieren van de zee- of landmacht, en wel ·, 
a. de reserve-offiçieren van 1tezondheid en de 

reserve-militaire-apothekers, van het oogenblik 
waarop hno na hunne benoeming tot tijdelijk 
officier van gezondheid of tot tijdelijk militair 
apotheker op de door One te bepalen wijze zal 
zijn bekend gemaakt dat zij onder de militaire 
tocht staàn , tot het oogen blik wharop iij als 
tijdelijk officier zijn ontslagen; 

b. alle andere officieren van de zee- of land
macht (met uitzondering van de onder n•. 2 van 
dit artikel begrepen officieren der marine-reserve 
en der reserve voor de landmacht en nijwillig 
dienende officieren bij de landweer), van het 
oogen blik waarop door hen de militaire eed Zlll 
zijn afgelegd, tot het ooge11blik waarop zij den 
militairen dienst verlaten ; 

2". de dienstplichtigen, benevens de vrijwillig 
dienenden bij een der korpsen, wapens, dienst• 
vnkken, dienatafdeelingen of inrichtingen vnn de 
zee- of laodmarJit, die ingevolge de voorwlmrden 
van ·hnn dienstverband een gedeelte yan h11nneo 
diensttijd met groot verlof doorbrengen: zoo vaak 
en zoo lang zij in werkelijken dienst zijn tus!IChen 
het oogenblik waarop hun de bovenomschreven 
bekendmaking zal zijn gedaaD, en het oogenblik 

· waarop zij den militairen dienst verlaten; alsmede 
wanneer zij, in dat tijd vak niet in werkelijken 
dienat zijnde, een der feiten plegen omschreven 
in de artikelen 92, ll4 en 133 van dit Wetboek; 

3°. alle andere vrijwilli1t dienenden bij een der 
korp18D, wapen,, dienstvakken, di~nstafdeelingen 
of inrichtingen va~ de · zee• of landmacht: van 
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het oogenblik waarop hun de bovenomschreven 
bekendmaking zal zijn gedaan , tot het oogen blik 
waarop zij den militairen dienst verlaten of de 
goedkeuring der verbintenis door het bevoegde 
gezag is geweigerd. 

46. Wordt ~cht in werkelijken dienst te zijn: 
A. de dienstplichtige, 
1 °. zoolaog hij niet met groot verlof huiswaarts 

is gezonden ; 
2°. ingeval hij met groot verlof hniswaarts is 

R!'ZOnden :· 
a. zoodra hij, voor den werkelijken dienst op• 

geroepen, ter plaatse zijner bestemming is aan
gekomen; 

b. zool11ng eenig onderzoek dnnrt, waartoe hij 
als verlofganger is opgeroepen; 

c. wanneer hij i-n uniform gekleed is; 
B . . de in artikel 46, n•~ 2 bedoelde vrijwillig 

dienende , · 

1°. van het oogenblik waarop hij, tot dienst 
of oefening opgeroepen , ter plaatse zijner be
stemming is aangekomen, totdat hij met groot 
verlof vertrekt; 

2°. zoolaog hij dienet verricht; 
8°. wanneer hij militair onderricht ontvangt; 
4°. wanneer hij in uniform gekleed is. 
4 7. Onder militairen worden mede begrepen: 
1°. zij die bestemd zijn voor de krijgsmacht 

in de koloniën uf :bezittingen van het rijk buiten 
Europa, van het oogenblik waarop hno de in 
artikel 46 o0

• la, omechreven bekendmaking zal 
zijn gedaan , benevens zij die behooreo tot die 
krijgsmacht, zoo lang de genoemde personen zich 
buiten de koloniën of bezittingen of aan boord 
van een Nederlandsch oorlogsvaartuig bevinden; 

2°. de tot eeoigeo militairen dieut gebruikt 
wordende gewezen militairen, van het oo~nblik 
waarop hun opnieuw de !n artikel 46 n•. la, 
omschreven bekendmaking zal zijn gedaan, in welk 
geval zij worden geacht den laatstelijk door hen 
bekleeden rang of den hongeren, die hun bij of 
na het verlaten van den militairen dienst is toe
gekend, te bekleeden ; 

3°. de militiecommissarissen, telken1 wanneer 
zij als zoodanig dienst verrichten. 

48. Gewezen militairen worden ten aanzien 
van beleedigingen en feitelijkheden , door hen 
binnen een jaar na het verlaten van den militairen 
dienst hunnen vroegereo nog in dienst zijnden 
meerderen ter zake •an vroegere dienstaangelegen
heden aangedaan, gelijkgesteld met militairen. 

49. Vreemde o,ilitaireo die eeoe op voet van 

oorlog gebrachte krijgsmacht met toëstemmiol! 
van de militaire overheid vergezellen of volgen , 
krijgsgevangenen en de in geval van een oorlog 
waarin Nederland niet betrokken is, hier te lande 
toegelaten militairen van een der oorlogvoerende 
mogendheden worden ten aanzien van door hen 

begane strafbare feiten , waartegen is voorzien bij 
het gemeeoe recht of _bij de Titels IV-VI van 
het Tweede Boek van °dit Wetboek, met inacht
neming van den door hen bekleeden rang gelijk
gesteld met Nederlaodsche militairen. 

Naar gelang vno de krijgsmacht bij welke of 
onder welker bewaring zij zich bevinden, worden 
zij geacht tot de zee- . of tot de landmacht te 
behooreo. 

50. In de nitdrukkiog .hij die •••••• ", ge
bezigd in de omschrijving van een misdrijf, wordt 
onder het woord .hij" verstaan ieder aan de 
militaire rechtsmacht onderworpen persoon. 

51. De verhouding van meerdere tot mindere 
bestaat tnsscheo militairen: 

1°. krachtens hoogeren militairen rang; 

2°. bij gelijkheid Tau rang, krachtens meetdereo 
ouderdom daarin, doch alleen in betrekking tot 
dienstaangelegenheden; 

3°. onafhankelijkheid vim hno rang of etaod, 
wanneer en voor zoover de ecoe, hetzij krachtens 
zijne betrekking als bevelvoerend militair , hetzij 
krschtene beschikking van het bevoegd gezag, den 
anderen onder 7,ijoe bevelen heeft. 

52. Onder onderofficieren worden ventaao de 
militairen die eeoigco militairen rang bekleeden 
bij de zeemacht beneden dien van adelborst der 
eerste klasse :en van buitengewoon adelborst der 
ma.rioe-reservr, en bij de landmacht beneden dien 
van tweede luitenant. 

Onder mindere militairen worden verstaan de 
militairen die ge~o rang bekleedeo. 

53 . Onder schildw11cht wordt verstaan ieder 
militair, die met geweer of getrokken zijdgeweer 
p:ewapeod of van een door Ons vast te stellen 
keoteekeo voorzien, op post of op uitkijk ia gesteld, 

54. Onder oorlogsvaartuig wordt verstaan elk 
ten behoeve der zeemacht gebezigd vaartuifl(, waar
over een militair der zeemacb.t het bevel voert, 

55. Zoodra aan een gedeelte der krijgsmacht 
op de door Ons te bepalen wijze is bekend ge• 
maakt, dat het door het militair gezag is aaoge• 
wezen, hetzij ter deelneming aan eeoe militaire 
expediiie, hetzij ter ·bestrijding eeoer vijnntlelijke 
macht, hetzij ter handhaving der onzijdigheid va~ 
den staat, hetzij ter voldoening aan eene vordering 
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van het bevoe~ geZII@: in geval van oproerige 
bew~ng , wo.rdt ten aanzien van dat gedeelte, 
totdat die taak i1 geëinrligd, tijd van oorlog aan• 

wezig geacht, en worden, ten aanzien van dat
zelfde gedeelte , de peraonen tegeno•er wie het 
geweld der wapenen wordt of kan worden aan• 
gewend, gelijkgesteld met den vijand. 

56 Waar gesproken wordt van een misdrijf, , 

gepleegd in tijd van ~rlo,r, wordt daaronder 

mede begrepen het geval, dat de achuldige het 
misdrijf pleegt met het oog op een door hem 
aanslaand geachten oorlog tegen Nederland. 

57. Waar p:esproken wordt van een misdrijf, 
gepleegd hij een p:evecht met den vijacd, wordt 

daaronder mede begrepen het geval, dat de ach uJ. 
dige het misdrijf ple~ met het ~ op een door 

hem aanstaand geacht ge1echt of bij een teru11:
tocht uit een gevecht met den vijand. 

58. Vool' de toepassing der artikelen 132, 
136 en 141-143 wordt de kr:ij"'9macht geacht 
op voet van oorlo11: gebracht te 1ijn, zoodra in 
den zin van dit Wetboek tijd van oorlog bestaat, 

en wordt met eene op voet van oorlog gebrachte 

krijgsmacht gelijkgesteld het oorlogs,·aartnig , dat 
zich ergens bevindt waar geen onmiddellijke hulp . 
te verkrijgen is. 

59 . De straff~n bij dit Wetboek gesteld op de 

misdrijven, omschreven in de artikelen 61, 62, 
66, 68-74,, 78 en 79 en in de Titels TV, Ven 
VIT van het Tweede Boek van dit Wetboek, zijn 

mede toepasselijk, wanneer een dier feiten wordt 

gepleep:d tegen of met betrekking tot de bond- ; 
11:9nooten van den staat of personen die deel uit
maken van hunne krijpmacht i11 een gemeen
schappelijken oorlog, onder voorwaarde dat bij 

wet of traktaat wederkeerigheid gewaarborgd zij. 
60. Onder feiten in dienst gepleegd, worden 

mede begrepen feiten gepleegd ter zake van dienst• 
aangelegenheden. 

T W EE D E B O E K. 
ll I 8 D 1t 1~ V B N. 

TITEL I. 

MûdrijtJe,, lege,, de tJeiligheid tJan den 1taat. 

61. De militair die in iijd van oorlog opzettelijk 
den vijand hnlp verleent of den staat tegenover 
den vijand benadeelt, wordt, als schuldi11: aan 
militair verraad, gestraft met den dood, le,ena-, 
Ïange p:evangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren. 

Met gelijke etraf wordt gestraft de militsir die 
in tijd van oorlog tot het plegen van militair

'Terraad samenspan t. 
62. Als schuldig aan verspieding wordt gestraft 

-met den dood , levenslange gevangenisstraf of 
,-tijdelijke van ten hoogete twintig jaren: 

1°. hij die opzettelijk ten behoeve van den vijand 
,eene inlichting betreff,nde eenig krijgsbelang tracht 
in te winnen aan boord van een vaartnig der 
krijgsmacht, binnen de voorpostenlinie, in eene 

versterkte of bezette plnats of post, of in eene 

inrichting van de zee- of landmacht; 
2°. hij die in tijd van oorlog ter sluik, onder 

een valsch voorgeven: door middel van eene ver
momming of langs een anderen dan den gewonen 
toegang binnen eene van de in n•. 1 vermelde 
plaatsen tracht te komen, aldaar in dier voege 
aanwezig wordt gevonden, of zich op eene van 

die wijzen of door een van die middelen van 
daar tracht te verwijderen; 

3°. hij die in tijd van oorlog opzettelijk eene 

opneming doet ·of eene afbeeld in11: of beschrijving 
maakt, betreffende eenige zaak van militair belang. 

De bepalingen van 0 00 • 2 en 3 zijn niet toe
paaselijk, indien den rechter blijkt, <1_at de dader 

niet ten behoeve van d~n vijand _heeft gehandeld . 
63. Hij die in tijd van oorh,g opzettelijk in 

etr:ijd met eene door hem in Nederlandsche krijgs• 
gevaogenscbap gegeven belofte: zich verwijdert of 
eene door hem gegeven belofte of aangenomen 
voorwaarde waaronder hij uit de Nederlandsche 

krijgsgevangenschnp tijdelijk of voorgoed ontslagen 
ia, schendt, of die daartoe samenspant, wordt ge

straft met den dood, levenslange gevangenisstra_f 
of ttjdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

64. De in geval van een oorl~ waarin Neder

land niet betrokken is, hier te lande toegelaten 
militair van eene der oorlogvoerenrle mogendheden, 

die opzettelijk in atrijd met eene door hem gegeven 
belofte zich verwijdert of eene door hem gegeven 

belofte of aangenomen voorwaarde waaronder hem 
verlof ia verleend om zich tijdelijk of voorgoed 
te verwijderen, schendt, of die daartoe samenspant, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

65. De militair die, hetzij eenige handeling waar

van hij, weet, althane redelijkerwijze kan vermoeden, 
dat dè staat. daardoor in gevaar van oorlogav'er
wikkelinp: wordt gebra<lht, opzettelijk , zonder 
daartoe gerechtigd te zijn , verricht, hetzij opzet
telijk ~oi11: voorschrift tot hundhaving van de 
~c betrekkingen van den staat met a!]dere 
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mogendheden van regeeringswege iregeven en bekend 
gemaakt, overtreedt, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoo![ste tw&11lf jaren. 

66. De militair die op~ettelijk hetzij een be
echeid, bericht of inlichting omtrent eenig miJdel 
van verdediging wo.arvan hij weet dat dè geheim
houding door het belang van den staat worJt 
geboden, bekend m111Lkt aan een ander dan die 
d&11rmede uit den aard zijner betrekkin~ bekend 
mag zijn, hetzij eenig tot het .krijgmuuerieel be• 
hoorend voorwerp waarvan ·hij weet dat de samen
stelling in het belang van den stuat ireheim moet 
blijven , overgeeft aan een ander dan die het nit 
den 81lrd zijner betrekking in handen mag hebben, 
hetzij toelaat dat zoodanig persoon zulk een be
echeid, bericht of inlichting verkrijii;t of zulk een 
voorwerp in handen krij(tt, ·hetzij bij die ver• 
krijging behulpzaam is, wordt ~èatraft· met ge• 
vangenisstraf van ten hoogate acht jaren. 

67. Tegen den deelnemer aan eenige in dezen 
Titel vermelde samenspanning, die, vóórdat de 
overheid met het besta.an daarvan bekend is, haar 
op zoodanige wijze daarvan kennis geeft, dat. 
dientengevolge het plegen van het voorgenomen 
miadrijf wordt voorkomen, is de strafvervolging 
oitgesloten. 

Deze bepaling geldt niet voor hem van wien 
blijkt , dat hij aanlegger ia. 

TITEL II. 

Schending oan lmjgaplicMeu, :zonder oogmerlr om 
den fJija,uJ A.ulp te tJerlee,,en of den staat 

· tegenooer den oijand te benadeelen. 

68. Met den dood, levenslange u:evangenisstraf 
of tijdelijke van ten hOO{IBte twintig jaren wordt 
geatraft de militair die in tijd van oorlog op• 
zettelijk: 

1 °. eenige onder zijne bevelen st&llnde versterkte 
of bezette pl&11ts of post, of wel de vloot of het 
leger of eenig deel daarvan · o.an den vijand over• 
geeft of in 'a vijands macht doet oflaat overgaan, 
zonder daarvóót of daarbij alles gedaan of be• 
dongen te hebben wat zijn plicht onder die om• 
stundigheden vnn hem eischte; 

2°. de onder zijne bevelen staande plaats, post 
of yaartnig der krijgsmacht buiten noodzaak eigen• 
ànnkelijk ontrnimt of verlaat; 

3°. bij een gevecht met den vijand zijn plicht 
om met de onder zijne bevelen staande .krijg•• 
macht den vijand op te zoeken, tegen hem op 
te rukken, aan het gevecht deel te nemen, den 

vijand te vervolgên of tegenover hem stand te 
honden , verzaakt; 

4°. de onder zijne bevelen staande krijgsmacht, 
geheel of ten deele, bniten noodzaak naar on1.ijdig 
gebied doet of lamt overgaan. 

69. Met den dood, levenslange gevangenisstraf 
of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die opzettdijk bij een gevecht met den 
vijand of in eene door deu vijand aBllgllvallen of 
met 11an val bedreigde plaats of post zonder nit
drukkelijken lll8t van of vanwege den ter pl&11tse 
aanwezigen met het hoogste gezag bekleeden mi
litair het teeken van o~ergave geeft; 

2°. hij die in tijd van oorlog het lrrijgsvolk 
tracht te misleiden, te ontmoedigen of in ver• 
warring te brPngen. 

70. Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf
tien jaren wordt gestraft: 

1 °. de militair die opzettelijk hij een gevecht 
met den vijand , met schending van zijn plicht 
als militair, hetzij op de vlucht gant, hetzij eenig 
oorlogsmaterieel vtirnielt, beschadigt of on brnik
bB11r maakt, hetzij zich ontdoet van eenig wapen, 
mnnitie of krijgstoerasting, htm van rijkswege 
verstrekt of tot zijne voorgeschreven wapening of 
uitrusting behoorende, hetzij zich krijgsgevangen 
geeft; 

2°. de militair die zich in tijd van oorlog 
opzettelijk, hetzij ter slnik, hetzij door een lis
t.igen kunstgreep of een samen weefäel van ver• 
dichteela, hetzij door dronkenachap of zelf ver• 
minking Wln het gevecht Óf nan het oogenblikkelijk 
gevaar in het gevecht onttrekt. • 

De achuldige wol'dt gestraft met den dood, 
levenslange . gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoop-ste twintig jaren, indien hij tevens een 
anderen militair tot eene der onder 1 °. en 2°. 
van dit artikel omschreven handelingen aanzet, 
alsmede indien hij het miadrijf beg&11t als bevel• 
voerend militair. 

71. Hij die in tijd van oorlog opzettelijk eene 
militaire operatie doet mislukken, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftiep. jaren. 

De schnldige wordt gestraft · met den dood, 
leveuslnnge gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste' twintig jaren, indien hij het misdrijf 
begaat als bevelvoerend militair of al~ bel1LSt 
zijnde met het bestuur of toezicht over benoo
digdhedeu ten dienste van de vloot of het leger. 

72. Met gevangenisstraf van ten hoogste tien 
jaren wordt gestraft : 
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1°. hij die zonder verlof . vao of vanwege den 
ter plaatse aanwezigen met het hoo~te gezag be
kleeden militair zich in betrekkiog stelt tot iemand 
die zich bij de vijandelijke krijgsmacht of in 
•s vijands macht bevindt, of tot een onderdaan 
eener vijanddijke mogendheid of macht ; 

2°. bij die, een bescheid, bericht, inlichting 
of vroag van iemand die zich bij de vijandelijke 
krijgsmacht of in 's vijands _macht bevindt, of 
van een onderdaan eener vijandelijke mogendheid 
of macht ontvangen of.onderschept hebbende, op• 
zettelijk nalaat daarvan dadelijk aan de militaire 
overheid mededeeling te doen ; 

8°. hij die in tijd van oorlog eene gebeurtenis, 
bijzonderheid of beschouwing, welker ruchtbaar
heid eenig krijgsbelang kan schaden , opzettel~k 
bekend maakt, zonder van ambtswege da&rtoe 
verplicht of bevoegd te zijn. 

73. Hij die in tijd van oorlog weigert of op• 
zettelijk nalaat te gehoorzamen aan een bevel of 
vordering, gedaan door een daartoe bevoegden 
militair, of zoodanig bevel of vordering eigen
dunkelijk overschrijdt, of opzettelijk eenigen maat
regel , door een militair in het belang der krij~
macht of van den dienst ondernomen of bevolen, 
belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

Het maximum der in het eerste lid gestelde 
straf wordt verdnbbeld·: 

1°. indien de schnldige opzettelijk het misdrijf 
blijft · pleltllli, nadat een militair hem nitdrnk
kelijk op zijne strafbaarheid gewezen heeft ; 

2°. indien tijdens het plegen van het misdrijf 
nog geen vijf jarrn zijn verloopen , eedert de 
schuidige eene hem wegens l!lllijk misdrijf opge• 
legde straf geheel of ten deele heeft ondergaan, 
of eedert die straf hem geheel is kwijtgescholden ; 
of indien tijdens het plegen van het ~isdrijf het 
recht tot uitvoering dier ~tref nog niet ia verjaard; 

8°. indien twee of meer personen gezamenlijk 
of ten gevolge van samenspanning het misdrijf 
plegen; 

4°. indien de achnldige tevens een ander aan
zet zijn vwrbeeld te volgen; 

5°. indien de schuldige het misdrijf pleegt bij 
een gevecht met den vijand, 

Indi4!n het in het eerste lid omschre~en mis
driJf vergezeld gaat van twee of meer der in 
n°. 1-6 wermelde omstandigheden, wordt de 
ach uldige geatrah met gevangenisstraf van ten 
hoogate twaalf jaren. 

74. De samenspanning tot een der in de art(. 

kelen 68-78 omschreven misdrijven wordt ge
straft gelijk de poging. 

De bepaling van artikel 67 is toepasselijk. 
75. Hij die tegenover den vijand opzettelijk 

handelt _in strijd met eenige bepaling voorkomende 
in een ·verdrag, geldende tusschen Nederland en 
de m~ndheid waarmede Nederland in oorlog ia, 
of met eenig voonichrift, ingevolge zoodanig ver
drag vastgesteld, wordt gestraft met gevangenis
straf vun ten hoogste drie jaren. 

Met gelijke straf· wordt gestraft de meerdere 
die opzettelijk toelaat, dat een iijner minderen 
zoodanig feit begaat. 

76. De militair die opzettelijk eenig niet ai.n 
het bnitreoht onderworpen goed itls oorlogsbuit 
neemt, zonder oogmerk om zich dat goed weder
rechtelijk toe. te eigenen, wordt gestraft met ge
vangeniistraf van ten hoogste drie jaren. 

77. De militair die opzettelijk eene met den 
vijand als zoodanig gesloten overeenkomst weder• 
rechtelijk schendt, wordt geatnlft met den dood , 
levenslange gevangenisstraf of tijddijke van ten 
hoogste twintig jaren. 

78. Hij aan wiens schold te wijten is dat, in· 
tijd van oorlog, ee1,ige versterkte of bezette plaats 
of poat, of wel de vloot of het leger of eenig deel 
daarvan voor de krijgamacht verloren gaat , dat 
eene militaire operatie mislukt, of dat een vaar
tnig der krijgsmacht onbrnikba~r wordt , wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren. 

Indien de schuldige het misdrijf pleegt als 
bevel voerend militair of als belast zijnde met 
het beatnur of toezicht over benoodigdheden ten 
dienste van de vloot of het leger, wordt hij ge
straft met gevangeniBBtraf van tea hoogste.tien jaren. 

79. De militair, aan wiens schuld te wijten is 
dat eenige versterkte of bezette plaats of post, 
of wel de vloot of het leger of eenig deel daarvan 
door den vijand wordt overvallen, wordt gestraft 
·met gevangenisstraf van ten hoogate drie jaren, 

Indien de achuldige het miadriJf l'leegt al& 
bevelvoerend militair, wordt hij ·gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

TITEL III. 

Mudrifom tcaardoor de militair 11iel, aan de 
0

t1er
""lling oan zijne diemtverplichti"(lm onttrekt. 

80. De militair wiens ongeoorloofde afwezig
heid aan zijne schold ia te wijten, wordt gestraft: 

1 °. met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
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maanden, indien die afwezigheid in lijd van 

vrede ten minste één dag en niet langer da:n 
dertig dagen d nurt; 

2°. met ~evaogenisstraf van ten hoogste negen 
maanden, indien die afwezigheid in tijd van 
v.rede hem eene reis, waartoe het bevel hem be- · 

kend was of redelijkerwijze door hem kon ver
moed worden, naar or nn eene plaats buiten 

het rijk in Europa" or eene andere zoodaoige 
be:,olen reia met een oorlogsvaartuig geheel of 
gedeeltelijk doet verzuimen ; 

3°. met gevangenisstraf van ten hOOjtBte een 
jaar, indien die afwezigheid in tijd van oorlog 
niet langer dan vier d~n dnnrt ; 

4°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
en zes maanden, indien die a(wezi11:heid in tijd 
van oorlog hem een bevolen reis, zooals in o0 • 2 
is omschreven, geheel or gedeeltelijk doet ver• 
znimen, of eene ontmoeting met den vijand doet 
misloopen. 

81. De militair die zich echoldi11: maakt aan 
opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid, wordt ge
stroCt : 

1°. met gevangeni88traf van ten hoogste een 
jaar, indien die afwezigheid in tijd •an vrede 

ten minste één dag en niet langer dan dertig 
dagen duurt ; 

2°. met gevaogenisst~ van ten hoógste twee 
jaren , indien die afwezigheid in tijd van oorlog 
niet langer d~n vier dlljten donrt. · 

82. Als schaldig aan. desertie wordt gestraft 
de militair : · . 

1°. die zich verwijdert met het oogmerk o~ 
zich voorgoed aan zijne dienstverplichtingen te 
onttrekken , het oorlogsgevaar te ont{taan , naar 
den vijand over te loopen of , zonder daartoe ge• 
recbtigd te zijn, bij eene andere niogendheid of 
macht in · krijgsdienst te treden; 

2°. wiens ongeoorloofde afwezigheid in tijd van 
vrede langer dan dertig, in tijd van oorlog langer 
dan vier dagen duurt ; 

3°. die zich scbaldig maakt aan opzettelijke 

ongeoorloofde afwezigheid en daardoor een bevolen 
reis, zooals in artikel 80 n°. 2 is omschreven , 

niet of niet !l:llheel medemaakt. 
Desertie in tijd ,an vredE: geple8ftd, wordt ge• 

straft met gevangenisstraf van ten hoogste tweejaren. 
Desertie in tijd van oorlog gepleegd, wordt 

gestraft met gevan!(llnisstraf van ten hoogste zeven 
joren en zes maanden. 

83. Het maximum der in de artikelen 81 en 
82 gestelde straffen wordt verdubbeld: 

1 °. indien tijdena het plegen van het misdrijf 

nog geen vijf jaren ziJo verloopeo, aedert de 
echnldige eene hem hetzij wegens desertie, hetzij 

wegens opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid bij 
vonnis opgelegde straf ,teheel of ten deele heeft 
ondergaan , of sedert die straf hem geheel ia 

kwijtgescholden ; or indien tijdens het plegen van 
het misdrijf het recht tot uitvoering dier atrar 
nog niet is verjaard ; 

2°. indien twee of meer personen gezamenlijk 
of ten gevolge van samenspanning het misdrijf 
plegen; 

8°. indien de schuldige is bevelvoerend militair; 

4°. indien hij het misdrijf pleegt, terwijl hij 
ie dienstdoende; 

ó0
• indien hij zich naar of in het buitenland 

verwijdert; . 

6°. indieti hij, zie~ van een vaartuig der krijge

macht verwijderende, het miadrijf pleegt met be· 
· hulp van eene tot de krijgsmacht behoorende 

aloep of ander Jicht vaartuig; 

7°. indien hij het misdrijf pi~ met mede

neming van een ten behoeve der krijgsmacht ge
bezigd dier, een wapen of munitie. 

Indien het in artikel 81 omschreven miadrijf 

or het misdrijf van desertie in tijd van vrede 
vergereld gaat van twee of meer der in n°. 1-7 
vermelde omstandigheden, wordt het maximum 
der in het eerste lid gestelde straf nogmaals met 
de helft daarvan verhoogd. 

84. Met den dood, levenslange gevangenisstrai 
of tijdelijke van ten hoogate twintig jaren wordt 
gestraft: 

1 °. desertie naar den vijand ; 
2°. deaertie, in tijd · van oorlog, van een oorloga. 

vaartuig op brand wacht liggende, van de veilig

heidstroepen, of nit eene door den vijand, aange
vallen of met aan val bedreigde plaats of poel ; 

3°. desertie met het oogmerk om in een door 
den schnldi!(6 · aanslaand geachten oorlog van den 
staat met eene andere mogendhtid of macht bij 
deze in krijgsdienst te treden·. 

85. Naar de onderecheidingen g1:maakt in de 

artikelen 81-84 en met de daarbij geatelde 

straffen wordt ~straft de militair die zich op
zettelijk door een listigeu kunstgreep of een aamen• 
weefsel van verdichtsels tijdelijk of voorgoed aan 

de vervulling zijner dienstverplichtingen onttrekt, 
of die zich opzettelijk daarvoor ongeschikt maakt 
of laat maken. 

Met afwezigheid wordt ten aanzien van die 
artikelen gelijkgesteld de tijd, gedurende welken 
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de militair op een der voorsehreven wijzen de ver• 
vulling r.ijner dienstverplichtingen verzaakt heeft. 

Met gevangenisstraf van ten hoo~te vier jaren 
wordt geatraft hij die opzettelijk een militair op 
diene verzoek voor de verdere vervulling zijner 
diel)J!tverpliohtingen tijdelijk of voorgoed ongeschikt 
maakt. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, 
wordt hij geatraft met gevangenisstraf van ten 
hOOg11te acht jaren. 

86. Hij die een verlofpas v"lsehelijk opmaakt 
of vervalscht, of die zoodanig atnk op een val
schen naam of voornaam of met aanwijzing eener 
valsche hoedanigheid doet afgeven, met het oog• 
merk om het te gebruiken of door een militair 
te doen p:ebrnikeu als wnre het echt en oover
valscht of als ware de inhond in overeenstemming 
wet de waarheid, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee jaren. 

Met gelijke straf wordt gestraft de militair die 
opzettelijk p:ebrnik maakt van een valsehen of 
nrvalschten verlofpas als ware hij echt en on
vervalscht of als ware de inhond in overeenstem• 
ming met de waarheid. 

87. De militair die opzettelijk van eens anders 
reispu, veiligheidskaart, reiaorder of verlofpas 
gebrnik maakt, als ware hij de daarin genoemde 
peraoon, wordt gestraft met gevan~nisstrnf van 
ten hoogste een jaar eu zes maanden. 

88. Indien een der miadrij ven omschreven in 
de artikelen 86 of 87 van dit Wetboek of in de 
artikelen 2281 229 of 231 van het Wetboek van 
Strafrecht, door een militair in tijd van oorlog 
wordt gepleel(d, ten einde het misdrijf van dt!86rtie 
gemakkelijk te maken, wordt hij gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes jaren . 

89. De samenspanning tot een der in dezen 
Titel omachreven misdrijven wordt gestraft gelijk 
de poging. 

De bepaling van artikel 67 is toepasselijk. 
90. Onder zich verwijderen wordt in dezen 

Titel verstaan het ·zich verwijderen, alsmede het 
zich schnil bonden, afwezig blijven of achter• 
blijven van de plaats of de plaataen, waar de 
militair zich ter vervulling van de op hem 
roetende dienstverplichtingen behoort te bevinden ; 
onder afwezigheid het afwezig zijn van die plaats 
of die plaataen. 

91 . Met den militair wordt ten aanzien van 
dezen Titel gelijkge•teld hij die krachtens ar
tikel 28 is · opgeroepen om aan zijn verplichten 
krijgsdienst te voldoen. 

TITEL IV. 

Müdrij1Jen tegt!ff de ondergeacliiktlteid . • 

92. De militair die opzettelijk een meerdere, 
hetzij in het openbaar mondeling of door een 
geeehrift of afbeelding, hetzij in zijne tegen• 
woordigheid mondeling of door een gebaar of 
daad, hetzij door een toegezonden of aangeboden 
geM"luift of afbeelding, beÏeedil{t of- met eenig 
kwaad bedreigt, hetzij hem 11itacheldt, beschimpt 
of in. 1ijne tegenwoordigheid bespot, wordt ~
stl'ILft met gevangenisstraf van ten hoogste negen 
maanden. 

Inaien het feit in dienst wordt gepleegd, wordt 
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar en zes maanden. 

93. De militair die een geschrift of afbe~lding 
waarin hij weet dat eene beleediging voor een 
meerdere voorkomt, verspreidt, ten toon stelt, 
aanslaat of ter verspreiding in voorraad heeft, 
wordt geatraft. met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen maanden. 

Indien het feit in dienst wordt gepleegd, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf. van ten 
hoogilte een jaar en zes maanden. 

94. De militair die opzettelijk een meerdere door 
eenige fe1tel ijkheid beleedigt, wordt geatraft ~et 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Indien het feit in dienst wordt gepleegd, wordt 
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

95. Wanneer een militair opzettelijk tegen een 
~eerdere een der in de artikelen 261, 262 en 
268 van het Wetboek van Strafrecht umachreven 
misdrijven pleegt, wordt hij "'9traft met gevan
geniSBtraf van ten hoo!'llte een jaar boven het 
ma:rimnm der aldaar gestelde straffen . . 

Indien het feit in dienst wordt gepleegd, wordt 
het marimnm der in het eerate lid ge.stelde ktraf 
nogmaals met een jaar verhoogd. 

De bepalingen van de artikelen 267 en 269 
van het Wetboek van Strafrecht zijn in deze ge• 
vallen niet van toepas,ing. 

96. De militair die naar aanleiding van eene 
dienstaangelegenheid eene meerdere tot tweege
vecht uitdaagt, wordt ~straft met gevangenis
straf' van ten hoogste vijf.jaren. 

Met gelijke straf worden gestraft de militair 
die opzettelijk zoodanige uitdaging overbrengt, 
en de meerdere die haar aanneemt. 

De militaire getoigen en geneeskuudig~n die, 
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wetende dat de uitduging naar aanleiding van 
eene dienstaangelegenheid plaats had, het daa,op
volgende tw~vecht bijwonen, worden geatraft 
met l(llvangenisstraf van ten hoo(Ellte een jaar. 

97. De militair die tegen beter weten eene 
aantijging, klachte -of aangifte tel{en of over een 
meerdere inbrengt of inzendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoojl8te twee jaren. 

98. De militair die weigert of opzettelijk na• 
laat te gehoorzamen aan eenig dienstbevel of die 
zoodanig bere! eigeodnnkelijk overschrijdt, wordt, 
al1 &ehnldig aan opzettelijke ongehoorzaamheid, 
gestraft met gevangenisstref van ten hoogste een 
jaar en ne~n maanden. 

Indien het feit ia gepleegd in tijd van oorlog; 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hOO!t3te vier jaren. 

Het maximnm der in het eerste en het tweede 
lid 11:estclde straffen wordt verdnbbeld: 

1 °. Indien dè Îlchuldige opzettelijk in zijne 
ongehoorzaamheid volhardt nadateeu meerdere hem 
uitdrukkelijk op zijne strafbaarheid heeft g.iwezen; 

2°. indien tijdens het plegen van het misdrijf 
nog geen vijf jaren :1ijn verloopen, sedert de 
schuldige eene hem wegens gelijk misdrijf bij 
vonnis opgelegde straf géheel of ten deele heeft 
onder11:aan, of sedert die straf hem geheel is kwijt
gescholden; of indien tijdens het pleiren van bet 
misdrijf het recht tot nitvoering dier straf nog 
niet is verjaard; 

3•. Indien twee of meer penonen gezamenlijk of 
ten gevolge van BBmenspanning het misdrijfpl~en; · 

4°. Indien de schuldige tevens een anderen 
militair tot het misdrijf aanzet; 

5°. indien hij het misdrijf pleegt bij een jle• 
vecht met den vijand. 

Indien bet in het eente of het in het tweede 
lid om&ehreven misdrijf vergezeld gaat van twee 
of meer der in n°. 1- 5 vermelde omstandig
heden, wordt het maximum der in het derde 
lid gestelde straffen nogmula met de helft daar
van verhoogd. 

Indien het bevel het werkdadig optreden tegen 
den vijand, of de bestrijding van oogenblikkelijk 
zeegevaar betrof, wordt de schuldige gestraft met 
den dood, levenslanire gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hooj!llte twintig jaren. 

99. Indien de ongehoorzaamheid van den militair 
aan onachtzaamheid is te wijten, wordt hij ~treft: 

1 °. met gevangenisstraf van ten h~te twee 
jaren, indien het feit is gepleegd in tijd van oodo,r; 

2°. met gevangenisstraf nn ten hoogste zes 
1003. 

jaren, indien het bevel het werkdad ig optreden 
tegen den vijand. of dl,l bestrijding van oogen• 
blikkelijk zeegevaar betrof. 

100. De militair die opzettelijk een meerdere 
feitelijk bedreigt met geweld, wordt gestraft met 
gevanirenisstraf van ten h06>{1:8te twee jaren. 

Indien het feit in dienst wordt p:epleegd, wordt 
hij p;e11traft met gevangenisstraf van ten ho~te 
vijf jaren. 

101. De militair die opzettelijk een meerdere 
feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging 
met geweld te!l:lln hem verzet, hem van zijn vrij• 
heid van handelen berooft, of hem door geweld 
of bedreiging met geweld d w_ingt tot het vol• 
voeren of tot het nalaten eener dienstverrichting, 
wordt, als schuldig aan feitelijke insnbordinatie, 
p;e11traft met gevangenisstraf van ten hoogste 
acht jaren. 

Indien het feit eenig lichamelijk letsel ten 
irevolge heeft, wordt de schnldige gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoo1_1:ste tien jaren. 

Indien het feit den· dood ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twaalf jaren. 

102. Feitelijke insnbordinatie, gepleegd met 
voorbedachten rade, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste tien jnren. 

Indien het feit eenig lichamelijk letsel ten 
/1:llVOige heeft, wordt de schuldige gestraft met 
gevangenisstraf van ten h~te twaalf jaren, 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijftien jaren. 

103. Feitel~ke insnbordinat ie, gepleeitd door 
twee of meer vereenigde militairen, wordt, als 
mniterij , gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twaalf jaren. 

De schuldige wordt gestraft: 
l 0 • met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 

jaren, indien het door hem gepleegde misdrijf of 
de daarbij door hem geplttgde feitelijkheden eenig 
lichamelijk letsel ten gevolge heeft; 

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hoogste twintig ja_~en, indien zij den 
dood ten gevolge hebben. 

104. Met den dood, levens!an~ gevangenisstraf 
of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren wordt 
geatraft: . 

1 °. feitelijke insubordinotie in tijd van oorlog; 
2°. muiterij IIBD boord van een oorlogsvaartuig 

zich ergens bevindende waar ~n onmiddellijke 
hnlp te verkrijgen is. 

12 
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105. Indien een der iu de artikelen 101-104. 
n°. 1 omschreven misdrijven buiten dienst wordt 
gepleegd, wordt , in de gevallen omschreven in · 
de artikelen 101, 102 en l0S, eerste lid, en 
tweede lid n°. 1 het maximnm der tijdelijke 
gevangenisstraf met drie jaren verminderd en wordt 
in de gevallen omschreven in de artikelen 103, 
tweede lid, n°. 2 en 104 n° l de schuldige gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren·. 

106. Indien een feit, hetwelk in de straf
bepaling van artikel 101 of v.àn artikel 102, al 
dan niet in verband met artikel 106, valt, tevens 
valt in eene zwaardere strafbepaling van h~t. ge
meene recht, wordt deze laatste toegepast; doch 
wordt tevens het maximum der daarbij gestelde 
gevangenisstraf met twee jaren verhoogd. 

107. Het maximum der tijdelijke gevangenis
straf, gesteld bij de artikelen l0J.-106, wordt 
met een derde verhoogd, indien tijdens het plegen 
van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn ver
loopen, sedert de schuldige eene gevangenisstraf, 
hem opgelegd wegens een der misdrijven, om
echreven hetzij in een van die artikelen, hetzij 
in een der artikelen, vermeld in artikel 422 
van het Wetboek van Strafrecht, geheel of ten 
deele heeft ondergaan, of sedert die straf hem 
geheel is kwijtgescholden ; of indien tijdens het 
plegen van het misdrijf het recht tot uitvoering 
dier etraf nog niet is verjaard. 

108. Wanneer vijf of meer militairen samen
rotten om in vereeniging hun plicht te verzaken, 
worden zij , indien het tot eenige feitelijkheid of 
bedreiging daarmede gekomen is, behoudens ieders 
veranhrnordel ijkheid voor de bijzondere door hem 
bedreven feiten, als schuldig aan militair oproer, 
gestraft met g,ivangenisstraf van ten hoogste 

twaalf jaren. 
Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 

of aan boord van een oorlogsvaartuig zich ergens 
bevindende waar geen onmiddellijke hulp te ver
krijgen is, worden de schuldigen gestraft met 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig janm. 

109. De belhamels onder de deelnemers nan 
militair oproer worden gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
of aan boord van een oorlop;s vaartuig zich ergens 
bevindende waar geen onmiddellijke hulp te ver
krijgen is, wordt de schuldige gestraft met den 
dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste twintig jaren. 

110. De deelnemers aan samenrotting· tot 
militair oproer die tot de orde terugkeeren, voor
dat het tot eenige feitelijkheid of bedreiging 
daarmede gekomen is, worden gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

Indien de samenrotting is gepleegd in tijd 
van oorlog, of aan boord van een oorlogsvaartuig 
zich ergens bevindende waar geen onmiddellijke 
hulp te verkrijgen ie, worden de schuldigen ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven 
jaren en zes maanden. 

Ten aanzien van de belhamel& wordt het maxi• 
mum der in het eerste en het tweede Jid gestelde 
straffen verdubbeld. 

111 . De samenspanning tot ou.gehoorzaamheid, 
muiterij of militair oproer wordt gestraft gelijk 
de poging. 

De bepaling van artikel 67 is toepasselijk. 
112. Ten aanzien van de in dezen Titel om• 

schreven feiten wordt eene troopenafdeeling, belast 
met wacht- of patronilledienst, of een schildwacht 
gelijk!(esteld met een meerdere, behalve ingeval 
het feit is begaan door hem aan wien zij, als 
zoodanil!:, ondergeschikt zijn. 

TITEL V. 

ScAending 11an 11ersckillende di.enstplicliten. 

113. De &childwacht die zijn post eigendunke
lijk verlaat, eene als zoodanig op hem rustende 
verplichting niet nakomt, of zich in een toestand 
brengt of laat brengen waarin hij zijn dienst als 
schild wacht niet naar behooren kan verrichten, 
wordt irestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij geatraft met genngenisstraf van ten 
hoogste tien jaren. 

Indien de schnldi!(e zich bevond aan boord 
van een oorlogsvaartuig in nood verkeerende 
of in tijd van oorlog op brandwacht liggende, 
bij veiligheidstroepen in tijd vRn oorlog, of in 
eene door den vijand aangevallen of met aanval 
bedreigde plaat, of post, wordt hij gestraft met 
den dood, levenslange gevailgeuisstraf of tijdelijke 
van tEn hoogste twintig jaren. 

Met gelijke straffen worden gestraft de officier 
van de wacht aan boord van een oorlogsvaartuig of 
de militair die hem tijdelijk vervangt, de machinist, 
hoofd der waoht aan boord van een oorlogsvaartuig, 
en de bevelhebber · van eenige wacht, ronde of 
patrouille of van eenige met de uitoefening van 
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den veiligheidsdienst in tijd van oorlog belaste 
troepenafdeeling, die ale zoodanig gelijke hande
lingen plegen. 

Indien andere militairen, behoorende tot eenige 
wacht, i:onde of patronille of tot eenige met de 
uitoefenin·g van den veiligheidsdienst in tijd van 
oorlog belasi.; troepenafdeeling, gelijke handelingen 
plegen, zijn de eerste drie leden van dit artikel 
op hen van toepassing, behoudens dat in de ge
vallen van het eerste en het tweede lid het 
maximnm der daar gestelde straffen met de helft 
verminderd wordt, en dat in de gevallen van het 
derde lid de schuldige gestraft wordt met gevan
genisstraf van t.en hoogste tien jaren. 

114. De militair die zich opzettelijk, hetzij 
ter al nik, hetzij door een lietigen knnstgreep of 
een samen weefael van verdichtsels, hetzij door 
dronkenschap of zelfverminking aan eenigen ge
vaarlijken dienst onttrekt, wordt gestraft wet 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien het [eit ia gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste ze11 jaren. 
115. De militair die zich opzettelijk, hetzij 

ter al nik, hetzij door een liatigen kunstgreep of 
een samenweefsel van verdichtsels, tijdelijk of 
voorgoed aan de venulling van eene bepaalde 
soort van dienstverplichtingen onttrekt, of die 
zich opzettelijk daarvoor ongeschikt maakt of laat 
maken , wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een · jaar. 

Indien het feit ia gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij geatraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren. 

Met gelijke straffen wordt gestraft hij die op
zettelijk een militair op diens verzoek voor de 
vervulling van eene bepaalde soort van dienst
verplichtingen ongeschikt maakt. 

Indien het feit den dood ten_ gevolge heeft, 
wordt het maximum der in het eerste en het 
tweede lid gestelde straffen met vier jaren verhoogd_. 

116. De militair die opzettelijk aan de over
heid eene onjniete ambtelijke mededeeling doet 
of overbrengt, of opzettelijk nalaat aan de bevoegde 
overheid eeoe mededeeling to: doen, die hij van 
ambtswege doen moest of waarvan de verzwijging 
het belang van den dienst of van den staat kan 
,chaden, wordt gestraft met gevangeuieetraf van 
t.en hoogste twee jaren. 

Indien het feit ie i,,:epleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen jaren. 

117. De militair aan wiens schuld te wijten 
is dat, in tijd van oorlog, aan de overheid eene 
onjniate ambtelijke mede.deeling wordt gedaan of 
overgebracht, of wordt nairelaten aan de bevoegde 
overheid eene mededeeling te doen, die van ambts
wege gedun moest worden of wanrvan de ver
zwijging het belang van den dien&t of van den 
staat kan schaden, wordt gestraft met gevang:enia• 
straf van ten hoogste drie jaren. 

118. De militair die opzettelijk, zonder daar• 
toe bevoegd te zijn, eenigen maatreitel in het 
belang der krijgsmacht of van den dienst onder
nomen of bevolen, belet, belemmert of verijdelt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hooget.e vijftien jaren. 

119. De militair die opzettelijk nalaat eenig 
door One of van Onzentwege vastgesteld dienst
voorschrift op te volgen, of die zoodanig voor
schrift eigendunkelijk overschrijdt, wordt. gestraft 
met gevangeniBBtraf van ten hoogste negen maanden. 

Indien het feit is gepleegd in· tijd van oorlog, 
wordt. hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren. 

120 . . De samenspaoning tot een der in de 
artikelen 113-118 omachreven miadrijven w~rdt 
geatraft gelijk de pop:ing. 

De bepaling van artikel 67 ie toepasselijk. 
121. De militair die door misbruik of aanma

tiging van gezag i"mand dwingt iets te doen, 
niet te doen, of te dolden, wordt 1(811traft met 
~vangeniestraf van ten hoogste vier jaren. 

122. De militair die door misbruik van zijn 
invloed als meerdere tegenover een mindere, dezen 
overhaalt iets te doen, niet te doen, ofte dulden, 
wordt, indien daarnit eenig nadeel kan ontstaan, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren. 

1 23. De militair die, met het oogmerk om 
zich of een ander voor bestraffing , terechtwijzing 
of afkeuring te vrij waren of een ander aan on
verdiende bestraffing, terechtwijzing of afkenring 
bloot ·te stellen, hetzij een mindere door gift, 
belofte of misleiding weerhondt van of overh11alt 
tot het doen van een beklag, v~rzoek, klachte of 

· aangifte, hetzij een etnk of Mngelegenheid onthoudt 
aan de kennisneming van den bevoegden meerdere, 
wordt gestraft met gevangeniBBtraf van ten hoogste 
drie jaren. 

124. De militair die opzettelijk, hetzij met 
12• 
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overschrijding van zijne bevoep:dbeid, hetzij in 
eeoé aangele)l;enbeid die vreemd ia aan de belanl(en 
nn den dienst, een mindere beveelt iets te doen, 
niet te doen, of te dolden, wordt ge,traft met 
gevangenisstraf van ten hoogate twee jaren. 

125. De militair die opzettelijk een mindere 
uitscheldt, uitvloekt, beschimpt of in zijne tegen
woo1·digheid bespot, wordt gestraft met )l;evange
nisstraf van ten hoogste negen maandeu . 

Indien _het feit in dienat wordt gepleegd, 
wordt bij gestraft met gevangenisstruf van tim 

hooicste een ju.r en zes maanden. 
126. De militair die in dienat opzettelijk een 

mindere slaat of atompt of hew op andere wijze 
pijn veroorzaakt of hem feitelijk bedreigt met 
geweld, wordt gestraft met gevangeni88traf van 
ten hoogste drie ;aren. 

Indien bet feit eenig lichameiijk letsel ten ge
volge heeft, wordt hij geatraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge_ heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste acht jaren. 

Valt het feit tevena in eene zwaardere strafbepa
linJI: van het gemeene recht, dan wordt deztl toei,;epast. 

127. De militair die opzettelijk toelaat, dat 
ee~ mindere een miadrijf pleegt, of die, )l;etniite 
van een door een mindere gepl~ miadri;Jf , op
zettelijk nalaat tegen den dader de door het belang 
der zaak gevorderde maatregelen van gèweld naar 
vermogen aan te wenden , wordt gestraft gelijk 
de medeplichtige. 

1 28. Hij die, kennis dragende van eenige u:. 
dit Wetboek strafbaar gestelde samenspanning tot 
misdrijf of van een voornemen tot het plegen 
van een miadrijf ter zake waarvan de doodatraf 
kan worden op,relegd, of van een misdrijf tegen 
de veiligheid vao den staat; deaertie in tijd van 
oorlog, feitelijke inanbordinatie of militair oproer, 
op een tijdatip waarop het plep:en van het mis
drijf nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat 
daarvan tijdig voldoende kennis te geven hetzij 
aan de overheid, ht'tzij aan den bedreigde, wordt, 
indien het misdrijf is gevolgd, gestraft gelijk de 
medeplichtiJl:6. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij die, kennis 
draJ1:6nde van eeDiJI: in het eerate lid vermeld 
reeda gepleegd miadrijf op een tijdatip waarop 
de gevolgen nog knnnen worden afgewend, op
zettelijk nalaat daarvan gelijke kenniagevingtedoen. 

1 29. De bepalin,ten van het vorig artikel be
treffende het doen van kennisgeving zijn niet van 

toepa88ing op hem die door de kenniagevio11: ge• 
vaar voor een strafvervolging zon doen ontstaan 
voor zich zelven, voor een zijner bloed verwanten 
of aan,rehnwden in de rechte linie of in den 
tweeden of derden l{l'l,lld der zijlinie, , voor zijn 
echtgenoot of gewezen echtgenoot, of voor een 
ander, bij wiena vervolging hij zich, nit hoofde 
van zijn ambt of beroep, van het afteggen van 
getuigenis zou knnnen .verschoonen. 

1 30. Hij die, mondeling of bij geschrifte, een 
militair opruit tot eenig misdrijf, in dit Wetboek 
omachreven of door hem te begaan onder een 
der in artikel 44 van het Wetboek vao Strafrecht 
vermelde omstandigheden, wordt gestraft met ge
vangeni&&traf van ten hoogste vijf jaren. 

De schuldige wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vijftien ja:ren, indien de 
oprniiug betreft een der mi1drijven omschreven 
in de artikelen 112-101 of 121 van het Wetboek 
,·an Strafrecht, desertie of ongehoor-mheid in 
tijd van oorll>f(, of muiterij of militair oproer 
buiten t~d van oorlog. • 

De schnldige wordt gestraft met den dood, 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig jaren : 

1°. indien de opruiing J1:e1Chiedt in tijd van 
oorlO)I; en zij betreft een der in artikel 92 of l!S 
van het Wetboek van Strafrecht omschreven mi11-
drijven, militair verraad, desertie in een der in 
artikel 84 omschreven gevallen, ongehoorzaamheid 
in een der in het laatste lid van artikel !!8 om• 
schreven gevallen, muiterij, militair oproer of 
het in artikel 182 omschreven miadrijf; 

2". indien de opruiing geschiedt aan boord van 
een oorlogsvaartnig zich ergens bevindende waar 
geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is, en zij 
muiterij of militair oproer betreft. 

Met gelijke atraffen wordt gestraft hij die een 
der in dit artikel vermelde geschriften , waarvan 
hij den inbond kent, verspreidt, ten toon stelt, 
aanslaat of ter verspreiding in voorraad heeft. 

131. Hij die door een eein, teeken, voorstelling, 
toespraak, lied, geschrift of afbeelding de tncht 
onder de krijgsmacht tracht te ondermijnen , of 
die, met de atreklring . van · het geschrift of de 
afbeelding bekend, zood.enig atnk verspreidt, ten 
toon stelt, aanslaat of ter verspreiding in voor
rad heeft, wordt. geetra(t met gevangeni88traf van 
ten h001t1te drie j~ren. 

Indien het feit ia gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt de schuldige gestraft inet gevangeni&Straf 
van ten hoogste tien jaren. 
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Met gelijke straffen wordt gestraft hij die het , 
wapen nn Nederl11nd, van den Koning, van een 
lid van het Koninklijk hnis of van den Regent, 
de N ederlandsche vlait of wimpel of een regi• 
mentsvaandel of regimentsstandaard beschimpt. 

132. Met den dood, levenslange gevangenis
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
worden gestraft de tot eene op voet van O?rlog 
gebrachte krijgsmacht behoorende militairen die 
met vereenigtle krachten hetzij geweld tegen een 
of meer personen plegen, hetzij opzettelijk en 
wederrechtelijk eenig goed dat geheel of ten dee)e 
aan een ander toebehoort, vernielen, beechudigen, 
onbruikbaar maken of wegmaken, en bij het plegen 
van het feit misbrnik maken of drei_gen te maken ·, 
van macht, gel~nheid of middel, hnn als mili
tair geschonken. 

Met gelijke straf worden gestraft de aan de 
militaire roohtsmacht onderworpen personen, bij 
eene op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht 
in dienstbetrekking zijnde ofhBBr met toestemming 
van de militaire overheid vergezellende of vol
gende, die gelijke handelingen plegen en daarbij 
misbrnik maken of dreigen te maken van macht, 
gelegenheid of middel, hun door hunne betrekking 
tot de krijgsmacht geachonken, 

Artikel 81 van het Wet boek van Strafrecht 
blijft bniten toepassing. 

133. De verlofgan!(llr van de militie, de land
weer of het reservepersoneel die opzettelijk niet 
voldoet aan eene wetti!(ll oproeping voor den 
·werkelijken dienst , ·. wordt gestraft met gevange• 
nisstraf van ten hoogate twee jaren. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf va_n ten 
hoogste . zeven jaren en zes maanden. 

Blijkt niet dat het feit opzettelijk is gepl~, 
dan wordt hij gestraft met gevangenia&traf van 
ten hoogste negen maanden. 

TITEL VI. 

Diefalal, flerdui8tering m "6lir,g . 

134. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren wordt gestraft hij die diefstal pleegt en 
dllll!'bij misbruik heeft gemaakt van de gelegen• 
heid, hem verachaft door zijne inkwartiering of 
door zijne huisvesting op openbBBr gezag. 

135. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen 
jaren wordt ge~traft diefstal door een militair 
gepleegd op eene onder zijne bijzondere bewaking 
of bescherming gestelde plaats. 

136. Met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren wordt, als schnldig aau plnndering, gestraft: 

1°. de tot eene op voet van oorlog gebraehte 
krijgsmacht behoorende militair die bij het plegen 
van diefstal misbruik maakt of drei!rt te maken 
van macht, gelegenheid of middel hem ah militair 
geschonken; 

l!0
• de aan de militaire rechtsmacht onderworpen 

persoon, bij eene op voet van oorlog gebrachte 
krijgsmncht in dienstbetrekkin!I: zijnde of haar 
met toestemming nn de militaire overheid ver
gezellende of vol~ende, die bij het plegen van 
diefstal · misbruik maakt of dreigt te maken vnn 
macht, gelegenheid of middel, hem door zijne 
betrekking tot de krijgsmacht geschonken. 

Indien het feit is gepleegd door twee of meer 
vereenigde personen, worden de schnldigen itestraft 
met den dood, levenslange gevan![euisstrnf of 
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. · 

137. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren wordt gestraft hij die diefstal pleegt 
aan een gesnenvelde of tegen een in den krijg 
verwonde. · 

Pleegt de dader of deelnemer ~weid tegen 
een verwonde met het OIJ!l:IDerk om den diefstal 
voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of 
om, bij het betrappen op hèeterdaad, aan zich 
zelven of andere deelnemers aan het misdrijf 
hetzij de vlocht. mogelijk te maken, hetzij het 
bezit van het !(l!Sto)ene te verzekeren, dan wordt 
hij_ gestraft met den dood, levenslange gevangenis
straf of tijdelijke van ten h~te hrint ig _jaren. 

138. Het maximum der tijdelijke gevan!l:enis
straf, gesteld bij de artikelen 134-137, wordt 
met een derde verhoogd, indien tijdens het plegen. 
van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn ver
loopen , sedert de schnlilige eene gevangenisstraf, 
hem opgelegd wegens een der misdrijven, om
schreven hetzij in een van die artikelen, hetzij 
in een der artikelen, vermeld in artikel 421 
van het Wetboek van Strafrecht, geheel of ten 
dee)e heeft ondergaan, of sedert die straf hem 
geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het 
plegen van het misdrijf het recht tot nitvoering 
dier straf nog niet is verjaard. 

139. De samensp~nning tot een der in de 
artikelen 134-137 omschreven misdrijven wordt 
gestraft 11elijk de poging. 

De bepaling van artikel 67 is toepasselijk. 
140. De militair die opzettelijk eenig voorwerp 

door een der in de~n Titel omschreven misdrijven 
verkregen, koopt, inrnilt, in pand neemt, als ge• 



182 27 APRIL 1903. 

scheuk aanneemt of nit winstbejag verbergt, wordt, 
als schuldig aan heling, gestraft met gevangenis
straf van teo hoogste zes jaren. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij die opzet• 
tel ijk . uit de opbrengst van eenig door zoodanig 
misdrijf verkregen voorwerp voordeel trekt. 

TITEL VII. 

7T er11ieling , beacliadiging of ,oegmaking 11a1J ten 
fJelwetJe van de ~gmi.acM difflnde go11dere1S. 

141. Hij die wederrechtelijk en opzettelijk een 
dier, dat ten behoeve der krijgsmacht wordt ge
bezigd, doodt, beschadigt, voor den· dienst onge, 
schikt maakt of wegmaakt, wordt gestraft: 

1°. indien hij het feit pleegt, terwijl hij be
hoort tot eene op voet van oorlog gebrachte 
krijgsma?ht, met !(evangenisstraf van teu hoogste 
tien jaren; 

2°. in andere gevallen met gevangenisstraf van 
teu hoogste vier jaren. 

142. De militair, tot eene op voet van oorlOf{ 
gebrachte krijgsmacht behoorende, die wederrech
telijk en opzettelijk eeoige oorlogsbehoefte vernielt, 
beschadigt, onbruikbaar m11akt of wegmaakt, of 
die zich opzettdijk en eigendunkelijk ontdoet van 
eenig hem van rijkswege ventrekt wapen, munitie, 
krijgstoerusting of voedingsmiddel, wordt gestraft 
met gevaogeoisstraf van ten hoogste tien jaren. 

143. De militair, tot eene op voet van oorlog 
gebrachte krijgsmacht behoorende, die eenig aan 
hem of aan een anderen militair van rijkswege 
veretrekt ~ed, wetende dat dit behoort tot de 
militaire kleeding of uitmeting, hetzij zonder 
schriftelijke verguoniog, door of vanwege den 
bevoegden officier afgegeven, verkoopt, ruilt, teu 
geschenke, in pand, gebruik of bewaring geeft, 
hetzij wegmaakt, wordt gestraft met gevaogeois
atrnf van teu hoogste vier jaren. 

ALGEMEENE SLOTBEPALING. 

144. Het in werking treden van dit Wetboek 
1rnrdt nader bij de wet öteregeld. 

Laaten eo bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 27aten April 1903. 

{get.) WILHELMINA. 
De Miniater tJan J111titie, (9111.) J. A. Lou:r. 
De Minut11r van Maritt11, ELLIS. 

Ik Mittüter tJalJ Staat, Mit1ut11r fJQIJ Oorlog, 
(get.) J. W, BERGANBIUS. 

(U.tgeg. 2 Mei 1903.) 

27 À.pril 1903. WET op deKrijgstucht. S.112. 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 195 en 

~n•. 216; 1897/98, n•. 139; 1900/01, n°. 27; 
o 1901/02, D8, 42. 

Hand. id. 1901/02,bkuu. 1184- 1203,1387-
1409, 1411-1422, 1444--1473, 1477-1499, 
1609, 1520-1531, 1533-)553, 1608. 

Ha.tl. l• KIZfller 1902/08, Jladz. 13, 15-17, 
50,M-56,247,252-256,271- 286,291-299. 

Wn WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen .hebben, dat 

het noodzakelijk is nieuwe wettelijk:e bepal~n 
vast te stellen tot regeling der bestraffing van 
krijgstuchtelijke vergrijpen; 

Zoo i1, het dat Wij, den Raad van State, enz. 

WET OP DE. KRIJGSTUCHT. 
i I. 011ttJ""{/ tJtm Ik -,-J;ing deur ,oet. 

Art. 1. De bepalingen dezer wet zijn toepasselijk 
op den militair, die zich binnen of boiteo het 
rijk io Europa aan eenig krijgstuchtelijk vergrijp 
schuldig maakt. 

§ Jl. KrijgatucMelijk11 tJ11rgrijp8tl. 

2. Krijgstuchtelijke vergrijpen zijn: 
1 •: alle niet in eeoige strafwet omschreven 

feiten , strijdig met eenig dienstbevel of dienst• 
voorschrift, of onbestaanbaar met de militaire 
tucht of orde; 

2°. de feiten OlllBChreven : 
a. io de artikelen 66, 76, 80 n••. 1 en S, 81· 

{iodieo de ongeoorloofde afwezigheid in tijd van 
vrede · niet langer dan acht dagen, in tijd Yan 
oorlog oiet langer dan één dag duurt), 87 {buiten 
tijd vao oorlog), 92, 98, 98, eerste lid, 99, 118 
(met uitzondering vao d" gevallen, waarin bij dat 
artikel de doodstraf is gesteld), 115, eerste lid, 
116, eerate lid, 117, ll8, eerste lid, 119, 121-
126, 181, eerate eo laatste lid, 183, 141 en 143 
van het Wetboek van Militair Strafrecht; 

f,, in de artikelen 87, 98, tweede lid, 115, 
tweede lid, 116, tweede lid, en 118, tweed~ lid, 
van datzelfde Wetboek, gepleegd gedurende den 
tijd van oorlog , zooals die is omschreven in 
artikel 65 vun dat Wetboek, door militairen, be
hoorende tot het ingevolge dat artikel aaoirewezen 
gedeelte der krijgsmacht; 

indien het begane feit naar het oordeel van 
den tot straffen bevoegden meerdere tot wiena 
kennis het is gebracht of aan wien de verdere 
behandeling der zaak wordt opgedragen, van z66 
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lichten aard is, dat de zaak b11iten strafrechtelijke 
be)landeling kan worden afgedaan ; 

3°. de feiten omschreven in de artikelen 142, 
800, eerste lid, Sli0, eerste lid, en Sölbi1 van 
het Wetboek van Strafrecht, indien het begane 
feit naar het oordeel van den in no. 2 vermelden 
meerdere onbestaanbaar met de militaire tncht 
of orde, doch tevens van sóó lichten aard is, dat 
de zaak buiten strafrechtelijke beb.andeling kan 
~orden afgedaan ; 

4°. De feiten omschreven in de artikelen 310 
en 321 van het Wetboek van Strafrecht, indien 
het be~e feit naar het oordeel van den in n°. 2 
vermelden. meerdere van tóó lichten aard is, dat 
de zaak bniten strafrechtelijke behllndeling kan 
worden afgedaan; tenzij den schnldige reeds twee• 
maal te voren wegens een feit in eeo dier arti. 
kelen omschreven, straf is opgelegd ; 

6°. de feiten omschreven in de artikelen 424 , 
426, 431, 446, 447, 461 en 463 van het Wet
boek van Strafrecht, indien naar het oordeel van 
den in n°. 2 vermelden meerdere strafrechtelijke 
behandeling der zaak uiet vereischt wordt; 

6°. de feiten vallende in de bepaling van eene 
der bniten het Wetboek van Strafrecht omechreven 
overtredingen waarop geene andere hoofdstraf ge
steld is dan geldboete, indien het begane feit naar 
het oordeel van den in n°. 2 vermelden meerdere 
onbestaanbaar is met de militaire tncht of orde. 

§ III. Krijg1tuelltelijk~ 1trajfe11. 

AYDEELING J. 

In het algtrtMen. 

3. De krijgstnchtelijke straffen voor officieren 
zijn : 

1°. berisping; 
2°. licht arrest van ten hoogste 14 dagen ; 
8°. streng arrest van ten hoogste 14 degen. 
4. De krijgstuchtelijke straffen voor onderoffi

cieren zijn : 
A. Hoofr.utrajfen. 

1°. berisping; 
2°. voor onderofficieren der zeemacht die een 

minderen rang dan dien van sergeant bekleeden: 
etrafdienst, ten minete ~ en ten h~te 2 uur 
per dag, gedurende ten hoogste 8 dagen ; 

8°. de verplirhting om ten hoogste 2 uur voor 
het aYondappèl in de kazerne of het kwartier of 
aan boord terug te zijn en aldaar te ver blij ven , 
tenzij de gestrafte daarbuiten dienst heeft te ver
richten, gedurende ten hoogste 14 dagen; 

4°. licht arrest van ten hoogste 21 i}.agen; 
6°. verzwaard arreat van ten hoogste 14 dagen; 
6 °. atreng arrest van ten hoogste 14 dagen ; 
7°. verlaging. 

B. Bijkomende 1trajftn. 

1 °. inhouding van soldij; 
2°. voor onderofficieren die een minderen rang 

· dan dien vau &el'J(eBllt bekleed.en : vermindering 
van kost. 

5. De krijgstuchtelijke straffen voor mindere 
militairen zijn : 

A. Hoofd,trajfen. 

1 °. berisping ; 
2°. strafdienst, ten minste 1 en ten hoogste 2 

nur per dag, icednrende ten hoo11:Bte 8 dagen; 
3°. de verplichting om ten hoop:ste 2 uur vó6r 

het avondappèl in de kazerne of het kwartier of 
aan boord tem,: t., .zijn en aldaar te verblijven, 
tenzij de gestrafte daarbuiten dienst heeft te ver
richten, gedurende ten hoogste 8 dagen ; 

4°. licht arreat van ten hoogste 21 dagen; 
5°. verzwaard arrest van ten hoogste 14 d&flien; 
6°. streng nrrest -yan ten hoogste 14 dagen ; 
7°. verlaging in klaase, indien de gestrafte be-

hoort tot een onderdeel der krijgsmacht waarbij 
de mindere militairen in klassen zijn verdeeld; 

8°. plaatsing in eene tnchtklasse. 

B. Bijkomende 1trajfn. 
1 °. inhouding van soldij; 
2°. vermindering van kost; 
3°. verbod om bniten dienst wapenen te dragen. 
6. De berisping van den officier geschiedt 

mondeling, of schriftelijk bij gesloten brief, door 
den atrafoplegger. 

De berisping van den onderofficier en ..-an den 
minderen militair geschiedt mondeling door den 
strafoplejtger of, indien dit niet doenlijk ia, dool 
een anderen meerdere van zijnentwege, of 'll'el 
schriftelijk bij gesloten brief door den strafoplegger. 

De mondelinge berisping geschiedt of zonder 
dat daarbij bijzondere vormen in acht genomen 
worden, of, indien dit door den beatraffenden 
meerdere noodzakelijk geacht wordt, na bijeenroeping 
en ten aanhooren van een of meer andere mili
tairen van niet !ageren rang en, wat den officier 
betreft, bovendien van niet minderen ouderdom 
in rang, dan de gestrafte. . 

Eene aanmerking of terechtwijzing waarbij de 
, tot straffen bevoegde meerdere niet uitdrukkelijk 

te kennen geeft, dat z~ als straf van berisping 
moet worden beschouwd, geldt niet als straf. 
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7. De 1trafdienst besblat: 
A) voor de onderofficie1·en der zeemacht: in 

het doen exerceeren van of in het honden van 
to~icht over de me.t strafdienat gestrafte mindere 
militairen, of in het doen vau anderen dienst, 
overeenkomende met den rang en de betrekking 
van den geetrafte; 

B) voor de mindere militairen der zeemacht: 
in exerceeren, met or zonder volledige uitrusting, 
of, zoo noodig, io het doen van anileren ilienst, 
overeenkomende met den atanil en de betrekking 
van den geatrafte;. 

C) voor de mindere militairen der landmacht: 
in exerceeren met of zonder volledil!" uitrusting; 

alles op de door den commandeerenden officier 
te bepalen werkdagen , in de vrije oren van den 
gestrafte. 

8. Het licht arrest wordt ondergaan: 
A) door den officier : 
1°. te land: in zijn woonverblijf, tent ofkwor

tier of, op bivonak, op de door den commandee
renden officier ter plaatse a11n te wijzen plaat&; 

2°. aan boord van een oorlogavaartnig: in de 
voor zijn gewoon verblijf be&temde localiteit; 

B) door den onderofficier en den minderen 
militair: 

1°. te land: io de kazerne, het kwartierofzijn 
woonverblijf of, indien hij gekantonneerd, gekam
peerd of gebi vouakeerd ia, op de door den com
mandeerenden otllcier ter plaatse 1111n te wijzen 
plaat&; 

2°. aan boord van een oorlogavaartnig: · op het 
achip. 

Door de militairen wien aan boord van een 
oorlogsvanrtnig een verblijf is aangewezen, wordt 
het licht arreat, zoo mogelijk, aan boord ondergaan . 

Bij de zeemacht kan deze straf gepaard gaan 
met die van strafdienst. 

De militair die licht arrest ondel'ltaat is niet 
uitgesloten van het verrichten van dienst. 

9. Het verzwaard arrest worilt ondergaan: 
A) door den onderofficier : 
1°. te land: 11) in eene onderotllcierskamer or 

in het vertrek hem tot het verrichten zijner 
administratieve werkzanmheden ungewezen, en, 
indien ·hij korporaal is, in het vertrek waar hij 
gehuisvest ia; 6) indien hij gekantonneerd, ge
lr;ampeerd of gebi vonakeerd · ia, op de door den 
commandeeren~en officier ter plaatse aan te wijzen 
plaats; 

2°. aan boord van een oorlogavanrtuig: in zijne 
hnt, en door hem die geen hnt bewoont, op de 

door den oommandeerenden officier van het vaar
tuig naar door Ona of van Onzentwege te stelli,n 

regelen aan te .-:ijzen plaata ; 
B) door den minderen mifüair 1 

Jo. te land: in het daartoe bestemd vertrek of, 
indien hij gekantonneerd, gekampeerd of gebivon
akeerd ia, op de door den commandeeren,leo ofll
cier ter plaatse aan te wij11e.11 plnata, in beide 
gevallen ged nrende den nncht, voor zooveel doenlijk, 

io afzondering. 
2°. aan boord van een oorloizsvaartnig: op de 

door den comml\ndeerenden officier van het vaar
tuig naar door Ons of van Onzentwege te stellen 

regelen aan te wijzen p1aats. 
De militair die te land verzwaard arrest ond~rgnat, 

is niet uitgesloten van het verrichten vnn dienet. 
De militair die aan boord van een oorlogs· 

vaartuig verzwaard arreet ondergaat, kon worden 
nitg,sloten van het verrichten van dienet bniten 
de localiteit, waaria hij de straf ondergaat. 

10. Het streng arrest wordt ondergaan : 
· Ai door den officier : 

1°. te land: in zijn woonverblijr, tent of kwar
tier of, op bi vonak, op de door · den commandee
renden officier ter plaatse aan te wijzen plante; 

2°. aan boord van een oorlogsvanrtnig: in zijne 
hut, en door hem die geene hnt bewoont, hetzij 
in eene daartoe beschikbare hut, hetzij in de voor 
zijn gewoon verblijf bestemde localiteit. 

Door den officier wien aan boord van een oorlog&• 

vaartuig een verblijf is aangewezen, wordt het 
streng arrest, zoo mogelijk, aan boord ondergaan ; 

B) door den onderofficier en den minderen 

militair : 
in afzondering in een daartoe bestemde cel, ook 

door hen die aan boord van een oorlogsvaartnig 

zijn ingescheept, bij voorkenr aan den wal. 
. Wanneer de gelesenheid ontbreekt om deze 
laatsten de straf te doen onderguan in eene d11artQe 
bestemde cel aan den wal, wordt zij ondergaan in 
eene daartoe bestemde cel aan boord van een 
oorlogsvaartoi~. 

Wannttr ook daartoe de gelegenheid ontbreekt, 
wordt zij oudergann door den hnt~t in zijne 
hut, en door den onderofficier die geene hut be
woont en door den minderen militair op de door 
den commandeerenden officier van het vaartuig naar 
door Ons of van Onzentwege te stellen regelen 
uan te wijzen plaats aan boord, zoo mogelijk in 
afzonderin}!;. 

Indien naar het oordeel van den commandee
renden officier de handhaving van de tucht en 
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orde het eischt en de weersgesteldheid het toelaat, . 
kan in laatstgenoemd p;eval de mindere militair 
worden geboeid. 

Het boeien geschiedt nan de handen vóór 

het lichaam, al of niet met eene boeistang aan 
één voet. 

Kromsluiting, aluiting met de han,1:en op den 
rog en sluiting van handen en voeten aan elkander 
zijn verboden. 

Van den arrestant worden de handen ontsloten 
tijdens het schaften, bij het lnebten aan dek en 
des nachts gednrende den rnsttijd der bemanning. 

Indien de met streng arrest gestrafte onder
officier of mindere militair gekantonneerd, gekam• 
peerd of gebivounkeerd ia, ondergaat hij die straf 
op de door den commandeerenden officier ter plaatse 
aan. te wijzen plaats. 

De militair die streng arrest ondergaat, is uit
gesloten van het verrichten van dienst bniten de 
localiteit, waarin hij de straf ondergaat. 

11. Met inachtneming van door Ons of van 
Onzentwege te stellen regelen kan . door den com
mandeerenden officier wijziginl( worden gebracht 
in de plaats waar en in de wijze waarop de straf 
zal worden ondergaan, ingeral hetzij de lichaams
toestand van den met. verzwaard of van den met 
streng arrest gestraften militair, hetzij de omstan• 
digbeden van het klimaat of het weder, hetzij 
de toestand der arrestlokalen eene afwijking van 
de boven vermelde bepa:Jing~n il) het belang van 
den gestrafte noodig maken. 

12. Aan boord van een vaartuig dat geen 
oorlogsvaartuig is, worden de arreststraJfün onder
gaan op de door den strafoplegger zooveel mo• 
gelijk in overeenstemming met de bepalingen der 
artikelen 8-11 aan te wijzen plaats. 

13. De duur der arreststraffen is ten minste 

één dap;. 
14. Het is den met arrest ,restraften militair 

verboden, de plaats, waar hij zijne straf moet 
onderg1111n, gedurende zijn straftijd buiten dienst 
zonder noodzaak ie verlaten, of zonder daartoe 
bekomen verlof bezoeken te ontvangen. 

Ingeval bij met licht of met verzwaard arrest 
gestraft is, kan hem, naar regelen door ÜM te 
stellen, worden toegestaan godsdienstoefeningen 
zijner gesiodte bij te wonen. 

15. Bij de oplegging eener arreststraf kan 
worden bepaald , dat de tijd; door den gestrafte 
vóór de tenu itvoerlegging dier straf in voorloopig 
arrest of in voorloopige verzekerde bewaring door
gebracht, bij de uitvoering ·der hem opgelegde 

arreststraf geht"el of gedeeltelijk zal worden in 
mindering gebrBCht. 

Deze bepaling is ook toepasselijk, ingeval aan 
een militair, ten zelfden tijde verdacht van meer
dere feiten , de straf wordt opgelegd ter zake van 
een ander feit dan waarvoor hij zich in voorloopi(P; 
arrest of in voorloopige veniekerde bewaring be
vindt of bevonden beeft. 

16. De verlaging bestaat: 
a) voor den onderofficier, in het terugbrengen 

tot den stand van matroos of van aoldaat, met 
undniding tevens van eene bepaalde klasse, in
dien bij het onderdeel. der krijgsmacht waartoe 
hij behoort, de mindere militairen in klassen zijn 
verdeeld; 

b) voor den mi aderen militair: in het terug
brengen tot eene lagere klasse. 

Bij de zeemacht meg de verlaging niet verder 
gaan dan tot in de laagste klasse, waaruit de 
gestrafte heeft kunnen opklimmen tot den rang, 
dien bij bekleedde, of tot de klasse, waartoe bij 
behoorde, toen hem de straf ,rerd opgelegd; met 
dien verstande dat niemand van het machinisten
personeel kan worden verlaagd tot leerling-mBChi• 
nist en niemand van de overige kwaliteiten tot 
den stand van lichtmatroos of jongen. 

17. De met verlaging gestrafte is, totdat de 
straf tegen hem is ten uitvoer gelegd, van rechts• 
wege in arrest. 

18 De plaatsing in eene tncbtklasse bestaat 
in de onderwerping van den militair aan eene 
gestrengere krijgstucht. 

Zij wordt ondergaan in één of meer der daar
voor bestemde inrichtingen, behoudens dat zij 
door aan boord van een oorlopvaartuig inge-, 
scheep1;e militairen geheel of ten deele uan boord 

kan worden ondergaan. 
Zij wordt alleen opgelegd aan de mindere mi

litairen , op wie geene verlaging kan worden toe

gepast. 
19. De plaatsing in eene tuchtklaBSe wordt 

opgelegd voor een tijd, bij de oplegging der straf 
te bepalen , van ten m insta drie maanden en ten 
hoogste een jaar. 

20. De met de straf van plaatsing in eene 
tochtklasse gestrafte militair is onmiddellijk na 
de oplegging der straf van rechtswege in arrest, 
totdat hij in de tot uitvoering der etrnf bestemde 
inrichtin,r is aangekomen. 

21 . Indien de in eene strafklasse of de in 
eene tnchtklasse geplaatste militair wegens een 
gedurende zijn verblijf aldaar bep;aan krijgstuch-
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telijk vergrijp wordt geatraft met plaataillg in 

eene tochtklaue, gaat deze straf in op den dag 

waarop de vorige straf eindigt. 

22. De tijd, door den met plutaing in eene 

tochtkla88e p;eatraften militair in etrenp: arrest 
doorgebracht , telt niet mede voor den tijd van 

zijn verblijf in die kluee. 
23. Voor de tncbtklassen der zee• en der land• 

macht gelden p:elijke bepalingen ale ten aanzien van 
de strafklassen vervat sijn in de artikelen 20-26 
van het Wetboek van Militair Strafrecht. 

24 . . Door Ons kunnen in geval van oorlog of 

oorlogsgevaar de tochtklassen worden opp:ebeven 

ot kan daaraan eene biJzondere beetemminp: ite

!(llVen worden. 
In het eerste geval keeren de in eene tocht

klasse geplantsten ten spoedigste ternp: tot het 
onderdeel der krijp:smacbt waartoe zij bebooren. 

25. Elke straf van Jicht arrest van eeu onder

officier of van een minderen militair der zeemacht, 

iop:eecbeept aan boord van een oorloirsvaartnig 
bnitengaate, kan gepaard gaan met inboudinK . 

van een vierde ,redeelte der eoldij gedurende de1.i 
!{8heeleo etraftijd of een p:edeelte daarvan. 

Elke atraf •an verzwaard arreat van een onder• 

officier of van een minderen militair der zeemacht, 

ingescheept aan boord van een oorlop:svaartnig 
boiteogaats, kan p:epaard p:aan met inhouding 
van de bal ve soldij gedurende den geheeleo straf• 

tijd of een gedeeUe daa"an . 
Elke straf van etrenp: arreat van een onderofficier 

of van een minderen militair kan p:epaard gaan 

met iobondiop: van de geheele aoldij gedurende 

den gebeelen atriftjjd of een gedeelte daarvan . 

Welk gedeelte van de p:ednrende deu atraf

tijd door den gestrafte verdiende gelden ale eoldij 

wordt 11J1op:emerkt voor de toepa88iop: van de bij
komende atraf, hierboven bedoeld, alamede welke 
beetemminp: aan de bierbedoelde p:elden wordt 

geiteven, wordt bepaald bij algemeenen maatrep:el 

van beatoor. 
26. "Elke straf van streng arreat van een ooder

ofllcier die een minderen rang dan dien van 
aerpnL bekltedt, of van een minderen militair 
kan gepanrd gaan met vermindering van koet. 

Door vermindering van kos~ wordt verstaan, 

dat <le gestrafte niet aodera dan water en brood 
ontvangt heuij om den anderen dag, hetzij 
gedurende ten h00tt9te vier aohtereenvolgende 
chigen, hetzij tweemaal gedn rende ten boogate 
drie achtereen volgende dagen, met dien verstande 
dat het aaot&I d•gen waarop de gewone voeding 

wordt ventrekt, ten minate et>en groot moet zijn 

als het daaraan voorafgegaan aantal dap:en waarop 

de vermindering van koet beeft plaats p:evonden. 

Deze laatste bepaling geldt ook bij het na 

elkander doen ondergaan van twee of meer straffen 

van streng arreat. 
27. Elke straf van atrenp: arreat van een minderen 

militair kan gepaard gaan met het verbod om, 

p:ednrende ten mioate drie en ten h~te zea 
maanden na het ooderp:aan van het arrest, boiten 

dienst wapenen te drap:en. 
28. Wanneer de werkelijke of de f'l'beele dienat

tijd van een met arrest p:eetrafteo militair ver

atrijkt p:ednreode het ooderiraan der atraf , wordt 
bij ni~t met p:root verlof hniswaarts p:ezooden ot 

nit den milit:liren dienst ootslap:eo , voordat zijn 

straftijd ia verstreken. 
29. De betrekkelijke 1waarte der hijl(Stuobte

lijke hoofdstraffen wordt bepaald door de volg
orde 1f88rin zij voorkomen in de artikelen 3-6 
en 30-82, met d ieo verstande dat in ieder van 
die artikelen elke •ol~de straf zwaarder ia dan 
de voorafp:aande, en dat licht arrest p:epaard met 

atrafdienat zwaarder ia dan licht srreat, doch 

lichter dan verzwaard arrest. 

Alleen de hoofdstraffen worden in vergelijkio~ 

gebracht. 

UDJ:BT.lNO Il. 

Bij en· 'leger te fJelde. 

30. De krijgatocbtelijke straffen voor officieren 

bij een leger te velde zijn : 

1°. beriepiop:; 

2°. arrest VRO ten hqate 14 dap:en. 

31 . Ue krijp:stucbtelijke atraffen voor onder-

officieren bij een leger te velde zijn : 

1°. berisping; 
2°. licht arrest van ten hoopte H dagen; 
3°. dreop: arrest van ten hoop:ste H dap:en; 
4°. 'f'erlap:iop:. 

32. De krij,ntochtelijke straffen voor mindere 
militairen bij een leger te velde zijn: 

A. Hoofdatraffm. 
1°. berisping ; 
2°. licht arrest van ten hoogste 14 ·dagen; 
3°. strenp: arrest van ten hoogste 14 dagen; 
4°. verlaging in klaaae, indien de ges.trafte behoort 

tot een onderdeel der krijgsmacht waarbij de min
dere militairen in klusen zijn verdeeld. 

B. Bijkomende 1tr11ffm. 
l O • het verrichten van pionier-arbeid ; 
2°. het doen van corveeëo. 
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33. Het arrest wordt door den officier onder

gaan in zijne tent of kwai:tier of, op bivonRk, 

op de door den commandeerenden otlicier ter 

plaatae aan te wijzen plaats. 
De gestrafte is niet nitgesloten ..-an het ver

richten van dienst. 
34. Het licht en bet streng arrest worden 

door den onderofficier en door den minderen mi
litair bij voorkeur ondergaan bij de poli tiewacht 

van het kantonnement, kampement of bivouak ; 
het stren~ arrest, zoo mogelijk, in afzondering. 

De gestraften keuen terug naar het onderdeel 
waartoe zij behooren: 

1°. vóór of bij den aanvang van het gevecht 

en bij alarm; 
2°. tot het verrichten van alle andere diensten, 

behoudens dat de met streng arrest gestrafte min
dere rµilitairen op marsch onder het onw iddellijk 

toezicht blij ven van de afdeeling, daartoe door 

den colonne-commandant aangewezen. 
35. De pionier-arbeid bestaat in het verrichten 

van de werkzaamheden, omschreven in de voor

schriften op den pionier-arbeid. 
Het doen van corveeën bestaat in het verrichten 

van eiken anderen militairen arbeid. 
De pionier-arbeid kan zoowel met het Jicht 

als met het streng arrest der mindere militairen 

gepaard gaan ; het doen •van eorveeën alleen met 
het streng arrest. 

36. De bepalingen der artikelen 6, 13- 16 en 

28 zijn op de in deze afdeeling omschreven strafl'en 
van toepassing. 

§ IV. Oplegging en tenuifooerlegging van 
lcrijg~tuchteli,f lre 1trajfen. 

37. Bij de bepalingen. van de soort en van de 
mate van krijgst uchtèlijke straf is de strafoplegp;er 
verplicht rechtvaardigheid nRast gestrengheid te 
betrachten en zoowel de omstandigheden waár
onder het vergrijp begaan is, als de persoonlijk: 
heid en het doorgaand gedrag van den dader in 
aanmerking te nemen. 

38. Bij krijgetuchtelijke bestraffing van een 
militair die zich aan één of meer krijgstuchtelijke 

vergrijpen schuldig maakte , wordt slechts ééne 
hoofdstraf opgelegd, behoudens de bepaling ".an~ 
het voorlaatste lid van artikel 8. 

Buiten de gevallen aangegeven in de artikelen 
25-27 en 35, worden geene bijkomende straffen 

opgelegd. 
39. De. bevoegdheid om de in de artikelen 3- ó 

en 30- 32 vermelde straffen aan de onder zijne 

bevelen staande militairen op te leggen, komt 

toe aan: 

1 °. eiken vlag- of opperofficier; 
2°. den commandeerenden officier van een of 

meer oorlog1vaartnigen; 
3°. den corumandeerenden officier van een lrorps, 

dienstvak, dienstafdeeling of inrichting. 
In tijd van oorlog komt gelijke bevoegdheid 

toe aan ; 

1°, den officier, commandant van een taktiaeh ge

heel, gevormd uit verschillende tri>llpenafdeelingen; 
2°. den vestingcommando.nt; 

8°. den commo.ndant van eene inge~loten ver• 
sterkte pla11ts of post of vau een te velde 11fgesneden 
troepengedeelte. 

Door Ons of door Onzen· daarbij betrokken . 

Minister van Marine of van Oorlog wordt aan
~wezen op :wien, bij ontstentenis of afwecigbeid 
van de genoemde officieren, de hun bij dit artikel 
toegekende bevoegdheid overgqt. 

40. J?e b~voegdheid om krijgstuchtelijke straf 
op. te leggen . aan militairen die aan boord van 
een oorlogavaartnig zijn ingeeçheept, komt uit

sluitend toe aan de in artikel 39, eerste Jid, 

n°. 1 en 2 genoemde officieren der zeemacht. 
41 . De in artikel 39 ve~elde bevoegdheid 

komt , ten aanzien van de onder aijne bevelen 
staande militairen, ook toe aan : 

1°. eiken hoofJ.ollicier der landmacht ; 
2n, den bataljons-, afdeeliogs-, compagnies•, 

e,cad.rons• of batterijcommandant; 
, 8°. den officier fort~mmandant ; 

4,0 • den officier detachementscommandant, be• 

halve indien het detachement aan boord van een 

oorlogsvaartnig is ingescheept; 
11°, den militie-commissaris ; 
6". den districtscommandant bij de landweer; 
behoudens dat de straf van streng arrest_ aan 

officieren alleen door den hoofdofficier fort- of 
detacbementscorumandant, en die van verlaging 
en van pladsing in eene tnohtklasse door geen 
der bovengenoemden mogen worden opgelegd. 

42. De in artikel 39 vermelde bevoegdheid 
komt mede toe aan den garnizoens- of plaatselijken 
commandant, ten aanzien van alle zich ter plaatse 
van zijn commandement bevindende mindere mili
tairen en militairen van minderen rang of van 
ruiaderen <?Ddcrdon, in rang dan hij zelf heeft: 

1°. wanneer het vergrijp is begaan door een 
militair, behoorende tot eeae troepenafdeeling die 
tot handhaving of herstel van de openbare rust 
of orde is aaugewezen ; 
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2°. wnoneer te kort is gedailn aan den eerbied 
aan zijn rang verschuldigd; 

3°. wanneer zich in de plaats geen tot straffen 
bevoegde meérdere bevindt, onder wiens bevelen 
de militair staat, die het krijgstnchtelijk vergrijp 
beging; 

met dien verstande , dat ook voor hem de be• 
perkin,ren gelden, vermeld in het slot van artikel ,1. 

43. De onderofficier detachementsc~mmaodant 
ia bevoegd aan de onder zijne bevelen st.aande 
militairen de straf van licht arrest of eene lichtere 
straf op te leggen, behalve: 

1 °. indien het detachement aan boord van een 
oorlogsvaartni11: is ingescheept; 

2°. indien het detachement, als zoodanig, aan 
• den wal of nan boord van een vaartuig dat geen 

oorlogsvaartui11: is, deel nitmaakt van eene ver• 
eenigde troepenafdeeling onder de bevelen van 
een anderen meerdere. 

44. Ieder meerdere die voldoende aanwijzing 
heeft gekregen om aan te nemen, dat een mindere 
zich aan een ernstig krijgstnchtelijk vergrijp heeft 
schnldig gemaakt, is bevoegd hem, zoo noodig, 
voorloopi11: arrest aan te zeggen. 

De mindere is verplicht aan die aanzegging 
onmiddellijk gevolg te geven." 

Het voorloopig arrest wordt in den regel 
ondergaan: 

a) te land: op dezelfde wijze als de krijgstnch• 
telijke straf van Iioht arrest; 

b) aan boord van een oorlogsvaartnig: op de 
daarvoor door den commandeerenden officier van. 
het vaartnig aan te wijzen plaats. 

Indien het echter, hetzij in het belang van het 
onderzoek, . hetzij ter voorkoming van wanorde 
noodzakelijk is, wordt het voorloopig arrest onder
gaan op soortgelijke wijze als de krijgstnchtelijke 
straf van verzwaard of van streng arrest. 

De voorloopig ~rresteerde is in den regel 
uitgesloten van het verrichten van dienst buiten 
de plas ta waar hij het voorloopig arrest ondergnat. 

45. Binnen vier en twintig uren nadat het 
voorloopig arrest is a,mgezegd, moet, zoo mogelijk, 
het onderzoek afgeloopen en eene beslissin11: in de 
zaak genomen zijn. 

46. Geen1, krijgstnchtelijke straf wordt opgelegd 
voordat de verdachte door den strafoplegger zelven 
of, zoo deze verhinderd is of zich eldJlrs bevindt, 
door een anderen tot straffen bevoegden meerdere 
is gehoord. 

Is ook dit laatste niet doenlijk, dan kan de 
ondervraging van den verdachte door den straf-

oplegger schriftelijk, of van zijnentwege door een 
der in artikel 8 nos, 1-6 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde ambtenaren geschieden. 

4 7. Is de van een krijgstuchtelijk vergrijp ver
dachte militair tijdens de ontdekking vaa het feit 
niet onder de wapenen, dan vraagt, zoo noodig, 
de commaodeerende officier in de i"oaritieme directie 
of die van het korps, het wapen, het dienstvak, de 
dienstafdeeling of de inrichting, waartoe de ver
dachte behoort, aan het hooftl van het daarbij 
betrokken dtpartement van Marine of van Oorlog, 
onder overlegging van de ter beoordeeliag der 
aanvrage noodige stokken, machtiging om hem 
onder de wapenen te roepen. 

Is die machtiging Terleead ea de verdachte 
dientengevolge ter plaatse zijner bestemming aan• 
gekomen, dan gelden ten aanzien van de straf
oplegging de gewone regelen. 

48. Wanneer een meerdere van zijne bevoegd• 
heid om een mindere voorloopig arrest aan te 
zeggen, of wanneer een van de in de artikelen 41-48 
genoemde officieren of onderofficieren van zijne 
bevoegdheid tot strafoplegging gebroik gemaakt 
heeft, handelt hij verder naar de hiervoor ge• 
stelde of oog te stellen regelen. 

49. De bevoegdheid om het voorloopig arrest 
op· te heffen komt toe: 

a) aan den -tot straffen bevoegden meerdere die 
de zaak behandelt; . 

b) aan iederen boven dezen gestelden meerdere, 
echter niet zonder den arrestoplegger te hebben 
gehoord. 
. 50. De bevoegdheid om hetzij eel).e opgelegde 
krijgstochtelijke straf of de omschrijving . der 
strafreden of beide te wijzigen, hetzij, bij hóoge · 
oitzondering, in een bij~nder geval -de uitvoering 
van eeae krijgstuchtelijke straf te schorsen, hetzij, 
nit hoofde van een oojnist gebleken gebruik van de 
bèvoegdheid tot strafoplegging, de oplegging der 
straf, geheel of ten deele, te niet te doen, komt toe: 

a) aan den strafoplegger ; 
/J) aan iederen boven dezen gestelden meerdere, 

echter niet zonder den strafoplegger en den ge
strafte te hebben gehoord. 

Indien de straf wordt ondergaan elders dan 
waar zij is opgelegd, gaat, met inachtneming van 
het voorschrift van het vorige lid onder IJ, de 
bevoegdheid om hare uitvoering te schorsen, van 
de onder a en IJ genoemden over op den com
mandeereodeo officier of op den fort• of detache
mentscommandant, onder wiens bevelen de ge
strafte alsdan staat. 
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• 51. Wanneer van eene de.r bevoe@:dheden, ver• 
meld in de artikelen 411 en 50, gebruik is gemaakt 
door een ander dan door den commandeerenden 
officier van het ; oorlogsvaartnig, het korps, het 
detachement, het wapen, het dienstvak, de dienst
afdeeling, de iarichting of het fort, waartoe of 
tot welks bezetting de gestrafte behoort, wordt 
aan dezen commandeerenden officier daarvan ten 
spoedigste kennis gegeven. 

Hij die van zij~e bevoegdheid tot wijziging van 
de st.raf of van de omschrijving der strafreden 
gebruik heeft _ gemankt, wordt als strafoplegger 
beschouwd. 

52. Behalve in geval van schorsing krachtens 
de artikelen 60 en 62, mag de eenmaal aange
vangen nitvoering eener arreststraf alleen wordên . 
afgebroken, ten einde . den gestrafte eene hem 
middelerwijl opgelegde zwaardere straf te doen 
onder11:aan. 

53. Van opgelegde krijgstuchtelijke straffet: kan, 
bij ge~egenheid van verjaardagen van het Hoofd 
van den Staat of van leden van het K,,minklijk 
Hnis of ~ij gelegenheid van andere nationale · 
feestdagèn of uit hoofde van bui tengewone om
standigheden, geheele of gedeeltelijke vrijstelling 
worden verleend naar regelen, daarvoor te stellen 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

54. De straffen worden naar gelang van om
standigheden aan den wal of aan boord ten uit-
voer gelegd. . 

56. De straffen worden ten uitvoer gelegd 
zoodra mogelijk nadat zij zijn opgelegd. · 

De dag waarop de straf is opgelegd, geldt als 
eerste dag van den bepaalden straftijd, tenzij op 
dien Jag de tennitvoerlegging van de straf nog · 
niet is aangevangen. 

De straftijd wordt gerekend te zijn geëindigd 
met den tijd van reveille, volgende op den laatsten 
dag der ondergane straf. 

56. Zoowel het ondergaan als het doen onder• 
gaan van strar of van voor!oopig arrest is te 
beschouwen als dienst. 

57. Het recht van strafvordering vervalt niet 
door de toepassing van krijgstuchtelijke straf. 

In geval vau schuldigverklar ing houdt de rechter 
bij de bepaling van de straf met die toepassing 
rekening. 

68. Wanneer de militaire rechter bij het onder• 
zoek van eene aan zijne kennisneming onderworpeq· 
zaak bevindt, dat" het feit een krijgstuchtelijk 
vergrijp, volgens de daarvan in artikel 2 n°. l: 
gegeven omsehrij ving, oplevert, of dat het, een 

' 

der in artikel 2 n••. 2.-6 vermelde feiten op• 

leverende, buiten strafrechterlijke behandeling had 
liehooren te zijn aFgedaan, verwijst hij onder 

. mededeeling van alle stukken, de zaak ter verdere 
~ehandeling naar den tot straffen bevoegden com• 
'lilandeerenden officier. 
, Heeft de militaire rechter de zaak niet ter 
verdere behandeling verwezen naar den tot straffen 

_' evoegden commandeerendon officier, dan wordt 
11er zake van het feit geene krijgstuchtelijke straf 
?pgelegd. 

f V. Samenl.oop van strafbaar feit en krijg,
tuchtetijlc v~rgrijp. 

59. Ter zake van een door een militair begaan 
1trafbaar feit, waarvan de militaire rechter kennis 
.moet nemen of waarvoor hij hem veroordeeld 
./leoft, wordt den dader, · boven de bij het vonnis 
uit te spreken of uitgesproken otraf, geene hijg•· 
t uchtelijke straf opgelegd. 

60. Wanneer iemand verdacht wordt twee of 
meer feiten te hebben begaan, die als op zich 
zei ve staande bande lingeo moeten worden be
schouwd ea waarvan één of meer, misdrijf of 
overtreding oplever-ende, tot de kennisneming van 
,den militairen rechter _behooren, terwijl één of 
meer andere van die feiten kr ijgst nchtelijke ver• 
grijpen opleveren, neemt de militaire rechter 
indien er samenhang of verband tusschen die 
beide of tusschen die meerdere feiten bestaat, 
daarvan gelijktijdig kennis en neemt hij bij de 
bepaling van de straf het krijgstuchtelijk vergrijp 
of de krijgstuchtelijke vergrijpen in aanmerking. 

VI. Beklag ooer opgelegde krv"gatucktelijl:e 
11traf. 

61 . De krijgstuchtel ijk gestrafte die zich over 
de hem opgelegde straf of over de omschrijving 
van de strafreden bezwaard acht, is b~voegd langs 

•. den hiërarchieken weg zijn beklag te doen bij 
den tot straffen bevoegden meerdere onder wiens 
rechtstreeksch bevél de strafople~r gesteld id, 
of die door Ons of door Onzen diw-bij betrokken· 
Minister van Marine of van Oorlog ia aangewezen. 

62. Voor de kenbaarmaking van het verlangen 
om een beklag in te brengen, heeft de gestrafte 
een termijn van vier dagen, aanvangende met 
den tweeden dag na dien waarop de opleggiug 
der straf te zij oer kennis is gekomen. 

Verlangt de zich in arrest bevindende gestrafte 
omtrent het inbrengen van een beklag met anderen 
te raadplegen, den worden de door hem Jaartoe 
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aangewezen personen, ten getale vae ten hoogste 
drie, tot hem toegelaten, ·indien en voor zoo verre 

dan wordt de oplegging der straf nietig ver

klaard. 
de commandeerende officier hunne aanwezigheid niet Wordt het beklag gedeeltdijk gegrond bevonden, 
onraadzaam acht. , dan wordt de opgelegde straf of de omschrijving 

On verminderd het bepaalde bij artikel 50, kan van de strafreden of worden beiden gewijzigd. 
de meerdere die over het ingediende beklag heeft 
te beali1sen, indien en voor zooverre daartoe termen 
zijn, de verdere uitvoering der straf schorsen. · 
Maakt hij van die bevoegdheid gebruik, da~ kan 
hij den gestrafte gedurende den tijd dier schorsing, 
voor zoo ver noodig, in arrest doen ver blij ven. 

Door het beklag wordt de nitvoerin~ of de 
verdere uitvoering der 1traf -niet geschorst, be
hondens hetgeen wordt bepaald in artikel 63 be
treffende de straf van verlaging en in artikel 64 • 
betreffende die van plaatsing in eene tnchtklasse. 

63. De straf van verlaging wordt, tenzij de 
gestrafte afstund heeft gedaan van het recht van 
beklag, niet ten uitvoer gelegd binnen den in 
het eerste lid van artikel 62 vermelden termijn · 
en, ingeval hij beklag heeft gedaan, niet dan 
nadat de beslissing daarop te zijntr kennis is 
gekomen. 

64. De straf van plaatsing in eene tuchtklasse 
wordt, tenzij de gestrafte afstand heeft gedaan 
van het recht van beklag, niet ten uitvoer ge
legd binnen den in het eerste lid van artikel 62 
vermelden termijn; ingeval hij beklag heeft ge
daan, niet vóór den derden dag nadat de beslis
sing daarop te zijner kennis is gekomen, en indien 
hij inmiddels de bij artikel 67 bedoelde eindbe· 
slisaing heeft ingeroepen, niet voordat hij daarvan 
kennis draagt. 

65. De in artikel 61 genoemde meerdere is 
verplicht de zaak zoodra mogelijk te onderzoeken 
en in ieder geval zoowel den strafoplegJ1:er, · in
dien deze zulks verlangt, als den gestrafte, mits
gaders de door beiden opgegeven getuigen, indien 
en voor zooverre daartoe termen zijn, zoo moge
lijk in persoon, te ondenragen of anders door . 
een tot straffen bevoegden meerdere · te doen 
ondervragen. . 

Is ook dit laatste niet doenlijk, dan kan de 
ondervraging door den in het eerste lid genoemden 
meerdere schriftelijk, of van zijnentwege door 
een der in artikel 8 n°0

• 1-8 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde ambtenaren geschieden. 

Nadat het onderzoek is afgeloopen, beslist de 
meerdere naar bevind van zaken, ~n doet zoowel 
den strafoplegger als den gestrafte zoodra moge
lijk van zijne beslissing kennis dragen. 

In het eene en in het andere geval wordt het 
door den geatrafte ten onrechte geleden nadeel 
zooveel mogelijk hersteld. 

67. Wordt het beklag geheel of gedeeltelijk 
ongegrond bevonden, dan is dé gestrafte bevoegd, 
binnen twee dagen nadat de beslissing te zijner 
kennis gekomen is, de eindbeslissing van het 
Hoog Militair Gerechtshof of, indien hij zich 
bevindt op weg naar Oost-Indië of aan boord 
van een o<irlogsvaartnig aldaar, die van het Hoog
Militair Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, in 
te roepen. 

Hij maakt zijn verlangen dasrtoe langs den 
hiërarchieken weg aan den commandeerendeo 
officier ken baar. 

68. Voor het Gerechtshof welks eindbealissing 
is ingeroepen, gelden de voorschrifte_n van de 
artikelen 65 en 66. 

De getuigen worden, zoo mogelijk, onder eede 
gehoord, met inachtneming van de bepaling van 
artikel 161, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering. 

De bealieeing wordt, bij met redenen omkleede
. beschikking, in het openbaar uitgesproken. 

§ VII. 8latbepatingen. 

69. Aan het hoofd van het daarbij betrokkeo. 
departement van Marine of van Oorlog wordt de 
bevoegdheid toegekend om den minderen militair, 

· die door herhaald wangedrag blijkt ongevoelig te
zijn voor krijgstuchtelijke bestraffing, of wiens. 
liederlijkheid •bew onwaardig maakt in den mili
tairen stand te blijven op voordracht van een 
der in artikel 39 genoemde officieren, onder wiens. 
bevel die militair staat, hier te L"1nde uit den 
dienst weg te jagen. 

70. Iedere meerdere i~ verplicht zooveel moge
lijk er voor te waken, dat de onder zijne bevelen 
gestelden een rechtvaardig, verstandig en gepast 
gebruik maken van de hnn bij deze wet toege
kende bevoegdheden. 

71 · De militair die zich over eene hem gegeven 
order of over eene ui tsprnak, waarin bij als straf
oplegger is betrokken geweest, bezwaard acht, is. 
bevoegd deswege zijn beklag te doen, n11ar regelen. 

66. Wordt het beklag geheel gegrond bevonden, · door Ons te stellen. 
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De verplichting om de order op te volgen, 

wordt door het beklag niet opgeheven. 
72. De zoowel in deze wet als in het Wetboek 

van Militair Strafrecht voorkomende nitdrnkkingen 
hebben in beide dezelfde beteekenia. 

De bepaling van artikel 49 van dat Wetboek 
wordt nitgebreid tot het geval, dat de aldaar 
vermelde personen zich scholdig maken aan eenig 
in de bepaling van art. 2 n•. 1 of 2 dezer wet 
vallend krijgstuchtelij k ver(l'l'ijp. 

73. Nadere bepalingen die ter uitvoering van 
deze wet noodzakelijk zullen blijken te 1ijn, worden 
bij algemeenen maatregel van bestnur uitgevaardigd, 
tenzij de wet anders bepaalt. 

74. Deze wet treedt in werking te g.:lijk met 
het Wetboek van Militair Strafrecht. 

Lasten eo bevelen, enz. 
Gegeno op hêt Loo, den 27aten April lll08. 

(get.) WILHELMINA. 

De Mini1ter van Justitie, (get.) 1. A. LoEPP. 
De !Hiniater flan Marine, ELLIB. 

De Minuter t1an Staat, Minûter i>an Oorlog, 
(get.) 1. W. BEBGANsrns. 

( Uitgeg. 2 Mei 11108.) 

27 ..J.pril 11108. WET, houdende verklaring van 

het algemeen nut der onteigening ten be : 
hoeve van een nien w grensstation nabij Baarle

N,uiau . S. 118. 

27 ..J.pril 11103. WET, houdende toekenning van 
een renteloos voorschot uit 'a Rijka schatkist 
ten behoeve van den aanleg en het in exploi• 
tatie . brengen van een spoorweg vnn Middel• 

burg naar DolftlJ"rg , met een zijtak van 
Kolllkmke naar Ylisnngen. S. 114. 

W11 WILHELMINA, 11:Nz .• • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 
een spoorweg van Middelburg naar Domburg met 
een zijtak van Koudekerke naar Yliuingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad \"an State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijke schatkist wordt een renteloos 

voorschot beschikbaar gesteld ten bedrage van 
een derde van de kostiin van aanleg en het in 
exploitatie brengen, doch tot geen hooger bedrag 
dan f 250,000 , ten behoeve van een spoorweg 
van Middelburg naar Domburg met een zijtak 
van Koudekerke naar Vlian,cgen. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor
schot zal onder voorwaarden, door Ons of krachtens 
Onze machtiging te stellen , worden toegekend 

aan den concessiono.ris voor den aanleg va11 den 
aldaar genoemden spoorweg, doch niet dan nadat 
door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, 
ten genoegen van Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, voldoende onderatenning 
zal zijn verleend, onder geene andere voorwaarden 
dan waarop de goedkeuring van genoemden Minister 

zal zijn verkregen. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegèven op het Loo, den 27sten April 11108. 

(get .) W IL HEL MI N A. 
De Jfin. i,an Water4taat, Handel en Nijverlleid, 

(get.) DE MA.REZ 0UNS. 

(Uitgeg. 18 Mei 11108.) 

27 ..J.pril 1908. W11:T, tot aanvnlling en ver• 
hooging van het derde hoofdstuk der Staats• 
begrooting voor hèt d ienstjaar l 1108. S. 115. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 

nieuw artikel het totaal der 8de Afd. en het. 
eindcijfer van dit hoofdstuk t1erAoogdmet/8511,700. 

27 Ápril 1908. WET , houdende wij1iging van 
artikel 8 der wet 18 April 1874 (Staaü

blad n°. 65), regelende de consulaatrechten, 
zooals d_ie is gewijzigd bij de wetten no 
14 April 18110 (Staat8btaà n°. 42), van 
15 Augnstus 18112 (Staat,lilad n°. 201) en 
van Il December 18119 (Staat8/Jlad n°. 2811). 

s. 116. 
Wu WILHELMlNA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eene wijziging aan te brengen 
in artikel 8 der wet van 18 April 187 4 (Staats

blad n°, 65), regelende de consnlaatrechten, zooals 
die is gewijzigd bij de wetten van 14 April 18110 
(Staat1ólad n°. 42), van 15 Augnstus 1892 (Staaü• 
blad n°. 201) en van 11 December 181111 (Staat,. 

blad n°. 2811); 
Zoo is het, dat Wij, den RQad van State, enz. 

F,e,,ig artikel. 

Aan artikel 3 der wet van 18 April 187 4, 

(Staaublad n°. 65 ), regelende d4! consulaatrechten, 
zooals die ie gewijzigd bij de wetten van 14 April 
18110 (Staat1blad n•. 42), van U Angustus 18112 
(Staat1blad n• . 201) en van 11 December 18119 
(Staat1blad n°. 2811) wordt toegevoegd het vol• 
geode lid : 

Onze consnlaire ambtenaar te Djedda/,. zal 
bovendien in rekening brengen : 

Voor elke kenring: 
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Tep behoeve van een schip van : 
50 en meer, doch mindef dan 300 

kobiek_en meter, netto inbond • / ö0.-
300 en meer, doch minder dan 1000 

knbieken meter, netto inhoud . • 75,-
1000 kubieken meter netto inhoud 

en meer . • 100.-
Lasten en hevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 27sten April 1903. 

(gel.) W I L HELM IN A. 

De ,llinister tuu, Buitenlandache Zaken , 
(get.) R. MELVJL VAN LYNDEN. 

(Uitgeg. 26 Mei 1903.) 

21 April 1903. WmT, houdende goedkenring van 
het op 26 April 1902 tnsscben Nederland 

en Groot-Britannië te '• Gra11eni\age gesloten 
verdr11g betreffende de in sommige strafzaken 
aan getuigen nit den visscbersstand te ver• · 
leenen schadeloosstelling. S. 117. 

Wn WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het op 26 April 1902 te '• Ortz11en,\age tuSBchen 
Nederland en Groot-B1·ita1111ië gesloten verdrag 
betreffende den voet waarop schadeloosstelling zal 
worden verleend aan getuigen behoorende tot den 
visscbersstand , gehoord in eene strafzaak, be
treffende cene overtredin,: van de, onder anderen, 
tnsschen Nederland en Groot-Britannië op 6 Mei 
1882 te '•· Graven,\age gesloten overeenkomst tot 
regeling van de politie der vi&scberij in de Noordzee 
bnjten de territoriale wateren of van -eenige wèt• 
telijke bepaling ter nitvoering daarvan, wettelijke 
rechten betreft en aan het Rijk geldelijke ver• 
pliobtingen oplegt; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Emig artikel. 

Wordt ·goedgekeurd het hiernevens in afdruk 

gevoegde op 26 April 1902 te '1-Gra11en,\age 
tnsscben Netkrland en Groot-Britám,ië gesloten 
verdra,:, betreffende den voet, waarop schadeloos
stelling zal worden verleend aan getnigen behoo• 
rende tot den visscbersstand, gehoord in eene 
strafzaak , betreffende eene overtreding van de, 
onder anderen, tnBSCben Nederland en Groot• 

Brita1111ië op 6 Mei 1882 te '1-Gra11en,\agt1 ge
sloten overeenkomst tot regeling van de politie 
der visscberij in de Noordzee buiten de territoriale 

wateren of van eenige wettelijke bepaling ter 
uitvoering daarvan. 

Laaten en bevelen, enz. 
Gel{llven op het Loo.- flen 27sten April 1903. 

(get.) W I L HE L M IN A. 
De Miniater 11an Buitenlandaclte Zaken , 

(get,) R. M_~L VAN LYNDEN. 
De Minister van Jutii~-, · (gt1t.) J. A. LoEn. 

(Uifgeg. 16 Mei 1903.) 

VERDRAG. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majeateit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Gl:ffllt•Britannië en Ierland en 
van de onder Britsch gezap; staande overzeescbe 
Landen, Keizer van Indië, in gemeensrbappelijk 
overleg overeengekomen zijnde een verdrag te 
si niten betreffende den voet, wáarop schadeloos
stelling zal worden verleend ann getnigen be
hoorende tot den visschersstaud, geboord in eene 
strafzaak , betreffende eene overtreding van de , 
onder anderen, tusscben Nederland en Groot
Britannië op 6 Mei 1882 te 's,,Gravenbage ge
sloten overeenkomst tot regeling van de politie 
der visscherij in de Noordzee buiten de territoriale 
wateren of vnn eenige wettelijke bepaling ter 
nitvoering daarvan, hebben geze~e Hooge Con
tracteerende Partijen te dien einde tot Hoogst• 
derzel ver Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
den beer ROBERT MELVIL Baron VAN LYNDEN, 
Hoogstderzelver Minister van Bnitenlandsche 
Zaken, en 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierlaud en 
van de onder Britscb gezag staande overzeescbe 
Lauden, Keizer van Indië: Sir HENRY How no, 
Hoogstdeszelfs Bnitengewoon Gezant en Gevol• 
macbtigd Minister bij l!et Nederlandsche Hof; 

Die, na elkan!1er bnnne wederzijdscbe volmachten 
te hebben medegedeeld, welke in goeden en be
hoor\ijken vorm zijn bevonden, omtrent de tol

gende artikelen zijn overeengekomen en deze 
hebben vaat~teld: 

Art. 1. Indien in ~na strafzaak, eene over
treding betreffende va11. de, onder anderen, tnsscben 
Nederland en Groot-Britannië op 6 Mei 1882 te 
's Gra venbage gesloten overeenkomst tot regeling 
van de politie der viBSCherij in de Noordzee buiten 
de territoriale wateren of van eenige wettelijke 
bepaling ter uitvoering daarvan, de persoonlijke 
verschijning van een getni~ behoorende tot de 
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bemanning van viuche:rsvaartnigen of 1pi dR 
visscherEstand in het andere land n()QC}ig u. wordt 

aan dien getuige bij zijne verschijning iu het 

andere land toegekend, gedurende de noodzake• 
lijkerwijs daardoor veroorzaakte afwezigheid, eeue 
som van zes golden of tien shillings per etmaal 
ter vergoeding van verblijt'kosten en tijdverzuim, 
de dagen van vertrek en terugkomst elk als een 
geheel etmaal te berekenen. 

Daarenboven wordt aau den getuige t~kend 

vergoed:iog voor noodzalcelijke uit.gaven voor reis
kosten. Tenzij bij gemis da11rvan of tenglll'o)ge 
van bijzondere omstandigheden van andere ver

voermiddelen moet · worden gebroik gemaakt. Cif 

tenzij eene langere route met het oog op den 
tijd sneller zijn mocht, worden de reizen geecbt 
te zijn of te worden gedaan langt de kortste route 
met openbare vervoermiddelen van de derde klasae . 
en wanneer geen der.de kleaee aanwezig is van de 
daarop volgende hoogere klasse. 

Art. II. Het tegenwoordig verdrag zal worden 
bekrachtigd en de acten van bekrachtiging ervan 
zullen zoo spoedig mogelijk worden nitgewisaeld. 
Het verdr~ z11l in werking treden ééne maa1,1d 
nadat de acten van bekrachtiging zullen zijn uit
gewisseld. Het zal te uilen tijde door elke der 
Hooge Contre.cteerende Partijen kunnen worden 
opgezegd, door aan de andere zes maanden te 
voren daarvan kennis te geven. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevol
machtigden het hebben onderteekend en van bon 
zegel voorzien. 

Gedaan in dobbel te 's Gl'avenhage den 26sten 
April 1902. 

(gtt,) (L. S.) R. MXLVIL VAN J,YNDÊN. 

HENRY How.um. 

27 .J.pril 1903, W1:TTli:l!I, houdende natura
lisatie van : 

C ar I F ra n z M aria H e i m. S. 118. 
Jakob Dion is Hubert K rem er. 

s. 119. 
Wilhelm Bernhard Cordemeyer. 

s. 120. . 

J o a n n e s J a c o b u s v a n L o o n. 
s. 121. 

M a t h i a e Jo se p h Rei m an s. S. 122. 
M ei n h ar d S te v en L i n g b e e k. 

S. 123. 
Mr. Hendrik Verloren. S. 124. 
Heinrich 

M ö n k i 11 g. 
11103. 

Friedericli 
s. 125. 

Rochns 

Peter Kenlemana. S. 126. 

Jan Ber{l:mans. S. 127. 
T j ar .k Vene m a. S. 128. 
V i c to r D e si r é Co u l e t. S. 129. 
G n sta v e Henri c n s Liv a ï"n. S. 130. 
Hermann Edmund Kemper. S. H31. 

i-7 Ápril 1903. W1:T, houdende bekrachtiging 
eener provinciale belasting in Noordbabant . 
S. 132. 

Bij dere wet wordt. voor den tijd van drie jaren, 
eindigende 30 April 1906, de heffing bekrachtigd 
ten behoeve ven de provincie Noordbrabant van 
eene belasting op paarden, muildieren en muilezels, 
•mede op de als trekdieren gebezigd wordende 
ezels, runderen en houden in die provincie . • 

..s. 
i1 Afril 1903. WET, tot verlenging van den 

termijn waarvoor bij de wet van 9 April 
1900 (Staatal,lad 11". 44) hekrachtijl'Ïog is ver
leend aan de heffing van tolgeld voor het ge

bruik v~n den provinrialen kunst weg van .J.11en 
over Rolde en Gieten naar de Hilte. 8. 138. 

"{NrJ WILHELMINA, ENZ ••• d0«1"'te weten: 
:-\lzoo Wij in overweging genomen hl!tiben, dat 

bij de wet van 9 April 1900 (Staat,blad n°. 4f' 
tpt- 1 Mei 1903 ie bekrachtigd de heffing van 
.tolJ!lld, ten behoeve der pl'ovincie Dre,,tke voor 
~ - gebruik van den provincialen kunstweg ven 
.Á.1un over Rolde en Giete,, naar Ik Hitte, wear
vd de opbrengst moet _strekken ter tegemoet

·koming in de kosten van on<lerhond van dien weg; 

En dat _de voortzei tin11= der heffing van dat tol
_gela na genoemd tijdstip, volgeaa artikel 116 derf 
Provinciale wet, bekrachtiging door de wet ver

_eiBCht; 
ZQQ is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Al1t. 1. De bij de wet van 9 April 1900 (Staat,. 

blad 11°. 4~) ten behqeve der provincie Dnmtke 

Yerleende bekrachtiging; aan de heffing van tol
.geld ,Vl)Or het gebrnik vnn den provincialen kune~ 
weg van .J.11en over Rolde en Gieten naar d11 Hitte, 
wordt overeenkomstig de daarbij vaetgrstelde re
geli11g op nieuw verleend voor den tijd van drie 
j~, te rekenen van J Mei 19.08. 

Z, Ji)Clle wet treedt in werkiisg op dllil _wig 
.harer afkondiging. 

Lasten en bev~leo, enz. 
Gegeven op het Loo, den S7sten April 1903. 

(get.) W IL HELM I NA. 
De Min. van .Binnenl. Zaken, (get.) KuYPBll, 

( Uitgeg. 8 Mei 1903.) 
13 
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27 ../pril 1903. W111T, tot wijziging der Phosphor• 
luciferewet lll0l. S. 134. 

Bi,jt. Hand. 2• Kamer 11102/03, o0
• 104, 1-4,. 

Hand. id. 11102/03, bladz. 1124. 
Hand. l• Kamer 11102/03, ótaáz. 260,288,301. 
'WIJ WILHELMINA , IIINZ. • • doen te weten : ' 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk ie artikel 10 der Phospborlucifers
wet 11101 (wet van 28 Mei 1901, Staataólad . 

o0
• 133, gewijzigd bij artikel 4 der wet van 

3 Februari 1902, Staafaólad n°. 14} te vervangen; 
Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Benig artikel. 

.Artikel 10 der Pbosphorlnciferswet 1901 wordt 
gelezen als volgt: 

• .Artil:et 10. De in het derde lid van artikel 5 
bedoelde personen zijn bevoegd om lucifers, die 
in grootere boevèelheid dan van 100 grammen 
te gelijk worden ingevoerd, aan te honden. 

De aangebonden I ucifers worden behandeld op 
den Toet, als voor op den invoer verboden goe- . 
deren •ie "" bepaald bij de artikelen 108, 109 en , 
llil der gemtloe wet van 26 Augustus 1822 
(Staat.,ólG.d n°. 38). 
, Tenzij de belanghebbende gebruik maakt van 
de bevoegdheid, gegeven in artikel 108 der in 
het vorige lid bedoelde wet, lot dadelijkeo terug
voer, nemen de ambtenaren onverwijld en met 
inacbtnemio11: van het bepaalde in het tweede lid 
van artikel 7 monsters van de aangehouden 
lucifers." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 27st~n April 1903 • . 

(get.) WILHELMINA. 
De Mi11. van Binnen/. 7,a!tn, (_get.) KUYPER. 

(get.) 
De Miauter van Financiën, 

HABTB VAN TECKLEN»UDG. 

( Uitgeg. 23 ,ffei 11103.) 

27 .Àprit 11103. WET, tot aanvulling en ver
boogiog van het ur>e1uJe hoofdstnk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1902. 
s. 185. 

Rij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw 
vtikel ad / 10,000. het totaal der 4de Afd. van 
dit hoofd,tuk gebracht op f 232,940 en het 
eindcijfer op f 25,522,580.20•. 

27 .April 11103. WET, houdende bepaling dat 
de vóór 1 Januari 1903 door eenige amb
tenaren B.fln de poststempelfabriek bij 's Rijks 
Mnnt aan den Staat bewezen diensten, ver• 
meld op den bij dezen wet behoorenàen staat, 
bij de reiteling van hun pensioen in aan
merking zullen kunnen komen. S. 186. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weoscbelijk is om te bepalen dat de vóór 
l Januari 1903 door eenige ambtenaren aan de 
poststempel fabriek bij 'e Rijks M nnt aan den Staat 
bewezen diensten , vermeld • op den bij deze wet 
behooreodeo staat, bij de regeling van hun pen
sioen in RBnmerking zullen kunnen komen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de ambtenaren, vermeld op den 

bij dere wet beboorendeo staat, zullen de diensten 
ged nrende het achter ied.ers naam genoemde tijd
vak aan den Staat bewezen, bij de regeling van 
hno pensioen als diensttijd in aanmerking komen, 
indien zij zich binnen ééne maand na het in wer
king treden dezer wet, schriftelijk zullen hebben 
verbonden tot betaling van de bijdrage op den 
voormeldeo staat in kolom 3 achter bonnen naam ' 
uitgetrokken. 

2. De bijdragen, uit kracht der in het voor
gaande artikel bedoelde verbintenissen verschnl
digd, zullen in acht jaren, aan te vangen met 
het derde kwartaal 11103, telkens tot een gelijk 
gedeelte, worden ingebonden op de jaarwedde van 
de betrokken ambtenaren, en, in geval vóór de 
afbetaliop:, pensioen of wachtgeld wordt toegekend, 
011 hun pensioen of wachtgeld. 

Van bijdragen, of gedeelten daarvan, als in de 
eerste zinsnede van dit artikel bedoeld, welke' 
niet door inhouding op de jaarwedde, het pensi
oen of het wachtgeld van den betrokken ambte
naar mochten kunnen worden verhaald, blijft de 
voldoening achterwege. 

3. Deze wet treedt in werking op den lsteo 
Juli 1!103. 

LB.11ten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 27sten April 1903. 

(get.) W I L H EL M I N A, 

(get.) 
De Minister oan Financiën, 
HARTE VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg. ló ,ffei 1903.) 
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STAAT, bekoorende hij áe UJet, houdende bepaling dat áe 116ór 1 Januari 1903 
dooi· eenige ambtenaren aan áe po8tstenipelfabrielc hij 'a Rijka Munt aan den 
Staat be1cez1m diensten bij de regeling 11an kun penaioen in aanme'T'king zullen 
kunnen komen. 

NAM EN. Dl&NSTT!lD VAN 

Bedrag 
der 

inkoopsom. 

H. J. Harmsen . . 
E. C. van Deventer 
A. F. J. van Zeist. 
D. van Bemmel. 
J. H. Wassink . 
W. van Roijen . 

18 Dec. 1876-16 Jnli 18115 
24 Jnli. 1876- l Jan. lll08 
14 Juli 18711- 1 Jan. 11)08 
28 Jnli 1879- 1 Jan. 1908 
lil Sept. 18112- l Jan. 1908 

f 631.64 
625.-
445.81 
874.80 
158.36 

J. N. Schippers. 
J. G. Jenken. 

7 Maart 1892- 1 Jan. 1908 
Il Aug. 1875- 1 Jan. 1908 
1 Juni 1896- 1 Jan. l903 

187.18 
367.50 

75.71 

27 Ápril 1908. W &T, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven voor Nedertandacl,,.lndië over lfet 
dienstjaar 1899. S. 187. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening van 
de koloniale ontvangsten en uitgaven voor Nedt,;~ 
landacli-Indië over het dienstjaar 1899 vastge
stelil als volgt: 

De ontvangsten bedragen j 142,600,401.96. 
De uitgaven bedragen f 144,871,644.68. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 1,771,142.68. 

28 ÀpriT- 1908. B&SLmT, houdende wijziging en 
aan vulling van artikel 11, S 8, van het 
Koninklijk besluit van 14 Decemlier 1895 
(Staattbtad n°, 222) , tot uitvoering van 
onderscheidenè bepalingen der wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n°. 87), tot 
regeling der brievenposterij. S. 138. 

Wr, WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van.l April 1903, 
n°. l ll3, Posterijen en Telegraphie; 

Gelet op artikel 21 der wet van 15 April 1891 
(Staattótad n°. 87); 

Den Raad .van State gehoord (advies van den 
14 April 1903, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van den 24 April l 903, n°. 1435, 
Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
· hetgeen volgt : 

Art. 1. Het eerste lid van ; 8 van artikel 11 
van het Koninklijk besluit van 14 December 1895 
(Staattótad n°. 222) tot uitvoering van onder
scheidene bepalingen der wet van 15 April 1891 
(Staattólad n,°. 87) tot regeling der brievenposterij, 
wordt gelezen als volgt : 

.De post:iegels behooren gaaf en ongeschonden 
te worden vastgehecht aan de adreszijde der 
stukken; zij mogen echter geperforeerd zijn op 
èene door den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegraphie goed te keuren wijze". 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
d.ag na di~n der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staat1eourant, waarin het geplaatst ia. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
~ijverheid is belast met de uitvoering van dit 
½sluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 
in d~ Staat,courant zal worden geplaatst en in 
11.t'llchrift aan den Raad van State zal wor,len 
U!Jldegedeeld. 

Bückebnrg, den 28sten April 1!)08. 
(get.) WIL H .EL M I NA. 

Ile Min. van Waterstaat, Hamiet en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ 0Y&NS. 

(Uitgeg. 8 ilfei 1908.) 

13* 
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1 Mei 1903. ARR&ST, van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, hondende beslissing, dat 
waar het spraakgebruik ven het beschaafde 
dagelijksch leven de telepboon standvastig 
onderscheidt van de t.,Jegraaf, aangenomen 
moet worden, dat ook de taal der wet de 
eerste onderscheidt van de laat1te, zoolang 
het ~tellig blijk ontbreekt, dat de wetgever 
het tegendeel heeft willen doen, gelijk zulks 
voor het Strafwetboek ie gebleken bij de 
vaststelling van art. 851 , maar voor de 
telegraafwet niet kan worden aangenomen. 

De Hooge Raad enz.; 
OPn-wegende dat tegen het arrest, den 5den J ani 

1902 door het gerechtshof te .!msterdam gewezen, 
als middelen van caBBatie zijn aangevoerd: 

I. Schending en verkeerde toepassing der artt. 
1401, 1874, 1876, 1777, 1953, 1954 en 2014 
B. W., omdat ten onrechte verataan is, dat de 
Staat op grond van zijn eigendom van de ge
amoveerde palen en draden als onrechtmatige 
daad kan beklagen, hetgeen het polderbestuur 
met die voorwerpen heeft gedaan, vermit■ waar 
vaststaat d\t niet de Staat, doch de Ned. Bell 
Teleph. Maatschappij die palen en draden bad 

ngebracht op- en oter de l'?ODden van den 
polder, nadat die Maatschappij daartoe aan den 
polder bad verzocht. en van den polder bad 
verkregen de vergunning onder voorwaarde dat 
bij intrekking der vergunning de voorwerpen 
moeaten worden weggenomen en anders de pol<l.er 
gerechtigd zon zijn om zelf tot amotie over- te 
gaan en voorts dat op grond dier overeenkomst 
de polder bij vonnis tot opruiming gemachtigd 
ia geworde'D - nit die verhoudingen volgt -
gelijk terecht in pritna waa beslist - dat de 
polder bij de uit~voerde amotie met beweerde 
eigendom ijrecbten van den Staat of van welken 
derde ook, op die palen en draden niets te maken 
had, doch dat de Staat , had bij van die dingen 
den eigendom en achtte hij zich door hnnne 
amotie of door de wijze waarop die heeft plaat& 
gehad beschadigd, deswege dan sijn verhaal moet 
llOeken, daar waar hij zi;jn vertrouwen heeft ge
geateld, dat is bij de Ned. Bell Teleph Maatschappij ; 

II. Schending en verkeerde toepnasing der artt. 
1401, 625-627 B. W., 1-6, 8, 10 der wet 
van 7 Maart 1852 (Staat,blad n°. 48) omdat ten 
onrechte is verstaan , dat de Staat uit de aange
haalde wet van 1852 kan beweren een zelfstandig 
recht om de palen en draden • in geschil als 
dienende voor een rij~stelepboon te hebben op-

en over eens anders gl'Ond, als zou die wet en 
speciaal ook de last dien zij op den eigendom 
legt, niet ~perkt zijn tot den eigenlijken .teeken• 
of schrifttelegraaf" zooals het Hof haar noemt, 
doch zich ook uitstrekken tot de telephoon of, 
zooals het Hof hem op wetenschappelijke gronden 
noemt .de klauktelegraaf"; 

0. dat door het beklllllftde arr,st en de daarbij 
overgenomen overwegingen des eersten rechter& 
feitelijk het volgende V88t&taat : dat bij Konink
lijk besluit van 15 April 1888 n°. 7 aan de 
Ned. Bell Telephoon Maatschappij, onder verwij
zing tot overeenkomsten tnsschen haar en den 
betrokken minister, vergunning is gegeven voor 
den aanleg en de exploitatie van eene voor publiek 
verkeer bestemde telephoonlijn tusschen de hoofd. 
telegraaf-kantoren Amsterdam en Rotterdam, waar
bij o. a. bepaald was , dat de Staat aan de aan
legster zou verstrekken de buiten Amsterdam en 
Rotterdam te stellen palen, isolatord ragers, isola
toren eo kabel, en dat na afloop van de vergun
ning tot exploit.ltie deze telepboonlijn door het Rijk 
tegen zekere betalingen zou worden overgenomen ; 

dat na aanvaarding dezer concessie voorzegde 
telepboon-maatechappij van het eischend polder
bestnur heeft verzocht en tot wederopzegging toe 
verkrel!l'D vergunning tot den aanleg van die 
telepboonlijn op de gronden van den polder onder 
voorwurde o. a. dat, indien de vergunning wordt 
ingetrokken, de maatschappij of haar opvolger 
verplicht ia tot wegneming van alle palen en 
toestellen der lijn op de wijze en binnen den 
termijn door het polderbestuur te stellen en 
anders het. polder besta nr bevoegd ie om daartoe 
voor rekening van de mnatschappij of van haren 
opvolger over te gaan ; 

dat op 29 September 1897 het polderbestunr 
aan de maatacbappij heeft aangezegd de intrekking 
dezer vergonning met sommatie om binnen 14 
dagen te verwijderen alle palen en toestellen door 
haar op het gebied van den polder ten behoeve van 
hare intercommunale telephoonlijnen aangebrncht ; 

dat op 1 October d. a. v. de Staat gebruik 
beeft gemaakt van het zich bij zijne conceBBie
verleening voorbehouden recht tot overneming der 
lijn, dientengevolge de feitelijke macht over de 
daartoe behoorende inrichtingen aan zich getrokken 
en den polder belemmerd heeft in de ondernomen 
opruiming van palen en toestellen op zijne gronden, 
be~n dezen aanleiding beeft gegeven om van 
de rechtbank te Amsterdam te vragen en te 
verkrijgen een in kracht van gewijsde gegoan 
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vonnis tegen de telepboon-maatschappij o.a. }IQ11-
dende machtiging om de werkzaamheden fot ver
wijdering van een en ander zelf te doen n_it;v~ren 
op kosten der IDJllltscha ppij ; 

dat · hij eischer in cassatie ook den Staat in 
dat geding heeft geroepen ten einde de vetwijde
ring te · geheng,in en te gedoogen en zioh te 
onthouden van alle inmenging, doch de verwèer
der in cassatie toen van de rechtbank heeft ver
kregen niet ontvankelijk verklaring in dezen door 
het beklaagde arrest vastgestelden zin, dat bij 
voormelde uitspraak zijn eventueel recht onverkort 
werd gelaten·; 

dat daarop de verweerder in cassatie den eischer 
heeft a&ngesproken tot vergoeding der schade 
door hem geleden door de opruiming, verwijde• 
ring en vernieling der door den polder loopende 
telephoonlijn aan hem behoorende, ook door de 
ruwe wijze van het opruimen, welke handelingen 
zonden zijn onrechtmatig, en deze vordering door 
de rechtbank te Haarlem is afgewezen, doch in 
hooger beroep bij het beklaagde arrest toegewezen; 

dat bij dit arrest omtrent de strekking der 
vordering is overwogen, dat de St~t, als be
nadeeld io zijn vermogen , vergoeding vordert 
voor schade g,ileden door handelingen- onrecht• 
matig geacht als door de wet verboden en inbrellk 
makend op zijn eigendomsrecht; 

dat bij het arrest voorts omtrent de toepasse
lijkheid der gemeenlijk als Telegraafwet aangeduide 
wet van 7 Maart 1852 (Staatsblad n°. 48), door 
den Staat bij het Hof voorgesteld als hoofdpunt . 
van het geding, iu hoofdzaak is beslist, dat 
krachtens art. 4,. daarvan de grondeigenaren in den 
Ha&rlemmenneerpolder de opgeruimde telephoon
lijn hadden te dolden: waarin ligt opgesloten 
dat geen derde en dos ook niet het polderbestuur 
krachtens een hier niet aanwezig speciaal recht 
die telephoon tegen den wil nn den Staat als 
ondernemer van die rijkslijn uit den polder konden 
verwijderen zonder eene onrechtmatige daad te 
verrichten ; 

verder dat-, afgescheiden hiervan, die verwijde
ring was onrechtmatig om de wijze, waarop die 
verwijdering heeft plaats ~had, waarbij de samen
stellende deelen van de aan den Staat toebehoo• 
rende lijn uit elkander zijn genomen en zij als 
zoodaoig is vernield, zoodat niet meer kon worden 
getelephoneerd , terwijl bij deze beslissing het 
eigendomsrecht van den Staat en de bekendheid 
van het polderbest.uur clii,arroede zijn aangenomen 
op grond van den inbond van de door den Staat 

aan de telephoonmaatechapp$ op 15 April 1888 
verleende eo tijdens de oprniming aan den polder 
bekende conceBBie; 

dat eindelijk door het Hof is geoordeeld dat, 
ook afgescheiden van de Juistheid der voreo,rer
melde beslissingen, .het uit elkander nemen der 
.telephoondeelen niet had mogen geschieden op 
zoo ruwe, in het arrest nader omschreven wijze 
als het Hof aaoneeint te zijn gebleken, rood.at 
l)Ok hierin een zelfstaodi~ grond voor toewijzing 
van nader bij staat op te maken schadevei:goeding 
gelegen is; 

0. alsnu naar aanleiding van het eente cassatie
middel: dat bij voorschreven stand van zaken de 
Staat, indien hij niet aan de Telegroafwet mocht 
kunnen ontleeoen de bevoegdheid om op het 
oogeoblik, waarop hij zich stelde in de plants 
der Bell Telephoonmaatsoheppij, tegen den wil 
van den polder de door dezen verwijderde palen 
en verdere samenstellen de deeleo der lijn te 
honden op diens gronden, tegen de verwijdoring 
n.let kon opkomen als opleverend eene jegens hem 
onrechtmatige daad; 

dat toch het eigendomsrecht van den Staat op 
die palen enz. door het Hof nitsloiteod wordt 
gegrond op zijn gebruikmaken van de bevoegd= 
hejd om de lijn over te nemen van de mant
echappij, welke de Staat zich bij het verleenen 
~ner concessie tot aanleg had voorbehouden: 
eene overneming welke den Stoat niet kon brengen 
in eene ande~e verhouding tot de rechthebbenden 
op den grond, waarin eo waarover de lijn was 
~legd, dan waarin de aanlegster tot die recht
hebbenden stond; 

dat nu die aanlegster, die aan hare rijkscooce.esie 
geenerlei aanspraken jegens bedoelde rechthebben
den had kunnen ootleeuen, de bevoegdheid om 
in hunne gronden aard vaste den verderen toestel 
dragende palen te brengon met bebond van eigen
dom aan die zaken alleen kon verkrijgen door en 
overeeolomstig een van die rechthebbenden ver
worven verlof, - eo dit verlof, als elk oogeoblik 
herroepelijk, aan de telephoonmaatachappij niet 
verschafte den grondslag voor een zakelijk recht, 

· mau slechts een gedoogen vnu den aanleg der lijn; 
dat bovendien, toen de Staat zich &telde in de 

plaat& ,van de telephooomaatschappij.de aanzegging 
tol, -opruiming van het werk reeds van den polder 
:waa uitgegaan en dos de Staat, zich in de plaats 
der maatschappij stellende, evenals deze wel eige• 
naa~ der telephoonlijo kon wezen, doch evenmin 
als zij dien toestel in of op de poldergroodeo 
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geplaatst kon houden en aan de noodzakelijkheid 
om dien op te ruimen of de verwijdering te 
lijden alleen kon ontkomen, wanneer hij inriep 
en aantoonde eene zelfstandig tegenover de recht
hebbenden op den grond verkregen bevoegdheid 
om dien aldaar te hebben, doch van iets van 
dezen aard geenerlei blijk ten gedinge aanwezig is; 

dat de door het polderbestuur tegen de telephoon
maatschappij rerkregen rechterlijke machtiging om 
te ontruimen hierbij in zoover in aanmerking 
komt, als daardoor die handeling het bezvraar 
van eigenrechting ontging 1.elfs ten aanzien van den 
Staat, omdat waar deze bloot op de plaats der 
maatschappij was komen te staan, die handeling 
ook tegen hem gedekt was en deze te minder 
ongeoorloofde eigenrechting kon opleveren, nu 
den Staat, blijken, het bestreden arrest, de ge
legenheid is aangeboden geweeet om in dat gedin11: 
zijne bezwaren tegen die opruiming te doen gelden, 
doch hij zelf het onderzoek daarnaar voorkomen 
heeft door het opwerpen van eene exceptie; 

0. naar aanleiding van het tweede middel, dat 
het Hof bij zijn onderzoek of de Telegraafwet 
toepasselijk is op de te)ephoon, zoodat krachtens 
art. 4 de grondeigenaren in den Haarlemmerineer
polder de opgeruimde telepboonlijn hadden te 
dulden, te recht op den voorgrond heeft gesteld 
dat, al wordt aangenomen dat in electro-tecbnischen 
zin de telephoon is een eleetriache klanktelegraaf 
en al wordt tevens (gelijk het Hof heeft over
wogen) ondersteld, dat de opgernimde lijn ten 
aanzien van aanleg en maatschappelijke beteekenis 
niet noemenswaard van eene gewone telegraaf! ij n kan 
hebben verschild, hieruit DOi': niet de toepasselijk• 
heid van de Telegraafwet zon behoeven te volgen, 
omdat die wet bepalingen kan bevatten blijk gevende 
dat de wetgever zich op een standpunt heeft ge• 

plaatst voor een electro-technicus zonder belang; 
dat bij dit onderzoek reeds in aanmerking mag 

komen het feit, dat eerst vele jaren na 1852 de 
inrichting van telephoonlijnen uitgevonden en tot 
stand gebracht ia en due aan den toenmaligen 
wetgever niet voor den geest kan hebben gestaan ; 
en dit te meer waar, blijkens de geschiedenis der 
Telegraaf wet, die wetgever meende dat het bezwaar, 
uit art. 4 voor den grondeigenaar voortvloeiende, 
t:ich maar zelden zou voordoen, zoodat hij zich 
toen heeft gemaakt eene voorstelling in strijd 
met de toestanden, voortvloeiend uit de invoering 
van het jongere electro-magnetische verkeersmiddel, 
indien aan te nemen ware, dat ook daarop de 
Telegraafwet moest worden toegepllllt; 

dat voorts niet onverschillig is de omstandig
heid, dat, zoolang de beide verkeersinrichtingen 
bestaan, zij niettegenstaande hare natuurkundige 
gelijkheid van aard in het algemeene spraakge
brnik zelfs der zeer ontwikkelden zijn onderscheiden 

· geworden en tot op heden gebleven als telegraaf 
en telephoon, en dit standhoudend verschil zijne 
verlrlaring vindt in het verschil van wijze waarop 
het publiek zich van beide inrichtingen bedient 
en het daaruit voortvloeiend onderscheid in de 
gemakken en bezwaren voor het dagelijksche leven, 
die beide medebrengen: een verschil in hoofdzaak 
hierop neder komend dat, terwijl bij de openbare 
telegraaf de overbrenging van berichten geschiedt 
door tnsschenkomst van aan de inrichting ver
bonden beambten, die kennis van het bericht 
bekomen vóór de afzending en bij de aankomst, 
het telephonische verkeer plaats heeft onmiddel-
1 ijk tnsschen afzender en ontvanger van het bericht 
zonder andere tusschen kom11t van derden dan het . 
bezorgen van aiuisluiting tU88Chen hen beide ; 

dat in het algemeen het spraakgebruik van den 
wetgever geacht moet worden dat van het beschaafde 
dagelijksche leven te zijn, zoodat, waar dit laatste 
de telephoon stand Vlllltig onderscheidt van de 
telegraaf,. moet worden aangenomen, dat ook de 
taal der wet de eerste onderscheidt van de laatste 
zoolang ontbreekt het stellig blijk dat de wetgever 
het tegendeel heeft willen doen, gelijk zulks voor 
het Strafwetboek gebleken is bij de vaststelling 
van art. 85) , toen men aan het ,rO'Jrd teleitraaf 
heeft gegeven eene verder strekkende ook de tele
phoon om vattende rechtskundige beteekenis; 

dat echter ten aanzien van dat woord in de 
Telegra&fwet dit laatste niet kan worden aange• 
nomen ook al heeft de wetgever toen, met het 
OOI( op de dagelijksche vorderingen der weten
schap, alle bepaling omtrent het te kiezen telegraaf
stelsel zorgvuldig vermeden, en wel omdat het 
gansche beloop der wet onmiskenbaar gebouwd 
is op een verkeer gedacht niet rechtstreeks tusschen 
den afzender en den ontvanger van berichten, 
mao.r op wisseling daarvan door -de bovenom
schreven tusschenkomst van derden: alzoo juist ep 
dat.geen; waarnaar nu nog in het spraakgebruik 
onderscheideu wordt tnsscben telephoon en telegraaf; 

dat immers naar &rtt. 6 en 7 de berichten worden 
overgebracht door tusschenkomst van beambten, die 
zelfs toezicht hebben te honden op den inhoud daar
van en strafbaar gesteld worden voor het terug
houden of openen der bjlrichten en het openbaar 
maken der 'daarin vervatte geheimen (artt. 8 en 10); 
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dat ook verschillende onderdeden van hfl Jiii_ 
art. 2 bepaalde mitsgaders het nitsluiteu, van. 
schadeloosstelling voor het niet ontvangen, v<a.n 

à.an de telegraaf toevertrouwde berichten (art. 9) 
alleen in de gedachte van de telegraaf naar gew90n 
spraakgebruik behoorlijk pa~sen en dus, wa.u 
blijkens elk artikel de wet berust op die gedachte. 
en verwrongen moet worden om haar ook op de 
telephoon toepasselijk te .maken, die wet geaoq• 
moet worden niet voor telephoonlijneµ te gelden ~ 

dat bij deze bevinding ook niet opgaat de 
poging om, ten einde tot toepassing van art. 4 
op die lijnen te geraken; de artt. 6 en 8 te ver
klaren (gelijk het · Hof wil) als min of meer voor• 
loopige beperkingen van het gebruik der telegrafen 
door het publiek in het algen.een· belang en de 
toelating van openbare telephonen als eene op
heffing dier beperkingen, nog wel door administra
tieve in plaats van wetgevende maatregelen, un 
Stantswe11e; 

dat hie~uit volgt, dat dus ook niet krachtens -
de Telegraafwet het eischend polderbestuur ver; 
plicht WBI! om de onderwerpelijke palen enz. op 
zijne gronden te dulden en de klacht van het 
tweede cassatiemiddel over schending van art. 1401 
B. W. in verband met de bepalingen dier wet 
door 's Hofs tegenovergestelde beslissing is ge.grond; 

0. dat alzoo niet kan standhouden !s Hofs 
beslissing, dat de verwijdering der palen en 
verdere telephoontoestellen van de poldergronden 
is geweest onrechtmatig jegens den Staat ; dat 
voorts van die verwijdering het noodzakelijk ge

volg was dat tusschen Amsterdam en Rotterdam 
niet . meer over de lijn kon worden getelephoneerd 
en alzoo ontstond wat het Hof in zijne 23stè 
overweging noemt vernieling van de telephóonl~n 
als zoodanig, maar dit gevolg evenmin onrecht
matig kon wezèn als de verwijdering; 

dat daaruit volgt dat de door net Hof uitge• 
sproken veroordeeling van het eischend polder
bestuur tot vergoeding van schade zal moeten 
worden vernietigd voor zoover de staat, die het 
Hof -gelast van die schade op te maken, naar het 
arrest berusten zal op de gevolgen van voor• 
schreven verwijdering en vernieling; 

dl\t evenwel terecht is beolist, zulks als zelf• 
standige grond om de in eerstén aanleg uitge
sproken afwijzing van den eisch te vernietigen, 
dat zelfs bij eene toegelaten opruiming der goedenn 
van den Staat niet zorgeloos mag worden te werk 
gegaan en bij het eerste cassatiemiddel ten onrechte 
wordt beweerd, dat verhaal van schaden door 

verwaarlo zing van zorg geleden, door den Stuat 
zou moet n worden gezocht bij een ander dan 
die d~ o~ruiming gedaan heeft; dat immers de 
onrechtma{igheid, gelegen in de overschrijding 
der bevoeg\dheid tot bundelen, is de onrechtlll6tige 
daad desge~en die heeft opgeruimd en naar art. 1401 
B. W. dor hem moet worden vergoed, terwijl 
zoodanige pverschrijding door onnoodige ruwheid 
feitelijk is )langenoruen; · 

dat alzoo de bij het beklaagde arrest uitgesproken 
veroordeeliqg tot vergoeding der schade, die bij 
deu op te maken st,lat zal blijken door dat te ruwe 
optreden veroorzaakt te zijn, in stand moet blij ven; 

Recht do~nde: 
Vernietig~ het arrest den óden Juni ' l902 door 

het gerecht~hof te Amsterdam tusschen partijen 
gewezen, mil uitzondering vooreerst van de daarbij 
uitgesproken vernietiging van het vonnis der arron• 
4i~sements-reehtbank te Haarlem van 13 Febrn• 
l?i lll0Ö, voor zoover hierbij des verweerders 
yordering tot schadevergoeding wegens de ruwe 
wijze van vtegruiming der aan den verweerder 
behoorende z\Lken is ontzegd en de verweerder in 
al de kosten van eersten aanleg is veroordeeld, 
en ten tweede van de bij het arrest uitgesproken 
veroordeeling tot vergoeding van de schade door 
d:Jln :..erweerder ten gevolge van de evengemelde 
,.,ijze van we$ruiming geleden, nader op te maken 
bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
, Bevestigt overigens voormeld vonnis; 

Verwijst de zaak naar voormeld gerechtshof, 
tót het bij staat opmaken en vereffenen der schade, 
tq vergoeding waarvan de eischer in cassatie bij 
het, door den Hoogen Raad gehandhaafd deel van 
'11'-Hofs arrest is veroordeeld; 

· Veroordeelt den verweerder in cassatie in 3/4 
d~ kosten in C881!8tie gevallen. 

(W. v. 'T R. 7919). 

4 Mei ! Il 03. BESLUIT , houdende beslissing dat 
, een terrein, hoewel bestemd om aan een be• 

staande begraafplaats te worden toegevoegd, 
zoolang het van deze door een breede sloot 
gescheiden is, nog niet als een deel daarvan 
kan worden aangemerkt, en evenmin als een 

•op zich zelf st-aande begraafplaats kan worden 
beschouwd , als het niet is afgesloten op de 
bij art. 18 der Wet van 10 April 1869 
(Staaftblad n°. 65 voorgeschreven wijze; dat 
derhalve het bouwen van woningen binnen 
60 Meter afstand van dat terrein, geen verlof 
behoeft op grond van art. 16 dier wet. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Be111hikkende op het beroep, ingesteld door het 
gemeentebe1tuur van N11t1•en tegen het beslnit nn 

Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 4 October 
19ot, n°. 6553/il0, 3de afd., waarbij op het 
daartoe &trekkend verzoek ven P. J. ScHBELJ:, 
A. VISSIIR en P. J. VERSLUIS door dat College 

is beslist, dat zij geen verlof behoeven om woningen 
te bouwen binnen 50 M. afstand v11n een tot 
begranfplaata bestemd terrein in die gemeente; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge• 
schillen van bestonr, gehoord, advies van 8 April 
1903, n°. 55; 

Op de voordracht van Onzen Mini1ter van 
Binnenlandsche Zaken van 29 April 1903, n°. 3076, 

afd. B. B.; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten boven

vermeld beslnit hebben genomen op grond dat 
a:ri. 16 der W d van 10 April 1869 (Staatsblad 
n°. 66) geen verlof eischt voor het bo~wen van 
woningen binnen 50 M. van een terrein dat 
weliswaar bestemd is voor begl'!Ulfplaats, doch 
nog niet als zoodanig gebezigd wordt ; 

dat het gemeentebestunr nn Nnten tegen be

doeld besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat, 
blijkena arrest van den Hoogen Raad, d.d. 16 Jn
nnui 187 5 , een nieuw terrein, toegevoegd aan 
een bestaande begraafplaats, f!eheel gelijk is te 
stellen met het aanleggen eener nienwe begraaf
plaats, daar het eerste bestaat in het tot dit doel 
aanleggen van een aangrenzend atuk grond ; zoodat 
het nieuwe terrein aan dezelfde eischen moet 
voldoen als voor eeoe betrraafplaats zijn geateld ; 
dat bij raadsbesluit d.d. 12 Maart 1896 - goed
gekenrd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland dd. 21 Maart 1896, n°. 47, lsteafd.
een stnk grond, grenzende aan de algemeene be
graafplaats , is aangekocht met bestemming dit 
daaraan toe te voegen; dat die ,rrond op 14 Juli 
11)00 werkelijk reeds als begraafplaats in gebruik 
is f!llDomen door het begraven vno een lijk; dat 
tijdens den aankoop van dien grond er volstrekt 
nog f!llen plannen bestonden om de naburige 
gronden voor bon wterrein te gebruiken; en dat 
er spoedig behoefte zal bestaan, ten gevol~ van 
de voortdurende uitbreiding der gemeente, en de 
daarmede gepaard g11Snde vermeerdering van be 

volking om op het nieuwe gedeelte der algemeene 
begraafplaats meer lijken te begraven; 

Overwegende , dat krachtens art. 18 der Wet 
van 10 April 1869 (St,1at1/Jlad n°. 66) elke be-

graafplaats door een muur, heining, ra9t_erwerk 
of heg, ter hoogte van ten minste 2 M. moet 
zijn afgesloten ; 

dat n n het terrein in kwestie, wel is een stnk 
grond, grenzende aan de algemeene begraafplaats, 

en aangekocht is door de gemeente met de be
stemming om daaraan te worden toegevoegd, doch 
van dit laatste nog geen deel nitmaakt, overmits 
het daarvan gescheiden is door een breede sloot 
en een heg; 

terwijl het evenmin als eene afzonderlijke op 
zich zelf staande begraafplaats kan worden aan• 
gemerkt, waar het niet is afgesloten op boven• 
vermelde door gezegd art. 18 voorgeschreven wijze, 
en dan.ren boven geenszins als begraafplaats is inge• 
richt , doch zich in denzelfden toestand bevindt 
waarin het bij den aankoop door de gemeente in 
1896 werd aanvaard, zijnde eeu stok weiland. 

Gezien c!e wet van 10 April 1869. (Staats!Jlad 

n°. 66) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het inl!89teld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Biooenlandsche Zaken ia 

belast, ,:nz. (W. v. B. A.) 

8 Mei 1-903. MISSIVE YBn den Minister van 
Juetitie aan het College vau Regenten over 
de gevangeuiesen te Rotterdam, betreffende de 
kosten van V88tzettiog van een minderjarige. 

In antwoord op Uw schrijven van 28 April 1903, 
n°. 236 en onder terugzending van de daarbij 
aangetroffen bijlage, heb ik de eer lJ te berichten, 
dat naar mijne meeninp; de kosten van de v88t• 
setting van ee~ minderjttrige krachtens art. 367 
B. W. niet ten 188te van den Staat knnnen 
worden gebracht op grond van het tweede lid 
van art. 872 B. R. Immers de verii:unning welke 
onvermol(eodeu kunnen bekomen tot kostelooze 
ten uitvoerleitgiog van rechterlijke beschikkingen 
i ■ niet in dien ruimen zin te verstaan, dat daar• 

onder zon sijn begrepen, dat de vastzetting van 
minderjarigen, welke ltrachtens de uitdrukkelijke 
bepaling van art. 367 B. W. ten koste van den 
vader moet geschieden, op Staatskosten zon kunnen 
plaats vinden. · 

Dat zeer on Yermogende ouders hierdoor in de 
onmogelijkheid · kunnen verkeeren de vastzetting 
van hunne kinderen te bewerkstelli!(en, valt niet 
te ontkennen. Om in deze leemte te voorzien 
werd dan ook bij de behandeling der Wet op de 
ouderlijke macht en de voogdij van 6 Februari 1901 
(Staat1blad n°. 62) door de heeren SKHN0B, 
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ScHAAl'SJU en DB BnrnBRSTBIN een amendement 
ingediend , hetwelk i1 aangenomen , waarbij ai t
drukkelijk ia bepaald dat, indien de rechtbank 
bij het nemen van hare beechikkiog beeliat, dat 
hij die de ouderlijke macht uitoefent niet in 
staat ie, de kosten aan de vastzettiop: verbonden 
te betalen, deze ten laste van den Staat komen. 

Waar voornoemde wet thans nog niet in wer
king ia getreden, kan op deze aan v ulliog !fOOD 
beroep worden gedaan. 

Uit dien hoofde en uit overweging dat rechten, 
door mij geen ontheffing van de in artikel 357 
B. W. !!'&telde verplichting tot betaliDg van de 
kosten ~ven kan worden, heb ik de eer U te 
machtigen en te verzoeken P. C. los te laten 
en aan zijn vader over te ~ven, tenzij deze de 
k:01ten van het verder onderhoud van zijn zoon 
wil voldoen dat hem vooraf gevraagd kan worden. 

IJe Jli•ilter flan Jrutitu, (get.) J. A. LoBn. 

11 Mei 1903. BBBLUIT, houdende aanvulling 
vno de bepalingen van het Koninklijk bezloit 
van den 281ten Augustus 1881 (StaauMaá 

o0
• 163), gewijzigd bij dat van den 13den April 

1882 (Staata/Jlaá ri0
• lil). S. 139. 

W1;r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlaodsche Zaken d.d. 4 Maart 1903, n°. 6 
Kabinet; 

Overwegende dat het wenschelijk ia de bepa• 
lingen van het Koo·i oklijk bes) oitvao den 28ateo An
giutus 1881 (Staata/JklrJ n°. lliS), gewijzigd bij 
dat van den 13deo April 1882 (Staata/Jlaán°. 61), 
aan te vullen ; 

Den Raad vno State gehoord (ad vie1 van den 
7den April 1903, n•. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van 4 Mei 1903, n°. 1 
Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Artikel XXI van het Koninklijk be1luit van 
den 28sten Augustus 1881 ( Staata/Jlad n°. lö8), 
gewijzigd bij dat van den • 13deo April 1882 
(Staataólad n°. 61), wordt van het onderstaand 
o pachrift voorzien en gelezen als volgt : 

Ya,c /JeacM/dJaaratelling en 011talag. 

Art. XXI. De diplomatieke ambtenBl'en kunnen ten 
allen tijde door 001 ter beschikking worden ~steld. 

Geschiedt zolb om redenen van gezondheid of, 

niet op eigen verzoek, dan genieten zij gedurende 
het eerste jaar hunner beachik:baantelling een 
disponibiliteitetractemeot gelijk aan het halve 
bedrag der laatst · door hen genoten bezoldiging. 

Deo leeftijd van 65 jaren bereikt hebbende, 
zenden de diplomatieke ambtenaren een aan On1 
gericht verzoek: in om eervol ontelag uit h onoe 
betrekking. De beschikking op dit verzoek: kan 
in het belang van den dienst door Ons worden 
aangehouden zoolaog dit wenachelijk zal blijken. 

Onze Minister van Boiteolaodsche Zaken i1 
belaat met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staata/Jlad zal worden geplaatst en waar• 
van afschriften zullen gezonden worden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken• 
kamer tot informatie en naricht. 

Het Loo, den lldeo Mei 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

De Miniater flan BuitenlandacM Zakn, 
(get.) R. M.ELVIL VAN LYNDDT. 

(Uitgeg. 23 Mei 1903.) 

12 Mei 1903. B.IISLUIT, houdende aanwijzing 
van een heerbaan en vestiging van een kantoor 
van in•, uit- en doorvoer te Broeklieurne 
(gemeente Lonneker). S. 140. 

Wr;r WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordrachten van Onzen Minister van 
Financiën van 29 April 1903, o0

• 14eo 8 Mei 1908, 
o0

• 81, Invoerrechten ~o Accijnzen en Personeel; 
Gezien de artikelen 37, 38, 42, 6S, 64, 66 en 

76 der Algemeeoe wet van 26 Auguatua 1822 
(Staata/Jlaá o0

• 38), artikel 97 der wet van 20 Juni 
1862 (Staat/Jlad o0 • 62), artikel 36 der wet van 
20 Juli 1870 (Staata/Jlad n°. 127), artikel ól 
der wet van 26 Juli 1871 (Staata/Jlad n°. 92) 
en de artikelen 1, 48 eu 63 van het Koninklijk be
sluit v11n 26 Maart 1872 (Staata/J/aán°.19),gewij
zigd bij dat van 12 Maart 1876 (Staata/Jlaá n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke be1lniten van 20 April 
1863 (Staata/Jfaá o0

• 28), 16 September 1870 
(Staau/Jladn°. 1611, 19 December 1871 (Staata/Jlad 

n°. 130) en op de artikelen 4en 6 van het Koninklijk 
besluit van 16 April 1872 (Staata/Jlaá n°. 47); 

Mede gelet op artikel 8 van het Koninklijk 
besluit van 20 Mei 1869, n°. 29, gewijzigd bij 
dat van 3 November 1887, n°. 211; 

Hebben besloten en bealoiten: 
Art. 1. De spoorweg van Enac!,ede naar de 

Pruisische grenzen in de richting van Àka,u over 
het gehucht BroeUeunte wordt aangewezen voor 
den invoer nn goederen met spoorwagens. 
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2. Te Broeklieurne (gemeente Lonneker) wordt 
gevestigd. een kantoor: 

a. voor de inklaring van goederen, die langs 
den in artikel 1 genoemden spoorweg worden 
ingevoerd overeenkomstig het voormeld gewijzigd 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 en voor 
de lossing van goederen met vracht- of volglijst 
volgens de artikelen 4 en ó van het voormeld 
Koninklijk beslnit van 16 April 1872; 

b. voor den uitvoer langs genoemden spoorweg 
van alle goeden,n (met inbegrip van gedistilleerd, 
bier en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf 
van den accijns; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 
3. Het in artikel 2 bedoeld kantoor wordt 

aangewezen voor waarnell)ing door een kommies
on t vanger der eerste categorie. 

4. Dit besluit treedt in werking op den vijf
tienden dag na dien der plaatsing in het Staatablad. 

Onze Minister van Financiën is belast · met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den Mei 1903. 

(pet.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 

(pet.) HARTK VAN ÎECKLENBURG. 

(Uitpep. 27 Mei 1903.) 

12 Mei 1903. BlllSLUJT, tot wijziging en aan
vulling van artikel 4 van het Koninklijk 
besluit van 14 Augustus 1876 (Staatablad 
n•. 172), betreffende de uitgifte vao telegram
zegels, zooals dit artikel luidt, na de daarin 
bij het Koninklijk besluit van 22 September 
1879 (Staatsblad n°. 164) aangebrachte aan
vulling, alsmede tot regeling der inwisseling 
vso de ingetrokken soorten. S. 141. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister vi,n 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 April 
1903, n°. 112, Posterijen en Telegraphie; 

Gezien de wet van 7 Maart 1852 (Staata
blad n°. 48); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 Au
gustus 1876 (Staatablad n°. 172), gewijzigd. bij 
dat van 22 September 187il (Staatabladn". 154); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
21 April 1903, n•. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vac 
6 Mei 1903, n°. 1578, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 4 van het Koninklijk besluit 

van 14 Augustus 1876 (Staatsblad n°. 172), ge
wijzigd bij dat van 22 September 1879 (Slaata
blad n°. lH), wordt, met ingang van 1 Juli 1908, 
gelezen als volgt: 

.Er zijn negen soorten van telegrnmzegels, 
namelijk van vijf cent, vijftien cent, twintig cent, 
vijf en twintig cent, dertig cent, vijftig cent, 
zestig cent, één gulden eo twee gulden." 

2. Gave en ongeschonden telegrami:egels van 
één, drie en twaalf en een halven cent, welke na 
1 Juli 1903 nog mochten voorhanden zijn, kun
nen tot 1 November 1903 tegen telegramzegels 
van andere waarde worden ingeruild, zoo noodig 
onder bijpassing van gereed geld. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant 

opgenomen, en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den Mei 1903. 
(get.) . W I L H E L M I N A. 

De Min. fJnn 11"aterataat, Handel en, Nijf7er1ieid, 
(get.) DE MAREZ OYENS. 

(Uit!l"!I· 27 Mei 1908.) 

18 Mei 1903. BESLUIT, tot wijziging van 
artikel 15 van het Koninklijk besluit van 
16 Maart 1903 (Staat,blad n•. 83). S.142. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bionenlandsche Zaken van 18 April 1903, 
n°. 3447, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 15 
van Ons besluit vun 16 Maart 1903 (Staatablad 

n°. 88) te wijzigen; 
Gezien artikel 4 der Arbeidswet (wet van ó Mei 

1889, Staatsblad n°. 48, laatstelijk gewijzigd door 
de wet van 21 October 1902,Staatabladn•. 185); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
5 Mei 1903, n°. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 
Minister van 9 Mei 1908, n°, 4589, afdeeling 
Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
Art. 1. In den aanhef van artikel 1 ó van 

Ons besluit van 16 Maart 1903 (Slaatablad 

n°. 83) worden tusschen~de woorden • verboden" en 
.een" ingelascht de woorden .na l October 1903". 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweedeu 
dag na dien van de dagteekening van het Staata• 
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/Jlad en van de StMJtscourant, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Miniater van Binnen)andscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat ge
lijktijdig in het StaaulJlad en in de Staatscourant 

zal worden geplaat~t en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 

Het Loo, den 13den Mei 1903. 
(get.) W I L HEL MIN A. 

De Mi•. t1an Binnenl. Zake•, (get.) KUYPRR. 
( Uitgeg. 26 Mei 1903.) 

14 Mei 1903. BlllBLIDT, hondende nadere wijzi• 
ging van het koninklijk beslnit van 8 Juni 
1896 (St~tablad n°. 91), waarbij met wijzi
ging van het ioninklijk beslnit van 11> Mei 
1886, n". 7, bepalingen zijn vastgesteld om
trent het maxim nm van het aantal ver
pleegden en het minimnm van het getal ge• 
neesknndigen in het krankzinnigengesticht 
• Veld wijk" te Ermelo. S. 14,3. 

WIJ WILHELM[NA, RNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1903, n•. 3565, 
afdeeling Binnenlandscb Beatunr ; 

Gelet op de wet 'van 27 April 1884 (Staata

blad n°. 96), gewijzigd bij de wetten van 16 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), van 7 December 1896 
(Staatsblad n°. l\H) en van 21 Jnni 1901 (Staata

blad n°. 157); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met intrekking van de Koninklijke beslniten 
van 2 Mei 1898 (Staatsblad n°. 112), van 31 Maart 
1900 ( \taatsblad n°. 39) en vn.n 29 November 
1901 (Staatsblad n°. 227), te bepalen, dat artikel 1 
van het Koninklijk beslnit van 8 Juni 1896 
(Staatsblad n°. 91) als volgt wordt gelezen: 

.In het krankzinnigengesticht • Yeldtoijle'', ge

meente Ermelo, bestaande uit 10 paviljoenen voor 
mannen, 15 paviljoenen en rene villa voor vronwen, 
benevens dienstgebónwen, observatiekwartieren 
en een ziekenpaviljoen, mogen niet meér dan 482 
patiënten, 181 mannen en 301 vrouwen \Waar
van 296 in de paviljoenen en I> in de villa), 
verpleegd worden." 

Onze Minister van Binoenle.ndsche Zaken is 
beJ"st met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, dên 14den Mei 1903. 
(get.j W I t HELM INA. 

De Min. 11an Binnenl. Zaken, {get.) KuYPlliR. 
( Uitgeg. 27 Mei 1903.) 

Il> Mei 1903. BEIILUIT, houdende beslissing in 
een geecbil tusschen twee gemeenten over 
de vraag, welke van beide de kosten heeft • 
te betalen van de verpleging van een be
hoeftige in een ziekenhuis. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil t.usscben de bestnren 
der gemeenten Rotterdam en Sclwonhooea over de 
verplichting tot betaling vnn de koeten van ver
pleging in het ziekenhnis te Rotterdam van den 
behoeftigen J, W. BRRKllU.l,; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestuur K!lhoord, adviea van 15 April 
1903, n•. 45 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 12 Mei 1903, n•. 3545, 
afd. B. B.; 

Overwegende, dat J. W. BERKlllAN den 9 Juli 
1902 te Scl,oonhooen ie gekomen en in dienst is 
getreden bij den loodwitfabrikant H. W. V11::a
STBEVEN aldaar ; 

dat bij na gedurende pl.m. 2 maanden te &!wo,,

l,ot1en te zijn gevestigd en aldaar vast werk te hebben 
gehad, tengevolge van dat werk ziek geworden, 
geneeskundige hulp beeft erlangd van zijn patroon 
en van het al~erneen arm h<stonr te Sclt0011k0t1en; 

dat hij daarna op 5 September 11102 in zieke
lijken toestand door geldelijke hulp van de politie 
te Sc/ioonn(Jf)en - in den. vorm van een kaartje 
voor overtocht . - in de gelegenheid is gesteld 
per boot naar Rotte,·dam te reizen, waarheen hij 
zich wenschte te begeven uitslnite11d met het doel 
om in het ziekenhuis aldaar te worden opgenomen 
en behandeld ; 

dat BERKlllAN voorzien van eene geneesknnd ig., 
verkl!lring de wensehelijkheid zijner opneming in 
een ziekenhnis uitsprekende, zóó ziek te Rotter
dam is aangekomen, dat hij door de politie aldaar 
per raderbrancard in het ziekenhuis te Rotterdam 
is binnèngebracbt aangezien hij niet in staat wae 
derwaarts te loopen, in welk ziekenhuis hij ie 
opgenomen op vermoeden dat zijne verpleging ten 
laste van Schoonhor,en zou zijn; 

dat hij na gedurende een maand te zijn ver
pleegd onmiddellijk nB zijn herstel weder nur 
Sclloonl,ovn is teruggekeerd om opnieuw in de 
fabriek van VRRSTREVRN werkzaam te zijn; 

Overwegende dat tosscben de gemeentebesturen 
van Sclloonhovenen Rotterdam een geschil is ontstaan 
over de vraag welke van beide gemeenten verpli~ 
is tot betaling van de verplegingskosten van genoem• 
den BER.KlllAN in het Rotterdamscbe ziekenhuis; 
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Overwegende dat nit het voorgaande blijkt dat 
B&RKKAN 1ich te Scltoonlw11en bevond toen de 

• volstrekte onvermijdelijkheid van het verleenen 
van onderstand door geneesknndige hulp ie erkend 
en hij die aldaar dan ook heeft erlanf'd; · 

dat hij als armlastige met voorkennis en mede
werking van de zijde dier gemeente i11 ziekelijken 
toeetand naar Rotterdam is vertrokken ten einde 
aldaar in het ziekenbnis te worden verpleegd ; 

dat er onder deze omstandigheden geen grond 
bestaat om de kosten dier verpleging ten laste 
der gemeente Rotterdam te brengen, terwijl de 
gemeente & ltoonkoom hare medewerking ver
leenende tot het vertrek naar &tterda• ter opname 
in het ziekenhnis aldaar , geacht moet worden 
dit te hebben gedaan ter vervnlling der op haar 
jegens een in die gemeente zich bevi ndenden arm
lastige rustende verplichting; 

Gezien art. 70 der Grondwet alsmede de wet 
tot regeling van het armbestnur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen dat de kosten veroorzaakt door de 

opneming en verpleging van J. W. BE&KJIU.N in 
het ziekenhuis te Rotterdam behooren te worden 
gedragen door de gemeente Sclwofflwoen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. B. A.) 

16 Mei 1903. BIISLUIT, tot aaowijzing van de 
perceelen welke onteigend moeten worden 
voor den aanleg van den westelijken ring
dijk ten behoeve van de droogmaking en 
verk& veling van een deel van het waterschap 
Ma1tenbroek, genaamd de Koel&oek, het ZIOijn.,
leger en de Hagm8. S. 72. 

18 Mei 1903. BESLUIT, tot wijziging van de 
Koninklijke besluiten van 9 October 1889 
(Staat8blad n°. 129) en 19 October 1895 
(Staat8blad n°. 170), hondende bepalingen 
omtrent den uitvoer van azijn met afschrij• 
ving van den aecijna. S. 144. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 24 April 1903, n•. 79, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel lil, eerste zinsnede, der wet vnn 
25 J nli 1871 (Staaublad n°. 92), alsmede de Konink
lijke besluiten van 9 October 1889 (Staat8blad 
n°. 129) en 19 October 1895 (Staat8bladn°.170); 

· Overwegende, dat in het belang van handel en 
nijverheid verlaging wenschelijk is van de hoe
veelheid azijn, die met afschrijving van den ac-

cijne naar buitenslands kan worden uitgevoerd ; 
Gelet op artikel 1 der wet van 4 April 1870 

(Staau/Jlad n°. 61) en de wet van 7 December 
1896 (Staaublad n°. 2li); 

Den Raad van State gehoord (adTiea van 5 Mei 

1903, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 

noemden Minister van 14 Mei 1903, n°. 86, 
Invoerrechten en Aceijnzen; 

Hebben besloten en beslniten: 
In het eenig artikel van het Koninklijk besluit 

van 9 October 1889 (St11atsblad n°. 129) en in 
artikel 5 van het Koninklijk besluit van 19 Oo
tober 1895 (Sta"'8blad n•. 170), . wordt in plaats 
van ~ vijf hectoliter" gelezen: .één hectoliter." 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Mei 1903. 
(g11I.) W I L H .E L M I NA. 

IJe Mi11i8ter oan FiHncin , 
(ge#.) HA&TII: VAN TECKLll:NBURG. 

(Uitgeg. S J••i 1903.) 

18 Jlei 1903. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Gedeputeerde . 
Staten van de provinciën, betreffende het ter 
beschikking stellen van de gezondheidscom
miB&iën der bij de gemeentebesturen .berustende 
kad11&trale stukken. 

In heb de eer Uw College te verzoeken asn de 
gemeente-besturen en aan de gezondheidscommissiën 
in uw gewest namens mij mede te deelen, dat de 
Minister van Financiën bij resolutie van 9 Mei 
jl., 11°. 1 , afd. Registratie, heeft goedgevonden 
en verstaan aan mij te kennen te geven dat er 
zijnerzijds get,n bezwaren tegen bestaan, dat de 
gemeentebeatnren de bij hen berustende kadastrale 
stukken ter beschikking stellen van de gezond
heidscommi88iën om daarvan inzage, afschriften 
of uittreksels te nemen, mits die stukken daartoe 
niet nit de bewaarplaats ter seoretarie worden 
verwijderd en de rasdpleging daarvan door anderen 
niet wordt belet. 

De Mini8ter van Binnenlandse/te Za/&e,,, 
Voor den Minister, 

De Secrelaru-Gmeraal, (get.) DIJCKIIEESTER. 

29 Mei 1908. B&SLUIT, betreffende regeling van 
de Land weer. 
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van On,.en Minister van 
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Staat, Minister van Oorlog, d.d. 18 Mei 1901, 
Kabinet, Litt. L" 1 

!kzien de wet van 24 Juni 1901 (Staauolad 
n°. 160), tot regeling van de Landweer en van 
de opheffing van de Schutterijen; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde bij 
het Koninklijk besluit van 14 Januari 1903 
(StaatalJlad n°. 34), de evenvermelde wet iQ. wet- • 

king is getreden op den lsten April 1903; 
Overwegende voorts, dat, in verÎland daarmede, 

geleidelijk zal knnnen worden overgegaan tot het 
vormen van land weerafdeeliogen uit de dienst
plichtigen bij de landweer; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het grondgebied van het Rijk wordt ver

deeld in 48 landweerdistricten, op de wijze als is 
aangegeven in den bij dit besluit gevoegden stao.t. 

2. De landwcerdistrictscommandant heeft den 
rang van hoofdofficier . Hij heeft in tijd van 
vrede onder zijne bevelen alle land weertroepeu 
in zijn district. Hij is bestemd om in tijd van 
Oorlog op te treden al.s commandant van het in 
zijn district te vormen bataljon landweerinfanterie. 

3. De standplaatsen van de land weerdistricts
commandanten z:ijn aangeii;even in den in artikel 1 
van dit besluit bedoelden staat. 
. 4. In het jaar 1903 znllen worden aangewezen 

de commandanten in het Xe, het XVIIIè, het 
XXIJe, het XXXJe, het XXXIVe en het XXXVIIIe 
landweerdistrict, terw :ijl de Provinciale Adjudanten 
in Friesland, Groningen en D~entne, Gelderla,ul, 
Noordlwlland, Noordóraliant, en Lim/Jvrg tevens 
zullen belast worden met de functie van land
weerdistrictecomma.ndant, respectievelijk in het 
He, het Ve, het XVI, het XXIe. het XXXXIVe 
en het XXXXVIIIe district. 

5. Onze Minister van Oorlog wordt gemachtigd, 
ieder van de in artikel 4 bedoelde landweer
districtscommandanten en als zoodanig fuogeerende 
Provinciale Adjudanten, behalve met het bevel 
over het district waarvoor zij zijn aangewezen, 
#jdelijl, t.e belasten met het bevel over een aan
tal andere districten , in dier voege, dat, in elk 
van de aldus gevormde groepen van districten 
uit de Ja.ndweerplichtigen, afkomstig van de 
infanterie,. een bataljon landweerinfanterie kan 
worden gevormd. 

6. In afwachting dat het aantal compagmeen, 
te vormen nit de landweerplichtigen niet afkom
stig van het wapen der infanterie, door Ons zal 
worden vastgesteld, wordt de wijze, waarop de 
bedoelde land wecr)llichtigen zullen worden samen-

gevoegd, voorloopig mede door Onzen Minister 
van Oorlog geregeld. 

Onze Minist.er van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van Binnen
Jandache Zaken en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 29st.en Mei 1903. 
(g6t.) WIL.HELM INA. 

De Mini,ter t1an Staat, Mi•ilter t1an Oorlog, 
(gd.) J . W. BEBGANBIUB. 

Behoort bij het Koninklijk beelnit 
van 29 Mei 1903, on. 29. 

S T A A T, aangevende de verde6ling van 
!tet Rijk in la,idweerdiltricten en de 
standplaatsen t1an de landweerdi.rtrict1-
commandanten. 

GEMEENTEN. 

Barradeel 
Bolsward 
Franeker. 
Franekeradeel 
Harlingen ... . 
Hemelnmer Oldepheert 
Hennaarderadeel 
Hindeloopen 
Sneek . 
Stavoren • 
Wonseradeel 
Workum. 

_ Wijmbritseradeel 
IJlst . 
Baarderadeel 
't Bildt 
Ferwerderadeel . 
ldaarderadeel 
Leeuwarden , 
Leen warderadeel 
Menaldumadeel 
Rauwerderhem . 
Utingeradeel 
Achtkarspelen 
Ameland . 
Dantumadeel 
Dokkum. 
Kollumerland 
Ooatdon~radeel 
Schiermonnikoog 
Smallingerland • 
Tietjerksteradeel 
W eatdonKf!radeel 
Aengwirden . 
Doofawerstel 
Gaastèrland • 

• 1 

o,Î 

ö z 
;:: 

~ 

Fries-
land. 

Fries-
land. 

Fries-
land. 

· } Fries-
: land. 

I. Sneek. 

Leen• II. 
warden. 

Veen-III. wouden. 

IV. Heeren-
veen. 
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Baskerland • Scheemda 
Lemsterland . Termunten • 
Ooststellingwerf Fries- IV. Beeren- Veendam. 
Opsterland land. veen. Vlagtwedde • Gro- VII. Win-
Schoterland . Wedde ningen. ~boten. 
Sloten Wildervank. 
Weststellingwerf Winschoten • 
Aduard Zuidbroek 
Ezinge Anlo. 
Groningen Assen. 
Grootegast Beilen 
Grijpskerk Borger 
Haren. 

l ~ro- Gro-
Diever 

Hoogkerk V. Dwingelo 
Leek. 

ningen. ningen. F.elde. 
Marum Ga&Belte 

.; 
.= 

Noorddijk Gieten = VIII. Assen. ., 
Oldehove. Norg . .. 

A 
Oldekerk. Peize. 
Zuidhorn. Roden 
Adorp Rolde. 
Appingedam. Smilde 
Baflo. Vledder 
Hednm Vries. 
Bierum Zuidlaren 
Delfzijl Coevorden : \ Eenrum Dalen . 
Hoo~zand Emmen 

:/ 
Kantens • Havelte • 
Kloosterburen Hoogeveen 
Leens. Meppel 
Loppersum . Gro- VI. Delf- Nijeveen . ,; 
Middelstnm . ningen. zijl. Odoorn .= 

IX. Hooge-
Sappemeer Oosterhesselen ;:; ., veen . 
Slochteren Ruinen .. 

J 
A 

Stedum . Ruinerwold • 
ten oer. Schoonebeek. 
1Jith 1izen Sleen . 
Uithuizermeden Westerbork • 
Ulrum de Wijk. 
Usquert • Zuidwolde : / Warffnm. Zweeloo . 
Winsum. · i Avereest. . • . . • 

1 'tZand. Blankenham en Kniure • 1 
Beerta Blokzijl • .• • • . 
Bellingwolde Dalfsen 
Finsterwolde Genemuiden . 
Meeden Giethoorn 
Midwolda Grafhorst Over- x. Zwolle. 
Mantendam Gro• VII. Win- Gramsbergen ~&Bel. 
Nienwe Pekela. ninl_!'en. schoten. den Ham 
Nieuwe Schans. Ambt-Hardenberg . 
NienwoldR Stad-Hardenberg 
Noordbroek. Hasselt 
Onstwedde Heino. 
Oude Pekela IJsselmuiden 
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Kampen • Rnnrlo 
Kamperveen en Zalk en Voont 

Veecaten • Vorden Gelder• Znt-
Nieuw lensen Warnsveld land. XIII. 

phen. 
Oldemarkt Wintenwijk. 
Olst Zutphen • 
Ambt-Ommen Aalten 
Stad -Ommen Angerlo • 
Raalte 13ergh. 
:Staphorst Over• x. Zwolle. Didam 
Steenwijk ijeael. Din1perlo 
Steenwijkerwold Doesbnrg. 
Ambt-Vollenhove Ambt-Doetinchem. 
Stad-Vollenhove Stad-Doetinchem 
Wanneperveen • Dninn 
Wilenm . Gendringen • 
Wijhe. Hengelo • . i Gelder-

XIV. 
Does-

Zwart.elnis Herwen .en Aerdt. . land. burg. 
Zwolle Hummelo 
Zwollerkerspel • Pannerden 
Ambt-Almelo Rheden 
Stad-Almelo. Rozendaal 
Bathmen. Steenderen 
Denekamp Wehl . 
Deventer . Westervoort. 
Diepen veen • . Over• Deven- Wisch 
Hellendoorn. 

ijesel. 
XI. 

ter. 
Zelhem 

Holten Zevenaar , 
Ootmarsnm. Apeldoorn . ' 
Rijssen Barneveld 1 

Tubbergen Doornspijk 
Vriezenveen . Ede 
Wierden . Elburg 
Borne. Ermelo 

: 1 Gelder Ambt-Delden Harderwijk 
XV. 

Harder-
Stad-Delden. Hattem . land. wijk. 
Diepenheim . Heerde 
Enschede. Hoevelaken . 
Goor . 

Over• Hen-
Nijkerk 

Haaksbergen XII. Oldebroek 
Hen~lo . ijeeel. gelo. Potten 
Lonneker Scherpenzeel 
Losser Arnhem. 
Markelo. Bemmel . 
Oldenzaal Beusichem 
Weerselo. Buren. 
Borculb Bnnrmalsen . 
Brummen Doodewaard. 
Eibergen . Doorwerth Gelder• 

XVI. 
Arn-

Epe Driel. land. hem. 
Gorsliel . Gelder-

XIII • 
Znt- Echteld 

Groenlo land. phen. Elst 
Laren. Gent . 
Lichten voorde Heteren • 
Lochem Huissen • 
Neede. IJzendoorn 
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Doom en Maarn 1 Kesteren • 

:/~,.. :\ Lienden • Drie bergen en } 
Monrik • Rijseobnrp; 
Renkum. Arn-

Eemnes 
Tiel XVI. hem. 

Harmelen en 
Valburg en Hemmen. :1 SM . 

Veldhnizen 
Wadenoyeo. Hoogland 
Wageningen • Bonten 
Zoelen IJ &&elstei n 
Ammerzoden ·1 Jaarsveld en· ~ 
Appeltern Willige Langerak 
.Balgoy Jutphaas . 
Batenbnrg Langbroek en 

~ Beesd. Cothen 
Bergharen Leersnm. 
Benningen Lensden en } 
Brakel Stonten burg • 
Cnlemborg Linsohoten en ~ 
Deil Snelrewaard ~ Amers-
Drenmel . Lopik. ~ XV:III. 

foort • .. 
Drnten Maartensdijk 

... 
p 

Est en Opijnen Montfoort en } 
Ewijk. Willeskop 
Gameren. Polsbroek en ~ 
Geldermalsen Hoenkoop 
Groeebeek Renswonde • 
Haaften • Rhenen 
Hedel. Gelder• Nij- Schalkwijk en } 
Heerewaarden land. XVII. megen. Tnll en 't Waal • 
Herwijnen Soest . 
Heumen. Veenendaal 
Horssen . Vleuten • 
Kerkwijk. Haarznilens en } · Millingen Oudenrijn 

) Nederhemert Vreeswijk 
Nijmegen Woudenberg. 
Ophemert Wijk bij Dnnntede 
Ov'i!asselt Zeist . 
Poederoyen • Abcoude-Baambrugge • . ' Rossum en Hurwenen . A.bconde-Proostdij • 
Ubbergen Breukelen Nijeutode } 
Varik. Hreukelen-St. Pieters 
Voren. en Tienhoven 
Waardenburg Kamerik en } 
Wamel Z!,gveld · 
Wijchen • Kockengen en r ... ;:; Zaltbommel • Laagnieu wkoop .... 

] XIX. " Zuilichem Loenen, ~ 
) .. ... 

Amerongen. Loenersloot en p · s 
Amersfoort • Rnwiel 
Baarn. ..; Loosdrecht • 
Benschop .... 

XVIII. Amen- Mae.rsaen en } de Bildt. 1 foort. MaarS&eveen 
Bnnnik . . . . p Mijdrecht 
Werkhoven en Odijk. Utrecht • 
Bunschoten • Vinkeveen 
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Vreeland en } Beets . 
1 

Nightevecht • · 1 :;; Bergen 
Westbroek en } XIX. ~ Beverwijk 
Achttienhoven !l .. Broek op Langendijk .. 
Wilnis p p Castricnm 
Zuilen Edam. 
Aalsmeer. ·, E~ond a/Zee . 
Ankeveen Egmond• .Binnen 
Assendelft Graft • 
Bl11,ricnm. Harenkarspel 
Broek in Water)11,nd • Heemskerk . 
Bniksloot Heerhngowaud. 
Bnssnm • Heilo. 
Diemen . Hensbroek 
's-Graveland. Ji1p 
Haarlémmerliede en Katwonde 
Spaarn wonde Koedijk 
Hilversum Krommenie . 
Huizen Kwadijk. 
Ilpendam Limmen. 

:1 .,:; 
Koog u./d Zaan. Middelie . = 
Kortenhoef . Noord-Scharwoude. :\ " '0 ~ Alk-
Landsmeer C, Obdam XXVI .. ..cl maar. 
Laren. ~ Naar• Oosthuizen "" XX. 

.. 
0 

Marken ~ den. , Oterleek . 0 

"" z Monnikendam 8 Oedendijk 
0 

Muiden • :;,. Ondkanpel 
Naarden. Ouddorp. 
Nederhorst den Berg. St. Pancras 
Nieuwendam Pnrmerend 
Nien wer-Amstel de Rijp 
Oostzaan. Schermerhorn 
Ouder-Amstel Schoorl 
Ransdorp Spanbroek 
Sloten Uitgeest • 
Spaarndam Ur~em 
Uithoorn Warder 
Watergraafsmeer W u.rmenh nizen • 
Weesp Wormer • 
Weesperkarspel. Wormerveer. 
Westzaan Wijdewormer 
Zaandam . Wijk aan Zee en I>uiu 
Bennebroek • 

:1 
Zaandijk. . . 

Bloemendaal .... Zuid- en Noordschermer. , 
Haarlem . = Zuid-Scho.rwoude 1 

Haarlemmermeer .!! Abbekerk ö Haar-
Heemstede ..cl XXI. Andijk 

J "" 
Iem. 

Schoten ~ Anna-Paulowna. .,,; 
Velzen 

0 Barsingerhorn z C, 

Zandvoort Berkhout. " xxu ~ den 
Amsterdam. · I Idem tot Amster- Blokker . ~ XXVII Helder. dam. Bovenkarspel "" XXV . 8 
Akersloot J Idem 

Callantsoog • ,J. 
Alkmaar. XXVI. Alk- Enkhnizen 
Avenhorn maar. Grootebroek • 
Beemster. den Helder . 

1903. 14. 
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Hoogkarspel. Benthuizen • ·' 
Hoogwond ller?mbacht 
Hoorn Bleiswijk. 
St.-Maarten . Bodegraven • 
Medemblik • Boskoop. 
Midwoud Capelle a/d IJssel. 
Nibbixwoud. Gouda 
Nieuwe-Niedorp Gonderak en i 
Opmeer . Uerkenwoude 
Opperdoes Haastrecht rn Vlist 
Oude-Niedorp Hazerswoude 
Petten Hekendorp . 
Schagen . ...,; Krimpen a/d Lek 
Schellinkhout " ...: Krimpen a/d IJssel 

~ 
Sijbekarspel • 0 .... den Lange Ringe } I> 
Terschelling. > ,:::1 >< Helder. Weide en Papekop ...,; 1: >< Texel. 0 Lekkerkerk . = 

0 ~ 
Twisk z Moercapelle. 0 XXIX. Gouda. 
Urk Moordrecht • .... -= ,,:j 

Venhuizen Nieuwerkerk a/d IJssel. ·a 
Vlieland. Nieuwkoop .• 

t,.;i 

Wervershoof. Nieûwveeu •• 
Westwoud Ouderkerk a/d IJssel 
Wieringen Oudewater 
Wieringerwaard Reeuwijk. 
Winkel Rietveld . 
Wognum. Schoonhoven 
W ijdenes. Stolwijk • 
Zwaag Waarder . 
de Zijpe. Waddinxveen 
Alkemade Woerden. 
Hillegom. Zegwaard 
Katwijk ; . Zevenhoven • 
Koudekerk Zevenhuizen. 
Leimuiden Zoetermeer . 
Leiderdorp Zwammerdam 
Leiden Ameide 
Lisse. Arkel. 
Noordwijk ...,; 

...; 
Asperen 

Noord wijkerhont = Rle&kenegraaf ., .... 
Oegstgeest • 1 

~ > Leiden. Brandwijk -= >< Ondshoorn ,,:j Dubbeldam 
Rijnsburg 

,:; >< Dordrecht N 

RijnBBterwonde. Everdingen . .... 
Sassenheim • Giesaendam • j 
Valkenb urg • Giessen Nienwkerk 0 XXX. 

Gorin-
Voorhout Gorinchem ,:::1 chem. 
Voorschoten. Groot Ammers. :;! ., 
Wa.rmond Hagestein N 

Woobrngge. Hardinxveld. 
Zoeterwoude. Heukelum 
Ter Aar. 

: l..,, ~ 
Hoogblokland en } Aarlanderveen • Hoornaar 

Alphen a/d Rijn ,·;:;~ XXIX. Gouda. Kedichem 
Ammerstol • No Langerak. • ,:::1 

Barwontswaarder Leerbroek 
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Leerdam. den Bommel 
Lermond en } 
Hei• en Boeicop 

Brielle . 
Dirbland . 

Meerkerk Geervliet. 
Molenaarsgraaf } 
en Wijngaarden • 

.,:j Nieuwpoort . = 

Goedereede 
Goudswaard • 
's Gravendeel 

Noordeloos • ~ Gorin-
Ottoland en } ö XXX. 

chem . .cl 

Gondriaan -d ,; 
Penrsnm. IS! 

Schelluinen • 

Heenvliet 
Heerjansd11m 
Heinenoord • 
Hekelingen • 
Hellevoetsluis 

Schoonrewoerd • Nieuw-Helvoet . 
Sliedrecht Hendrik-Ido-Ambacht. 
Streefkerk 
Tienhoven 
Vianen 

Herkingen . 
Hoogvliet . 
Klaaswaal 

's Gravenhage .,:j t Loosdninen • = XXXI " Monster. 
.. .cl :; Q 

Venr • 
en .. 

-" X.XXII. 
.. 

-d .. 
Voorburg ï:i .. 

I;!) 
Waeseuaar IS! ... 
Bergschenhoek • 
Berkel en Rodenrijs 
Delft • 
's Gra vezande 
Hillegersberg 
Hof van Delft. 

Nieuw-Lekkerland. 
Maasdam. . 
MelieBant 
Middelharnis 

\ Mijnsheerenland 
Nienwenhoorn ,,:j 
Nieuwland Q .... .. 
Nnmnnsdorp ~ ~ Brielle. 
Ooltgensplaat ./ ~ i><1 

i><1 
Oostvoorne . j ·;; i><1 
Ouddorp. 

IS! 

Ondenhoom. 
Kethel en Spaland 
De Lier. 

Papendrecht 
Pernis 

Maasland Piershil . . . . 
M.aaBSlnis .,:j 

Naaldwijk ] ...; .... 
Nootdorp . \ 0 ~ Delft. 

.cl 
Overschie en } -d I>< 

Schiebroek 
·;; I>< 
IS! 

Poortngaal 
Puttershoek . 
Rhoon 
Ridderkerk 
Rockanje. 

Pijnakker Rozenburg 
Rijswijk. Sommelsdijk. . . 
Schiedam. 
Schipluiden. 
Stompwijk 

Spijkenisse . ... 
Stad afh Haringvliet. 
Stellendam 

Vlaardingen. Strijen 
Vlaardingernmbacht 
Vrijenban 
Wateringen • 

:1 
XXXIV Rotter-Rotterdam lclem. tot 

. dam. XXXVl 

Abbenbroek. 

Nieuwe-Tonge 
Onde-Ton!{e . 
Vierpofders • 
Westmaas 
IJsselmonde. 
Zuidland. 
Zwartewaal . 

Oud-Alblas . 
~ Alblasserdam 

0. en W. Berendrecht Idem. > Brielle. i><1 
Nieuw-Beijerland I>< 
Oud-Beijerland • I>< 

Zuid-Beijerland. 

Zwijndrecht • 
Aagtekerke 

il 
.... 

St.-Aoneland Zee-
.... 

Middel-> ~rnemniden. land. i><1 burg. 
Biggekerke . I>< 
Brouwershaven. i><1 

14,* 
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Bruinisse Eede. •I 

Burgh Ellewoutsdijk 
Noordwelle en } Graauw en Langendam 
Ellemeet •• Gravenpolder. 
Colijnsplaat. Groede 
Domburg •• Heerenhoek 
Dreischor Heinkenszand 
Dui vendijke • Hoedekenskerke 
Elkerzee • Hoek . 
Goes . Hontenisse 
Grijpskerke • Hoofdplaat . 
Haamstede Hulst. 
's-Heer-Arendskerke IJzendijke 
Kats St. Jansteen. 
Kerkwerve . Kapelle 
Kortgene. Kattendijke • 
Koudekerke • Kloetinge 
St.-Laurens • Koewacht 
St.-Maartensdijk Kn,bbendijke 
Meliskerke . Krniningen • 
Middelburg • St. Kruis 
Nieuw- en St.-J oosland • :::l Middel- Neuzen 
Nieuwerkerk Zee- ..... 

burg. Nienwvliet l>-i > 
Noordgouwe. land. ~ Nisse . Zee- s Neuzen. 
0. en. W. Souburg ~ Oostburg. land. 

~ ~ 
Oosterlan,d Ossenisse en } 
Oostkapelle . Hengstdijk • 
Oud-Vossemeer. 0 udelande en } 
Ouderkerk ' • Heer Abtskerke 
St.-Philipsland • Ovezande 
Poortvliét Philippine 
Renesse . Retranchement . 
Rithem Rilland Bath 
Scherpenisse. Sas van Gent 
Serooskerke (Sch.). Schoondijke • 
Serooskerke (Wal.) Schore 
Stavenisse · Sluis • 
Tholen Stoppeldijk • 
Veere. Waarde 
Vlissin11:en Warerlandkerkje 
Vrouwenpolder c. 11. Wemeldinge. 
Westkapelle. Westdorp 
Wiosekerke . Wolpbaartsdijk. 
Zierikzee . Yerseke • 
Zonnemaire • Zaamslag. 
Zoutelande • Zniddorpe en } 
Aarde11burg. Overslag ·, 
Axel . Zuidzaode 
Baarland. Bergen op Zoom 

:1 
Biervliet. 

~ 
Dinteloord en } = Borssele . Zee- Prineland .. Bergen 

Boschkapelle land. I>< Neuzen. Etten en Leur • 
..c 

XL . ~ 
., op 

Breskens. ~ Fijnaart en } ..Él 
"' Zoom. 

Cadzand. HeininKBn .. 
0 

Clinge Halsteren 
0 z 

Driewegen Hoeven 
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Klundert. . • • • 
Made en Drimmelen • 
Nieuw-Vossemeer • 
Ossendrecht. 
Oudenbosch • 
Oud- en Nienw-Gastel 
Putte en Huijbergen . 
Roosendaal en Nispen • 
Rucphen en Vorenseinde. 
Standdaarbuiten 
Steenbergen en Kruisland: 
Werkendam. 
Willemstad • 
Woensdrecht 
Wouw 
Zeven bergen. • • • • 
Hooge- en Lage-Zwaluwe. 
Almkerk .••• 
Op- en Neer-Andel 1 
Giessen en 
Rijswijk 
Breda. 
Capelle 
Chaam 
Dongen 
Dussen, Munster } 

en Muilkerk 
Gèertrniden berg • 
Ginneken en Bavel 
Gilze en Rijen • 
s Graven moer 

Heesbeen 
Eethen en Genderen 
Drongelen 
Bangoort 
Gansoijen en 
Doeveren 
Meeuwen 
Hill en 
Babyloniënbroek 
Oosterhout . 
Princenhage. 
Raamsdonk. 
Rijsbergen 
Terheyden . 
Teteringen • • 

Waspik •• . •• ·;' de Werken en Sleeuwijk. 
Woudrichem . • . . 
Wijk en Aalburg en Veen. 
Zundert . • . • • . 

t~!~::ijk :l 
Baarle-Nassau • 
Berkel . 
Besoyen . 

1 
-d 
tl 
0 z 
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XL. 

XLI. 

XLH. 

Bergen 
op 

Zoom. 

Breda. 

Til
burg. 

GEMEENTEN. 

Bladel en Netersel 
Boxtel en Esch 
Diessen 
Drunen 
Goirle. 
Haren 
Hedikhuizen 
Herpt en 
Ondheusden 
Helvoirt. 
Heusden. 
Hilvarenbeek 
Loon op Zand • . . 
Hooge en Lage Mierde 
Moergestel • . • . 
Nieuwkuijk. 
Oisterwijk 
Oost-, West- en Middel

beers 
Reusel . • 
Sprang en Vrijhoeve Ca-

pelle 
Tilburg • 
Udenhout 
V1ijmen 
Waalwijk 
Bakel en Milheeze 
Beek en Donk • 
Boekel 
Deurne en Lieeel 
Erp 
Gemert 
St. Oedenrode 
Veghel 
Schijndel. 
Aarle-Rixtel. 
Asten en Vlierden 
l:lergeyk en Luikgestel 
Beat 
Budel. • • 

.... 

1 
::ê ... 
0 
0 z 

... 
j 

EeQel en } 
D ui eel en Steensel 
Eindhoven • • • 
Geldrop en } 

e 
• \ ..0 

Zesgeh achten 
Gestel en Blaarthem • 
Heeze. 
Helmond en } 
Stiphout • 
B008"loon 
m~pert en 
Casteren 
Leende 
Liempde. 
Lieshout. 
Miedo 

1 z 
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XLII. Til
bnrg • 

XLIII. Eind
hoven. 
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Nonen Osa } 
Gerwen en Oyen en Teeffelen · 
Nederwetten Ravestein f 
Oil'8chot. Deursen en Dennenburg ... . 

= 
Rfothmo f Dieden, lledem en Langel .. 

's Her• -" 
Borkel en Schaft Hnisselio~ en Neerloon .. 

XLIV. togen-$ 
Dommelen • Rosmalen en Nuland. ,,:; bosch • .. 
Westerhoven Sambeek. 0 

Soerendonk ... Schayk z 
" Sterksel en Gassel .. Uden. -" Eind-

Maarheeze 
.. 

XLIII. Vierlingsbeek .. 
hoven. -" 

Someren en Lierop ,,:; Zeeland .1 .. 
Son en Breugel 

::, 
Arcen en Velden 

Stratum en Toogelre • z Beesel 
Strijp. 

4-
Belfeld 

Valkenswaard Hergen 
Veldhoven en Mereveld- Broekhuizen. 

hoven. Gennep . 
Vessem } Groblienvorst 
Wintelre en Knegsel . Helden 
Oerle Ho1'11t. 
Waalre en Aalst Kessel. Lim· 
Woensel • . • Maasbree ) 

burg. 
XLV. Venlo. 

Zeelst. Meerlo 
den Dungen. Meyel 
Empel 11n Meerwijk Mook. 
Bokhoven 1 Ottersum. 
Engelen Roggel 
's Hertogenbosch Sevenum. 
St. Michielsgestel • Tegelen 
Vnght en Cromvoirt . Venlo. 
Alem, Maren en } Venray 
Kessel • WanBBom 
Beers en Linden Baexem . 
Berghem. Beegden • 
Berlicum. Born • 
Beogen en Rijkevoort Buggenum 
Boxmeer. ... Echt . 
Coyk en St. Agatha. = Grathem • .. 'sHer--" Dinther en Heeswijk. e XLIV. togen- Grevenbicht. 
Escharen en Gassel ) -" Haelen ,,:; hosch • 
Geffen .. 

Heel en Panheel 0 
0 

Grave, Reek en Velp z Heythui.zen • 
Heesch Herten 
Herpen Horn" Lim-

XLVI. 
Roer-

Lith en Lithoyeo • Hunsel burg. mond. 

Maashees en } Ittervoort en Neeritter 
Overloon · Linne. 
Megen Maasbracht • . • 
Haren en Maasniel. 
Macharen Melick en Herkenbosch • 
Mill en St. Hubert Montfort. 
Nistelrode . . . . . Nederweert • 
Oeffelt en Haps . • • Neer. 
Oploo, St. Anthonis en } Nunhem. 
Ledeacker, Wanroy • St. Odiliënberg. 
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Ohé en Laak 
Posterholt 
Roermond 
Roosteren 
Stevensweert 
Stnmproij 
Smteren . 
Swalmen. 
Thorn. 
Vloirop . 
Weert. 
Wessem . 
Amstenrade . 
Beek . 
Bingelrade 
Bocholtz. 
Broeksittard. 
Brunssum 
Bunde 
Eygelshoven. 
Esloo. 
Geleen 
Geulle 
Heerlen 
Hoensbroek . 
Hulsberg. 
Jabeek 
Kerkrade. 
Klimmen. 
Limbricht 
'.Meerssen. 
Merkelbeek • 
M unster11eleeu 
Nieuwenhagen 
Nieuwstad 
Nuth . 
Obbicht en Papenhove 
Oirsbeek : 
Schaesbergh • 
Schimmert 
Schinnen, 
Schin op Geulle 
Schinveld 
Simpelveld 
Sittard 
Spnnbeek. 
Stein . 
Ubach over Worms 
Ulestraten 
Urmond . 
Voerendaal 
Wijnandsrade 
Ambij. 
Bemelen . 
Herg en Terblijt 
Borghnren 
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Lim- Roer
bnrg. XLVI. mond.. 

Lim-
burg XLVII. Sittard. 

:[ Lim

:1 burg. 

Maas• 
tricht. 

GEMEENTEN. 

Cadier en Keer. 
Eijsden 
St.-Geertruid 
Gronsveld 
Gulpen 
Heer. 
Houthem. 
Itteren 
Maustricht 
Margraten 
Mesch 
Jdheer 
Noorbeek . .. 
Oud-Valken borg 
.Ond-Vroenhoven 
St. Pieter 
Ryckholt. 
Slenaken. 
Vaals. 
Valkenberg • 
Wijlre 
Wittem 

Lim
burg. 

Mij bekend, 

MIID.6-
tricht. 

IJe Mini8ter van Staat, Minuter t1an Oorlog, 
(get .) J. W, BBRGA.NSIUS. 

SQ Mei 1903. BESLUIT, tot wijziging van arti
kel 15 van het Reglement op de inrichting 
en het beheer der Algemeene Landsdrukkerij 
vastgesteld bij het· Koninklijk besluit van 
4 Februari 1876 (Staatablad n°. 39). S.145. 

W11 WILHELMINA ·, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 20 Mei 1903, n°. 5476, 
afdeeling Algemeene Znken en Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en versto.an: 
Artikel 15 van het reglement op de inrichting 

en het beheer der Algemeene Landsdrukkerij, 
v•11.11tgesteld bij Koninklijk besluit van 4 F~bru
a,f. 1876 (Staatsblad n°. 39) wordt gelezen als 
vdlgt: 

. De in artikel 14 genoemde werklieden en 
bedienden worden, naar gelang van de behoefte, 
at dan niet van eene vaste aanstelling voorzien." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staalablad zal worden geplaatst, en waarvan 
afaohrift zal worden gezonden aan de Hoofden 
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der Departementen van Algemeen bestunr en 88D 

de Algemeene Rekenkamer. 
Soestdçk, den 30sten Mei 1903. 

(.get.) WILHELMINA. 
De Min. van Binnen!. Zaken, (get.) KUYPll:R. 

(Uitgeg. 12 Juni 1908.) 

30 Mei l!,03. B.SLUIT, hondende vrijstelling 
van briefport. 

Bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1903, n°. 46, 
is vrijdom vnn port verleend voor de briefwisse
ling over dienstzaken tosschen de ~emeentebe
stnren en den electrotechnicns bij de arbeids
inspectie. 

2 Juni 1903. BESLlllT, bevelende de plaatsing 
in het Staatsblad van het op 26 April 1902 
te 'a Grauenkage tnsscht:n Nederland en 
Groot-Britannië gesloten verdrag betreffende 
de in sommige strafzaken aan getuigen be
hoorende tot den visschersstand te verleenen 
schadeloosstelling. S. 146. 

WIJ WILHELMINA, lliNZ. 
Gezien het te 'a Grauedage op 26 April 1902 

tusschen Nederland en Groot-Britannië in Neder
landschen en Eogelscben tekst gesloten verdrag 
betreffende de in sommige strafzaken 88D getuigen 
behoorende tot den visschersstand te verleenen 
schadeloosstelling, waarvan een afdruk aan dit 
bes) uit g_ehecht is ; 

Overwegende dat bedoeld verdrag is goedgekeurd 
bij de wet van 27 April 1903 (Staatsblad n°. 117) 
en dat de uitwisseling der akten van bekrachti
ging daarvan te 'a Grav~kage op 22 Mei daar
aanvolgende heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Buitenlnndsche Zaken van den 26sten Mei 1903, 
Directie van het Protocol n°. 6756; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van voorzegd. verdrag te be

velen door . plaatsing van dit besluit in het 
Staat,blad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergemeld verdrag vervat. 

Soestdijk, den 2den Juni 1903. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De ,Vinister van Buitenla11dacke Zaken, 
(gd.) R. MllLVIL VAN LYNDEN. 

( Uitgeg. 9 Juni 1903.) 

(1) Zie de wet van 27 April 1903, S. 117. 

2 Juni 1903. BBSLUIT, tot vernietiging van 
het beslnit van den raad der gemeente Mid• 
del/Jurg van 26 Maart 1902, waarbij werd 
afgewezen het verzoek van M. M. MAZURE, 
wednwe D. RBBRINK, te .J.-,terdam, om oot• 
heffing van haren aanslag in de plaatselijke 
directe belaating op de inkomsten te Mid
dellJurg over de maanden April tot en met 
December 1901. S. 147. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de . voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 14 April 1903, n°. 2024, 
afdeeling Binnenlandsch Bestnnr, tot vernieti11:ing 
van het beslnit van den rR&d der gemeente Mid

delburg van 26 Maart 1902, waarbij werd afgs
wezen ·het verzoek van M. M. MAZURE, wednwe 
D. REERINK, te Ámaterdam, om ontheffing van 
haren aaoslag in de plaatselijke directe belasting 
op de inkomsten te Middelburg over de maanden 
April tot en met December 1901; 

Overwegende, dat in Angnstns 1901 van wege 
adressante bij het gemeentebestnur van Middel/Jurg 
mondeling is aangevraagd een getnift&Chrift van 
woonplaatsverandering wegens hare verhnizing 
naar Á.11Uterdam; 

dat het gemeentebestnur van Middelburg het 
tijdstip dier R&nvrage heeft aangenomen als het 
tijdstip van het vertrek van adressante uit die 
gemeente en haar mitsdien ontheffing is verleend 
van haren aanslag in de plaatse) ijke directe be
lasting op de inkomsten aldaar over de maanden 
September, October, November en December 
van 1901; 

dat adressante zich d.d. 14 Febrnari 1902 heeft 
gewend tot den raad der gemeente MiddellJurg 
om ontheffing van haren aanslag in genoemde be
lastin11:, over de maanden April tot en met De
cember 1901, op grond dat zij op 1 April 1901 
de gemeen te had verlaten ; 

dat deze aanvraag door den raad van Middelburg 
is afgewezen bij beslnit van 26 Maart 1902, om• 
dat de in 1901, aldaar geldende verordening op 
de heffing van eene plaatselijke directe belasting 
op de inkomsten bepaalde, dat, ten einde bij ver
trek naar elders afschrijving van die belasting 
overeenkomstig artikel 245 der gemeentewet te 
bekomen, de belaatingplichtige aan burgemeester 
en wethouders moest overleggen een bewijs van 
woonplaatsverondering, met vermelding van den 
dag, waarop hij de gemeente werkelijk had verlaten ; 

Overwegende, dat adressante bij hanr verzoek
schrift d.d. l 4 Februari 1902 door opgaaf van 
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den dag van haar vertrek, zij het ook zondu W 
in Augustus 1901 aan haar afgegeven bewija:nn 
woonplaataverandering weder over te leggen, het 
noodige heeft gedaan om den gemeenteraad in 
staat te stellen tot . beoordeeling van hare aan• 
spraken op ontheffing; 

dat uit de omstandigheden valt af te leiden, 
dat zij pp l April 11!01 of althans in de eerste 
helft dier maand haar hoofdverblijf van Middel
burg naar .Amsterdam overbracht; 

dat zij immen, blijkens mededeeling van burge
meester en wethonders van Middelburg, in Fe
bruari 1901 de huur harer woning aldaar tegen 
l Mei d.a.v. heeft opgeze~; die woning in den 
loop van April 1901 heeft ontrnimd, en, luidens 
mededeeling van burgemeester en wethouders van 
Ám8terdam, den 17 Mei 1901, wonende aldaar 
van Breestraat n°, 90, aangifte voor de plaatselijke 
directe belasting op het inkomen beeft gedaan en 
op die aangifte heeft vermeld zich op 2 April 
1901 te Àmsterdam gevestigd te hebbe~ ; 

dat het bestn nr der gemeente Middelburg met 
deze feiten geen rekeninp: heeft gehouden en in 
strijd met artikel 24.5 der Gemeentewet nitsl uitend 
in aanmerking nam den datum van de afgifte 
van het getuigschrift van woonplaatsverandering; 

dat overigens ook meer genoemde belasting• 
verordening der gemeente Middelburg geen fatalen 
termijn stelde voor aan vragen van ontheffing op 
grond van artikel 245 der ,Gemeentewet; 

dat derhalve het beslnit van den raad van 
Middel/;urg van 26 Maart 1902, waarbij de ge
vraagde .ontheffing is geweigerd, is in strijd met 
artikel 245 der Gemeentewet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad va_n State gehoord (advies vnn 12 Mei 

1903, n°. 34); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 Mei 1903, u0
• 3927, 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
Hebben goedgevonden en verstaau: 

het bovenvermeld beslnit van den raad der ge. 
meente Middef!Jurg van 26 Maart 1902 wegens 
strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia . 
belast met de uitvoering van dit. besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 2den Juni 1903. 
(get.) WILHELM I NA. 

De Min. van Binnen!. Zaken, (get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 17 Juni 1903.) 

2 Juni 1903. BJCSLUIT, ter bekendmaking van 
den tekst der wet van 1 Juni 1865 (Staata

blad n•. 60), regelende de uitoefening der 
geneeskunst, gewijzigd bij de wetten van 
23 April 1880 (Staatsblad n•. 65), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157). S. 148. 

W1~ WILHELMINA, 11:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Mei 1903, n°. 1113, 
afdeeling Binnenlandsch Bestunr; 

Gelet op de wetten van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 60), 23 April 1880 (Staatsbladn°. 65), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 21 Jnni 1!}01 (Staats• 

;ilad n•. 157); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den tekst der wet van l Juni 1865 (Staatsblad 

'0°. 60), regelende de uitoefening der geneeskunst, 
IOoals die is gewijzigd bij de wetten van 23 April 
1880 (Staatsblad n°. 65), 15 April 1886 (Staats

blad n°. 64) en 21 Juni 1901 (Staatsbladn°. 157), 
algemeen bekend te maken, door bijvoeging van 
dien gewiJzigà.en tekst, in zijn geheel, bij dit healuit. 

Onze Minister van Binnenlandsche· Zaken is 
lMlast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 2den Jnni 1903. 
(get .) WIL HE L M IN A. 

De Minister van Binnenlantkche Zalcen, 

" (get .) KUYPER. 
( Uitgeg. 16 .Juni 1903.) 

TEKST der . wet ,·an 1 Juni 1865 (Staats
blad n•. 60), regelenefe de uitoefening der 

geneeslcun.it, gewiizigd bi,j de wetten van 
23 Àpril 1880 (Staatsblad n°. 65), 15 ..A.prit 

1886 (Staatsblad n°. 64) en 21 Juni 190] 
(Staatsblad n°. 157). 

S 1. ..A. fgemeene bepafinge11. 

Art. 1. Uitoefening der geneeskunst, waaronder 
de wet het vcrleenen van genees•, heel- of verlos
kundigen raad of bijstand als bedrijf verstaat, . is 
al.letin geoorloofd aan degenen, aan wie de bevoegd
heia daartoe volgens de wet is toegekend. 

2. Wij bebonden Ons voor aan vreemdelingen, 
deskundigen, die over en langs de grenzen van 
het Rijk wonen, en bij heerschende ziekten ook 
aan ingezetenen, hoewel volgens de wet niet be
Yoegd , de uitoefening der geneeskunst onder be

paalde voorwaarden te ve~;rnnnen. Die vergun
ning kan ten allen tijde ingetrokken worden. 
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Desgelijks behouden Wij Ons voor aan vreemde
lingen, die, na afgelegd examen, het regt tot uit
oefening der geneeskunst in haren geheelen om
vang in een ander rijk verkregen hebben, onder 
bepaalde voorwaarden vergunning te geven tot die 
uitoefening op Nederlandsche zeeschepen, met uit
zondering van oorlogsvaartnigen. Die vergnnning 
kan ten allen tijde worden ingetrokken. 

3. Alleen de geneeskundige mag binnen de gren• 
zen zijner bevoegdheid in het openbaar aankon
digen, dat hij de geneesknnst uitoefent, of een 
titel voeren, die hem aan het pnbliek als ge-
neesknndige aanwijst. · 

§ 2. Van de geneeskundigen en de tJroedvrou'IDen. 

4. Alvorens de praktijk uit te oefenen, doen de 
geneeskundigen en vroedvrouwen hnn bewijs van 
bevoegdheid viseren door den hoofdinspecteur van 
de volksgezondheid van het district, waarin zij 
zich met der woon veatigen. · 

Bij de aan v.raag tot het verleenen van dit visnm 
moet het wettelijk bewijs van deze vestiging wor
den overgelegd. 

Zij geven, onder vertoon van het geviseerd be
wijs van bevoegdheid, aan den burgemeester hnn• 
ner woonpl1111ts kennis van hnnne veatiging als 
geneeskundige of vroedvrouw daar ter plaatse. Bij 
een tijdelijk verblijf ter uitoefening der praktijk 
vertoont de 11:eneeskundige vooraf aan den burge
meester der gemeente zijn bewijs van bevoegdheid, 
geviseerd door den hoofdinspecteur van de volks
gezondheid van het district, waarin hij met der 
woon is gevestigd. 

5. De geneeskundigen onderteekenen bij het 
overlijden van elk hnnner lijders ten behoeve van 
den ambtenaar van den bnrgerlijken stand eene 
verklaring van dit overlijden, en doen daarbij 
naar hnnne overtuiging, doch met inachtneming 
van den door hen afgelegden eed of belofte van 
geheimhouding, zoo naaowlteurig mogelijk opgave 
van de oorzaak van den dood. 

6. Zij geven aan den hoofdinspecteur van hnn 
district en aan burgemeester en wethouders hnnner 
gemeente onverwijld, en uiterlijk binnen drie dagen, 
kennis, wanneer eene 1iekte, waardoor de volks
gewndheid bedreigd wordt, door hen is waar
genomen. 

7. Zij geven binnen veertien dagen na den afloop 
eener verrigte vaccinatie, of der behandeling van 
eenen lijder aan kinderpokken (tJariolae) het bewijs 
daarvan aan den belanghebbende af. 

Een duplicaat daarvan wordt door hen bewaard, 

en uiterlijk eene maand na het einde van het 
jaar, waarin de verrigting of behandeling, daarbij 
vermeld, plaats vond, aan het gemeentebestuur 
gezonden. 

8. Zij bepalen op het recept duidelijk den datum 
waarop het wordt voorgeschrevll)l, de wijze van 
gebruik van het middel, en parapheren of onder
teekenen het recept. 

9. Het afleveren van geneesmiddelen ia, behalve 
in de gevallen in dit artikel voorzien, verboden 
aan allen die geneeskunst uitoefenen, zelfs indien 
zij de bevoegdheid tot uitoefening der artsenij
bereidknnst verkregen hebben. 

De geneeskundigen, die zich vestigen in plaatsen 
in nlke geen apotheker gevestigd is, hebben, 
zoolang zij daar gevestigd blijven, de bevoegdheid 
tot het afleveren van geneesmiddelen. Die bevoegd• 
heid strekt zich ook uit tot andere plaatsen, in 
welke geen apotheker geveatigd is. 

In plaatsen, waar slechts ééne apotheek geves• 
tigd is, kunnen Gedeputeerde Staten der provincie, 
den hoofdinspecteur gehoord, aan de geneeskundigen 
verlof geven geneesmiddelen te leveren. 

Zij, die van de bevoegdheid tot het leveren 
van geneesmiddelen gebruik maken, houden steeds 
schouwbaar voorhanden naauwkeuriiçe maten, ge
wigten, balansen en de geneeamiddelen , voor
komende op eene lijst, door hen opgemaakt en 
door den inspecteur, krachtens de gezondheidswet 

. belast met het toezigt op de handhaving der wet
telijke bepalingen op de uitoefening der artsenij
bereidkunst, voor gezien geteekend. Op deze lijst 
mogen niet ontbreken de geneesmiddelen, bij alge
meenen maatregel van inwendig bestuur aan te 
wijzen. 

Zij zorgen dat bij hunne afwezigheid de genees
middelen en de vergiften door · den inspecteur 
nagezien en onderzocht kunnen worden. 

De geneesmiddelen mogen door geenen anderen 
dan door hen of door eenen hulpapotheker of 
leerling-apotheker ter aflevering gereed gemaakt 
worden. 

1 O. De geneeskundigen, die de bevoegdheid tot 
het leveren van geneesmiddelen ingevolge de be
paling van het voorgaand artikel niet bezitten, 
mogen, bij geheime ziekten, de geneesmiddelen 
aan de zieken leveren, mila die middelen in den 
vorm, waarin zij gebruikt worden, aan hen zelven 
door eenen apotheker afgeleverd en van- diens 
zegel voorzien zijn. 

11. Het is hun verboden met eenen apotheker 
regtatreeka of zijdelings eene overeenkomst aan te 
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gaan over het leveren van geneesmiddelen aan 
hnnne zieken. 

12. De geneesknndigen, die zich voor de dienst 
op schepen verbinden, doen bij het ondernemen 
van elke reis de bewijzen h nnner bevoegdheid 
viseren door den hoofdinspecteur van het district. 

Zij worden niet op de monsterrol gebragt dan 
op vertoon dezer geviseerde bewijzen. 

13. De geneeskundigen, die zich voor de dienst 
op schepen verbonden, hebben in e~n afgesloten 
gedeelte van het schip of in kisten, waarvan Zij 
steeds den slentel bij zich hebben, de genees
middelen en de, werktuigen, vermeld op eene door 
hen opgemaakte en door den hoofdinspecteur 
goedgekeurde lijst. 

14. De gezagvoerder, of die hem vervangt, 
maakt in zijn dagboek melding van de door den 
geneeRknndige op zijn schip begane overtreding 
der voorgaande bepaling. 

Een daartoe betrekkelijk uittreksel uit zijn dag• 
boek wordt door hem, bij aankomst ter plaatse 
van bestemming hier te lande, ingezonden aan den 
hoofdinspecteur van het district. 

15. De vroed vrouwen zijn bevoegd tot het ver-
. Je9nen van verloskundigen bijstand of raad alleen 

bij ongestoord natuurlijk verloop der baring. In 
alle andere ge~allen roepen zij de hulp in van 
een' tot de uitoefening der verloskunst bevoegden 
geneesknndige. 

Bij ontstentenis van dezen roepen zij den bij
stand in van eenen anderen geneeskundige, des 
noods van eene andere vroedvrouw, en in geval 
de vereischte kunstbewerking geen uitstel kan 
lijden, gaan zij zelve daartoe over. 

Daarbij is het gebruik van verloskundige werk
tuigen uitgesloten, en de vroed vronw verpligt tot 
kennisgeving aan den hoofdinspecteur binnen vier 
en twintig uren na afloop der verlossing. 

16. Zij zijn bevoegd tot het zetten van lave
menten en het aanwenden van den katheter bij 
barenden. 

Op voorschrift van een' geneeskundige mogen 
zij ook bij nietbarenden den katheter aanwenden, 
en lavementen en bloedzuigers zetten. 

17. De vroedvrouwen geven aan de ambtenaren 
van het Staatstoezigt op de volksgezondheid alle 
door hen gevraagde inlichtingen omtrent de uit· 
oefening harer koost. 

S S. Straflepalinueti. 

18. 'fTer11allen, 

19 . . Overtreding van andere voorschriften dezer 

wet en het verzuim van kennisgeving aan den 
hoofdinspecteur binnen 24 uren door den !(l)Dees
knndige van het verrigten eener knnstbewerking, 
waartoe hij niet dan in geval van nood bevoegd 
is, wordt gestraft met eene boete van f 0.50 tot 
f 200. 

Bij herhaling van dezelfde overtreding binnen 
twee jaren na de eerste veroordeeling kan de boete 
tot f 500 gebragt of eene hechtenisstraf van een 
dag tot een jaar opgelegd worden. 

§ 4. Overgangikpalinum. 

20. De geneeskundigen, die bij de invoering 
dezer wet tot het leveren van geneesmiddelen be. 
voegd zijn, behouden die bevoegdheid zoolanp: zij 
in de plaats gevestigd blijven, waarin zij op dat 
tijdstip gevestigd waren. 

21. Allen, die bij invoering dezer wet bevoegd 
zijn de geneeskunst in haren geheelen omvang 
of gedeeltelijk uit te oefenen, zijn verpligt binnen 
zes maanden de bewijzen hunner bevoegdheid te 
laten viseren door den inspecteur der provincie, 
waarin zij met der woon gevestigd zijn. 

22. De we1ten van 12 Maart 1818 (Staat8blad 
n°. 16), van 27 Maart 1838 (Staatsblad n°. 10) 
en van 28 Junij 1816 (StaatsfJlad n•. 32), de 
verordeningen ter uitvoering dier wetten en alle . 
verdere verordeningen, in strijd met de bepalingen 
dezer wet, zijn ingetrokken. 

23. Deze wet treedt in werking voor of op 
den lsten Jannarij 1866. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Jnui 1903 
(Staat.rblad n°. 148). 

Mij bekend, 
lJe Minister van. Biiinenlandsch.e ?Aken, · 

(get.) KUYPRR. 

2 Juni 1903. BESLUIT, ter bekendmaking van 
den tekst der wet van 1 Juni 1865 (Staau
blad n°. 61), regelende de uitoefening der 
artsenijbereidknnst, gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 
21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157). S.149. · 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de vo~rdracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 27 Mei 1903, n°. 1118•, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wetten van 1 Juni 1865 (Staau
blad n•. 61), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) 
en 21 Juni 1901 (Staatablad n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der wet van 1 J nni 1865 (Staats-
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blad n°. 81) regelende de uitoefening der artsenij• 
bereidkunst, zooals ~ie is gewijzigd bij de wetten 
van ló April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 21 Juni 
1901 (Staatsblad n°. 167) algemeen bekend te 
maken, door bij voeging van dien gewijzigden 
tekst, in zijn geheel, bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 2den Jnni '190S. 
(get.) W I L H EL MI N A. 

De Minister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 16 Juni 1903.) 

TEKST der 111et van 1 Juni 1865 (Staats
blad n•. 61), regelende de uitoefening 

der art,enijbereidkutut, gewijzigd bij de 
wetten van 16 À.pril 1886 (Staatsblad 
n°. 84) en 21 Juni 190l(Staatsblad n°.157). 

; 1. .Algemeene /Jepaling. 

Art. 1. Uitoefening der artseoijbereidkonst is 
het bereiden en tot geneeskundig doel afleveren 
van geneesmiddelen. 

Tot uitoefening der artsenij bereidkunst zijn alleen 
bevoegd: apothekers, holpapothekers en leerlingen
apothekers, onder de in art. 22 gestelde bepaling, 
en die geneeskundigen aan wie dit toegestaan is. 

; 2. P'an de apotkeurs. 

2. Alvorens de artsenijbereidkonst uit te oefenen 
doen de apothekers hnn bewijs van bevoegdheid 
viseren door den hoofdinspeetenr van de volks
gezondheid van het district, waarin zij zich met 
der woon vestigen. 

Bij de aanvraag tot verleening van dit visum 
moet het wettelijk bewijs van deze vestiging worden 
overgelegd. 

Zij geven, onder vertoon van het geviseerd be
wijs van bevoegdheid, aan den burgemeester hun
ner woonplaats kennis van hnnne vestiging als 
apotheker daar ter plaatse. 

3. De apotheker mag niet meer dan ééne 
apotheek hebben. 

Hij oefent zijn beroep niet anders nit dan in een 
uitsluitend daartoe bestemd, bij dag steeds toe• 
gankelijk, gedeelte van een hnis, dat ook des nachts 
door hem of door eenen hnlpapotheker bewoond is. · 

4. In elke apotheek moeten voorhanden zijn 
naauwkeorige maten, gewigten en balansen, een 
exemplaar van de Nederlandsche pharmacopoea en 

de geneesmiddelen , welke en zoo als die daarin 
~zijn aangegeven, 

De inspecteur, krachtens de Gezondheidswet 
belast met het toezigt op de handhaving der 
·wettelijke bepalingen op de uitoefening der artse
nijbereidkunst beoordeelt, of van elk genees
middel eene genoegzame hoeveelheid aanwezig zij. 

Bij verschil van meening met den apotheker of 
den geneeskundige die apotheek hondt, beslist de 
hoofdinspecteur. 

Binnen den door den inspecteur of den hoofd
inspecteur gestelden termijn moet het ontbrekende 
in den voorraad zijn aangevuld. , 

5. De apothekers, uitsluitend voor instellingen 
van ziekenzorge of voor andere gestichten van 
liefdadigheid werkzaam, behoeven geene andere 
geneesmiddelen in voorraad en schoowbaar voor
handen te hebben, dan die op eene door den ge
neesheer van de instelling of het gesticht opgemaakte 

· en door den inspecteur voor gezien geteekende lijst 
voorkomen. Daarop is art. 9, 4de alinea van de 
wet, regelende de uitoefening der geneesknnst, toe
passelijk. 

6. Elk geneesmiddel wordt bewaard in een daar
toe geschikt voorwerp, hetwelk den officielen ·1m 
meest gebrnikelijken officinalco naam van het middel 
duidelijk leesbaar tot opschrift heeft. 

Bij geneesmiddelen , in de pharmacopoea niet 
vermeld, w~st het opschrift aan, naar welk voor
schrift zij bereid zijn. 

7. De vergiften, bij openbare bekendmaking aan 
te wijzen door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, na eene commissie van deskundigen te 
heb ben gehoord, worden in eene of meer gesloten 
kasten bewaard. 

De sleutel daarvan bernst hij den apotheker of 
den holpapotheker. 

De vergiften, in de Nederlandsche pharmacopoea 
niet opgenoemd, welke de apotheker voorhanden 
heeft, worden in dezelfde kast of kasten bewaard. 

8. De apotheker levert op recept geene genees
middelen af, dan oaauwkeorig volgens het recept 
en van deugdelijke bestanddeelen bereid. 

Vermoedt hij in een recept eene welligt scha
delijke vergissing, dan geeft hij daarvan t<Jrstond 
mondeling of schriftelijk kennis aan den genees
kundige, die het voorschreef. Is deze afwezig, 
dan stelt hij de levering nit, met onmiddellijke 
kennisgeving daarvan aan dien geneeskundige. 

9. De apotheker mag geene geneesmiddelen afleve
ren dan op recept of die met bepaalde aanduiding 
van het verlangd geneesmiddel gevraagd worden. 
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10. De apotheker zorgt, dat aan of op elk 
voorwerp, waarin hij een geneesmiddel op recept 
atlevert, een papier gehecht zij, waarop de naam 
van den zieke staat, of des verlangd, een cijfer 
tot vervanging daarvan , de bepaald omschrev~n 
wijze van gebruik, de dag der aflevering en zijn 
naam. 

Die opschriften worden bij geneesmiddelen tot 
inwendig gebruik op ongekleurd, bij die tot uit
wendig gebruik op bie.anw papier gesteld. 

11. De apothekers liasseren de hun aangeboden 
en bereide recepten naar volgorde der bereiding, 
en bewaren die aldus gedurende twintig jaren. 

Bij overgang van de apotheek op een en anderen 
apotheker gaan ook de recepten op dezen over; bij 
opheffing der apotheek worden zij door de naast.e 
belanghebbenden aan den inspecteur overgegeven. 

12. Zij mogen de recepten aau niemand ter 
inzage, noch afschrift daarvan geven , dan aan 
den geneeskundige, die ze voorschreef, of die den 
zieke behandelt , aan dezen zelf, en aan de reg
terlijke ambtenaren of de ambtenaren van het 
Staatsto~zigt op de volks!(ezondheid met het onder
zoek van die recepten belast. 

Zij geven een nanuwkeurig, onderteekendafschrirt 
van die recepten, wanneer dit door bovengenoem
den gevraagd wordt. 

13. De apothekers leveren geene vergiftige zelf
standigheden af, dan op het voorschrift van eenen 
geneeskundige, of aan apothekers , aan genees
kundigen tot het leveren van geneesmiddelen be• 
voegd, aan veeartsen, of op schriftelijke en onder
teekende aanvraag, met opgave van het doel waartoe 
de vergiftige zelfstandigheden dienen moeten, aan 
andere, doch bij hen bekende personen. 

De vergiftige zelfstandigheid, niet door een' ge
neeskundige voorgeschreven, wordt afgeleverd in 
een verzegeld voorwerp, waarop, nevens den naam, 
het woord vergift duidelijk sta.at uitgedrukt. 

14. De apothekers schrijven zonder uitatel in 
een register elke afleveI<ing van vergiften , met 
vermelding van den dag waarop , en van den 
persoon aan wien de aflevering is gedaan. Deze 
bepaling is niet toepasselijk op de afleveringen op 
voorschrift van eenen geneesknndige. 

Zij liasseren de in het vorig artikel bedoelde 
schriftelijke aanvragen, afgescheiden van de voor• 
schriften der geneeskundigen, en bewaren die ge• 
durende twintig jaren. Het tweede lid van art. 11 
is hier van toepassing. 

15. Het is den apotheker verboden met eenen 
· geneeskundige, regtstreeks of zijdelings, eenige 

overeenkomst betreffende het leveren van genees• 
middelen aan te gaan. 

16. De apotheker geeft aan de ambtenaren van 
het Staatstoezigt op de volksgezondheid alle door 
hen, tot handhaving der geneeskundige wetten 
en verordeningen, met betrekking tot zijne apotheek 
gevraagde inlichtingen. 

17. De apotheker geeft, wanneer het door een 
der in art. 12 genoemde personen verlangd wordt, 
eene gespecificeerde rekening der geleverde genees
middelen. 

18. Den apotheker kan vergund worden de 
apotheek van een' afwezigen, zieken of overleden 
apotheker tijdelijk t.e gelijk met de zijne waar te 
nemen. De daartoe noodige schriftelijke vergnn• 
»ing van den inspecteur, die beoordeelt of daar
voor voldoende reden bestaan, moet alle drie 
maanden op nienw worden aangevraagd. 

Met gelijke, doch jaarlijks te' vernieuwen ver
gunning, mag hij tevens de apotheek van een 
~sticht van liefdadigheid, waarin geen apotheker 
ia, waarnemen. 

Hij is alsdan verantwoordelijk voor hetgeen in 
die apotheken aanwezig is, en voor de bereidin11: 
der geneesmiddelen. 

19. De apotheek van eenen afwezigen, zieken, 
of overleden apotheker mag waargenomen worden 
door eenen niet gevestigden apotheker, nadat het 
bewijs zijner bevoegdheid door den hoofdinspec
teur ml geviseerd zijn. 

De waarnemende apotheker is verantwoordelijk 
voor hetgeen in de apotheek aanwezig is, en voor 
de bereiding der geneesmiddelen. 

20. Wanneer bij overlijden van eenen apotheker 
niet voorzien is in de waa1neming van de apotheek, 
wordt de sleutel der vergiftkust binnen 24 uren 
door de erfgenamen of den bewindvoerdèr, of bij 
ontstentenis van dezen door de huisgenooten, ter 
hand gesteld aan den burgemeester der gemeente. 

Zoodra iemand met de waarneming is belaat, 
wordt dezen de slent.el ter hand gesteld. 

21. Ten aanzien van geneeskundigen, bevoegd 
t.ot het afleveren van geneesmiddelen, gelden art. 4 
alinea 1 en 2, behondens de bepaling van het 
4de lid van art. 9 der wet, regelende de uit
oefening der 11=eneeskunst, de artt. 6 tot en met 8, 

. 10 tot en met 14, 16 tot en met 20, 24, 25, 
26, 31 en 32. 

S 3. Van de kulpapotneker8 en de · leerlingen· 
apotnekors. 

22. De hulpapotheker en de leerling-apotheker 
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mogen alleen onder toezigt van eenen apotheker 
of van eenen geneeskundige, bevoegd tot het leve
ren van geneesmiddelen, in eene apotheek werk
zaam zijn. 

De hnlpapotheker moet het bewijs zijner be

voegdheid laten viseren door den hoofdinspectenr. 
Wanneer een hnlpapotheker of een leerling

apotheker in een apotheek aangenomen of daaruit 
ontslagen ia, geeft de apotheker of de genees• 
knndige daarvan terstond kennia aan den · hoofd
inapectenr. 

23. De hulpapotheker en de leerling-apotheker 
ai;Jn aansprakelijk voor de door hen begane over
tredingen dezer wet. Evenwel blij~ de apotheker 
of geneeskundige ook in die gevallen verantwoor• 
delijk voor hetgeen in zijne apotheek tegen deze 
wet geeehiedt, zoo eenige schold of nalatigheid 
van zijne zijde tot de overtreding aanleiding ge• 

geven of bijgedragen heeft. 

4. Van "4t toezigt op de apot"8/ee11. 

24. Alle apotheken, de militaire en die in de 
gevangenissen uitgezonderd, de werk- en berg
plaatsen der apothekers, hnnne pharmaceutische 
toestellen , de maten , balansen en gewigten en 
hunne geneesmiddelen worden op·onbepaalde tijden 
onderzocht door den inspecteur. De maten, balansen 
en gewigten kunnen door den arrondissemeotsijker 
onderzocht worden. 

25. De apotheken zijn van des morgens 7 tot 
des avonds 9 uur toegankelijk voor den hoofdin
specteur en den iospectenr. 

De apothekers zorgen, dat het onderzoek, in 
het vorig artikel bedoeld, ook bij hunne afwezig\ 
heid plaats kunne hebben. 

26. Worden bij het onderzoek -geneesmiddelen, 
die voorhanden moeten zijn, niet deugdelijk of niet 
aanwezig gevonden, dan maakt de inspecteur daar
van proces-verbaal op. 

Door hem wordt de tijd bepaald, binnen welken 
deugdelijke geneesmi,ldelen voor de niet deugdelijke 
of ontbrekende moeten voorhanden zijn. 

Wanneer de apotheker de ondeugdelijkheid niet 
erkent, kan hij in beroep komen bij den hoofd
impecteur , aan wien de afgekeurde middelen, door 
den apotheker en den inspecteur verzegeld, met 
de nood ige bescheiden worden toegezonden. 

Wordt de staat der apotheek on voldoende be
vonden , zoodat eene hervisitatie noodig wordt 
geoordeeld, dan ontvangt de apotheker hiervan 
berigt van àen hoofdinspecteur. 

27. Degene, die eenen geneeskundige op een 

koopvaardijschip aanstelt, laat de voor elke reis 
bestemde genee,middelen en heelkundige werktnigen 
bnren door of van wege den hoofdinspecteur. 

Hij doet het verzoek tot die kenring aan den 
inspecteur minstens vijf dagen vóór het vertrek van 
het echip, onder overlegging van de lijst, bedoeld 
in art. 13 van de wet, regelende de uitoefening 
der geneeskunst. 

De ·itenoemde geneesmiddelen en werktuigen 
moeten vervat zijn in eeoe of meer gesloten kisten. 
Wanneer zij deugdelijk bevonden worden, verzegelt 
degene, die het onderzoek verrichtte, de kiet of 
de kisten, waarin zij vervat zijn en geeft hij 
een schriftelijk bewijs van goedkeuring af aan 
dengene, die de aanvraag tot het. onderzoek deed. 

· Dit schriftelijk bewijs moet door den gezagvoerder, 
of dengene die hem vervangt, hij de monstering 
vertoond worden. 

Bij het ontbreken of niet deugdelijk bevinden 
van een of meer geneesmiddelen of werktuigen, 
wordt de voorraad niet goedgekeurd, tenzij de niet 
deuftdelijke door deugdelijke vervangen zijn of in 
het ontbrekende voorzien zij. 

28. De geneeskundigen , tot het leveren van 
geneesmiddelen bevoegd, en de apothekers, nit
slnitend voor instellingen van ziekenzorge of voor 
andere gestichten van liefdaaigheid werkzaam, 
leggen bij het onderzoek de door den inspecteur 
voor gezien geteekende lijst over der geneesmid
delen , welke zij voorhanden moeten hebben. 

§ 5. Van "4t 11erkoopen 11a11 !letieenniddelm. 

29. l:lij het verkoopen in het openbaar van eene 
apotheek mogen de vergiftige zelfstandigheden 
alleen worden verkocht aan apothekers, aan ge
neeskundigen, tot het leveren vnn geneesmiddelen 
bevoegd , en aan veeartsen. 

De verkoop geschiedt niet dan na minstens 
5 dogen voorafgegane schriftelijke kennisgeving 
aan den inspecteur. 

30. Behalve door de· apothekers en i3oor de ge
neeskundigen, tot het allevereu van . gen-mid
delen bevoegd, mogen de geneesmiddelen. door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, eene 
commissie van deskundigen gehoord, aan te wijzen, 
niet worden verkocht beneden de hoeveelheid , 
daarbij voor elk dier middelen te bepalen. 

§ 6. Strafbepalin!len, 

31. Elke overtreding van de voorschriften dezer 
wet, behalve die van art, 1, die van lll"t. 12, 
tweede lid , voor zoover afschriften door regter-
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lijke ambtenaren of ambtenaren van het Staata
toezigt op de volksgezondheid gemiagd ·worden, . 
die van art. 19 en die van art. 25 wordt ge.
straft met eene boete _van f 0.50 tot / 200. 

In geval van herhaling derzelfde overtreding 
binnen twee jaren na de eerste veroordeeling, kan 
de boete tot / 500 ~bragt of eene hechtenis
straf opgelegd worden voor den tijd van een dag 
tot één jaar. 

32. Voor elk geneesmiddel, dat bij het onder
zoek volgens artt. 26 en 27 ondengdelijk wordt 
bevonden, en voor elk geneesmiddel, dat volgen• 
att. 4 van deze wet en art. 9 van de wet, rege
lende de uitoefening der geneeskunst, voorhanden 
moet zijn, doch ontbreekt, wordt eene boete vnn 
ten hoogste / 3 opgelegd. 

Wanneer, bij hervisitatie, het ontbrekende niet 
is aangevuld, of de niet dèngdelijke geneesmid• 
delen niet door deugdelijke zijn vervangen, wordt 
deze boete verdubbeld. · 

Wanneer bij een derde onderzoek, onder inacht
neming van het bepaalde in het tweede lid van 
art. 26, de toeatand der apotheek nog onvoldoende 
wordt bevonden, wordt de apotheker geatraft met 
eene boete van f 0.50 tot/ 600, of eene hechteni11-
1traf voor den tijd van een dag tot een jaar. 

33. Bij overtreding van art. 29, eerste lid, worden 
de ten verkoop aangeboden vergiftige zelfatandig
heden in beslag genomen en_ verbeurd verklaard. 

j 7. 01Jergangsbepalingen. 

34. Zij, die uiterlijk vier maanden v6ór het 
invoeren dezer wet als apothekers of droogisten 
zijn toegelaten , behouden de bevoegdheid, die zij 
bij het invoeren dezer wet hadden, doch zijn aan 
de bepalingen dezer wet, zoover die daarmede niet 
in strijd zijn , onderworpen . 

Zij, die uiterlijk vier maanden v6ór het in voeren 
dezer wet als winkelbedienden of leerlingen van 
apothekers bij de commiBBie van geneesknndig toe
voorzigt, waarbij het behoort, zijn erkend en in
geschreven, en als zoodanig in eene apotheek zijn 
aangenomen, kunnen hunne tegenwoordige dienaten 
in de apotheken blijven bewijzen. 

Vergunning tot afwijking van art. S, alinea 2, 
betreffende de inrigting der bij de invoering dezer 
wet beataande apotheken, kan door den inapecteur, 
op advies van den geneeskundigen raad, worden 
verleend. 

35. Zij, die bij de invoering dezer wet den 
rang bezitten van militairen apotheker, zijn be-

voegd. tot uitoefening der artsenijbereidkunst in 
militaire apotheken. 

36. De wetten van 12 Maart 1818 (Staat1-
blad n°. 111), van 27 Maart 1838 (Staatsblad 
n°. 10), de verordeningen ter uitvoering dier wetten, 
de wet van 12 Jnlij 1821 (Staatsblad n°. 7), de 
beslniten van 15 Julij 1818 (Staatsblad n°. 81), 
van 10 October 1824 (Staatsblad n°. 58) en van 
28 April 1821 (Staatsblad n°. 2) en alle verdere 
verordeningen, in strijd met de bepalingen dezer 
wet , zij u ingetrokken. 

37. Deze wet treedt in werking v6ór of op 
den hten Januarij 1866. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Jnoi 1903 
(Staaublad n°. 149); 

Mij bekend, 

/Je Mini8ter i,an Binnenlandsche Zaken, 
(.get.) KutPBR, 

2 J.,.; 1908. BESLUIT, hondende bekendmaking 
van den te)[st der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 184), tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten, zooals die is gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staats
blad n°. 188), 28 Maart 1877 ( Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 18113 (Staat,blad n°. 64), 21 Jnli 
1899 (Staatsblad n°. 1116) en 21 Juni 1901 
(Staatsblád n°. 157). S, 150. 

W1:1 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binneulandsche Zaken van 27 Mei 1903, n°, 1118 1 , 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
Gelet op de wetten van 4 December 1872 

(Staatlblad n°. 184), 3 December 1874 (Staat,
blad n°, 188), 28 Maart 1677 (Staat,bl,adn•. 36), 
15 April 1886 ( Staatablad n°. 64), 8 April 1893 
(Staat,blad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatlblatl 
n°. 166) en 21 Juni 1901 (Staat,blad n•, 167); 

Hebben ~dgevonden en verstaan: 
den tekst der wet van 4 December 1872 (Staats• 

blad n•. 184), tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten, zooals die ia gewijzigd bij de wetten van 
8 ·December 1874. (St«at1blad n°. 188), 28 Maart 
1877 (Staat1blad n°. 86), 15 April 1886 (Staats. 
blad n°. 64), 8 April 1898 (Staatsblad n°. 6,), 
21 Jnli 1899 (Staatsblad n°. 166) en 21 Joni 
1901 (Staatsblad n°." 1117), algemeen bekend te 
maken door bij voeging v

0

an dien gewijzigden tekat 
in zijn geheel, bij dit bealuit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia be-
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last met de uitvoering van dit bealnit, dat in het 
Staat~blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 2den Jnni 1908. 
(jet.) W I L HELM I N A. 

De Mini.!ter flan Bi11nenland8che Zaken, 
(jet.) KUYPER. 

( Uitgeg. 16 Juni 1903.) 

TE KST der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), tot flOoruening tegen 
be1mettelitJke ziekten, getaijzigd bij de wetten 
flan 3 December 1874 (Staatsblad n°. 188), 
28 _Maart 1877 (Staatsblad n°. S6), 15 .J.p,·it 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 Àpril 1893 
(Staatsblad n•. 64), 21 Juli 1899 (Staats· 
blad n°. 166) en 21 Juni lltOl (Staats• 
blad n°. 157). 

Art. 1. De besmettelijke ziekten, waarop deze 
wet van toepassing is, zijn: 

a. Aziatische cholera; 
IJ. typhu• en febris typhoïdea; 
c. pokken (variolae en varioloïdes); 
d. roodvonk; 
e. diphtheritis; 
f. dysenterie ; 
g. pest. 
Een algemeene maatregel van inwendig bestuur 

kan deze wet geheel of gedeeltelijk ook op andere 
ziekten voor een bepaalden tijd in aan te wijzen 
gemeenten, in deelen van het Rijk of het gêheele 
Rijk, van toepassing verklaren. Die maatregel is 
niet langer verbindbaar dan ged,,nrende een jaar 
na zijne afkondiging, tenzij hij binnen dat tijdperk 
door de wet bekrachtigd zij. 

2. De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
ad vies van een geneeskundige, 1 ijders aan eene 
besmettelijke ziekte, die zich in slaapsteden of 
logementen bevinden, naar eene openbare inrigting 
of andere verblijfplaats ter verpleging te doen 
overbrengen, wanneer de toestand van den lijder 
overeenkomstig de verklari_ng van den genees
kundige zulks gedoogt. 

De kosten van de overbrenging worden, des 
noodig, ten laste van de gemeente gebragt. 

3. De · burgemeester is bevoegd in de in het 
vorige artikel genoemde slaa-psteden of logementen 
maatregelen tot ontsmetting en, na ingewonnen 
ad vies van den inspecteur, krachtens de gezond
heidswet bela-st met het toezigt op de handhaving 
van de wettelijke bepalingen betreffende besmette• 
lijke ziekten, ook andere maatregelen ter voor-

koming van verspreiding der ziekte voor te achrijven 
en, zóo noodig, te doen uitvoeren. 

Bij ver~et tegen de volgens dit en het voor
gaande artikel te nemen maatregelen, wordt de 
slaapstede of het iogèment door den burgemeester, 
na ingewonnen ad vies van den inspecteur, ge• 
durende een door hem te bepalen tijd gesloten 
nrklaard. 

4. De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
ad vies van den ambtenaar, in het vorig artikel 
vermeld, of van een in de gemeente praktiserend 
geneeskundige, huizen, keeten en vaartuigen, die 
brandpunten van besmetting zijn of dreigen te 
worden, geheel of gedeeltelijk ten koste van de 
gemeente te doen reinigen en ontsmetten. 

5. De burgemeester is bevoegd besmette of van 
besmetting verdachte voorwerpen ten koste van 
de gemeente te doén ontsmetten, of na vooraf
gaande onteigening te doen vernietigen. In zijn 
daartoe te nemen besluit worden de goederen, die 
onteigend moeten worden, met opnoeming van de 
namen der eigeuaars, aangewezen, en wordt daarin 
wijders melding gemaakt van de schriftelijke ver
klaring van een geneeskundige, waarnit van de 
noodzakelijkheid der onteigening blijkt. Het be• 
sluit wordt op de gebruikelijke wijze ter open
bare kennis gebragt. De in het besluit ter ont
eigening aangewezen goederen wÓrden door den 
burgemeester onmiddellijk in beslag genomen. 

Artt. 70, 71 en 72 van de wet van 28 Angus
tos 1851 (Staatablad n°. 125) zijn op deze ont• 
eigening toepasselijk. 

6. Bij het verschijnen of dreigen van besmet
telijke ziekten kunnen burgemeester en wethouders 
ten koste van de gemeente verzamelingen van 
mest en ander vuil, waar die zich ook bevin.len, 
doen opruimen of onschadelijk maken, goten en 
slooten doen reinigen en andere voorzieningen tot 
bevordering der openbare reinheid treffen. Dit 
geschiedt niet dan nadat hij, dien het aanga&t, 
in de gelegenhe.id is gesteld, binnen een door hen 
te bepalen tijd, daarin op eigen kosten te voorzien. 

7. In iedere gemeente, waar dit door Gedepu
teerde Staten der provincie wordt bepaald, is het 
gemeentebestnnr verpligt eene gelegenheid tot af
zondering en verpleging van lijders aan besmet• 
telijke ziekten in te rigten. Zij bevelen tevens Of 
die inrigting van tijdelijken dan wel duurzamen 
aard zal zijn. 

Besturen van nabij elkander gelegen gemeenten 
kunnen zich omtrent die inrigting, volgens artt. 121 
en 122 der gemeentewet, met elkander verstaan. 
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8. Het ie verboden, lijders aan eene besmette
lijke ziekte te vervoeren of te doen vervoeren, 
behalve in de gevallen in deze wet aangewezen; 
zich, daaraan lijdende, naar eene andere plaats 
te begeven; voorwerpen, die in aanraking waren 
met lijders of overledenen aan eene besmettelijke 
ziekte of daarvan afkomstig, te vervoeren, te doen 
vervoeren, ten geschenke of in gebrnik te geven 
of te doen geven, te nemen of te doen nemen, 
tenzij na ontsmetting volgens art. 26; door onvoor
zigtigheid of achteloosheid gevaar van besmetting, 
dat voorzien kon worden, voor anderen te doen 
ontstaan. 

9. Vervoer van lijders aan eeoe besmettelijke 
ziekte naar een ziekenhnie of naar bonne woning 
ie geoorloofd volgens de daarvoor bij plaatse) ijke 
verordening te stellen voorschriften. 

In bijzondere gevallen kan vervoer van lijders 
aan eene besmettelijke ziekte door den burgemeester 
worden toegestaan onder door hem te geven voor
schriften. 

Dit vervoer met gebruik van open bare vervoer
middelen is verboden. 

Voer- of vaartuigen, waarmede het vervoer heeft 
plaat& gehad, moeten onmiddellijk daarna door 
de zorg en ten koste van den eigenaar worden 
ontsmet. 

Indien het vervoer naar eene andere gemeente 
geschiedt, geeft de bnrgemeester der gemeente 
van vertrek onmiddellijk aan den bnrgemeeeter 
der gemeente van bestemming kennis van de ver
leende vergnnning en van de daartoe gegeven 
voorschriften. 

Vervoer van voorwerpen, naar de plaats voor 
ontsmetting bestemd is, met inachtneming van 
de door den burgemeester te geven voorschriften, 
geoorloofd. 

10. On verminderd de wettelijke bepalingen tot 
wering van besmetting door nit zee aankomende 
schepen, zijn schippers van vaartuigen, waarin 
zich een lijder aan een der ingevolge art. 1 dezer 
wet ale besmettelijk aangednide ziekten hevindt, 
of waarin iemand in de laatste 14, dagrn aan een 
dier ziekten geleden heeft of gestorven ie, gebonden 
v6ór of bij het binnenvaren van eene gemeente, 
waar zij willen vertoeven of aanleggen, kennis 
van bovengenoemde omstandigheden te geven aan 
den burgemeester. Zij zijn verpligt met h on vaar
tnig de door hem aan te wijzen ligplaats in te 
nemen en aldaar zonder gemeenschap met oen wal 
of met andere vaartuigen te blijven, totdat ont
smetting overeenkomstig art. 26 heeft plaats gehad. 

1903. 

Het verbod van gemeenschap met den vasten 
wal of met andere vaartuigen brengt mede, dat 
geen der opvarenden het vaartnig mag verlaten 
en dat niemand zich aan boord daarvan mag be
geven, met uitzondering van den loods, de genees
kondigen met het gezondheidBOnderzoek en de 
personen met de ontsmetting belut, en van de 
geneeskundigen of geestelijken, belast met het ver
leenen van geneesknndige of geestelijke hnlp aan 
de lijders, en van de Rijksambtenaren der belas
tingen tot uitoefening hnnner fnnctiën, alsmede 
van ambtenaren van jnetitie en politie, wanneer 
bonne ambtsverrigtingeo dit vereischeo; dat geen 
goederen gelost mogen worden en geen andere 
goederen aan boord gebragt mogen worden, dan 
die, welke voor het levensonderhoud der opva
renden of ter verpleginp; der lijders noodig zijn, 
met bepaling dat de personen, met het overbrengen 
belut, zicb niet aan boord mogen begeven. De 
kleederen van de personen, die krachtens de vorige 
zinsnede aan boord worden t~laten, worden 
onmiddellijk na het verlaten van het schip op de 
krachtens art. 26 voorgeschreven wijze ontsmet. 
Zij, die zich in strijd met het verbod van gemeen
schap aan boord hebben ,bel{eveol worden onder 
de opvareuden gerekend en zijn aan dezelfde be
palingen ·ale deze onderworpen, onverminderd de 
etraifen tegen de gepleegde overtreding bedreigd. 

11. Overledenen aan Aziatische cholera, typhna 
of febris typhoïdea, pokken, roodvonk, diphtheritie, 
dysenterie of peet mogen niet worden vervoerd 
naar andere dan de voor de ingezetenen der ge
meente gebroikelijke, a)gemeene of bijzondere be
graafplaatsen. 

Het vervoer mag niet plaats hebben in voer
of vaartuigen voor levenden bestemd en moet langs 
den kortsteu weg geschieden. 

Art. 11 der wet van 10 April 1869 (Staata!Jlad 

n°. 66) blijft van toepaesing. 
12. Bij elke bep-aafplaats wordt uiterlijk binnen 

een jaar na het in werking treden dezer wet, een 
lokaal iogerigt voor tijdelijke bewaring van over• 
ledenen n:i.n eene besmettelijke ziekte. Bij ver
zoim wordt, zoo het eeoe algemee11e begraafplaata 
is, door de zorg van Onzen Commissaris in de 
provincie, ten koste van de gemeente, en zoo het 
eeoe bijzondere begraafplaats ie, door de zorg van 
burgemeester en wethouders, ten koste van hen 
aan wie die behoort, ten spoedigste zoodanig lokaal 
ingerigt. 

13. Onverminderd art. 6 der wet van 10 April 
1869 (Staats/Jlad n°. 66), kan de bnrgemeester, 

15 
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indien de zorg voor de gezondheid van de be
woners van het sterfhuis of van de bevolking dit 
verei1oht, dea noodig ten koele van de gemeente, 
onmiddellijk vervoer naar het lijlrenhnis gelHten 
van overledenen aan eene besmettelijke ziekte. 

14. Bewonen van huizen of vaartuigen, waarin 

eene besmettelijke ziekte voorkwam, mogen geen 
eoholen bezoeken, dan na . verloop van 8 dagen 
nadat de • ziekte, volgens schriftelijke verklaring 
van eenen geneeskundige, uit die huizen of vaar
tuigen geweken is. 

Het verbod wordt opgeheven, zoodra ontsmet
ting overeenkomstig art. 25 dezer wet heeft plaat. 
gehad. 

16. Hoofden of beatunrdera van de in het vorig 
artikel genoemde inrigtingen mogen de daarbij 
vermelde penooen, 1oolang het verbod duurt, niet 
tot die inrigtingen toelat.en. 

16. Onverminderd de kennisgeving aan den 
hoofdicspectenr in art. 6 der wet van 1 Juni 
1865 (Staat,blad n°. 60) voorgeschreven, geeft 
de geneeskundige, die een lijder aan Aziatiache 
cholera, pokken of pest waarneemt, daarvan bin-

. neu 24 uren kennis aan den burgemeester van de 
gemeente, waarin de zieke_ ia aangetroffen, 

De bm-gem~ter zendt van die kennisgeving 
onverwijld een afschrift aan den inspecteur. 

17. Onderwijzers, onderwijzeressen of leerlingen, 
die niet, blijkens verklaring van. een geneeskundige, 
met goed gevolg of meer dan eens de inenting 
der koepokken hebben ondergaan, of aan de natnnr• 
lijke kinderpokken. (oariollu) hebben geleden., wor• · 
den in. de scholen niet toegelaten. 

De vorm, de plaats, de wijze van inlevering, 
bewaring en teruggave dier verklaringen worden 
bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur 
geregeld. 

18. In elke gemeente wordt door de zorg van. 
het gemeent.ebestnur minaten1 eenmaal in elke drie 
maanden gelegenheid gegeven tot kostelooze in
enting en herinenting. Die gelegenheid wordt 
min1ten1 eenmàal '• maands 1!'8@:"ven , wanneer 
Onze Miniater van Binnenlandsche Zaken ter alge
meene kennis heeft gebragt, dat de pokken in eenig 
deel vitn het Rijk epidemiach verbreid lijn en 
min1tens eenmaal 's weeka, wanneer in de ge• 
meente pokken voorlromen. Tijd en plBllta voor 
de inenting wordt bij openbare aankondiging 
ter 1olgemeene kennis l(ebragt. 

Tot het verleenen van anbaidiën ter tegemoet
koming in de kosten van inrigtingen, welke bevor• 
dering diu kunstbewerking t.en doel hebben, wordt 

jaarlijks eene som op de Staatabegrooting uitge
trokken. 

19. Het hoofd van een gezin, de houder of 
houderes van eene slaapstede of een logement, de 
achipper van een in eene gemeente vertoevend 
vaartni!l, de beatnnrden van gestichten van wel
dadigheid in artt. 1 en 2 der wet van 28 Juni 
1854 (Staaublad n°. 100) vermeld, van gevange
nisaen, van Rijksopvoedingsgestichten, van Rijka
werkinrigtingen, van bedelaars• en krankzinnigen• 
gestichten geven, wanneer daarin eene besmette
lijke . ziekte voorkomt, hiervan binnen 24 uren, 
nadat hun het feit ter kennis ia gekomen, mede
deeling aan den burgemeester. 

Gelijk voorschrift geldt voor de kommandanten 
van legercorpsen of oorlogachepen in haven11, van 
de onder bon toezigt staande kazernen, achepen 
of andere lokalen. 

20. Huizen en vaartoigim, waarin eene besmet
t.elijke ziekte voorkomt, worden onmiddellijk en 
uiterlijk binnen 24 uren na de aangifte door de 
zorg van den bnrgemeeat.er, ten koste der gemeente, 
voorzien van een van buiten duidelijk zigtbaar 
kenmerk, zoo noodig van meer dan één, de woorden 
• besmettelijke ziekte" en den naam der ziekte 
vermeldende. 

Het kenmerk moet aldaar verblijven, totdat door 
eene verklaring van eenen geneeskundige is gebleken, 
dat het gevaar van besmetting geweken is. 

21. Zoodra de epidemiache verschijning van 
eene besmettelijke ziekte in eene gemeente den 
inspecteur is gebleken, geeft deze daarvan kennis 
aan den burgemeester, welke daarop bij openba.re 
aankondiging bekend maakt, dat die ziekte in de 
gemeente epidemisch voorkomt. 

Van dit tijd1tip af, maakt de burgemeester 
wekelijks, de week gerekend van Maandag tot en 
met Zondag,- het aantal der aangegeven aangetast.en 
en dat der R&D de ziekte overledenen bekend. 

22. Wanneer Aziatiache cholera, pokken, rood
vonk of peat in eene gemeente epidemisch zijn 
waargenomen, worden aldaar geene kermissen noch 
jaarmarkten gehouden. Zij worden in dat geval 
vnn gemeentewege gesehorat. 

23. Bij epidemische verspreiding van besmette• 
lijke ziekten kan het houden van kermissen en 
jaarmarkten, waar ze niet van ~meentewege ge
■choret zijn, door Ons verboden worden in aan 
te wijzen gemeenten, in deelen van het Rijk of 
het geheele Rijk. 

24. Wanneer in eene gemeente Aziatische cho
lera of peat voorkomt, maakt de burgemeester, 
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onverminderd het bepaalde in het 2de lid van 
artikel 21, dit onmiddellijk aan de ingezetenen 
bekend. 

Vervolgens maakt hij dagelijks bekend, hoeveel 
personen in de verloopen 24 uren als aan de 
ziekte overleden zijn aangegeven. 

25. De regelen omtrent het verbranden of op 
andere wijze vernietigen van voorwerpen, volgen■ 
deze wet onteigend, het ontsmetten van besmette 
en van de bij art. 8 genoemde voorwerpen, de 
ontsmetting van gebouwen, voer- of vaartnigen 
en de onschadelijkmaking van mestvaalten en andere 
verzamelingen van vuil, de inrigting en plaatsing 
van het in art. 20 vermelde kenmerk, worden 
door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur vaatgesteld. 

26. Van hetgeen door hem krachtens deze wet 
ia verrigt geeft de burgemeester onmiddellijk berigt 
aan den inspecteur. 
• Indi"n den inspecteur blijkt, dat door den burge

meester van eene tot zijnen dienstkring behoorende 
gemeente ~n of geen voldoend gebruik wordt 
gemaakt van de hem bij deze wet toegekende be
voegu.heid O tot het nemen van maatregelen of het 
verordenen van voorschriften, geeft hij daarvan, 
met aanhaling van dit wetsartikel, aan dien burge
meester schriftelijk kennis, met opgave van de 
door hem noodzakelijk geaohte maatregelen of 
voorschriften en van den termijn, binnen welken 
die maatregelen of voorschriften naar zijne meeoing 
hehooren . te zijn genomen of verordend, Te ge
lijker tijd zendt de inspecteur een afschrift van 
deze kennisgeving aan den Commissaris der Ko
ningin in de provincie. Zoo epoedig mogelijk, 
niterlijk terstond na afloop van den termijn, door 
den inspecteur in zijne kenni1geving genoemd, is 
de bnI"Jteweester verpligt aan den CommiB1aris 
der Koningin schriftelijk kennis te geven, dat aan 
het advies van den inspec1enr is gevolg gegeven, 
of, zoo niet, welke bezwaren het nemen of ver
ordenen van de door dien ambtenaar noodzakelijk 
geachte maatregelen of voorschriften hebben belet. 
Van deze kennisgeving zendt de burgemeester te 
gelijker tijd een afschrift aan den inspecteur. 

27. Hij het verschijnen van besmettelijke ziekten 
zijn de leden en de buitengewone leden van den 
centralen gezondheidaraad in het geheele Rijk, de 
inspecteun en de leden van de gezondbeidscom
missiën binnen hun ambtsgebied bevoegd de wo
ningen der ingezetenen binnen te treden. 

Wanneer in het in het eerste lid van dit arti
kel omschreven geval eene woning moet worden 

binnengetreden tegen den wil van den Jiewoner, 
kan de aldaar bedoelde bevoegdheid slechte wor• 
den uitgeoefend op vertoon van eenen schriftelijken 
bijzonderen of algemeenen last van den kanton
regter of van den bu~emeester en in bijzijn van 
den kantonregter, den burgemeester, eenen wet
houder der gemeente of eenen commissaris van 
politie, 

Van dit binnentreden en van de redenen die 
daartoe geleid hebben, wordt door dengene, die 
deze handeling heeft verrigt, proces-verhaal opge
maakt en binnen tweemaal 24 nren aan den in
gezetene wiens woning is binnengetreden, in af
schrift medegedeeld. 

De in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
last houdt in voor hoe langen tijd hij geldig is 
en mag niet tnsschen zonsondergang en zonsop• 
gang worden uitgevoerd, tenzij hij inhoudt, dat 
de uitvoering daarvan te allen tijde mag plaats 
hebben. De bepaling, dat de uitvoering te allen 
tijde mag plaats hebben, kan alleen in een bij
zonderen last worden opgenomen. 

28. De burgemeester, alleen of vergezeld van 
de door hem daartoe nood ig gekeurde en aange
wezen personen, is bevoegd de woningen der in
gezetenen huns ondanks tusschen zonsop- en onder
gang binnen te treden, ter nit voering van de be· 
palingen dezer wet of van de krachtens deze wet 
uitgevaardigde besluiten. 

29. Provinciale en gemeentebesturen bebonden 
de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen 
of verordeningen tot voorkoming, wering of be
tengeling vau besmettelijke siekten, voor zoover 
zij niet in atrijd zijn met de bepalingen dezer wet, 

Strafbepalinge11. 

30. Met eene boete van / 0.50 tot f 25 of 
met hechtenis van één tot drie dagen wordt geatraft: 

1°. (Pn-ruillen .) 
2°. overtreding van artt. 11, late en 2de lid, 

U, 15, 16 en 17. 
Wegens het in de school zenden van kinderen 

in de gevallen, voorzien bij artt. U en 17, zijn 
de ouden of voogden dier kinderen strafbaar. 

Wegens overtreding van art. 17 zijn verder 
strafbaar de hoofden of de bestuurders der scholen, 
die de onderwijzers of onderwijzeressen hebben 
toegelaten, en de onderwijzers en ouderwijzereuen 
zelven, die onderwijs op de school hebben gegeven; 

3°. overtreding van artt. 8 en 9, 4.de Jid, indien 
de overtreder met den aard van de ziekte be
kend was. 

15* 
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31. Met eene boete van f 0.50 tot f 100 of 
met hechtenis van één dag tot eene maand wordt 
gestraft: 

1°. (YeNJatlen.) 
2°. overtredinp; van artt. Il, 3de lid, 10, 11, 

2de lid, indien de overtreder met den aard van 
de ziekte bekend was, en van art. 111 ; 

8°. (Yervatlen.) 

.32. 33. (Yervatlen.) 

Swtbepaf.ing. 

34. Deze wet treedt in werking vóór of op den 
leten Mei 1878. 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 2 Juni 1903 
(Staat,blatl n°. 160). 

Mij bekend, 
De .Minuter van Binn,mlandsc!te Zaketl, 

(get.) KUYPIIIR. 

2 Juni 1903. Bll:BLUIT, houdende bealiaaing dat 
de bepalingen der militiewet niet beletten 
in hooger beroep kennis te nemen van eene 
reden van vrijstelling op bewijsstukken, waar
van de overlegging eent in die instantie 
heeft plaats gehad. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
PmtIPPUS PEET, te Hilversum, loteling van de 
lichting dt:r nationale militie van 11108 uit ge
noemde gemeente, tegen de hem betreffende uit
sprask van Gedeputeerde Staten van Noord!totland 

d.d. 21 Januari 11103, n°. 1; 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van 13 Mei 
11103, n•. 60; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 26 Mei 11103, n•. 10111 M., 
afd. M. en S.; 

Overwegende, dat PmLIPPUS P&ET de derde 
van de vier nog in leven zijnde broeden, van 
wie de oudste zijn militieplicht vervuld heeft 
en de tweede nog dient - in de zitting van den 
militieraad van 13 December 1902 wel broeder
dienst als reden van vrijstelling heeft opgegeven, 
maar de gevorderde bewijsatukken niet heeft over
gelegd; 

dat de militieraad hem tot den dienst heeft 
aangewezen , en Gedeputeerde Staten nadat de 
loteling bij hen bezwaren had ingebracht, op 
21 Jannari lll03 zijne reclame hebben afgewezen, 
op grond van het bepaalde bij art. 82, 1°., in 

verband met de artt. 51 en 52 der Militiewet 
11101 (Staatlblad n•. 212 van H!Ol) alzoo de 
reden van vrijstelling wegens broederdienst wel 
bij den militierasd was ingebracht, doch niet 
door overlegging van de gevorderde bewijsstukken 
was gestaafd ; 

dat de loteling, bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij te kennen gevende, dat hij door onbekend
heitl zich de gevorderde bewijsstukken niet had 
verschaft, doordat, wegens zijne verznimde aan• 
gifte van verhnizing de oproepini,;en vanwege den 
bW'gemeester van Hilversum hem niet hadden 
bereikt, en verzoekende dat de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten mocht worden vernietigd; 

Overwegende: dat volgens art. 82, late lid der 
Militiewet, alleen in beroep kan worden geoor
deeld over de gegrondheid van redenen van vrij
stelling, die ten dienenden dage bij den militie
raad zijn opgegeven ; 

dat PBILIPPUS PEET in de zitting van den 
militieraad van 13 December Hl02 broederdienst 
als reden van vrijstelling opgegeven heeft; 

dat bij weliswaar daarbij niet de gevorderde 
bewijsstukken heeft overgelegd, maar dat in de 
wet geene bepaling voorkomt, welke belet, dat 
overlegging later bij de behandeling der zaak in 
hooger beroep geschiede, gelijk hier het geval is 
geweest; 

dat PHILIPPUS PEET, als de derde van vier 
broeders waarvan de oudste zijn militieplicht heeft 
vervnld en de tweede nog in dienst is, aansprBIÎk 
heeft op vrijstelling wegens broederdienst; 

Gezien de wet betrekkelijk de nationale militie; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 

met vernietiging van de beatreden nitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Noordlwtland d.d. 
21 Januari 11J03, n°. 1, den loteling 'PmLIPPUS 

PIIIBT vrijstelling te verleenen van militiedienst. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belaet enz. (W. v. B. A.) 

2 Juni 1908. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden hondende beslissing dat 
art. 52 der algemeene politieverordening van 
Amsterdam, bevat een voorschrift, behoorende 
tot de bevoegdheid van den gemeenteraad 
en niet is in strijd met art. 186 Strafrecht 
en dat de vraag of de gemeentewetgever 
door dit voorschrift · de grenzen van het 
algemeen gemeentebelang heeft overschreden, 
alleen ter beoordreling staat van het adminia-
tratief gezag. · 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de middelen van caa11&tie, door den 

reqnirant voorgesteld bij memorie, houdende: 
1. dat ia recht gedaan op eene dagvaarding, 

die, ale niet behoorlijk omschrijvende het ten 
laste gelegde feit , had moeten worden nietig 
verklaard; 

Il. dat art. 62 der al~meene politie-verorde
ning van Amsterdam ale in strijd hetzij met 
art. 136 der gemeentewet, hetzij met art. 186 
Strafrecht, ale tredende in ieder geval op het 
gebied van laatstgemeld artikel , bindende kracht 
miet, en derhalve aan den beambte de recht
matige grond tot aanhouding heeft ontbroken; 

Overwegende, dat de eerRte grief van reqoirant, 
blijkens de daarbij gevoegde toelichting, hierin 
bestaat, dat terwijl art. 52 der voormelde politie
verordening alleen gebiedt .onmiddellijk te vol
doen aan den laat om zich te verwijderen uit 
eene volksverzameling op den openbaren weg ge
houden, de dagvaarding de inhoud van dezen Jut 
niet op ondubbelzinnige wijze volledig omschrijft; 

0. hieromtrent: 
dat de dagvaarding inhoudt, dat de agent van 

politie der gemeente Amsterdam B. den requirant 
had vaatgenomen en aangehouden, omdat hij zich 
niet onmiddellijk op diene last uit eene volks
verzameling op den openbaren weg verwijderde; 

dat daarmede op ondubbelzinnige wijze wordt 
gesteld, dat de laat niet slechts inhield zich te 
verwijderen, maar zich te verwijderen uit eene 
op den openbaren weg gehouden volksverzameling; 

dat derhalve de eerste grief feitelijk ia ongegrond ; • 
O. ten aanzien van de tweede grief door den 

reqnirant aangevoerd : 
dat art. 62 der a.lgemeene politie-verordening 

van Amsterdam van 26 Maart 1902 aldna lnidt: 
.Hij, aan wien bij volksverzamelingen op den 
openbaren weg door de politie gelast wordt, zich nit 
die volksverzameling te verwijderen , is verplicht 
aan dezen last onmiddellijk te voldoen, en wel 
lange den weg, of in de richtinl!,' door de politie 
aangewezen"; 

dat dit voorschrift ten doel heeft te verzekeren 
het veilig en onbelemmerd verkeer op den open• 
baren weg, en derhalve in het belang der open
bare orde is gegeven ; 

dat mitsdien het uitvaardigen van dit voorschrift 
. ingevolge art. 136 der gemeentewet behoort tot 

de bevoegdheid van den raad ; 
dat deze bepaling niet is in strijd met art. 186 

Strafrecht, dewijl beide bepalingen, ale zijnde van 

geheel verschillende strekking en inbond, zeer 
wel naast elkander kunnen gelden; 

dat de vraag of de politie-verordening daarbij 
is getreden in een onderwerp, dat als reeds te 
voren bij art. 186 Strafrecht geregeld, van alge
meen rijksbelang moet worden geacht, en daar
door de grenzen van het algemeen gemeentebelang 
heeft overschreden, ingevolge art. 160 in verband 
met art. 163 der gemeentewet alleen staat ter 
beoordeeling van het adminiBtratief gezag ; 

dat derhalve ook req nirants tweede grief niet 
tot caa11&tie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 7438.) 

3 Juni 1903. BESLUIT, tot vaatstelling van de 
inrichting van den Rijkswaterstaatsdienst, 
als bedoeld bij artikel 6, tweede lid der wet 
van 10 November 1900 (Staat,1Jladn°. 176), 
houdende algemeene regels omtrent het water
staatsbestnor. S. 161. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 19 Febru
ari 1903, L&. 0., afdeeling Waterstaat T.; 

Gezien artikel 6, tweede lid der wet van 10 No-
vember 1900 (Staat,blad n°.176),hondendealge
meene regels omtrent het waterstaatsbestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van den 
28 April 1903, n°. 14; . 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 28 Mei 1903, n°. 189, afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De Rijkswaterstaatsdienst onder de 

bevelen van Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid omvat den dienst ten aan
zien van: 

1 °. het verzamelen van gegevens voor de nauw
kenrige kennis van den watersbiatstoestand des 
lands (.algemeene dienat"J; 

2°. aanleg, beheer en onderhoud van en toezicht 
over waterstaatswerken; 

3°. het oppertoezicht over alles wat den Water
staat betreft; 

4°. de zorg voor de naleving der wetten en 
verordeningen betreffende den Waterstaat; 

6°. in het algemeen alle waterstaatsaangelegen
heden van Rijksbelang. 

De Rijkswaterstaatsdieuat betreffende de spoor-
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wegen en mijnen ia, evenals de dienst der laoda

gebonwen, onderwerp van afzonderlijke regeling. 
2. Voor den dienst in artikel 1, eerste Jid 

omechreveo , zljn er: 

één hoofdinspectie, 

twee inspectiën, 

eo elf directiën, verdeeld, behoudens het be

paalde in het 4,de lid van dit artikel, als volgt: 
de algemeene dieollt, eer1te directie; 

de groote riYiereo, met uitzonderinp: van de 

Maa• boven de grensscheiding vnn de provinciën 

Liwbttrg en Gelderland, ltoeede en derde directiën; 
de Provinciën : 

Gro11ingen en Fr~ûand, f1i4rde directie; 
Drentlle en Ooerij11el, f?!ifde directie; 

Gelderland en UtrecM, tze8de directie; 

NOQrd/Jra/Jant, Zt!fJende directie ; 

Li~ met de rivier tk M,vu, boven de 
grensscheiding van de provinciën Um!Nrg en 
Gelderland, acllute directie; · 

Noordltolland, negende directie; 
Zuidllolland, tieNie directie; 
&el,u,d, elfde directie. 

De eerste directie ressorteert onder de hoofd

inspectie; de vierde, vijfde, n~nde, tiende en 

elfde directiëo onder de eerste inspectie; de tweede, 

derde, zesde, zevende en achtste dire<'tiën onder 
de tweede inspectie. 

De dienst in de tweede eo derde directiën zal 

door Ons zoo noodig kunnen worden vereenigd. 

Onze Minister voornoemd omschrijft nader de 
grenzen der directiën en bepaalt de arrondisse

menten waarin elke der tweede tot en met elfde 
directiën zal zijn verdeeld. 

3. De hoofdinspectie omvat het !llgemêen beleid 

en toezicht betreffende den dienst en is opp:edra11:en 
aan een hoofdinspecteur-generaal van den Rijka

waterataat, door wien bovendien het onmiddellijk 

toezicht op de eerste directie wordt nitgeoefeod. 

Io elke inspectie is het onmiddellijk toezicht 

op de overige directiën, naar de verdeeling van 
artikel 2, tweede lid, opgedragen aan een inspee
tenr-generaal van den Rijkswaterstaat. 

In elke directie ia de dagelijkache leiding en 
uitvoering i"an zaken opiredragen aan een hoofd
in!llloieor-directeur van den Rijkswaterstaat. 

Door 008 kan worden bepaald, dat de dage
lijkache leiding en uitvoering van zaken in de 
tweede en derde directiën zal zijn opgedragen aan 
één hoofdingenieur-directeur. 

4. De in artikel S genoemde hoofdambtenaren 
w~rden bijgestaan door verdere nm btenaren, als: 

ingenieurs, tijdelijke ingenieurs, adjnnct-inge

nienra, tijdelijke adjunct-ingenieurs, opzichters, 

ndjnnet-opzichters eo buitengewone opzichters van 

den Rijkswaterstaat, bureelambtenaren en ambte

naren bij den algemeenen dienst. 

Voorts wordt de dienst nit!llloefend door haven• 

en sluismeesters, sluis- en brugwachters, rivier

~n kanaalbeambten, bakenmtlesters en de verder 
noodip:e beambten. 

5. De ambtenaren van den Rijkswaterstaat, ge· 
noemd in artikel S en in het lste lid van a.rti

kel 4, worden door Ons, en voor zooverre zij 
tijdelijk worden aangesteld , evenals de beambten 

bedoeld it;1 het tweede lid van a.rtikel 4, door 
Ons of van Onzentwege benoemd, geaehorat en 
ontslagen. 

Tot adjnnct-ingenienr van den Rijkswaterstaat 

zijn alleen benoembaar zij, die het diploma van 
civiel-ingenieur volgens de wet hebben verkregen 

en znllen hebben voldaan aan een vergelijkend 

onderzoek, waarvan de voorwaarden door Ona of 
van Onzentwege zullen worden vastgesteld. 

Tot opzichter van den Rijkswaterstaat zijn alleen 
benoembaar zij , die een diploma wegens vol

doend afgelegd enmeo ala zoodanig hebben ver
kregen. 

De vereiechten voor het verkrijgen van dat 

diploma worden door ·onzen Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid vastgesteld. 

6. Er zollen zijn: 
een hoofdinspecteur-generaal; 

twee inspectenrs-geoersal; 
ten hoogste elf hoofdingenienrs-directenren, ver• 

deeld in 2 kl1188en; 
ten hoogste veertig ingenienrs, verdeeld in 

3 kl888en; 
ten hoop:ate twaalf adjouet-ingeoienrs; 
ten hoogste· honderd veertig opzichters, verdeeld 

in 4 klaesen; 
ten hoogste honderd twintig bareelambtenaren, 

verdeeld in S klaaaen ; 
ten hoo~te vijf en twintig ambtenaren bij den 

algemeene11 dien■t, verdeeld in twee klassen. 
Aan de ingenieurs der late klasse, die meer 

dan 28 dienstjaren hebben, kan door Ona de titel 
van hoofdingeoienr word,·n verleend. 

Het aantal opzichters, bnreelambtenaren en 
ambtenaren bij den algemeenen dienst in elke 

ltlnase wordt door Ons bepaald. 
7. De jaarwedden der ingenieurs bedragen: 
Voor den hoofdiospectenr-genenial. J 6500.
V oor de inspecteurs generul. • • 51100.-
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Voor de hoofdingenienrs-directenren: 
in de eerate klasse . • / 5000. -
in de tweede klasse. • . • 4600.-
Voor de ingenieurs: 
in de eente klasse : 
voor hen, wien de titel van hoofd-

ingenieur ia verleend . 
de overigen . 
in de t,oeede klasse : 
na 16 jaar dienst . 
overigens . 
in de derde klasse : 

• 4000.-
• 3600.-

• 3200.-
2800.-

na 8 jaar dienst • ll400.-
overigens . 2000.-
voor de adjunct-ingenieurs • 1500.- · 
Bij gebleken geschiktheid geschiedt bevordering 

tot ingenieur der derde, tweede en eerste klasae, 
uitn-lijk respectievelijk vier, twaalf en twintig 
jaren, na indiensttreding als adjunct-ingenieur. 

De jaarwedden der opzichters, bareelambtenaren 
en ambtenaren bij den r lgemeenen dienst bedragen: 

Voor de opzichters: in de eerate klasse: 
ten getale van tien. • f 2200.-
overigens • 2000.-
in de ttDeede klasse. 1600.-
in de derde klasse . • 1300.-
in de vier-de klasse. • • 1000.
benevene vrije won40g voor zooveel door One 

of van Onzentwege h~t genot daarvan aan de 
standplaats wordt verbonden, of eene door One 
te bepalen toelage wegens het gemis daarvan. · 

Voor de bareelambtenaren in de eerate klll8.8e: 
ten minste • f 1250.-
en ten hoogste • 1600.-
in de tt0eede klasse : 
ten minste 
en ten hoogste • 
in de derde klasse : 
ten minste • 
en ten hoogste . 
Voor de ambtenaren 

in de eer8te klasse: 
ten minste 
en ten hoogste 
in de ttDeede kl8886: 

. . 
850.-

1200.-

400.-
800.-

bij den algemeenen dienst 

• / 1050.-
1600.-

ten minate • 400.-
en ten hoogste . • • 1000.-
De bezoldiging der tijdelijke ingenieurs, der 

tijdelijke adjunct-ingenieurs, der buitengewone 
opzichten en der in het 2de lid van artikel 4 
bedoelde beambten, worden in elk bijzonder geval 
door Ons geregeld. 

B. De ambtenaren en beambten leggen, alvorens 
in dienst te treden, den volgenden ambtseed of 

· belofte af: 
• Ik zweer (beloof) getronwheid aan de Konin• 

gin; dat ik de wetten en verordeningen van den 
Staat zal nakomen en onderhouden en dat ik mij 
b den dienst nanwkenrig zal toeleggen op de 
vervulling mijner verplichtingen, overeenkomstig 
,le mij te geven instrnctiër:." 

.zoo waarlijk helpe mij God almachtig." 
(. Dat beloof ik.") 
Deze eed of belofte wordt afgelegd door den 

hoofdinspecteur-generaal, de inspecteurs-generaal 
en de hoofdingenieurs voor het Gerechtshof, door 
de ingenieurs en Ïldjnnct-ingenienrs voor de Recht
bank, door de overige ambtenaren en de beambten 
voor den Kantonrechter hunper standplaats. 

9. Betreffende vergQeding voor bureel- en ver
plaatsingskosten, kosten voor lokaalh nor, voor 
het gebraik van rijwielen ten behoeve van den 
dienst en voor het verrichten van veldwerk, ale
mede alle andere vergoeding en toelagvn aan de 
ambtenaren en beambten van den Rijkswaterstaat, 
worden de verdere noodige regel& afzonderlijk door 
Ons vastgesteld. 

10. Werk- en dienstkring en inttructië'! van 
de ambtenaren en beambten van den Rijkswater
staat worden door of vanwege Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverl!.eid vastgesteld. 

11. Het Koninklijk besluit van 8 Februari 1849 
(Staatablad n•. 6) is met de wijzigingen en aan
vullingen daarvan ingetrokken. 

Eveneens zijn ingetrokken de Koninklijke be
sluiten van 14 April 1894 (Staatsblad n°. 116), 
10 Maart 1898 (Staatablad n°. 60), 16 Maart 
1898 (Staatablad n°, 68), 1 October 1898, n°, lll, 
'/ April 1899 (Staat8blad n°. 91) en de artike
len 4, 5, 6 en 7 van het Koninklijk besluit van 
9 Anrnstus 18J5 (Staata!Jlad n•. 148) . 

12. Dit bealnit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Slaata/Jlad 
en de Staatacourant , waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Watentaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staat,blad en de Staatscourant 
zal worden geplaatst, en aan den Raad van State 
in afschrift zal worden medegedeeld. 

Soestdijk, den Sden Juni 1903. 
(gel.) W I L H E L M I N A. 

De Min. "an Waterstaat, Ht.ndel en NijîJerMid, 
(ga,) DE MARll:Z 0YENB. 

( Uitgeg. 28 Jwni 1908.) 
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5 Jui 1903. ARREST vnn den Hoogen Raad 
der Nederlanden houdende beslissing dat 
art. 1 van het Sooverein besluit van 8 Fe
bruari 1815 kennelijk stelt twee voorwnarden 
tot herstel, eerstens het hebben of verkregen 
hebben van heerlijk jachtrecht en ten tweede 
het zijn geweest in het wettig bezit daar
van in 1794 of op een later tijdstip v66r 
de in 1798 plaats gehad hebbende afächalling; 
dat het artikel alzoo stelt dat bezit naast 
en onderscheidt het van het vereiachte, dat 
men als heer geregtigd zij tot de jacht en 
dat het vereiachte bezit ia op te vatten in 
dien zin, dat het recht den heer niet alleen 
als zoodanig toekwam, maar ook door hem 
feitelijk werd uitgeoefend, hetzij in persoon, 
hetzij door anderen. 

De Hooge 11,aad enz.; 
Partijen gehoord ; 
Ourwegende, dat hlij_kena den inhoud van het 

arrest van het Gerechtshof te '1 Hertogenbosch 
van 10 Juni 1902, waartegen deze voorziening 
ia gericht, en het daarbij uit voorafgegane uit
spraken in deze zaak overgenomene vaatlitaat, dat 
de eiacher in cassatie tegen de beide verweerders 
heeft gevorderd : 

a. · rechtsverklaring dat hij ia eigenaar van de 
heerlijkheid Lieshout met daaraan verbonden jacht
recht, in het bij:r.onder op de gronden der gemeente 
Lieshout en b. vergoeding van kosten, schaden en 
interesten ter zake van het jagen en doen jagen 
op gronden tot dat heerlijk jachtrecht behoorende; 

dat ten grondslag van even vermelde gevorderde 
rechtsverklaring door eiacher is gelegd de be
wering, dat het heerlijk jachtrecht van Lieshout 
behoort tot die rechten, welke door de besluiten 
van 26 Maart 1814, (Staal8blad n°. 46) en 8 Fe
bruari 1815 (Staaublad n°. 11) zijn hersteld; 

dat het Hof heeft geoordeeld dat, zonder dat 
in verder onderzoek der verwering van de ge
meente Lieshout of van het door den ei&cher in 
caasatie gedaan bewijsaanbod (beide in het be

streden arrest nader omschreven) behoeft te worden 
getreden, de door den laatstgenoemde gevraagde 
rechtsverklaring niet kan worden gegeven en 
daarmede tevens de ongegrondheid zijner vorde
ring tot schadevergoeding tegen de beide ver• 
weerden vaststaat, zoodat het vonnis in eersten 
aanleg - waarbij de geheele vordering, schoon 
op andere gronden, was ontregd - behoort te 
worden bevestigd, zooals dan ook met voorbijgang 
der aan!(llboden getuigenbewijzen is geschied ; 

dat tegen deze uitspraak als eerste middel van 
Cll88Rtie ia aangevoerd: schending en verkeerde 
toepaBBing van art. S van het beal_uit van 26 Maart 
1814 (Staatlblad n°. 46), art. 1 van het besluit 
van 8 Februari 1815 (Staat8blad n°. 11), L. 8 
en 3 S 7 en 11 lf. de acq. etam. possessione (41,2) 
L. 153 lf. de Reg. J nr. (50,17), art. 2228 C. C., 
art. ö98 B. W., omdat, moet in het besluit 
van 1815 de eisch gelezen worden van bezit 
in 1794 of later, het Hof heeft voorbijgezien 
dat waar het bezit in 1793 vaststond ge,,n feite
lijke uitoefening in 1794 behoefde te worden 
bewezen om het bezit ook toen aan te nemen 
quia animo retinetnr posaessio; - voort& omdat 
zelfs indien het besluit moest geacht worden be
wijs van feitelijke uitoefening te vorderen, het 
zich dan toch tevreden stelt met zulke uitoefening 
in 1794 of later, doch het Hof, bij zijn onder
zoek naar hetgeen nit de ometand igheden te ver
moeden :r.ou zijn, die feitelijke uitoefening kenne
lijk vordert over 1794 èn later; en eindelijk 
omdat het besluit niet vraagt naar bewijs van 
bezit veelmin van feitelijke uitoefening, doch 
met zijn voorwaarde dat men in 1794 of later 
in ,de wettelijke possessie" moest 1ijn eenvoudig 
bedoelt dat het vroeger verkregen recht den heer 
ook in 1794 of later als zoodanig nog toekwam; 

O., dat dit middel is gericht tegên 's Hofe 
oordeel dat de verwerende gemeente tegen eiachera 
bewering van herstel van het jachtrecht van 
Lieshout in 1816 te recht heeft aangevoerd dat 
• van een getituleerd bezit van appellante aotenren 
in 1794 of later niet ie gebleken en dne eene 
onmiebare voorwaarde, waaronder de heretelling 
in 1815 werd toegestaan, ontbreekt", - terwijl 
tegen 'e Hofe bovendien gegeven bealieeing, dat 
evenzeer jniet is het · gevoerde verweer dat, al 
ware gezegd jachtrecht hersteld, dan toch den 
eiacher dat jachtrecht niet meer zoo toekomen, 
wijl het sedert dien in ieder geval door non nsus 
ie te niet gegaan, ale tweede cassatiemiddel ia 
v->orgesteld : schending en verkeerde toepassing 
vnn de artt. 864, 6°., 584, 685 B. W., 617, 
2228, 543 C. C., de artt. 2 en 4 K. B. van 
8 Februari 1815 (Staatablad n•. 11), de artt. 16 
en 16 der wet van 11 Juni 1814 (Staat8blad 
n°. 79) en 1902 B. W., omdat het Hof 80-jarigen 
non 08D8 die een genotsrecht doet verloren gaan 
aanneemt op den enkelen grond dat eerst in 1847 
het jachtrecht in geschil ie geregistreerd, daarbij 
voorbijziende dat, al mocht :r.oolang het ·jacht
recht naar den eisch van art. 2 van het besluit 
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van 1815 niet was geregistreerd, het recht niet 
uitgeoefend worden, daarvan alleen het gevolg 
was dat de nitoefening alle rechtsbescherming 
miste en misschien tot schadevergoeding kon ver
plichten of straf kon doen beloopen, maar om 
non nsns aan te nemen niet de rechtstoestand 
doch alleen de feitelijke toestand beslissend is 
en dns had moeten zijn bewezen dat feitelijk ge
durende de 30 jaren voor 1847 het jachtrecht 
niet was uitgeoefend, hetgeen te meer klemt na 
het Ho! zelf aanneemt dat ook dr eigenaren der 
gronden deze niet hadden afgepaald en geenszins 
wordt verzwakt door hetgeen het Hof over het 
pnbliek jachtveld overweegt; vermits hoegen11amd 
niet vaststaat, dat het pnbliek den grond bejaagd 
heeft en toch de bevrijdende non nsns op feiten, 
niet op rechtsconstrnctie moet steunen; 

0. ten aanzien van het eente middel, dat de 
aan het slot daarvan voorgedragen verklaring van 
art. 1 van het besluit van 18111, als zonde de 
daarin gestelde voorwaarde tot herstel in een 
heerlijk jachtrecht alleen zijn geweest dat zulk 
een recht, reeds vroeger verkregen, ook in 1794 
of later den heer als zoodanig nog bleek toe te 
komes, in strijd is met de duidelijke bedoeling 
der woorden • wettige poeeessie", waarmede aldaar 
een vereischte voor herstel wordt aangeduid, in 
verband gebracht met de daarop volgende woorden 
.en aan !-lle andere bezitten, welke dit recht 
arzonderlijk titnlo oneroso hebben verkregen"; 
dat immers aldll&r kennelijk worden gesteld twee 
voorwaarden tot herstel: eerstens het hebben of 
verkregen hebben van heerlijk jachtrecht, en ten 
tweede het zijn geweest in het wettig bezit daar
van in 1794 of een later tijdstip vóór de in 1798 
plaats gehad hebbende afschaffing ; dat alzoo art. 1 
dat bezit stelt naast en onderscheidt van het ver
eischte, dat men als heer gerechtigd zij tot de jacht; 

0., dat ten aanzien van de vereischte • wettige 
possessie" het cassatiemiddel in zijn eerste deel 
vergeefs inroept de uitspraak .animo retinetur 
possessio" in verband met gebleken bezit van 
het jachtrecht in 1793, vermits met de .poBBessie", 
waarvan de Soavereine Vorst blijk in 1794 of 
later verlangde, bedoeld is het toenmaals feitelijk 
uitgeoefend hebben van de jacht en niet bloot 
een zoodanig • bezit", hetwelk, zonder die feite
lijke uitoefening, zon zijn aan te merken ale 
gereikt hebbende in of over 1794 zoodra maar 
kon worden aangetoond dat, wanneer ook vroeger, 
een heerlijk jachtrecht bezeten was geworden en 
geen bewijs van bezitsverlies werd bijgebracht ; 

dat toch, moest maar in dezer voege bezit van 
dit. zakelijk recht alreeds geacht worden rechtens 
aanwezig te zi;jn geweest in 1794, om in 1816 
een heerlijk jachtrecht in aanmerking te brengen 
voor her1tel, dit herstel zich zon hebben nitge
strekt tot iederen eigenaar eener heerlijkheid, die 
aantoonen kon eene daad van nitoefening der 
heerlijke jacht, hoe lang geleden ook door eenen 
rechtsvoorganger gepleegd: des -dat hem de • wet• 
tige possessie tot in den jare 1794 of later'' 
alleen dàn zoo hebben ontbroken, wsnneer tegen
over een dergelijk miBBChien eeuwen vroeger voor
gevallen feit kon worden gesteld ondubbelzinnig 
blijk dat de heer, voortdnrende bezitter van een 
solo animo voortgezet maar nimmer uitgeoefend 
jachtrecht, gestooten was nit dezen bezitstoestand; 
dat echter, blijkens den ganschen inhond der 
herstellingsbesluiten zoo van 26 Maart en 21 Sep
tember 1814 als van 8 Febrnari 1815, een zóó 
ver reikend herstel der heeren in hnnne in 1798 
afgeschafte r11Chten geheel bniten de bedoelingen 
van den Vorst gelegen heeft ; 

0., dat das het Hof eene juiste toepassing aan 
die beelniten heeft gegeven door zijne beslisaing, 
dat slechts dan van herstel van eenig heerlijk 
jachtrecht sprake kan zijn wanneer hetzij in 1794, 
hetzij in een der volgende jaren vóór de af• 
schaffing van 1798 , dat recht den heer niet 
alleen als zoodanig toekwam, maar ook door hem 
werd nitgeoefend hetzij in per10on hetzij door 
anderen; 

0., dat het tweede gedeelte van het eerste 
cassatiemiddel zijnen feitelijken grondslag mist, 
al wordt in eene van 's Hofs overwegingen ge
waagd van uitoefening van het jachtrecht .in 
1794 tot de afschaffing in 1798", daar uit den 
ganachen samenhang van het arrest blijkt dat, 
ook waar onderzocht wordt of vermoedens voor die 
nitoefening bestaan, 'a Hofs onderzoek zich richt 
niet op uitoefening gedurende dat gelieele tijds
verloop, maar op eenig feit voorgekomen in het 
tijdperk tnsachen die jaartallen beslot~n; 

0., dat das het eerste cassatiemiddel in geen 
enkel opzicht kan opgaan en, waar dit het ge• 
val is, onderzoek van het tweede middel over
bodig is ale zijnde gericht tegen een onderzoek 
en eene bealisaing • ten allen overvloeae" gedaan . 
en gegeven omtrent het anbeidiaire verweermiddel 
tegen den eisch; 

Verwerpt het beroep en veroordeelt den eischer 
in de kosten van ca8811tie. 

(W. v. 'T R. 71129.) 
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6 Juni 1903. M1ss1VB van den Minister van 
Justitie a11n de Procnrenn-Generaal bij de 
gerechtshoven, betreffende de tijdelijke ver
vanging van tot het griffie- of parkeiperso
neel behoonmde penonen bij oproeping tot 
herhalingsoefeningen der Nationale Militie. 

In verband met Uw schrijven, betreff'endeontslag
verleeningen aan tot het griffie• ofparketpenoneel 
behoorende personen, welke voor herhalingsoefe
ningen bij de militie zi;jn opgeroepen, heb ik de 
eer U W.E.G. hiernevens ter kennisneming te 
doen toekomen een afschrift van het schrijven 
door mij aan den Minister van Oorlog gericht in 
antwoord op diens missive d.d. 6 Januari jl., 
VU, Afd. n°. 42. \1) 

In verband met het slot van mijn bedoeld 
aehrijven spreek ik bij deze het vertrouwen nit 
- en verzoek ik U W.E.G. daarvan kennis te 
willen geven aan de rechterlijke ambtenaren in 
Uw msort, welke daarvoor in de termen vallen -
dat in 11:evallen, waarin tot het griffie- of parket
penoneel behoorende personen, ten gevol,:e eeoer 

(1) Dat schrijven luidt : 
,.In antwoord op Uw achrijTeo d.d. 6 Jano 

ui jl., VII, Afd. n°. 42, waarbij door Uwe 
EJ'.cellentie mijne aandacht werd gevestigd op een 
geval, dat een rechterlijk ambtenaar eenen zij oer 
ondergeschikten nit zijne betrekking zoo hebben 
ontslagen, omdat deze, voor herhalingsoefeningen 
bij de militie opgeroepen, tijdelijk zijne werkzaam• 
heden niet kon waarnemen, heb ik de eer Uwe 
Excellentie hiernevens, met verzoek om terug• 
zendin(I', aan te bieden de door mij ter zake in
gewonnen ambtsberichten. Uit deze atukken zal 
h~t aan Uwe Excellentie blijken, dat in het 
speciale geval waarop door Haar wordt gedoeld, 
de belanghebbende onder~chikte in geenerlei 
opzicht eenig nadeel heeft geleden ten gevolge 
van de oproeping voor den militairen dienst. 
OTerigeos blijkt nit de ingewonnen ambtsberichten, 
dat, wanneer tot het griffie of parketpersoneel 
behoorende penooen om bedoelde reden tijdelijk 
hnune betrekking moeten verlaten , met de be
langen der orwezigen 1teeda à.oor hunne aupe• 
rienren rekèniog wordt gebonden. Algemeen wor
den in zoodaoi11:e gevallen jegel!s hen de redelijkheid 
en de billijkheid io acht genomen, en gevallen 
van niet te rechtvaardigen ontalagverleeniogen 
zijn, voor IOOVeel ik heb kunnen nagaan, nimmer 
voorgekomen. 

Hoezeer zulks derhalve niet 1trikt noodzakelijk 
ia te achten, heb ik niettemin, ter voldoening 
aan den wensch van Uwe Excellentie, bij eene 
tot de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven 
gerichte aaoschri;jving, de belangen van het be
doelde afwezige griflie- en parketpersoneel aan 
de bttrokken rechterlijke ambtenaren aanbevolen." 

oproeping voor herhalingsoefeningen bij de mili
tie tijdelijk hunne werkzaamheden niet kunnen 
waarnemen, door de betrokken rechterlijke ambte
naren rekening zal worden 11:ehonden met de be
langen der afwezigen, en dat met nanie de voor
ziening in de tijdelijke verlaten plaats niet aldus 
geschiede dat daarvan bet ontslag der voor den 
militairen dienst opgeroepenen het 11:evolg ia. 

De Miniater i>an J,utitie, (get.) J. A. Losn. 

8 Jui,i 1903. BICSLUIT, tot schorsing van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Li•lJuru 
van 16 Mei 1908, L-. 1616/8 S. l• afd., 
waarbij aan A. V11RZUL te Ymlo ontheffing 
is verleend van zijn aanelag op het kohier 
der plaatselijke belasting wegens het gebruik 
der openbare straat in die gemeente over 1902. 
s. 162. 

Ge,clwr,t tot 1 Octokr 1903. 

10 Juni 1903. BESLUIT, tot vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Bre1ketu, 
d.d. 24 Februari 1903, waarbij mejnff'ronw 
M. P. DIii HuLLU is benoemd tot onderwijze
res aan de l• openbare lagere school aldaar. 
s. 168. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bionenlan.Jsche Zaken van 2 Mei 1903, 11°. 8251/•, 
afdeeliog Onderwijs. tot vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Breû:e,u 
d.d. 24 Februari 1\108, waarbij mejnff'ronw 
M. P. DB · HULLU {1 benoemd tut onderwijzeres 
aan de l• openbare lagere school aldaar; 

Overwegende : 
dat ingevolge artikel 28 der wet tot regeling 

van het lager onderwijs de benoeming van onder• 
wijr.en van bijstand moet geschieden uit eene 
voordracht van minatene drie bev~gden, opge
maakt door bnrgemeester en wethouders in over
leg met den arrondiasementa-schoolopziener ; 

dat de benoeming, · bij bealuit van den Raad 
der gemeente Bre8lceM d.d. 24 Februari 1903 
vao mejnff'rouw M. P. DE HULLu, tot onder
wijr.erea aan de l• openbare lagere school aldaar, 
is geschied buiten de door burgemeester en wet
hondere in overleg met den arrondissements-echool• 
opziener opgemaakte voord11Mlht ; 

dat derhahe voormeld raadsbesluit in strijd ie 
met de wet; 

Gelet op artikel 28 der wet tot regeling van 
het l~r onderwijs ; 
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Gezien de artikelen 168 en 168 der Gemeente
wet en het Koninklijk besluit van 7 April 1903 
(Staat1blad n°. 97); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Mei 1908, n°. 21}; 
. Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandache Zaken ~an 6 Juni 1903, 
n°. 4510, afdeeliilg Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge• 

meente Bres!tl!tll wegens strijd met de wet te 
vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ie 
belBSt met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staat1blad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 1 Oden Juni 1908. 
(get.) WILHELMINA. 

De Hinuter iian Binnenlandse/Ie Zaken, 
(get.) KuYP11:R. 

( Uitgeg. 23 Juni 1908.) 

11 Ju,ai 1903. BESLUIT, hond.ende machtiging 
op den Minister van Oorlog tot het met 
verlof huiswaarts zenden van miliciens der 
lichting van 1902. S. 164. 

Wu WILHELMINA, llNZ. 

Op de voordracht van Onzen Miuieter - van 
Staat, Minister van Oorlog, van 10 Jnni 1908, 
Kabinet Litt. I" ; 

Gelet op art. 110, eerste zinsnede dtor Militie
wet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901), aange
vuld bij de wet van 20 inni 1902 (Staat1blad 
no. 119); 

Gezien Ons besluit van 11 Maart 1908 (Staat1-
blad n°. 82); 

Machtigen Onzen Minister van Oorlog, om 
van de miliciens der lichting van 1902, die zich 
thans krachtens One evenvermeld bealnit onder 
de wapenen bevinden, hen dil' behooren tot de 
eerste ploeg der lichting, zoodra mop:elijk overeen
komstig art. 118 van genoemde wet met verlof 
huiswaarts te zenden. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit beelnit, dat. in het Staatsblad 
en de Staatsct)l,rant zal worden f(eplaatat. 

Soestdijk, den Uden Juni 1908. 
(!let.) W IL H EL M IN A. 

De Minuter iian Staat, Hinuter "a" Oorlog, 
(get.) J. W. BBRGANSIUS. 

(Uitgeg. 12 Juni 1908.) 

ll Jwni 1908. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen volgens 
de wet van !i December 1881 (Staatsblad 
n°. 186.) S. 166. 

ll Jwni 1908. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den laten April 1902 
(Staat1blad n°. 48) hond.ende vaststelling van 
de eischen van militaire bekwaamheid en 
lichamelijke geoefendheid, bedoeld in art. 104 
der Militiewet 1901. S. 166. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 April 
l 902 ( Staatsblad n°. 48) houdende vaststelling 
van de eiachen van militaire bekwaamheid en 
lichamelijke geoefendheid, bedoeld in art. 104 
der Militiewet 1901 (Staatsbladn°.212 van 1901); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 6 Jnni 1903, 
Ilde Afd., n°. 183; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
de tweede zinsnede onder 1 bij B. Theoretisch, 

wordt vervangen door: 
.Het genoemde in de punten 11 en 12, in 

.pnnt 13, voor wat aangaat het Nederlaodache 
• Leger, en in de punten 14, 16 en 18". 

Onze Minister van Oorlog ie belut met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,
blad zal worden ge plaatst. 

Soestdijk, den llden Jnni 1903. 
(!let.) WILHELMINA. 

De Minister oan Staat , Minister 11a11 Oorlog, 
(!let.) J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 2ó Jwni 1903.) 

ll Jwni 11)03. M1ss1v11 van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de CommissariBBen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
voorbereidend militair onderricht. 

Door den Minister van Staat, Mioieter van 
Oorlog is mij medegedeeld, dat zoowel in de door 
den inspecteur der infanterie uitgebrachte ver
slagen betreffende het in dit jaar gehouden onder
zoek naar de geoefendheid van lotelingen . der 
lichting l ll0S (art. 104, van de Militiewet 1001) 

als in het mede door dien inspecteur aan mijn 
ambtgenoot uitgebracht ver■lag over het in den 
afgeloopen winter gehouden voorbereidend mili
tair onderricht, bij herhaling de aandacht op 
het volgende geveatigd wordt. Door de burge
meesters van verschillende gemeenten wordt te 
laat of niet behoorlijk ingevuld de staat inge-
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diend, bedoeld in j 8 van de beschikking van 
het Departement van Oorlog van 23 J:oli 1902, 
II• afd., n•. 90. - Zulks heeft aanleiding ge
geven, dat het bedoelde onderricht niet alleen 
niet behoorlijk kan worden voorbereid , maar 

bovendien in verschillende plaatsen aanmerkelijk 

later moest worden aangevangen en de daarvan 
verkregen resultaten derhalve niet zoo gunstig 
waren ale wel had kunnen eu mogen worden 

verwacht. 
In · verband hiermede zal, met het oog op cle 

te treffen voorbereidende maatregelen eene wijzi
ging in vorenaangehaalde beschikking worden 

gebracht, bij welke wijziging de data, vermeld 

in de f § 7 en 8 van deze beschikking, eene 

maand zullen worden vervroegd en alzoo zullen 
worden gebracht respectievelijk op 1 J oli en 

1 Augustus. 
Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de onder 

U ressorteerende burgemeestera met deze voorge

nomen wijziging reeds thans in kennis te stellen 

en hen tevens op hunnen plicht te wijzen om 

ten behoeve van de behoorlijke en tijdige rege

ling van het voorbereidend militair onderricht 

den staat model J, bedoeld in f 8 van de meer
aangehaalde beschikking uiterlijk op den in den 

te wijzigen paragraaf vermelden datum, 1 An
gustos, aan den inspecteur der infanterie in te 

zenden en zorg te dragen, dat de daarin voor
komende inlichtingen zoo volledig en duidelijk 

mogelijk zijn. 
Mijn voormelde ambtgenoot heeft mij er op

merkzaam opgemaakt dat het te laat indienen 
van voorschreven staat , of .wel daarin voor
komende onvolledige gegevens, aanleiding kunnen 
zijn, dat in de betrokken gemeente geen onder
richt zal worden gegeven, en op de later gedane 
aan vragen daartoe , geen acht meer zal kunnen 

worden geslagen. 

Tevens zoo aan de burgemeesters kuonen wor
den verzocht, het daarheen te leiden, dat niet, 
óf althans zoo min mogelijk voor het geven van 
onderricht van herbergen behoeft gebruik te 
worden gemaakt. 

Voorts is het weo~chelijk, dat in gemeenten, 
alwaar geen particulier gymnastiekonderwijs wordt 
gegeven, van gemeentewege de vereischte toe

stellen voor het voorbereidend militair onder
rioht worden beschikbaar gesteld, en bovendien 
in de gemeenten - geen garnizoensplaats zijnde 

voor infanterie - een eenvoudig toestel ter ver
vanging van den richtbok bij de voorbereidende 

schietoefeningen, waartoe de kapiteins, die belast 1 

zijn met de leidi11g van het voorbereidend mili
tair onderricht, de noodige aanwijzingen zullen 

verstrekken aan de burgemeesters dier gemeenten, 
Daar het van bijzonder groot belang wordt 

geacht om het honden van schiet- en richtoefe
ningen bij lamplicht te voorkomen, omdat derge

lijke oefeningen alsdan uit den aard der zaak 

zeer gebrekkig moeten zijn, verdient het aanbe

veling, dat den burgemeesters wordt verzocht 
huone medewerking te willen verleenen, om de 

jongelieden, die aan dat onderricht deelnemen , 
aan te sporen om eene oefening van hoogstens 
twee oor per week over dag bij te wonen. 

Ten slotte deelt de Minister van Oorlog· mij 
mede, dat verschillende burgemeesters in de mee

ning schijnen te verkeeren, dat de kosten van 
aanschaffing van de eenvoudige voorwerpen, welke 
voor bedoeld onderricht noodjg lijn, ten laste 

van diene Departement moeten worden gebracht. 
Een dergelijke eiech komt mijn ambtgenoot 

niet billijk voor, terwijl bovendien in vele ge

meenten de hulpvaardige hand kan worden ge
reikt door de gymnastiekscholen of zalen der 

hoo~e burgerscholen beschikbaar te stellen. 
JJe Minûter tJan Binnenlan<ucke Zalen, 

Voor den Minister, 
IJf! Secretaru-0neraal, ($et.) DrJCKMl!JESTB&, 

12 Juni 1903. BBSCIDKKING van den Hoogen Raad 

der Nederlanden houdende beslissiug dat 
het toelatingsexamen tot de universiteit niet 
behoort tot de in art. U 4°. der kieswet 
bedoelde examens. 

De Hoogt, Raad enz. ; 
Gezien een verzoekschrift van Mr. V. H. RUT• 

GRRB, wonende te Amsterdam, strekkende tot 
vernietiging van eene beschikking van den kanton

rechter te Haarlem 'f&n 8 Mei 1908, waarbij op 
het beroep van den verroeker bekrachtigd is een 
afwijzende beschikking van burgemeester en wet
houders der gemeente Haarlem van 24 April te 
voren, op het verzoek van H. MULDIIR, wonende 
te Haarlem, om, op grond dat door hem met 
goed gevolg is afgelegd het bij art. 11 van de 
wet van 28 April 1876 (Staaublaà n•. 102) tot 
regeling van het hooger onderwijs, bedoeld toe
latingsei:amen tot de studie aan eene uni versi
teit, op de kiezerslijst voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten 

en den gemeenteraad van 1903-1904 te worden 
geplaat&\; 
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01JertDegende dat tegen gemelde beschikking 
van den kantonrechter te Haarlem zijn voorge
steld ale middelen van cassatie : 

1 °. Schending en verkeerde toepassing van 
art. 16, 4°., der Kieswet, in verband met de 
artt. 85, 83, 16 en 92 der wet van 28 April l 876 
(Staat8'1lad n°. 102) en de artt. 35, 48, 64 en 
86 van de wet van 18 April 1827 (Staat,blad 

n°. 20); 
2°. Schending van art. 59, 3°., van de wet 

van 25 J nli 1871 (Staat,!Jlad n°. 91) in ver
band met art. 36, S• lid, der Kieswet, omdat 
in het aangevallen vonnis de gronden der uit
spraak, wat de daadzaken en wat het rechtspunt 
betreft, niet ieder afzonderlijk zijn opgenomen; 

8°. Schending van art. 39, 2• lid, der Kies
wet, omdat het aangevallen vonnie niet binnen 
6 dagen na de indiening van het verzoekschrift 
ie uitgesproken; - nn welke middelen de beide 
laatste, ale den vorm betreffende, het eerst be
hooren te worden onderzooh t; 

0. ten aanzien van het tweede middel, dat 
het daarbij aangehaald artikel der wet van 25 J nli 
1871 (Staat,blad n°. 91), houdende regeling van 
de bevoegdheid van consulaire ambtenaren tot 
het opmaken van burgerlijke akten en van de 
conenlaire rechts.macht, geen verband houdt met 
de bestreden beschikking, terwijl in het middel 
ook gemist wordt de aanhaling van art. 20 R. 0., 
waarbij tegen het niet behoorlijk vermelden van 
de gronden der vonniBBen in burgerlijke zaken 
nietigheid is bedreigd, zoodat het middel niet 
tot cassatie kan leiden ; 

0. dat dit eveneens het geval ie met het derde 
middel, uit hoofde niet blijkt op welken datnm 
de zaak nBn de bealiBBing van den kantonrechter 
ie onderworpen, zoodat het middel zijn feitelijken 
grondslag mist ; 

0. dat tot toelichting van het eerste middel 
in hoofdzaak is aangevoerd, ·dat ten gevolge van 
de wijziging van art. lb, 4°. der Kieswet , bij 
de wet van 8 December 1900 (Staat,!Jladn°. 208), 
het aldaar bedoeld examen, aanspraak gevende op 
plaatsing op de kiezerslijst niet behoeft te zijn 
de voorwaarde voor de benoembaarheid tot eenig 
BJDbt, voor de vervulling van eenige betrekking, 
of voor de uitoefening van eenig bedrijf of be
roep, doch dat het voldoende ie, dat tnBBchen 
dat examen. en d11 benoembaarheid enz. eenig 
- zij het verwijderd - • verbani• bestaat, zoo. 
dat ook het in art. 11 der wet op het hooger 
onderwijs bedoeld examen, toegang gevende tot 

de universitaire studie en dientengevolge tot het 
examen voor een doctoraat daaronder zou vallen ; 

0. dat deze opvatting geen steun vindt in de 
geschiedenis van de wijzigingswet van 1900 van 
de Kieawet, blijkens welke de Regeering uit
drukkelijk heeft vastgehouden aan den eiech dat 
.de examens, die men op het oog had" - het• 
zij z:ij zonden zijn ingesteld door of krachtens de 
wet - zooale met het in deze bedoeld examen 
het geval is - of aangewezen worden bij alge-· 
meenen maatregel van bestuur - hetgeen ge
schied is bij Koninklijk besluit van 4 Februari 1901 
(Staatablad n°. 58) -, dienen om het bewijs te 
leveren, dat de geslaagde candidaten geaèht worden 
voor een zeker ambt, betrekking, beroep of be
drijf de noodige kennis te bezitten" (Handel. 
St.-Gen. 1899/lll00, Bijl. n°. 188, 5, blz. 28); 

0. dat dusdanig vermoeden niet verbonden is 
met het toelatin~xamen tot de · universiteit op 
zich zelf, terwijl de zekerh;id ontbreekt, dat dit 
door eenig ander examen , waarmede dat ver
moeden wel is verbonden, zal worden gevolgd; 

0. dat mitsdien ook dit middel van cassatie 
is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 71l81.) 

13 J•ni lll0S. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
in het Staat1blad van de op 28 Februari l ll03 
te "lf'a,kittgton tnsechen Nederland en.de Repu
bliek JT enezuela gesloten overeenkomst tot 
het onderwerpen aan arbitmge en tot be
taling van alle onafgedane vorderingen van 
de Nederlaodsche .Regeering en Nederlandeche 

onderdanen op de genoemde Republiek. S.157. 

W11 WILHELMINA, BNZ. 

Gezien de op 28 Februari lll03 te "lf'aakington 
tusschen Nederland en de Republiek Venezuela 

in Nederlandschen en Engelechen tekst gesloten 
overeenkomst tot het onderwerpen aan arbitrage 
en tot betaling van alle onafgedane vorderingen 
van de Nederlandeche Regeering en Nederlandscbe 
onderdanen op de genoemde Republiek, waarvan 
een afdruk aan dit besluit gehecht ie; (1) 

Overwegende dat evenbedoelde o'l"ereenkomet is 
goedgekeurd bij de wet van 25 April lll03 
(Staat.,b[ad n°. 108) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Buitenlandsche Zaken van den Baten Juni lll03, 

_ n°. 7112, Directie van het Protocol; 

(1) Zie de wet van 26 April lll03, S. 108. 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde overeenkomst 

te bevelen door de plaatsing van dit besluit in 
het Staatablad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
woveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergemelde overeenkomst vervat. 

Soestdijk, den 13den Jnni 1903. 
(.get.) W I L H EL MI N A. 

JJe Miniater van Buitenlo,náaclze Zaken , 
(gi,t.) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

( Uitgeg. 26 Juni 1903 .) 

16 Juni 1903. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandeche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën , betreffende stor
tingen bij Rijksbetaalmeesten. 

Meermalen werden bij stortingen door gemeente
besturen in 's Rijke kas bezwaren ondervonden , 
doordien bij die storting niet tegelijkertijd aan 
den betaalmeester werd overgelegd een behoorlijk 
en volledig ingevuld borderel van overstorting, 

Aanduiding der Geldswaarde. 

waaruit het bedrag en de aard der storting vol
. doende bleek, of doordien zoodanig borderel zelf 

geheel ontbrak. 
Vooral bij die betaalmeesters, die tevens de 

aan de provincie toekomende gelden ontvangen, 
leidde dit vaak tot verkeerde boekingen, 

Door den Minister van Finan.iiën wordt mij 
ter kennisneming toegezonden een borderel als in 
onderscheidene gemeenten in gebruik, dat geheel 
overeenkomt met het aan Rijksontvangers voorge
geechrevene. Een afschrift ~aat hierbij. 

Onder herinnering, voor zooveel noodig, aan 
de dezerzijdsche aanschrijving van 21 April 1898, 
n°. 2277, afdeeling Ond., heb ik de eer U te 
verzoeken dit model aan de gemeentebesturen in 
Uw gewest mede te deelen, en hun, voor zooveel 
noodig aan te bevelen, ter voorkoming van moeie
lijkheden, te bevorderen, dat bij elke storting van 
gelden in '• Rijke kas een borderel volgens dat 
model, behoorlijk ingevuld, worde overgelegd. 

L!e Mini.rter van Bitinenlandsclie 7Akex , 
Voor den Minister, 

De &cretaria-Gneraal, (.//et.) D ucK.llEBSTER, 

Borderel van Overstorttng. 

...... bankb. van f 1000.- f ............. N" . ........... .. De ·····-··~·······-· .. · .. ············· ............. ~ ... -..... der 
Gemeentp, ................................... ,............... stort id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

...... mnntb. 
id. 

....... stuks 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

. . 300.-
200.-

. . 100.-
60.-
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10.- . ····~······· 
2.50 . ····•········ 
1.-
0.50 
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0.10 
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Tezamen . . • f =:::!!:============ 

bij deze OIJf.r ten kantore van den 
Heer A rrondissements.Betaalmeester te 

. ...................................... , in geldswaarde als 
hiernevens is aangeduid de som van: 

Gulden 

Gents 

wegens ................................. , .............. ,_ .... ,..._ ....... . 

waarvoor kwitantie, met aanwijzing van 
onderwerp, wordt verzocht. 

·····--···""·"~ ...... , den ................................ 190 , 

De -······• .. •· .. ···· .. •· .... ····· ..... , ooornoemd , 
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19 Juni 11103. BBSLUIT, tot W1iJZ1gmg van het De Minister van Waterstaat, Handel en Nij.-er• 
Koninklijk beslnit van 21 Jnli 1882 (Staat.r- . · heid; 
blad n°. 115), houdende nadere aanwijzing Gelet op artikel 3 der wet van 5 Jnni 1875 
à.er kringen om branderijen waar peilingen (Staat.rólad n°. 110), gewijzigd bij de wetten van 
knnnen verricht worden. S. 158. 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 15 April 1891 

Wu WILHELMINA, BNZ. (Staatlblad n°. 80) en 3 Februari 1902 (Staatl-
Op de voordracht van Onzen Minister van blad n•. 14); 

Financiën van 27 Mei 1903, n°.-7, Invoerrechten Gezien de beschikkingen van den Minister van 
en. Accijnzen; · Binnenlandsche Zaken van 27 Jnli 1875 (Neder--

Gezien het Koninklijk beslnit van 21 Jnli 1882 land.rclie Staatscoura,it van 28 Jnli d.a.v.) en 
(Staat.rblad n°. 115), hondende nadere aanwijzing van 7 September 187 5 (Nederlandac!&e Sta.at.r
der kringen om branderijen, waar peilingen knnnen co1'rant van 8 September d.a.v., n°. lHl), al11-
verricht worden; mede van den Minister van Staat, Minister van 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 Jnni Binnenlandsche Zaken, van 20 September 1887 
1903, n•. 30); (Nederlandac!&e Staat.rcoura,it van 22 September 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- d.a.v., n•. 228), 
noemden Minister . van 16 Juni 1903, n°. 56, een en ander betreffende de vaetstelling van 
Invoerrechten en Accijnzen; het model van den mnilkorf, bedoeld in het 

Hebben besloten en besluiten: boven aangehaalde wetsartikel; 
In het Koninklijk besluit van 21 Juli 1882 Heeft, voor zooveel noodig, 

(Staat.rblad n°. 115), wordt in plaats van: Goedgevonden 
.Maa.rtricM, de geheele gemeente. het bepaalde bij voornoemde beschikkingen te 
Oud Proenlwven, idem. handhaven. 
St. Piet#r, idem. 's Gravenhage, den 19den Juni 1903. 
Meerssen, de kadastrale sectiën A en B, be-

halve het gehucht Raar. 
Bunde, kadastrale sectie B. 
Heer, de kadastrale sectie A." 

gelezen: 
.Maa.rtric!&t. De '.r Herioge1Jb08c!&.rtraal en het 

ten oosten daarvan gelegen gedeelte der gemeente, 
't welk begrensd wordt door de Markt, de Hoender
.rtraat, het- kanaal van Luik naar Maa.rtric!&t, 
het Ba.rsin en de straat, die van het noord weste
lijkste punt van het Ba.rsin naar de '.r Bertoge. 
bo.rc!&.rtraat loopt." 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk io het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 19den Jnni 1903. 

(!let.) W I L HEL M I N A. 

De Mini.rter 11an Financië,1, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

( Uótgeg. 1 Juli 1908.) 

19 Juni HI03. BESLUIT van den Minister van 
Watersti,at, Handel en Nijverheid, betreffende 
de vast.telling van het model van den muil
korf, bedoeld in art. 3 der wet van 5 J nni 
1875 (Staat.rblad n°. 110). 

(get.) 
De Mini.rter voornoemd, 

DE MA.REZ On:Ns. 

20 Juni 1903. BESLUIT, bepalende dat de militie
raad in Ooerij.r.rel, behalve in de hoordplaats 
der provincie en in de gemeenten ~Álmelo, 
Steenwjjl: en Deventer, tot het honden zijner 
zitting ook in de gemeente Hengelo zal 
vergaderen. S. 159. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Juni 1903, n°. 
1166 M., afdeeling Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat de 
militieraad in de provincie Overij.r.rel tot het 
honden zijner zitting ook in de gemeente Hen;elo 
vergadere; 

Gezien artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 21 December 1861 (Staat.rblad n°. 185) en 
punt .VI van het Koninklijk besluit van 9 An• 
gnstns 1898 (Slaat.rblad n°. 197); 

Gelet op de artikelen 70 en 7 2 der Militie
wet 1901 (Staatulad n°. 212 van liOl); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepale11: de militieraad in de provincie 

017erijuel vergadert, behalve in de hoofdplaatz 
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der provincie en in de gemeenten Stad-.J.lmelo, 
SteenlDijk en Devmter, ook in de gemeente Hengelo. 

Gedepnteerde Staten der provincie wijzen de 
gemeenten aan, voor welke de militieraad te 
Jlengelo vergadert en bepalen den dag, waarop 
in die gemeente de in artikel 72 der Militiewet 1901 
vermelde zitting, nadat de in de hoofd plaats der 
provincie gehonden zitting ia afgeloopen, wordt 
geopend. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 20sten Jnni 19011. 

(get.) W I.L HELM INA, 

De Minister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 2 Juli 1903.) 

24 Juni 1903. BESLUIT, hondende machtiging 
op den Minister van Oorlog tot het met 
verlof hniswaarts zenden van miliciens der 
lichting van 1902. S. 160. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, van 22 J nni 1903, Kabinet, Litt. K • 0 

; 

Gelet op art. 110, eerste zinsnede, der Militie
wet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901), aange
vnld bij de wet van 20 Jnni 1902 (Staatsblad 
n°. 119); 

Gezien Onze Beslniten van 11 Maart 1903 
(Staatsblad n°. 82), en 11 Jnni 1903 (Staat,
/Jlad n°. 154); 

Machtigen Onzen Minister van Oorlog, om de 
miliciens der lichting van 1902, die zich thans 
nog krachtens Ons eerst vermeld bes! uit bij de 
regimenten der Vesting-Artillerie, het Korps 
Pantserfort-Artillerie en het Korps Pontonniers 

. onder de wapenen bevinden, overeeukomstigart.118 
van genoemde wet met verlof huiswaarts te zenden 
op 27 Juni 1903. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
nitvoering van dit beslnit, dat in het Staat.,blad 
en in de Staatscourant zal word~n geplaatst. 

Het Loo, den 24sten Jnni 1903. 

(get.) W IL H EL M I N A. 

JJe Minister oan Staat, Minister oan Oorlog, 
(get.) J. W. BERGANSIUS. 

( Uitgeg. 26 Juni 1903.) 

. 25 Juni 1903. BESLUIT, hondende nadere aan
vnlling van het Koninklijk besluit van 
26 Maart 18!15 (Staatsblad n°. 37), gewij
zi~ en aangevnld bij Koninklijk besluit van 
28 Maart 1899 (Staatablad n°. 88J, tot aan
wijzing van eenige getuigschriften en diplo
ma's, als bedoeld in de artikelen 3 en 9 
der wet van 25 December 1878 (Staatsblad 
n°. 222), hou.dende regeling der voorwBBrden 
tot verkrijging der bevoegdheid van arts, 
tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothe
kersbediende, aangevuld bij de wetten van 
28 Juni 1881 (Staatabtad n°. 103) en van 
26 October 1889 (Staatsblad n°. 137) en 
gewijzigd bij de wetten van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 261) en 21 Juni 1901 (Staats
blad n°. 157). S. 161. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 12 Mei 1903, n°. 3757 •, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 6, 8 en 9 der 
wet van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), 
houdende regeÜng der voorwaarden tot verkrij• 
ging der bevoegdheid van arts, tandmeester, 
apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, aan
gevuld bij de wetten van 28 Juni 1881 (Staat,
blad n°. 103) en van 26 October 1889 (Staats
blad u•. 187) en gewijzigd bij de wetten van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 261) en van 
21 Juni 1901 (Staatablad n°. 157); 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten der 
Rijks-Universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 Juni 1903, n•. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1903, n•. 4681, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Het bepaalde onder e in artikel 2 van 

het Koninklijk besluit van 26 Maart 1895 (Staats• 
blad n°. 87) wordt gelezen als volgt: 

het getuigschrift van .Doctor der gesammten 
Heilkunde" afgegeven overeenkomstig de voor• 
schriften van de • Verordnung der Oesterreichiechen 
Ministers für Cultus und Uuterricht" van 15 April 
1872 (Reichs Gesetzblatt 1872, Stück XXIT, n°. 57) 
of van de • Verordnung des Leiters de■ Ministe
riums für Cultus und Unterricht van 21 Decem
ber 1899, Z. 34. 951; 

Het bepaalde onder g in artikel 2 van het 
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Koninklijk beelnit van 26 Maart 1895 (Staata

blad n°. 87) wordt gelezen nis volgt: 
het getnigechrift van het met goed gevo)p: af• 

gelegd examen , bedoeld hij artikel 12 c, van de 
• wet ván 24 Januari 1838, betrekkelijk de uit
oefening der geneeeknndige wetenschappen in de 
kolonie Suriname" (Gouoernement8blad oa11 S•ri-
11ame 1838, n°. 2), of de akten van bevoegdheid . 
ale geneeskundige, heelkundige en verloskundige, 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van 
de verordening van 8 Mei 1896, reizelende de 
voorwaarden tot het verkrijgen der bevoegdheid 
van genees-, heel• en verlosknndige, tandheel
kundige, apotheker, leerling-apotheker en vroed
vrouw in de kolonie Suriname ( Gouoernement.r 
blad t1a1t Suriname 1896, n°. 24); 

2. Artikel 5 van het Koninklijk besluit van 
26 Maart 1895 (Staatablad n•. 87), gt,wijzigd en 
aangevuld bij One besluit van den 28eten Maart 
1899 (Staafsblaá n°. 88), wordt gelezen als volgt: 

Zij die in België, /Juitschland, Groot-Bri
tannië en Ierland, Fradrijk, ZIDiûerland, de 
P'ereenigde Staten van Noorá-Amerika, Suriname 

of Ouraçao na afgelegd examen het recht tot 
uitoefening ~er tandheelknost verkregen hebben, 
knnnen toegelaten worden tot het afleggen van 
het theoretisch namen in de tandheelkunde, be

doeld btj artikel 9 der wet nn 25 December 1878 
(Staatsblad n°. 222), op vertoon van een der na• 
volgende getuigschriften of diploma's: 

a. het getuigschrift van .eapaeité de dentiste"; 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften ven 
het ,Arr&té royal approovaot les programmes dee 
examens à snbir ponr l'obtention du eertifieat de 
capacité de dentiste, de drogniate et de sage-femme 
et prescri vant les rèttlea à snivre ponr ces e:ra• 
mens" van 30 December 1884 (Mo1titeur Beige 
van 6 Januari 188 5, n°. 6) en tevens van het 
diploma van .candidat en médecioe", af~ven 
overeenkomstig de voorschriften van de .Loi du 
10 Avril 1890, modifiée par celledn 3 Juillet 1891, 
snr Ja collation des grades académiq aes" ( .llo,,i
teur Beige van 5 Angnetns 1891, n°. 217); 

b. het diploma van .Approbation ale Zahnarzt", 
afi;cegeven overeenkomstig de voorschriften van de 
.Bekanntmachnng betreffend die Prüfnng der Zah
närzte für das Deuteche Reich", v~n 5 Jnli 1889; 

c. het getuigschrift of diploma, op grond waar
van inschrijving in • the dentiste register", be
doeld bij .the dentist& act, 1878 (41 en 42 Vict, 
cap. 33)", heeft plaats gehad, alsmede van_ het 
bewijs van die inschrijving; 

1903. 

d. het diploma van .chirurgien dentiste", af
gegeven overeen komatig de voorschriften van de 
.Loi eur l'e:rercice de la médecine" van 30 No
vember 1892 (Journal .officie/ de la Répv/Jlique 
Fraaçaue van 1 December 1892, n•. 326); 

e. het getuigschri ft van met goed gevol1t af• 
gelegd, .examen profl'tlsioooel des dentistea", af
gegeven overeenkomstig de voorschriften van het 
.Arrêté dn Conseil Fedéral Snisse concernant 
le reglement ponr les examens fédéran:r de méde
oine", van 19 Maart 1888; 

f. het diploma ·van .doctor of den tal medicine" 
verkregen aan het .Dental Department" of de 
.Faculty of dental medicine" der Harvard Univer• 
eity te Boaton (Maaaacluuetta\ ; 

g. het diploma van .doctor of den tal anrgery", 
verkre,i:en aan het .Dental Departmeot" der 
• University of Pennsylvania" te Pliiladelpltia 
(Pen,uyloania), aan het .f',ollege of dentistry" 
der • 0niversity of Michii;can" te .J.nn Arbor 
(Jlit:liigan) of aan het • Department of deutietry" 
der • Vanderbi)t Univereity" te Nadoille (Ten
neasee); 

,._ de akte van bevo~eid als taodheelknndige, 
afgegeven overeepkomstig de voorschriften van 
de • Verordening van 8 Mei 1896, regelende de 
voorwaarden tot het ve·rkrijgen der bevoegdheid 
van genees , heel- en verloskundige, tandheel
kundige, apotheker , leerlinp:-apotheker en vroed
vrouw in de kolonie Surina-," (GoKvernemnû
blaá oan Suriname, 1896, n°. 24); 

i . het ~tnigschrift van met goed gevolg af
gelegd examen, b~doeld bij ariikel 1, b, van de 
• Verordening regelende de uitoefoning der tand
heelkunst in de kolonie Curaçao" van 13 Juli 1887 
(Publit:JJtieblad oan Ouraçao, Anno 1887, n°. 22); 

Onze Minister van Bionenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoerinp: van ~it besluit hetwelk 
in het Staatsblad zal worden gepla\tet en waar
van afseb'rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het. Loo, den 25aten Juni 1903. 
(get.) W T L H E L MI "l A.. 

De Minuler nan Binnenlandsck Zaieft, 
(get.) KuYP&ll. 

( Uitgeg. 10 Juli 1903.) 

25 Juni 1908. BESLUIT, lloudende vaststelling 
eener voorloopige instructie voor de Land
weerdietrictscom mandanten. 

Wu WILHELMl~A, KNZ. 

Qp de voordracht van Onzen Minister van 
16 
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Staat, Minister van Oorlog van 20 Jnni 1903, 

Kabinet L-. B• 0 ; 

Gezien het Koninklijk ·beslnit van 29 Mei 1903, 

n°. 29; 
Hebben goedgevonden en verstaan, ter uitvoe

ring in zooverre vnn het bepaalde bij artikel 8 

van de .Landweerwet", vast te stellen de bij dit 
bealnit behoorende • Voorloopige J,utructie voor 
de Land,oeerdistrictacommandanten. 

Onse Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan, evenals van 

de daarbij vastgestelde • V oorloopige Instructie" 
afschrift zal worden gewoden aan Onzen Minister 
van Bionenlaodache Zaken en aan de Algemeene 

Rekenkamer. 
Het Loo, den 25 Jnoi 1903. 

(get.) WILHELMINA. 
/Je Minister van Staat, Jfi,iûter ran Oorlog, 

(get.) J. W. fü:RGANBIUS. 

&hoort bij Koninklijk besluit 

van 25 Juni 1903 o0
• 37. 

VOORLOOPIGE INSTRUCTIE 

VOOR DB 

LANDWEERDISTRICTSOOMMANDANTEN. 

Art. 1. De land weerdistrictscommandao t staat 
onmiddellijk onder de bevelen van de daartoe 
nader door Ons aan te wijzen antoriteit. 

2. De landweerdistrictscommandant is bevoegd, 

ten aanzien van alles wat aangaat het p~rsooeel 
en het materieel der landweer in zijn didrict, 

dieoatcorrespoodentie te voeren met de .daarbij 
betrokken bnrgerlijke en militaire antoriteiteo. 

3. · Hij heeft ten opzichte van de bevordering 
van, het verleeoen van verlof en het opleggen 
van straffen aan h_d peraoneel der land weer onder 
zijne bevelen, de bevoegdheid van een korpa
commandant; voor wat de straffen betreft met 

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 
21, 82 en 33 der Landweerwet. 

. 4. Hij verricht - met inachtneming van de, 
ter zake, ·door Onzen Minister van Oorlog te 

geven aanwijzingen en bevelen - de hiernavol
gende werkzaamheden als: 

a. het van de betrokken korpsen overnemen 
van het personeel dat voor · den · dienst bij de 
landweer beetemd wordt en dat in zijn district 
eene vaste wooopleats heeft. 

Van di_t personeel, alsmede van dat, . hetwelk, 
op grond van het bepaalde in art. 17 der L,wd-

weerwet, wordt ingedeeld bij or aangewezen voor 

de landweer, wordt door hem aanteekeni~ ge
houden; 

IJ. het iodeelen van het sob a bedoelde perso
neel . bij de verschillende compagnieën en afdee

liogen der verschillende wapensoorten, het wijzigen 
dier indeeling indien zolb tengevolge van woon

plaatsverandering van bedoeld personeel noodig 
is geworden, het bevorderen tot een graad of tot 

een hoogeren graad en het ontslaan van het 
land weerplichtig personeel beneden den rang van 

officier, alsmede het door t11sschenkomst van Onzen 
Commissaris in de provincie verstrekken van ge
~vens aan de burgemeesters der in zijn district 

gelegen gemeenten, noodig tot het aanl~n en 
bijhonden van het register bedoeld in art. 26 der 
Land weerwet ; 

c. het door tnsachenkomst van Onzen Commis
saris in de provincie verstrekken aan de burge

meesters der in zijn district gelegen gemeenten 

van de noodige opgaven betreffende het personeel 

van de landweer, hetwelk op grond van het be
paalde in artikel 11 der Land weer wet onder de 

wapenen moet worden geroepen ; 
d. het voorbereiden en het regelen van de 

oefeningen welke, op grond van het bepaalde in 
art. 11 der Land weer wet, door de onder zijne 

bevelen g,,stelde landweerafdeeliogen worden ge

honden - een en ander in verband met de 
door Onzen Minister van Oorlog vast te stellen 

oorlogsbestemming van die afdeelingen. 

Voor zooveel betreft de oefeningen bedoeld in 
art. 14, der wet, strekken zijne bemoeiingen zich 
nit over de oefening van alle landweerplichtigen 
in zijn district. Bijaldien in zijn district gevestigd 

zijn commandanten van afdeelingen niet tot de 
lanJ. weerinfanterie behoorende, geschiedt de voor
bereiding der oefeningen van die afdeelingen mede 
door hem - gehoord de evenbedoelde afdeelings
commandanten. 

Ingeval overeenkomstig het gestelde in de eerste 
zinsnede van art. 12 der wet, de oefeningen door 
de land weer te honden, in vereenigio11: met die 
van het leger geschieden, wordt bij de vorenbe

doelde voorbereiding rekening gebonden met de 
aan WIJZ1Df1;en , overeenkomstig de bevelen van 
Onzen Minist.er van Oorlog te geven door de 
betrokken autoriteiten van het leger; 

e. het ho11den van toezicht op de administra
tieve en andere werkzaamheden van de commao• 

danteo van landweerafdeelingen, die in zijn district 
hunne standplaats hebben ; 
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/. het honden van toezicht op de magazijnen , 
en wapendepots der land weer in het district, 
voor zoover in dit toezicht alsmede in het beheer 
niet op andere wijze door Onzen Minister van 
Oorlog is of wordt voorzien; 

g. het treffen van alle mlll\tregelen tot het 
waarborgen van de geoefendheid en de snelle 

· mobiliBBtie der onder zijne bevelen staande land
weerafdeelingen. Zoo noodig doet hij, in verband 
daargiede, voorstellen tot onderverdeeling van zijn 
district en eventnee) tot het aan brengen van 
wijziging in die onderverdeeling. 

5. Hij doet op den 15den Auguatilll van elk 
jaar venlag aan de in art. l bedoelde antoriteit, 
betreffende der verdeeling over zijn district van 
het personeel ·van het onder zijn bev~I staande 
bataljon landweerinfanterie, na de indeeling van 
de land weerplich tigen der jongste lichting; zoo 
noodig doet hij daarbij voorstellen tot het op 
sterkte brengen der kaders. 

6. Hij doet van alle buitengewone gebenrte
niBBen, de land weer in het district betreffende, 
onverwijld rapport aan de in art. 1 bedoelde 
antoriteit en, wanneer die belangrijk zijn, ook 
rechtstreeks aan Onzen Minister van Oorlog, 

7. Hij is bevoegd, zoo dikwijls dit in het 
belang van den dienst n~ig ia, zich te ver• 
plaatsen, mB!t&Zijnen en ani!ere gebouwen te be
treden, alamedè de daarin opgelegde voorraden te 
lnspeeteeren, een en ander voor zoover die voor 
den dienst der landweer in zijn diatrict bestemd zijn. 
• 8. Hij behoeft verlof van de in art. 1 bedoelde 
autoriteit om zich om persoonlijke redenen van 
zijne. standplaats te verwijderen. 

Bij dringende ·omatandigheden nochtans is- hij, 
wanneer hij niet in de standplaats van deze 
autoriteit ia gevestigd, bevoegd zich, zonder voor
afgaande machtiging, voor ten hoogste fJÏer dagen 
buiten zijne standplaatR te begeven; doch in dat 
geval geeft hij , vóór 1.ijn vertrek, _den dienat be
hoorlijk over aan dengene die, op grond van het 
bepaalde in de slotzinsnede van art. 8 der Land
weerwet door Onzen Minister tot de vervulling 
van zijne betrekking is aangewezen. 

9. Zoola.ng de toestand, omschreven in art. 5 

van het Koninklijk bealnit van 29 Mei 1903, · 
.n°. 29, wordt beatendi~, moet in vorenstaande 
voorloopige instructie worJen gelezen: 

voor .district": .groep van <listricten", voor 
.land weerdistrictscommandant": .commandant, 
aangewezen voor het bevel over eene groep van 
landweerdistricten"; 

terwijl, tijdens <leze periode, in de regeling der 
bevelvoering over de, bij mobili&atie, uit ver
schillende districten of groepen van diatricten te 
vormen bataljon& landweerinfanterie, door Onzen 
Minister van Oorlog zal worden voors:ien. 

Mij bekend, 
De Jlinuter 1Jan Staat, Minuter i-an Ourlo,, 

(gel.) J. W. BBRGA.NSIUS. 

25 Juni 1903. BESLUIT, houdende beslissing dat 
hij, die gekozen tot lid van den gemeenteraad, 
nevens zijn geloofsbrief niet hee~ overgelegd 
de verklarinir, bedoeld in art. 17, derde Jid 
der gemeentewet , niet ala lid van den ge• 

meenteraad kan worden toegelaten, ook al staat 
vast dat hij op het oogen blik van het onder
zoek zijner geloofsbrieven overeenkomstig 
art. 19, derde lid dier wet ingeuten was 
der gemeente. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingeateld door den 
raad der gemeente Bergen-op-Zo{)111, tegen het beslnit 
van Gedepnteerob Staten van Noord-Brabant d.d. 
11 December 1902, G, n°. 109, 2• afd., 3• bureau, 
waarbij met vernietiging van het besluit van ge
noemden raad van 21 November bevorena ia be
volen, dat A. So:ia:n, ala Jid van dien raad zal 
wor<len toegelaten ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, ndvies van 18 Maart 1903, 
n°. 34, en van 27 Mei 1903, n°. S4/20; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Juni 1903, 
n°. 4895, B.B.; 

Overwegende, dat de gemeenteraad van Berg,._ 
op-7,oom den 2laten November 1902 heeft besloten 
A. SoJa:RB niet toe te laten als lid van dien raad, 
waartoe hij gekozen was volgens proces-verbaal 
van stemming d.d. ló Juli 1902 omdat door 
hem nevens 1ijn geloofsbrief niet waa overgelegd 
eene verklaring van den bnrgemeeater, getuigende 
dat de verkozene gedurende het laatste aan zijne 
verkiezing voorafgaande jaar zijne woonplaats bin
nen de gemeente gehad heeft; 

dat Ge<leputeerde Staten bij hun aan hoofde 

dezes vermeld besluit, met vernietiging van even
vermeld raadsbesluit, hebben bevolen dat A. SollKIIS 
als lid van den gemeenteraad van Bergen-op-7,oom 
zal worden toegelaten ; 

dat Ge<lepnteerde Staten daarbij hebben over
wogen dat eene door S0J111:Rs aan den gemeente
raad, overgelegde verklaring .van burgemeester en 

16* 
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wethonders d.d. 13 November 1902 - dat nit 
het bevolkingaregieter bl~i:t, dat Soxns ale in• 
woner van Bn-gen•op-Zoom ie ingeschreven eedert 
12 October 1901 -, als vaststaande kan doen 
aannemen, dat Soxns van 12 Oetober 1902 af 
ingezeten ie der gemeente, als hebbende hij, over
eenkomstig art. 19 der geweentewet, gednrende 
het laatste jaar zijne woonplaats gehad binnen 
de gemeente, terwijl hij ook blijkens de overige 
door hem overgelegde stnkken voldoet aan de andere 
vereischten volgens gezegd art. 19 om lid 'l"BD 

den raad te knnnen zijn, dat hij echter in ge
breke ie moeten blij ven, overeenkomstig het voor
schrift van art. 17 der gemeentewet mede over 
te leggen eene verklaring van den bnrgemeester, 
getuigende, dat hij ged ureude hllt laatste jaar 
aan zijn verkiezing, zijnde Ui Jnli 1902, vooraf
gaande jaar, zijne woonplaats binnen de gemeente 
gehad heeft, dat het wettelijk voorschrift om aan 
den raad nevens den Jiteloofsbrief stukken over te 
leggen, die o. a. aanwijzing knnnen geven omtrent 
Nederlanderschap, leeftijd en ingezetenschap, het 
kennelijk doel heeft om aan den raad te onder
werpen oordeel en besli11ing -of de verkozene . 
voldoet aan te dien aanzien door de wet gestelde 
vereisohten; 

clat de gemeentewet in art. 19 vereischten stelt 
om lid van den raad te kUDnen zijn, alzoo waaraan 
voldaan moet zijn op het tijdstip voor het zitting
nemen in den raad en dat waar art. 17 der ge
meentewet overlegging vordert van een stuk, dat 
aantoont het voldoen aan een gelijk vereischte 
ten tijde der verkiei1ing en dos vroeger dan op · 
het bij art. 19 bedoelde tijdstip, de mogelijkheid 
zich voordoet, dat door dit atnk bewe::en wordt 
een toestand, die op het vroeger in art. 17 be
doelde tijdstip wel en op het latere in art. 19 
bedoelde tijdstip niet meer bestaat, gelijk ook de 
mogelijkheid, dat op het latere tijdstip een toe
stand blijkt te bestaan, waarvan het bestaan op 
het vroeger tijdatip niet door een ala in art. 17 
voorgeschreven stuk bewezen kan worden; 

dat in 1oodanig geval van verschil van toestand 
op de beide tijdstippen de vraag of een verkozene ' 
tot lid van den raad moet worden toegelaten, 
beslist moet worden overeenkomstig den toestand 
op het latere tijdstip voor het zitting nemen in 
den raad, · omdat aan art. 19 der gemeentewet 
het beginsel ten grondel&f( ligt, dat ten opzichte 
van de vereischten voor de toelating als raadslid 
niet met het tijdstip der verkiezing, doch met 
dat voor het siUiDfi nemen als raadslid rekening 

is te bonden, welk beginsel ie het neergelegde 
in art. 143 der Grond wet, bepalende, wat vereischt 
wordt om lid van den raad te kunnen zijn; 

dat de raad der gemeente Berg,m-op-Zoom van 
dit besluit van Gedeputeerde · Staten bij Ons in 
beroep is gekomen, daarbij aan voerende, dat het 
niet voldoende i1, dat men het ingezetenschap 

· bezit op het oogenblik der toelating, maar dat 
men krachtens art. 17 der gemeentewet reeds bij 
de verkiezing ingezetene, overeenkomstig ut. 19 
moet zijn; 

Overwegende, dat A. SoxBRB nevens zijnen ge• 
loofsbrief niet heeft overgelegd eene verklaring 
van den burgemeester getuigende, dat hij gedu
rende het laatste aan zijne verkiezing voorafgegane 
jaar zijne woonplaats binnen de gemeente B11rg,- . 
op-7-• heeft gehad ; 

dat hij d na niet aan het uitdrnkkelijk voor
schrift van art. 17, S• lid der gemeentewet heb
bende voldaan, terecht niet als lid van den ge
meenteraad ia toegelaten ; 

dat hiertegen niet kan afdoen een beroep op 
art. 19 der gemeentewet, volgens welke bepaling 
de gekozene bij de aanvaarding van het lidmaat
schap, ingezeten der gemeente moet zijn, hetgeen 
wordt aangenomen het geval te zijn, indien hij 
gedurende het laatst e jaar zijn woonplaats binnen 
de gemeente heeft gehad; 

dat al moge het beginsel, waarvan de wetgever 
bij het vaststellen van deze bepaling is uit~gaau, 
eenigezins verschillen van dat, waaraan art. 17 
uitdrukking geeft, daaruit toch geene zoodanige 
tegenstrijdigheid ontstaat, dat het niet mogelijk 
zoude zijn beide bepalingen tegelijk in toepassing 
te 'hrengen en . het dos niet geoorloofd mlJ.II: worden 
geacht voormelde bepaling van art. 17 eenvoudig 
op zijde te &ehuiven ; 

dat ook een beroep op art. 143 der Grond wet 
daartoe niet mag leiden omdat deze in 1887 tot 
stand gebracl)te bepaling niet kan strekken ter 
verklaring van een reeds van 1861 dagteekenend 
wetsartikel, terwijl dit artikel ook indi~n het zon 
knnnen geacht worden met een door de Grondwet 
gehuldigd beginsel in strijd te zijn, door het tweed1i 
additioneele artikel dier Grondwet gehandhaafd 
is en, zoolang het niet afgeschaft of door eene 
andere bepaling vervangen ie, behoort te worden 
nageleefd ; 

dat derhalve de door A. SoxERs overgelegde 
verklaring van burgemeester en wethouders van 
Bergn op-7,oom gedagteekend 13 November 1902, 
vermeldende, dat hij sinds 12 October lllül iu 
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het bevolkin~ster dier gemeen\e was inge
aehreven, daargelaten nog of dit atnk het bewijs 
oplevert dat hij ook gedurende dien tijd werkelijk 
sijne woonplaats in de gemeente heeft gehad, -
volgens de wet niet voldoende ia, omdat zou 
moeten blijken dat de gekozene reeda gedurende 
één jaar v6ór de verkiezing en dua te rekenen 
van 15 Jnli 1901 zijne woorq>laats binnen de 
gemeente heeft gehad ; 

Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en ve~taan: 
met vernietiging van het bestreden bealnit van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Bra/Jant te hand
haven het beslnit van den gemeenteraad van 
Ber!1tm·op-7,oom van 21 November 1902, waarbij 
A. Sox.11:BB niet ala lid van den gemeenteraad ia 
toegelaten. 

Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken ia 
belast enz. (W. v. B. A.) 

27 Ju11i 1903. WBT, houdende nadere vaststelling van het t:e8de hoofdstuk der Staat&begrooting 
voor het dienstjaar 1903. S. 162. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofdatok der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1903, betreffende het Departement van Marine, vastgesteld zooala hierna verkort volgt: 

l • Afd.: Kosten van beheer en administratie. . . • . . . . . . / 385,892.17 
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijke maritieme etablissementen • 6,564,970.-
3• Peraoneel der zeemacht. • • . . • . • . • • • . • • • 4,912,14,2.0li 
4• Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. Hydrographie • • 2,516,768,-
5• Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, enz. • 2,235,256.50 
6• Onvoorziene uitgaven . • . . . . 60,000.-

29 Juni 1903. W.11:T, tot w1,1z1g1ng van het 
tJjj fde hoofdstuk . der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 163. 

Bij deze wet worden de na volgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. tJer/wogd: 

.4rt. liO met/ 15,000. Árt. 51 met / 6,200. 

.4rt. 786 met / 6,200. .Ärl. 7S/ met / li,200 . 

.bt. 76 met/ 10,000. Ár#. 122 Înet / 9,000. 

.bt. 123 met / 3,300. .Ä.rt. 145 met f 4,100 . 

.4rt. 204 met / 20,000. 
IJ, tJermindei·d: 

bt. 130 met/ 711,000. 
Ten gevolge van voorachreven verhoogingen en 

vermindering wordt het totaal der 2de Afd. van 
dit hoofdstuk oerlwogd met / 21,200; dat der 
'4ie Afd. met / 21,400 ; dat der 9de Afd. met 
/ 20,000 en oeT11&indwd dat der 5de Afd. met 

/ 62,600. 

29 Juni 1903. WET, tot bekrachtiging van den 
ooderh.andaehen verkoop van een atnk voor
maligen vestinggrond te Breda aan de R. K. 
Parochie van de H. Barbara te Breda. S. 164. 

/ 16,671i,02S.681 

29 Juni lll0S. WBT, tot bekrachtiging van eene 
door den Staat met de Boowgrondmaatachappij 
.Laakkwartier", te '1 GratJenltage, ,i:esloten 
overeenkomst, in zake verkoop en koop van 
den voormaligen zuidwestelijken berm met 
bermsloot van den Rijksweg der late klaaae 
n°. 4, van •, GrafJen!lage nanr de HooTIIÓl'fll!1, 
toaachen de brug genaamd dti GalgAewl over 
de Laalcmole,uloot en de brug genaamd de 
Broe!ealootheul. S. 165 • 

29 Juni 1908. W11:T, houdende overbrenging 
van een gedeelte van den Rijksweg Meppel
Zwolle in beheer en onderhoud bij de ge
meente Mepp~l. S. 166. 

29 J•11i 1903. WBT, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorwea: van Din.zperloo naar Yar1-
1neld. S. 167. 

29 Ju11i 1908. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nnt der onteigening ten behoeve 
van de uitbreiding van het ■tation 011. S. 168. 
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29 Jui 1903. WBT, houdende verklaring van 
:liet algemeen nnt der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Egmond aan Zee over 
.,lllmaar naar Bergen. S. 169. 

29 Juiii 1903. WBT, houdende verklaring van 
het algemeen nnt der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Coe-oorden naar GtM8el• 
temijeo11en. S. 170. 

29 Juni 1903. WBT, houdende verklaring van 
het algemeen not der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Stada!tanaol naar 
Zuidbroek. S. 171. 

29 Juni 1903. WET, houdende wijziging der 
Indische Comptabiliteitswet. S. 17 2. 

Wu ,WILHELMINA, ENZ., •• ,j doen te weten: 

Alzoo Wij in overw~ng genomen hebben, dat 
het wenschelijk is uit de wet tot regeling van de 
wijze van beheer en verantwoording der geld
middelen van Nederlandacl,,.Indië (Staatablad 1895, 
n°. 145) te doen vervallen de bepalingen omtrent 
de bijdragen van Nederlandacl,,.Indië aan de mid
delen tot dekking van '• Rijks uitgaven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De artikelen 4 en 28 der Wft tot 

rfl!C6ling van de wijze van beheer en verantwoor
ding der geldmiddelen van Nederlandacl,,.lndië 
(Staatsblad 18115, n•. 145) worden ingetrokken. 

2. Aan de in artikel 1 genoemde wet wordt alii 
slotbepaling toegevoegd een artikel 100, luidende: 

Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel van .Indische Comptabiliteitswet." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 29sten Juni 1903. 

(!let.) W IL H EL M I N A. 

IJe Minister t1an Koloniën, (get.) Imi:NBURG. 

(Uitgeg. 10 Juli 1903.) 

211 Juni 1908. Jb:SLUIT, tot achorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Leelc, 
dd. 22 Jannari 1903, waarbij met ingang 
van 1 J oli 1903 is ingetrokken de gemeen
schappelijke regeling nopens de toelating van 
kinderen uit de gemeente Zuidlwrn op de 
openbare lagere achool te Enumatil. S. 173, 

Ge8clumt tot 1 Januari 1904. 

29 Juni 1908. BESLUIT, tot schorsing van het 
beslnit van den raad der gemeente Leek, 

dd. 22 Jannari 1903, waarbij met ingang 
van 1 J nli 1903 is ingetrokken de gemeen
schappelijke regeling nopens de toelating van 
kinderen uit de gemeente Oldekerk op de 
openbare lagere school te Enumatil. S. 17 4. 

Ge8ciwnt tot 1 Januari 1904. 

29 Juni 1903. ARRBST van den Hoogen · Raad 
der Nederlanden, houdende besliBBing dat 
met de woorden • na die teregtzitting" in 
art. 87 der onteigeningswet, 3• lid, blijk
baar wordt gedoeld op de terechtzitting, 
W811!'in het openbaar ministerie zijne conclusie 
nam, hetzij dit plaats had in de zittinp;, 
waarin het rapport werd uitgebracht, hetzij 
in eene binnen acht dagen daarna gehouden 
zitting. 

De Hooge Raad enz. ; 
Otier,oegende, dat tegen het vonnis, door de 

arrondissements-rechtbank te Rotterdam den 20sten 
Mei 1903 tnaschen partijen gewezen, als middelen 
van C8888tie zijn voorgesteld : 

I. Schending en verkeerde toepassing der artt. 87, 
40 en 41 der wet van 28 Angnstna 1851 (Staat8" 
blad n°. 125), de artt. 721, 783, 73i, en 738 B. W., 
- omdat de rechtbank, -, terwijl het servituut 
van overpad wordt l(eVesti!fd ten bate van het 
perceel, kadastraal bekend als gemeente Berg
ambacht sectie A, n°. 4458, ter plaatse waar de 
toegangsweg van en naar het dorp tJi.ans bestaat, -
te recht voor de waardevermindering Ivan dat 
niet-onteigend perceel (het Slot) schadelooBBtelling 
toekennende, te_n onrechte geene rekening hondt 
met de waardevermindering van de andere, even
eens niet-onteigende en aan eischer toebehoorende 
gronden , aan dezelfde zijde van Bergambacht 
(dorp) gelegen, te wier bate zelfs geen servitnnt 
van overpad wordt l(eVestigd, stellende de recht
bank als voorwaarde voor de toekenning van 
vergoeding Vl)Or die waardevermindering, dat die 
gronden tot de boerderij zonden moeten behooren, 
van daaruit zouden moeten worden geëxploiteerd 
en door de apoorb!lan daarvan gescheiden zouden_ 
moeten zijn; 

en II. Schending en verkeerde toepassing van 
art. 37 der wet van 28 ·A.ugnatua 1851 (Staat8-

blad n°. 121i) en art. 14 der wet v"n lö Mei 1829 
(Staat8blad n°. 28), houdende algemeene bepaiingen 
der wetgeving van het Koninkrijk , omdat de 
rechtbank - hoewel zij geen gebruik maakte 
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van de bevoegdheid, in art. 235 B. R. toeirekend, -
niet binnen veertien dagen na de terecbtzitting, 
waarop Jret rapport, bedoeld in het eerete Jid 
van art. 87 der wet van 28 Aoguetne (Staau
lJlad n•. 126), ie uitgebracht, uitspraak deed over 
de onteigening en schadeloosstelling ; 

Ten aanzie!} van het eerste middel : 
0., dat de gedaagde bij hare, na het onder

zoek der deeknndigen genomen conclusie, waar
naar in het bestreden vonnis wordt verwezen, 
heeft opgemerkt, dat, daar het doel dezer ont
eigening ie het maken van spoorweg en daar het 
station en de rangeerterreinen jniat op en bij de 
onteigende perceelen zullen komen te liggen, de_ 
schade, hierdoor, zoowel direct ah indirect, aan 

de boerderij van gedaagde te weeg gebracht, zeer 
belangrijk is, - dat de gedaagde deze schade 
dan ook schat op minstens / 60.- per hectare, 
of voor ruim zestig hectaren op f 3000.-, 
daarbij nog speciaal wijsende op .de boerderij in 
zijn geheel". 

0., dat de gedaagde, ale eiecher in C88satie, 
onder opmerking, dat ten behoeve van perceel 
sectie A, n°. 4453, . een overpad werd gevestigd, 
met schadeloosstelling van fl000.- voor waarde
vermindering van dit perceel wegens het bezwaar 
van een schadelijken om weg, zich beklaagt, dat 
ten aanzien der gronden, door hem bij pleidooi 
aangewezen als groot omstreeks zestig hectaren, 
en ten behoeve waarvan zelfs geen servituut van 
overpad werd verleend - niet evenzeer als ten 
aanzien van voormeld perceel sectie A, n•. 4468, 
snhadelooastelling wtgene waardevermindering ver
leend ia, terwijl deze gronden, volgens eischera 
vooratelling bij de rechtbank, met dat perceel 
sectie A, n°. 4463, één geheel ale boerderij uit
maakten; 

En ten aunzien van het tweede middel : 
0., dat uit het bestreden vonnis blijkt, dat 

terwijl het rapport door den rechter-commissaris 
was uitgebracht in de terechtzitting der rechtbank 
van den 30.ten April 1903 en de conclusie van 
het openbaar ministerie werd genomen ter terecht
zitting van den 6den Mei 1908, de rechtbank 
over de onteigening en de schadeloosstelling uit
sprMk deed den 20eten Mei 1903; 

0., dat dit niet in strijd ie met art. 37 der 
wet, regelende de onteigening ten algemeenen · 
nutte; 

O. toch, dat hierbij ia bepaald, dat het rapport 
door den rechter,commieearie wordt uitgebracht 
en de pleidooien worden gehouden in dezélfde 
terechtzitting, dat het openbaar ministerie zijne 
conclneiën neemt .in dezelfde terechtzitting of 
uiterlijk binnen acht dagen daarna" en daarop 
laat volgen, dat de rechtbank nitspraak doet 
• uiterlijk veertien ~n ua die terechtzitting''; 

O_, dat hiermede blijkbaar wordt gedoeld op 
de terechtzitting, waarin het openbaar ministerie 
zijne conclneiën nam, hetzij dit plaats bad in 
de zitting, waarin het rapport was uitgebracht, 
hetzij_ in eene binnen acbt dagen daarna gehouden 
terechtzitting, terwijl toch door . den wetgever 
niet kan zijn bedoeld, aan het openbaar ministerie 
de bevoegdheid te verleeneh door het voor zijne 
conclueiën ;nemen van een termijn van acht 
dagen den nan de rechtbank gegeven termijn van 
veertien dagen met dien termijn van acht dagen 
te ..-erkorten; 

0., dat doe ook het tweede middel van ca888tie 
is onaannemelijk; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt den eischer in cassatie in de kosten 

van casaatie. (W. v. 'T R. 7943.) 

1 Juli 1903. WETTEN, houdende natnralisatie van: 
,\ngo et I g nat z K nuf. S. 176. 
Joeeph • Eduard Bengsch. S. 176. 
Ednard Hertz. S. 177. 

0., dat de schadeloosstelling wegens waarde
vermindering van bedoelde gronden door de recht
bank ia geweigerd, op grond, onder andere, dat 
niet gebleken ia, dat deze, volgens gedaagde, ter • 
grootte van pina minus zeatig hectaren, bij de 
boerderij behooren en van daaruit worden ge
exploiteerd; 

Christiaan Jan ,Taeki. S.178. 
J oh an n G er ha r d L ö r t ze r. S. 179. 
Jean Bapti ste Charles de Pauw. 0., dat met deze feitelijke beslissing vervalt 

het bij de regt.bank door gedaagde gevoerd be
weren , dat wegens waardevermindering dezer 
gronden, ale met het perceel sectie A, n". 4458, 
één gebeel ale boerderij uitmakende, scbadelooa
etelling zoude moeten worden verleend, en dat 
op deze feitelijke beali■sing het eerste middel van 
cassatie afstuit; 

8. 180. . 

Richard Lewis. S. 181. 
Johann Bernhard Logemann. S.182. 
Wouter To Is ma. S. 183. 
J a c o b a J oh an n a Wil he I min a Her
# m i n e de R. o o , toeduwe van Mr. H er• 

m an n s J a co b ·C os te r. S. 184. 
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Carl Heinrich Friedrich Weber. 
s. 185. 

J o h n T at t ers a 11. S. 186. 
Joan Caspar Hubert van Wersch. 

s. 187. 
R n d o 1 f Ma :i: A 1 w i n O t to S c h u 1 z. 

s. 188. 
Lodewijk Willem van der Goes. 

S. 189. 
A 1 e :i: Meijer. S. 190. 
Bernard W i 1 he 1 m Grove. S. 191. 

3 Juli 1903. BESLUIT, betreffende het honden 
van parade bij gelegenheid van verjaardagen 
van H. M. de Koningin en van leJen van 
het Koninklijk Hnis. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Oorlog, van 29 Jnni 1903, Kabi-
11et Litt. H • • ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
.J.. In te trekken de bij kabinetareoeript van 4 No

vember 1890, n°. 153, verleende koninklijke _ 
machtiging ; 

B. Te bepalen : 
Art. 1. Op Zon• en . algemeen erkende Christe

lijke feestdagen zullen geen militaire oefeningen 
plaats hebben of wapenschonwingen worden ge
houden, tenzij znlks door Ons in bijzondere om
standigheden wordt bevolen. 

2. Wanneer de parade ter eere van de herden
king van Onzen geboortedag of van dien van een 
der Leden van het Koninklijk Huis zou moeten 
plaats hebben op een Zon• of algemeen erkenden 
Christelijken feestdag, zal die parade, op grond 
van het bepaalde in artikel 1 van dit besluit, 
worden gehouden op den eerstvolgenden werkdag. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de nit-. 
voering van dit bes! uit. 

Het Loo, den 3den Juli 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minuter van Staat, Minuter 11an Oorlog, 
(get.) J. W. B.lliRGANSIUS. 

treffende de snikerbeluting met het daarbij be
hoorend alotprotocol, van welke overeenkomst en 

. protokol, goedgekenrd bij de wet van 12 Januari 
1903 (Staat8blad n•. 18), een afdrnk met ver. 
taling aan dit besluit is gehecht; 

Gezien het mede in afJruk hierbijgaand proces
verhaal, met vertaling, van de nederlegging der 
akten van bekrachtiging, waaruit blijkt dat op ·· 
den in artikel 12, 2e lid der overeenkomst be
paalden dag, te weten op 1 Februari ] 903, waren 
nedergelegd de akten van bekrachtiging van België, 
Duit6ckland, Franftri,jk, Nederland, Groot-Britan• 
nië en Ierland, Oo6tenrijft-Hongarije en Italië; 

Overwegende dat op 13 Mei daaraan volgende, 
met onderling goedvinden der betrokken Staten, 
de nederlegging heeft phiats gehad der akte van 
bekrachtiging van Ztoeden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 30 Juni 1903, n°. 8356, 
Directie van het Protocol; 

Heb ben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde overeenkomst 

met het slotprotocol en het proces-verbaal van 
de nederlegging der akten van bekrachtiging te 
bevelen door plaatsing van dit beslnit in het 
Staat8blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van het• 
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 4den Juli 1903. 
(get.l WILHELMINA. 

De Minilter 
(g11t.) 

V.lliRTALING. 

11an Buitenlandse/ie ?,aften, 
R. MELVIL VAN LYNDEN . 

( Uitgeg. 16 Juli 1903.) 

Zijne Majesteit de Keizer van Dnitschland, Koning 
van Pruisen, in naam van het Dnitsche Keizerrijk; 
Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning van 
Bohemen, enz., enz., en Apostolisch Koning van 
Hongarije ; Zijne Majesteit de Koning der Belgen; 
Zijne Majesteit de Koning van Spanje en, in 
Hoogstdeszelfä naam, Hare Majesteit de Koningin, 

4 Juli 1903. BISLUIT, bevelende de plaatsing . Regentes van het Koninkrijk; de President der 
in het Staat8blad · van de te Bru88el op Fransche Repnbliek; Zijne Majesteit de Koning 
5 Maart 1902 mede door Nederland onder- van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
teekende overeenkomst betreffende de suiker- en Ierland, en der Britsche Overzeeache Bezittingen, 
beluting. S. 19.2. Keizer van Indië; Zijne Majesteit de Koning van 

Wu WILHELMINA, lliNZ. Italië; Hare Majesteit de Koningin der Neder-
Gezien de te Brus8el op 5 Maart 1902 'mede landen; Zijne Majesteit de Koning van Zweden 

door Nederland onderteekende overeenkomst be- · en Noorwegen, 
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Wenschende - eenerzijda gelijkheid te brengen 
in de onderlinge mededinginp: van beetwortelauiker 
en rietaniker van verschillende herkomst en - • 
anderzijda - de toeneming van het suikerverbruik 
te bevorderen ; 

Overwegende dat dit tweeledig resultaat slechts 
kan worden bereikt door afschaffing der premiën 
en door beperking der surtai:e; 

Hebben besloten tot dat doel eene Overeenkomst 
te sluiten en hebben tot Hunne Gevolmachtigd.en 
benoemd, te weten : 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen , in naam van het Duitsche 
Keizerrijk: 

den heer graaf V0N W .A.LL WITZ , Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
bij Zijne Majesteit den Koning dei· Belgen; 

den heer V0N Kou.NEB, Directeur bij het 
Kei1.erlijk Departement van Bnitenlandsche Zaken; 

den heer KüHN, Geheim-Opperregeeringsraad, 
Raad-Adviseur bij het Keizerlijk beheer der 
Schatkist. 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning 
van Bohemen, enz., enz , en Apostolisch Koning 
van Hongarije: 

voor Oostenrijk-Hongarije: 
den heer graaf KHEVENHÜLLEB MlliTSCH, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen. 

Voor Oostenrijk: 
den heer baron Jou.Ascu-KocH, Afdeelings

Chef bij het Keizerlijk-Koninklijk Ministerie van 
Financiën. 

Voor Hongarije : 
den heer V0N TOEPKB, Onder-Staatssecretaris 

bij het Koninklijk Hongaarsch Ministerie van 
Financiën. 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer graaf DE SHET DE NABYlliB, Minister 

Tan Financiën en Publieke Werken, Hoofd van 
het Kabinet; 

den heer CAPBLLl!l, Buitengewoon Gez~nt en 
Gevolgmachtigd Minister, Directeur-Generaal van 
Handel en Consulaatwezen bij het Ministerie van 
Bnitenlandsche Znken; 

den heer KEBEBS, Directeur-Generaal der In

voerrechten en Accijnzen bij het Ministerie van 
Financiën en Publieke Werken; 

den heer DE S1lET, Inspecteur-Gen~raal bij de 
Administratie der directe belastin!(lln , invoer
rechten en accijnzen bij het Ministerie van Finan
ciën en Publieke Werken; 

den heer B.BAUDUIN, Lid van de Kamer van 
Vertegenwoordigers, Indnatrieel. 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje en in 
Hoogstdeazelfs naam Hare Majesteit de Koningin, 
Regentea van het Koninkrijk: 

den heer DE VILLA UB.B.UTIA, Hoogatdeezelfa 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd. Mini~ter 
bij zijne Majesteit den Koning der Belgen. 

De President der Fmnsche Republiek: 
den heer GÉRARD, Buitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister bij ·zijne Majesteit den 
Koning der Belgen; 

den heer BoUSQUET, Oud-Staatsraad, Directeur• 
Generaal-Honorair der Invoerrechten; 

den heer DELATOUB. , Staatsraad , Directeur
Generaal der Bewaar• en Consignatiekas; 

den heer CoUBTIN, Staatsraad, Directeur-Gene
raal der Indirecte Belastingen bij het Ministerie 
van Financiën. 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd. 
Koninkrijk van Groot-Britann ië en Ierland , en 
der Britache Overzeesche Bezittingen, Keizer van 
Indië: 

den heer CoNBTANTINB PHIPPB, C. B., Hoogst
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd. 
Minister bij Zijne Majesteit den Koning der 
Belgen; 

Sir HENRY PBIHBOBB, K. C. B., C. S. 1.; 
Sir HlliNBY BEBGNB, K. C. M. G.; 
den heer A. A. PEARBON; 
den heer 'E. C. OzANNB, 
Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
den heer commandeur RoHE0 CANTAGALLI, 

Hoogatdeszelfs Bnitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister bij Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen; 

den heer commandeur EKILE MARAINP:, Lid 
van het. Italiaansche Parlement, Industrieel. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
den heer jonkheer voN PlliBTEL, Hoogat.derzelver 

Buitgewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

de heer mr. J. baron D'AULNIB DEB0UR0UILL, 
Hoogleeraar aan de Universiteit te Otrecht; 

den heer G. EscHAUZIER, Industrieel te 'sGra• 
venhage; 

den heer A. VAN RossuH, Industrieel te 

Hàarlem. 
Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 

Noorwegen: 
voor Zweden: 
den heer, graaf WRANGBL, Hoogstdeszelfs 
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Boitengewoon ~zant en Gevolmachtigd Minister 
bij Zijne Majesteit den Koninp: der Belgen ; 

den heer CHARLl!l8 TRANOIIBLL, Industrieel. 
Die, na elkander hnnne in goeden en behoor• 

lijken vorm bevonden wederzijdBCte volmachten 
te hebben medegedeeld, omtrent de navolgende 
artikelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge contracteerende Partijen ver
binden zich om, te rekenen van de in werking 
treding dezer Overeenkomst af, de directe en 
indirecte premiën welke de productie of de uitvoer 
van sniker tot dnsver genoten, af te schaffen en 
om tijdens den ganecben door dezer Overeen• 
komst geene dergelijke premiën te verleenen. Voor 
de toepaBBing dezer bepaling worden met sniker 
gelijkgesteld de met suiker bereide artikelen, 
zooals : confituren, chocolade, biacnita, geconden• 
aeerde melk en alle soortgelijke prodocten, waarin 
in eene aanmerkelijke verhouding suiker knoet
matig verwerkt ia. 

Onder de toepassi og van de voorgaande alinea 
vallen alle voordeelen , voor de verschillende 
categoriëo van voortbrengen middellijk of on• 
middellijk voort~loeiend uit de füocale wetgeving 
der Staten, voornamelijk : 

a. de recbtstreekscbe vergoedingen, toegekend 
bij nitvoer; 

ll. de rechtstreeksche vergoedingen, toegekend 
a11n de productie ; 

c. de vrijstellingen van belasting, j!eheel of 
iredeeltelijk, toegestaan voor een deel der voort
breng11elen van de fabricage; 

d. de winsten, voortspruitende uit productie 
boven het wettelijk rendement; 

e. de winsten, voortspruitende nit opdrijving 
van den drawback ; 

/ . de voordeelen, voortaprnitende nit elke sar
taxe van honger bedrag dan bij art. 8 is vastgesteld. 

2. De Hooge coutracteerende partijen verbinden 
zich het entrepotstelsel, onder onafgebroken toezicht 
·van de belastingambtenaren, zoowel bij dag als 
bij naoht, toe te paaaen op de auikerfubrieken en 
raffinuderijen, alsmede op de inrichtinp:en waarin 
sniker uit melasse wordt afgeacheideu. 

Te dien einde zullen de fabrieken zoodanig 
worden ingericht, dat daardoor elke waarborg 
verkregen "'.ordt tegen het heimelijk wegvoeren 
van suiker en· de ambtenaren zullen het recht 
van toegang hebben tot alle deelen der fabrieken. 

Er zullen contróleregist.en gebonden worden be
treffende één of meer stadiën van de fabricage, 
en de afgewerkte aniker zal worden opgeslagen 

in bijzondere . bergplaatsen, die eiken gewenachten 
waarborg van zekerheid opleveren. 

3. De Hooge contracteerende Partijen verbinden 
zich de anrtaxe t.e beperken tot een maximum van 
6 francs per 100 kilogram voor geraffineerde 
en daarmede gelijk te stellen 111iker en van 
5.50 francs voor de overige suikers, wordende 
onder anrta:i:e verstaan het verschil toBBChen het 
bedrag der recht.en of heffingen , waaraan bniten
landache suiker ia onderworpen en het bedrag 
der rechten of heffingen op binnenlaudsche suiker. 

Deze bepaling heeft geen betrekking op het 
bedrag der invoerrechten in landen, die geen 
suiker voortbrengen ; zij ia evenmin van toepas
sing op de bijproduct.en der fabricage en raffinage 
van suiker. 

4. De Hooge contracteerende Partijen verbinden 
zich de sniker afkomstig nit landen, die premiën 
op de productie of den uitvoer mochten ver
leenen, bij den invoer in bon gebied te belasten 
met een speciaal recht. 

Dit recht zal niet l~r mogen zijn dan het 
bedrag der directe of indirecte premiën, in het 
land van oorsprong verleend. De Hooge Partijen 
bebonden zich , ieder voor zooveel Haar aangaat, 
de bevoep:dheid voor om den in voer van ge
premieerde suiker te verbieden. 

Ter begrooting van het voordeel , eventueel 
voortvloeiende nit de surta:i:e vermeld bij art. 1, 
lett. /, wordt het bedrag, vastgesteld bij art. S, 
afgetrokken · van het bedrag dezer surta:i:e : de 
helft van het venchil wordt geacht de premie 
voor te stellen , hebbende echter de Permanente 
Commieaie, ingesteld bij art. 7, het recht om op 
verzoek van een contracteerenden Staat, het aldn1 
V11stgeatelde bedrag te herzien. 

5. De Hooge contracteerende Partijen verbinden 
zich wederzijds tegen het laagste recht van hno 
tarief van invoer toe te laten de suiker ufkomstig, 
hetzij n_it de contracteerende Staten, hetzij uit 
die aan genoemde Staten toebeboorende koloniën 
of besittingen, wélke geen premiën verleenen en 
op welke de verplichtingen omschreven in art. 8 
van toepassing zijn. 

Rietsuiker en beetwortelsuiker mogen niet aan 
verschillende rechten worden onderworpen. 

6. Spanje, Italië en Zweden worden vrijgesteld 
van de verplichtingen omachreven in de artt, 1, 
2 en 8, zoolang •ij geen suiker uitvoeren. 

Deze Staten verbinden zich hunne anikerwet• 
geving in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen dezer Overeenkomst binnen één jaar 
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- of zoo mogelijk vroeger - te rekenen van het 
tijdstip af, waarop de Permanente CommiBSie zal 
hebben nitgemaakt, dat de hierboven genoemd 
toeatand heeft opgehouden te bestaan. 

7. De Hooge contracteerende Partijen komen 
overeen eene Permanente Commissie in te stellen, 
aan welke wordt opgedragen te waken voor de 
uitvoering der bepalingen van deze Overeenkomst. 

Deze Commissie zal bestaan uit Gedelegeerden 
der verschillende contracteerende Staten, terwijl 
een Permanent Bnrean haar zal worden toegevoegd. 
De Commissie kiest haren voorzitter; zij zal te 
Brussel gevestigd zijn en na oproeping door den 
voorzitter bijeenkomen. 

De Gedelegeerden zullen in opdracht hebben: 
a. te constateeren of in de contracteerende 

Staten geenerlei directe of indirecte premie op de , 
productie of den uitvoer van suiker verleend wordt; 

b. te constateeren of de Staten, bedoeld bij 
art. 6 bij voortel nring verkeeren in het bijzonder 
geval bij evengemeld artikel voorzien ; 

c, het bestaan van premiën in niet toegetreden 
Staten te conetateeren en het bedrag daarvan te 
schatten met het oog op de toep888ing van art. 4; 

d. ad vies uit te brengen ter zake van geschil• 
punten; 

11. het onderzoeken van aanvragen om tot deze 
Unie te worden toegelaten, nitpande van Staten, 
die niet aan de tegenwoordi~ Overeenkomst 
hebben deelgenomen, 

Het Permanente Bureau zal belast worden met 
het verz~eleu , vertalen, rangschikken en pnbli
ceeren van de gegevens van eiken aard, betrekking 
hebbende op de wetgeving en de statistiek be
treffende de sniker, niet alleen van de contractee
rende maar ook van de andere Staten. 

Ter verzekering van de nitvoering der voren
staande bepalingen, zullen de Hooge contractee
rende Partijen langs diplomatieken weg aan de 
Belgische Rep:eering, die ze aan de Commissie 
zal doen toekomen, mededeeling doen van alle 
wetten, besluiten en reglementen betreffende de 
Snikerbelaating, die in hunne respectieve landen 
van kracht zijn of zullen worden, zoomede de 
statistische gegevens betrekking hebbende op het 
onderwerp dezer Overeenkomot. 

Elke der Hooge cootracteereode Partijen zal in 
de CommiBSie vertegenwoordigd kunnen worden 
door een Gedelegeerde of door een Gedelegeerde 
en één of meer toegevoegde Gedelegeerden. 

Oostenrijk en Hongarije zullen afzonderlijk nis 
contracteerende partijen beachouwd worden. 

De eerste bijeenkom&t der Commissie zal plaats 
hebben te Brussel op uitnoodiging van de Belgische 
Regeering, ten minste drie maanden v66r het in 
werking treden dezer Overeenkomst. 

De C'.,ommissie zal slechts in opdracht hebben 
te con1tateeren en te onderzoeken. Zij zal omtrent 
alle vragen, die haar zullen worden voorgelegd 
een venlag opmaken, dat zij aan de Belgische 
Regeering zal richten , die hetzelfde zal mede
deelen aan de belan11:hebbende Staten en, zoo een 
der Hooge contracteerende Partijen dit mocht 
verlangen, het bijeenkomen eener conferentie zal 
uitlokken, ter vaatstelling van de beslniten of 
maatregelen, door de omstandigheden noodzakelijk 
geworden. lntuascheo zullen de uitspraken en 
schattingen bedoeld bij de letters b en 11, voor 
de Contracteerende Staten een bindend karakter 
heb ben ; zij zn llen vaat!l:tBteld worden bij meerder
heid van stemmen, waarbij elke contracteerende 
Staat één stem nitbrengt en zij zullen van kracht 
worden uiterlijk na verloop van een termijn van 
2 maanden. In !!:tval een der contracteerende 
Staten het noodig mocht oordeelen in beroep te 
komen van eene besliuing der Commissie zal zij 
binnen acht dagen, na de gedane kennisgeving 
van gezegde beslissing, een nieuwe beraadslaging 
der Commissie uitlokken; deze zal onverwijld 
bijeenkomen en eene eiodbeslissin11: nemen binnen 
één maand te rekenen van den datum van het 
beroep. De nieuwe beslissing zal verbindend 
worden uiterlijk twee maanden na hare dag
teekening. - Dezelfde procednre zal gevolgd 
worden, voor zooveel betreft de aan~n tot 
toelating, bedoeld bij letter e. , 

De koaten voortvloeiende uit de organisatie en 
de werkzaamheden van het Permanent B11reau 
en van de Commissie - behalve de bezoldiging 
van en de vergoedingen aan de Gedelegeerden, 
die betaald zullen worden door hunne respec
tieve Regeeringeu - zullen door alle contrac
teerende Staten gedragen worden en omgesllll{en 
\"Olgens een door de Commissie vaat te etellen 
maatstaf. 

8. De Hooge contracteerende Partijen verbinden 
zich, zoo voor zieh zelven, ale voor Hare koloniën 
of bezittin~n, met uitzondering van de autonome 
koloniën van Groot· Britannië en Britsch-Oost
Indië, de noodige maatregelen te nemen om te 
beletten, dat gepremieerde suiker, die ie doorge
voerd over het grondgebied van een eonu-aotee
renden Staat, van de voordeele11 dezer Overeen
komst geniete op de markt van bestemming. De 
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Permanente Commissie zal te dien einde de 
nood.ige voorstellen doen. 

9. De Staten, die aan deze Overeenkomst geen 
deel hebben genomen, znllen tot toetreding wor
den toegelaten op hnnne aanvrage en na ganstig 
advies van de Permanente Commissie. 

De aanvrage ml langa diplomatieken w~ tot 
de Belgische Regeering gericht worden, die zioh 
in geval van toelating, belasten ml met het doen 
van mededeeling daarvan aan alle andere Regee
ringen. De toetreding zal van rechtswege mede

brengen, de aanvaarding van alle lasten en de 
toelating tot alle voordeelen in deze Overeenkomst 
omschreven en zal van krRCht worden op den 
laten September volgende op de verzending der 
kennisgeving door de Belgieehe Regeering aan de 
overige Staten. 

10. Deze Overeenkomst zal in werking treden 
op l September 1903. 

Zij zal van kra.cht blijven gednrende vijf jaren 
te rekenen van dien datum en, in geval geene der 
Hooge contracteerende Partijen twaalf maanden 
voor het verstrijken van evengemeld tijdvak van 

vijf jaren aan de Belgieehe Regeering haar voor
nemen ml hebben te kennen gegeven om hare 
werking te doen ophouden, ml zij alsnog van 
kracht blijven gedurende één jaar, en zoo ver
volgens van jaar tot jaar. · 

In geval een der contracteerende Staten de 
Overeenkomst mocht opzeggen, zal deze opzegging 
slechts ten aanzien van dien Staat gevolg hebben; 
de overige Staten zullen dan tot den S laten Oc

tober van het jaar waarin de opzegging plaats 
had, de bevoegdheid hebben kennis te geven van 
hun voornemen eveneens uit te treden, te rekenen 

van den leten September van het volgend jaar. 
Indien een dezer laatstbedoelde Staten van deze 
bevoegdheid mocht wenschen gebruik te maken, 
zal de Belgische Regeering binnen drie maanden 
de bijeenkomst eener conferentie te Brussel be
vorderen, die over de te nemen maatre11:elen zal 
hebben te bera&dolagen. 

11. De bepalingen dezer Overeenkomst zullen 
worden toegepast op de overzeesche provinciën, 
koloniën en vreemde bezittingen der Hooge con
tracteerende Partijen. Hienan zullen echter nit
gezondlll'd zijn de Britsche en Nederlandsche 
koloniën en bezittingen, behalve voor zooveel 
betreft de bepalingen, nedergelegd in de arti
kelen 5 en 8. 

De verhouding der Britsche en Nederlandsche 
koloniën en bezittingen tot de Overeenkomst wordt 

overigens bepaald door de verklaringen in het 

Slotprotocol opgenomen. 
12. De tenuitvoerlegging der wederzijdeehe 

verbintenissen, neergelegd in deze Overeenkomst, 
wordt voor zooveel noodig afhankelijk ge11teld 
van de vervulling der formaliteiten en voor
eehriften, n.atgeateld bij de constitntioneele wetten 
van elk der contracteerende Staten. 

Deze Overeenkomst zal worden bekrachtigd en 
de ratificatiën znllen worden nedergelegd te 
Br1188el bij het Ministerie van Bnitenlandsche 
Zaken op l Februari 1908 ofzoo mogelijk vroeger. 

Deze Overeenkomst zal slechts van rechtswege 
verbindend worden, wanneer zij bekrachtigd zal 
zijn, ten minate door die der contracteerende 
Staten, J.ie niet vallen onder de uitzonderings
-bepaling van art. 6. Ingeval één of meer der even• 
gemelde Staten hunne ratifi.catiiin niet binnen 
den voorschreven termijn mochten hebben neder
gelegd, zal de Belgische Rejteering onverwijld 
eene besli88ing van de overige onderteekenende 
Staten uitlokken, omlrent het van kracht ver
klaren van deze Overeenkomst tnsschen hen alleen. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevol
machtigden deze Overeenkomst hebben geteekend. 

Gedaan te Brussel, in een enkel exemplaar, 
den vijfden Maart negentien honderd en twee. 

Y oor DuittcMand: 
(!let.) Graaf VoN W ALL WITZ. 

VoN KonNBR. 

KüHN. 

Yoor Oottenrijk-Hm,garije-: 
Graaf KBBVENBÜLLER. 

Yoor Oostenrijk : 
JoRKASCH KocH. 

Yoor Hongarije: 
TOEPK& ALPRÉD. 

J' QOr België: 
Graaf DE SKET DE NAICYBll. 

CAPELLE. 
KBBl<RB. 

D. DE SKET. 
BEAUDUIN. 

Yoor Spa•je: 
W. R. DB VILLA URRUTU. 

r oor Franm/k : 
A. GbA&D. 
BOUBQ,UET. 
A. DELATOUll. 
COURTIN. 
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JToor Groot-Britannië: 

(get.) CONSTANTINÈ PHIPPS, 
H. W. PBili!ROSE. 
H. G. BERGNE. 
ARTHUR A. PEARS0N. 
E C. OZANNE. 

JT oor Italië : 
R. CANTAGALLI . 
E1nuo MARAtNI. 

Voor Nederland: 

R. V0N PESTBL. 
J . D'AULNIS DE BoUBOUILL. 
G. EscBAUZIER. 
A. VAN Rossu,1,1. 

JToor Zweden : 
Graaf WRANGKL. 
G. TBANCHJliLL. 

SLOTPROTOCOL. 

Op het punt staande om over te gaan tot 
het onderteekenen van de Overeenkomst betreffende 
de Suikerbelasting, ouder dat?teekening van heden 
gesloten tnsschen de Regeeringen van Dnitschland, 
Oostenrijk-Hongarije, België, Spanje, Frankrijk, 
Groot-Britannië, Italië, Nederland en Zweden, 
zijn de ondergeteekende Gevolmachtigden het vol
gende overeengekomen: 

Ten aanzien van artikel 3. 

Overwegende, dat het doel der Surtaxe ia, de 
binnenlaudsche markt van de suikervoortbrengende 
landen afdoende te beschermen , behouden de 
Hooge contracteerende Partijen, ieder voor zoo
veel Haar aangaat, zich de bevoegdheid voor 
eene verhooging van de Snrtaxe voor te stellen, 
voor het geval belangrijke hoeveelheden sniker, 
afkomstig nit een contracteerenden Staat, op haar 
gebied mochten worden ingevoerd, welke ver
hooging alleen zou mogen treffen de suiker af• 
komstig uit dien Staat. 

Het Toorstel zal moeten worden gericht tot de 
Permanente Commissie, welke binnen korten ter
mijn, bij meerderheid van stemmen, uitspraak 
zal doen over het al dan niet gegronde van den 
voorgestelden maatregel, over den d nur zijner 
werking en over het bedrag der verbooging, die 
de som van één franc per 100 kilogram niet 
zal mogen overschrijden. 

De Commissie zal hare goedkeuring slechte 
kunnen verleenen in het geval, dat de over
voering der bedoelde markt voortspruit uit eene 
werkelijke economische zwakte en niet het gevolg 

is van een kunstmatige opdrijving der prijzen, 
eweeggebracbt door een afspraak tnaschen produ~ 

centen. 

Ten aanzien van «rti!tel ll. 

A. - 1. De Regeering van Groot-Britannië 
verklaart, dat tijden_a den dàur der Overeenkomst 
geenerlei directe of indirecte premie zal worden 
verleend aan de suiker, afkomstig uit de Kroon
koloniën. 

2. Zij verklaart voorts, bij wijze van nit
zonderingsmaatregel, en zich in beginsel hare 
geheele vrijheid van handelen voorbehoudende, 
'foor zooveel aangaat de fiscale betrekkingen tns
achen het Vereenigd Koniukrijk en Zijne kolo
niën en bezittingen, dat tijdens den duur der 
Overeenkomst ÎI! het Vereenigd Koninkrijk geener• 
lei bevoorrechting zal worden toegekend aan de 
koloniale suiker tegenover de suiker, afkomstig 
uit contracteerende Staten. 

3. Zij verklaart ten slotte, dat de Overeen• 
komst door hare bemiddeling zal worden voorge
legd aan de autonome koloniën alsmede aan Oost
Indië, opdat de.ze in de gelegenheid zullen zijn 
hare goedkeuring er aan te hechten. 

Er is verstaan dat de Regeering van Zijne 
Britsche Majesteit de bevoegdheid heeft uit naam 
der Kroonkoloniën tot de Overeenkomst toe te 
treden. 

B. - De Nederlandsche Regeerin!!,' verklaart 
dat, tijdens den d,uur der Overeenkomst, geener
lei directe of indirecte premie zal worden toege
kend aan de suiker uit de N ede,·landsche koloniën 
en dat die suiker in Nederland niet zal worden 
toegelaten tegen een lager tarief dan dat, het
welk wordt toegepast op suiker, afkomstig uit 
contracteerende Staten. 

Dit slotprotocol, hetwelk tegelijk met de onder 
dagteekening van beden gesloten Overeenkomst 
zal worden bekrachtigd, zal worden beschouwd 
daarvan een integreerend deel uit te maken en 

. zal aezelfde kracht, waarde en duur hebben. 
Ten blijke waarvan de ondergeteekende Gevol

machtigden dit protocol hebben opgemaakt. 
Gedaan te Bru_B&eJ; · den vijfden Maart negentien 

honderd en twee. 
JT oor I>uitscliland: 

(get.) Graaf VoN w ALLWITZ. 
V ON KoEBNEB. 
KüHN. 

Voor OosÛ,u·ijlt-Hongarije : 
Graaf KHEVENHÜLLER. 
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Yoor Oo8tenrijk: 
(J/et.) Jo&KASCH-KocH. 

VERTALING. 

Yoor Hongaritfe: 
ToEPK.lli ALl!RÉD. 

Y oor België: 
Graaf DE 8.l[li:T DE NAEYER. 

CAPRLLE. 
K11:BJ1:B.S. 

D. DIi: SllKT. 

BEAUDUIN. 
Voor Spa11je: 

W. R. DE VILLA URRUTIA. 

Yoor Frankrijk: 
A. GÉRARD. 

BouBQ,uET. 
.A. DELATOUR. 
CoURTIN, 

Voor Groot-Britannië: 
CONSTANTINE PIDPPS. 
H. w. PRillROSE. 

H. G. BERGNE. 
ARTHUR A. PEARSON. 
E. C. OZANNE. 

Y oor Italië: 
R. CANTAGALLI. 
E111LIO M.~ RAINI. 

Yoor Nederlatul: 
R. VON PEST&L. 
J. D'AULNIS DE BouROUILL. 
G. ESCHAUZlll:R. 

A. VAN ROSBJ)ll. 

Voor z.o"de,,: 
Graaf WRANGEL. 
C. TKANCHELL. 

P R O C ES- V ER B A AL. 

Daar de contracteerende Partijen eenpariglijk 
hebben goedgevonden dat de nitwieseling der 
akten van bekrachtiging van de te Brussel op 
5 Maart 1902 onderteekende overeenkomsl; be- · 
treffende de suikerbelasting geschieden zoude door 
nederlegging van die akten in de archieven van 
het-Ministerie van Bnitenlandsche Zaken te Brnssel, 
is dit proces-verbaal van nederlegging te dien 
einde op gezegd Ministerie op heden 18 Juni 1902 
geopend. 

P. DE FAVl:REAt;. Op dienzelfden dag heeft 

de nederle~ing plaats gehad der akte 
van bekrachtiging van Z.M. den Koning 
der Belgen. 

Zijn achtereenvolgens ter nederlegging 

aangeboden : 

BftLow. Op 15 Januari 1903, de akte van 

bekrachtiging van Z. M. den Dnitschen 

Keizer, Koning van Prnisen. 
A. GfaARD. Op 29 Januari 1903, de akte 

van bekrachtiging van den President 

der Fransche Republiek. 
R. ~ON PESTKL. Op 30 Januari 1903, de akte 

· van bekrachtiging van H. M. de Ko

ningin der Nederlanden. 
CONSTANTINE "PHIPPS. Op 31 Januari 1903, 

de akte van bekrachtiging van Z. M. 
den Koning van het Vereenigd Konink
rijk var. Groot Britannië en Ierland en 

der Britsche overzeesche Bezittingen , 
Keizer van Indië, -onder de voorwaarden, 
vermeld in nevensgaande nota. 

T. B. KozlEBRODZKI. Op 31 Januari 11103, 
de akte van bekrachtiging van Z. M. de 

den Keizer van Oostenrijk, Koning van 

Bohemen enz. enz. en Apostolisch Koning 

van Hongarije. 
R. CANTAGALLI. Op 1 l<'ebruari 1903, de 

akt~ van bekrachtiging van Z. M. den 

Koning van Italië. 
Ingevolge art. 12 der overeenkomst van 5 Maart 

1902 is dit proOOll-verbaal onder dagteekening 

van heden gesloten. 
Brussel, den lsten Februari 1903. 

De Minüter van Buiten/. 7,aken van België, 
(g1tl) P. DIi: FAVEREAU. 

Bij de nederlegging der akte van bekrachtiging 
van Zijne Britsche Majesteit verklaart Zijne Excel

lentie de Gezant van Groot-Britannië het nood
r.akelijk om te boekstaven dat de Regeering van 
Zijne Britsche Majesteit onder geen beding de 

verplichting op zich zal nemen tot het heffen van 
rechten van gepremieerde suiker, die in het Ver
eenigd Koninkrijk mocht worden ingevoerd uit 
een der zelfstandige Britsche Koloniën. 

Hij verklaart wijdere dat hij er niet in zonde 
kunnen toestemmen dat eenig punt van geschil 
te dier zake zonde worden onderworpen aan de 
beslissing der krachtens artikel 7 in te stellen 
permanente commissie en dat de nederlegging 
van Zijner Majesteits akte van bekrachtiging van 
de overeenkomst geschiedt onder het uitdrukkelijk 
voorbehoud nedergelegd in bovenstaande verklaring. 
. Brnesel, den 3lsten Januari 1903. 
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7 Juli ·1903. Bi:sLUIT, houdende aanwijzing van 
eene heerbR!ln en vestiging van een kantoor 
van in-, nit- en doorvoer te Glane (gemeente 
Lo1ur.) S. 193. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van l Juli 1903, n°. 77, Invoerroohten 
en Accijnzen en Personeel ; 

Gezien de artikelen 37, 38, 44, 63, 64, 66 
en 76 der Algemeene wet van 26 Augnstns 1822 
(Staatablad n°. 38J, art. 97 der wet van 20 Juni 
1862 (Staatablad n°. 62), art. 35 der wet van 
20 J nli 1870 (Staatsblad n°. 127), art. 51 der 
wet van 25 J nli 1871 (Staat,blad n•. 92) en 
art. _l van het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
(Staatablad n°. 19), gewijzigd bij dat van 12 Maart 
1876 (Staalablad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50), 26 October 1854 
\ Staatablad n°. 140), 20 April 1863 (Staatsblad 

n°. 23), 16 September 1870 (Staat8blad n°. 161) 
en 19 December 1871 (Staatablad n°. 130); 

Mede gelet op artikel 8 van het Koninklijk 
besluit van 20 Mei 1869, n°. 29, gewijzigd bij 
dat van 3 November 1887, n°. 29; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. De spoorweg (tramweg) van Gronau 

over Loaaer naar Oldenzaal en IJenû:amp wordt 
aangewezen als heerbaan voor den invoer van 
goederen met spoor- (tram-) wagens. 

2. Te Glane, in de gemeente Lo11er, wordt 
gevestigd een kantoor : 

a. voor de inklaring van goederen, die langs 
den in art. 1 ~noemden spoorweg (tramweg) 
worden ingevoerd overeenkomstig Ons voormeld 
gewijzigd besluit van 26 Maart 1872; · 

b. voor den uitvoer langs genoemden spoorweg 
(tramweg) van alle goederen (met inbegrip van 
gedistilleerd, bier en wijn), ook met afschrijving 
of tero~f van deo accijns; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg 
(tramweg). 

3. Het in artikel 2 bedoeld kantoor wordt 
aangewezen voor waarneming door een kommiee
ontvanger der eerste categorie. 

4. Dit besluit treedt in werking op den vijf• 
tienden dag na dien der plaatsing in het 
Staataólad. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de oitvoering van dit be.luit, dat in het Staau-

~ en in de 8taat,courant zal worden ge-
1;.&tst. 
,'Het Loo, den 7den Juli 1903. 

(get.) W I L REL MINA. 

(get.) 
De Minister van Financiën, 

HARTE VAN TECKLBNBURG, 
( Uitgeg. 21 Juli 1903.) 

Juli 1903. Bl!lSLUIT, hondende beschikking op 
het beroep ingesteld door den Raad der 
gemeente W-if lt bij Duuratede, tegen het be
sluit van Gedepnteerde Staten van UtrecM, 

d.d. 29 Januari 1903, n°. 36, waarbij goed
kenring is onthouden aan de • Verordening 
omtrent geheelen of gecleeltelijkeu stilstand 
van jaarwedde in geval van ongesteldheid 
van onderwijzers bij het openbaar lager onder
wijs", vastgesteld in de openbare vergade
ring van den Raad der gemeente Wijlt bij 

Duuratede op 28 Juli 1902. S. 194. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep~ ingesteld door den 
Raad der gemeente Wijk bij Duuratede, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten va~ Utreclit 

d.d. 29 Januari 1903, n°. 36, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de • Verordening omtrent ge
heelen of gedeeltelijken stilstand van jaarwedde 
ingeval van ongesteldheid van onderwijzers bij 
Jiet openbaar lager onderwijs", vBBtgesteld in de 
ppenbare vergaderinic van den Raad der gemeente 
,JYijk bij Duul'ltede op 28 Juli 1902; 

Den Raad van State, Afdeelin11: voor de Ge• 
-schillen van Bestuur gehoord, ad vies van 13 Mei 
1903, n°. 75; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken van 4 Juli 1903, n°. 4507, 
afdeeling Onderwijs'; 

Overwegende, dat genoemde verordening be
paalt: .Ingeval onderwijzers bij het Openbaar Lager 
Onderwijs wegens ongesteldheid verhinderd zijn 
hunne betrekking waar te nemen, zal van hunne 
jaarwedde voor den tijd van ongesteldheid wor-
den ingehouden : · 

a. 1 f , gedeelte bij ongesteldheid van langer 
dan 30 dagen ; 

ó. • /, gedeelte bij ongesteldheid van langer 
dan 60 dagen ; 

c. het ~eele bedrag bij ongesteldheid van 
langer dan 90 dagen." 

dat Gedeputeerde Staten bij bovengenoemd be
sluit aan de verordening bonne goedkeuring 
hebben onthouden nit overweging: .dat de 
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Raad eener gemeente den onderwijzer niet kan 

verplichten een deel der kosten van het openbaar 
lager onderwijs te dragen door algeheele of ge-

. deeltelijke inhouding zijner jaarwedde; dat de 
verordening "1lheel in strijd ia roet artikel 26 
der wet regelende het lager onderwijs, ui~ hoofde 
dit artikel den onder wijzer eene vaste jaarwedde 

toelegt, die moet worden uitbetaald, zoolang de 

onderwijzer in dien■t der ~eente en niet oot. 

slagen ia" ; 
dat de Gemeenteraad tegen het besluit van 

Gedeputeerde Staten bij Ons beroep beeft inge

■teld, daarbij aan voerende, <lat waar de onder
wijzer door ongesteldheid ~n dienst doet en 

daardoor geen of minder salaris ontvangt, hij geen 
kosten voor lager onderwijs draagt ; dat de ge

meente, die voor de tijdelijke waarneming moet 
zorgen, bij de regeling, waarvan 11 ier sprake ia, 
nooit geldelijk voordeel kan trekken uit de on

gesteldheid dea onderwijzers; dat uit artikel 26 
der wet tot regeling van het lager onderwijs al

leen vol!!t, dat den onderwijzer zijne jaarwedde 

moet worden uitgekeerd, zoolaog hij zijne diensten 
praeateert; dat de termijn onder c genoemd , zoo 
ruim is gesteld , dat er in vele, zoo niet in alle 
gevallen alle grond zou bestaan, om den onder
wijzer, daaronder vallende, zelfs uit zijne betrek

king te ontslaan; dat de verordening niet in 
strijd is met de wet ; 

O ver wegende, dat de wet tot regeling van het 

lager r.nderwijs den gemeenteraad niet verbiedt 
om onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

eene regeling vaat te stellen omtrent gebeelen of 
gedeeltelijken stilstand van jaarwedde in geval ' 

van ongesteldheid van onderwijzers bij het open
baar lager onderwijs; en eene dergelijke r~ling 

derhalve niet is in strijd met de wet; dat er 
echter bezwaar bestaat, iroedkenring te hechten 

aan eene regelin~, waarbij 1 /, gedeelte der jaar

wedde wordt ingehouden bij ongesteldheid van 
langer dan 30 dagen, •t 

I 
gedeelten bij ongesteld

heid van langer dan 60 da,:en en het ,reheele 
bedrag bij ongesteldheid ~an lan"1lr dan 90 da,ren; 

dat het tocb niet billijk zou zijn ecnen onder
wij,.er in geval vnn ongesteldheid reeds bij eene 
ziekte van langer dan 80, 60 of 90 dagen respec
tievelijk ' /, gedeelte, • / 

1 
gedeelte of het ge

heele bedrag der jaarwedde in te honden; 
dat het aan den anderen kant ook niet wensche

lijk is de gemeentebest uren te verplichten, om 
den onder wijzer, die misschien gedurende langer 
dan een half jaar niet in staat i■ de diensten te 

bewijzen, waartoe hij is benoemd, niettemin de 

geheele jaarwedde uit te betalen ; 
Gezien de wet tot regeling van het lager onder

wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge

maakt in Staat16lad n°. 208 van het jaar 1901 ; 

Hebben goedgevonden verstaan : 
te bepalen, dat van 1 Angnstoa 1903 af, in• 

geval onderwijzers hij het openbaar lager onder
wijs in de gemeente Wijl& bij Duu,-1tede wegens 
ongesteldheid verhinderd zijn bonne betrekking 

waar te nemen, bonne jaarwedde gedurende het 
eente halfjaar geheel zal worden uitbetaald, ge
durende het tweede halfjaar voor de helft zal 
worden ingebonden en danrna geheel zal st,ilstaan. 

· Met inachtneming van de voorschriften der 

aangehaalde wet zal door den Gemeenteraad van 
Wijl& bij Dwu,-,tede onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten van Ut,-edt, wijziging kunnen worden 
gebracht in deze regeling, welke in ieder geval 

den Sisten .Jnli 1913 zal opbonden van kracht 
te zijn. 

Onze Minister van Binuenlandscbe Zaken is 
belaat met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat,blad "1lplaatst en te gelijk met de in 

hoofde dezea vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nede..tandaclte Staat,coo,-ant op

genomen zal worden en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State, af
deeling voor de geachillen van bestunr. 

Het Loo, den Baten Juli 1903. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

JJe M,inutw t1an Binnenlandaclte Zal&en, 

(get.) KUYPER. 

(Dïtgeg. 28 Juli 1903.) 

8 Juli 1903. BESLUIT, tot wijziginit van het 
algemeen reglement voor het vervoer op de 
spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 4 Jannari 1901 (Staat11Jladn°. 20), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 An
_f!Ustns 1901 (Staat,bl.ad n°. i0l). S. 196. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op · de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 16 No
vember 1902, L•. Q., afdeeling Spoorwegen; 

Gezien Onze besluiten •an 4 Januari 1901 
(Staatsblad n•. 20) en van 8 Angnatna 1901 
(Staat,b'laà n°. 201); 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 De
cember 1902, n°. 9); 
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Gelet op het nade1 rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 3 Juli 1903, n•. 187, 
afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verst.aan : 
Artikel 45 van het algemeen reglement voor 

het vervoer op de spoorwegen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 Jannari 1901 (Staat11• 

blad n°. 20), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
8 Augnstne 1901 (Stàatsblad n°. 201), te wijzi
gen eo opnieuw vast te stellen ale volgt: 

Bestelgoed. 

Àrt. 45. l. 1. Ale bestelgoed worden ver-
zonden: 

a. alle zendingen van niet meer dan 300 kilo
gram ~wicht, tenzij het vervoer ale ijl• of vracht
goed van volgens de tarieven naar hun gewicht 
daarvoor vatbare goederen nitdrnkkelijk gevraagd 
wordt ; 

b. zendingen van meer dan 300 kilogrammen 
gewicht, waarvoor dit door den bevrachter wordt 
verlangd; 

c: geld en gel Je waarden. 
2. De verzending geschiedt met een enkel adres 

of met een vrachtbrief. 
S 2. Van het vervoer ale bestelgoed zijn nitge

eloten : 
a. buskruit, munitiën en ernetvnnrwerken, als · 

genoemd in liijlage A van dit reglement; 
b. de in de bijlage B van dit reglement ge• 

noemde, voorwaardelijk ten uitvoer toegelaten 
goederen met uitzondering van giet, wijn en Ji. 
keuren in flesechen, sigaren, eet- en vleescbwareo, 
ledig teruggaande zakken, schilderijen, beelden en 
alle voorwerpen van koost. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nij verheid ie belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsbl,ad geplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den Beten J nli 1903. 

(get.) W I L H E L MIN A. 

De Min . van Waterstaat, Handel en. Nijoerlieid. 
(get.) DE MAREZ 0YENB, 

( Ui tgeg. 28 Juli 1903.) 

14 Juli 1903. WET, hondende goedkeuring van 
de met België gesloten overeenkomst tot 
wijziging der overeenkomst van 29 J ooi 189&, 
betreffende de verbetering van het kanaáJ. 
Ge,it-Ter Neuzen. S. 196. 
1903. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 8 Maart 1902 te 'e Gravenhage gesloten 
óvereenkomet tot wijziging der overeenkomst van 
2g Juni 1895, goedgekeurd bij de wet van 29 Ja
Dlnari 1897 (Staatsblad n°. 62) betreffende de 
vklrbeteriog van het kanaal van Gent naar Ter 

euzen de goedkeuring der Stoten-Generaal behoeft; 
Gelet op de tweede zinsnede van artikel 59 

dier Grond wet ; 
Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd de overeenkomst 

-den 8 Maart 1902 te 'e Gravenhage tneechen 
"'Nederland en België gesloten, gelijk die in afdruk 

Uij deze wet ie gevoegd. (1) 
2. Deze wet treedt iu werking op den dag 

Jlarer afkondiging. 
Lnaten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 14den Juli 1903. 

(get.) WILH'ELMIN A. 
/Je Minuter van Buitenlandse he Zaken, 

(.qet. ) R. MELVlL VAN LYNDEN. 
J)e Mittûler van Waterstaat, Handel en Nijoerlieid, 

(get.) DE MAREZ 0YJCNS. 

( Uitgeg. 5 Aug. 1903.) 

ló Juli 1903. BESLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeente Krommenie, welker 
bezit, ten behoeve van den vestingbouw, ver• 
eiecht wordt tot het maken van een weg 
langs de Kerks/oot van Krommenie naar Bu8cli. 
S. 197. 

lö Juli 1903. M1ss1vE van den Minister van 
Binoenlnndeche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende de 
toepassing van artikel 77 der Armenwet. 

In naoelnitiog aan het medegedeelde bij de 
missive van den Minister van Financiën van 
5 Maart 1903, knonen, naar het oordeel van dien 
Minister, volgens mededeeliog bij missive van den 
Minister van Biooenlandeche Zaken van ló Juli 
1903, n•. ó217, afdeeling B. B., de declaratiën 
wegens rijke- en provinciale bijdragen io de koeten 
van verpleging van behoeftige kr:iokziunigeo, als
mede de bevelschriften van betaliog wei:çcns het 
aandeel van het Rijk en de Provincie io de te 
,lier zake ontvangen bijdragen van l'articnlieren, 

(1) Deze overeenkomst in de Franeche taal, 
wordt hierna niet opgenomen, daar de bekend
making er van io de Nederlandeche taal oog bij 
Koninklijk besluit volgt. 

17 
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gerekend worden te behool'en tot de stnkken, die 
ingevolge artikel 77 dér Armenwet van zegel zijn 
vrijgesteld, wijl die declarntiën en bevelschriften 
in rnimen zin een nitvloeisel zijn van gemelde wet. 

18 Juli 190:l. M1ss1vE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
voorschriften van het Departement van Kolo
nién voor de uitvoering van de Militie• 
wet 1901. 

Bij brief van 10 Juli jl., L" C en D, n°. 37, 
deelt de Minister van Koloniën mij mede, de.t de 
Militiewet 11101 (Staat16laà o0

• 212 van 1901)" 
en de nlgemeeoe maatregel ve.n bestuur ter uit• 
voering de.arvnn , d.d. 2 December 1901 (Staata
blaà n°. 230), geene wijzigingen noodig gemaakt 
hebben in de vóór 1 Jannari 1902 gegolden heb
bende, van zijn departement ui~(\Rne voor• 
sohriften, waarop betrekking hebben de brieven 
van mijn departement van 6 Februari 1863, 
n°. 178, 10 April 1863, n°. 173 en 13 Juni · 
1866, n°. 223, 4de afdeeling M. 

Alleen zijn de modellen van de bij artikel 61, 
ee~ste zinsnede van voormelde wet bedoelde certi
ficaten in dien zin aangevuld, dat uit die certifi
caten thans blijkt voor hoe lang en op welken 
datum eventneele reëngagementen zijn aangegaan. 

Genoemde Minister merkt tevens op, dat nit 
den aard der zaak in de venehillende, v6ór 1 Ja
n ne.ri 1902 vnn zijn departement uitgegane aan• 
echrijvin j!;en en beschikkingen voor de daarin e.e.n
gehae.lde artikelen 15, 47, 48, li.O, 61, 53 en 86, 
on reapectievelijk artikel IS, 46, 46, 48, 49, 61 
rn 72 der wet van 1901 moet worden gelezen, 
terwijl znlks ook, waar noódig, in de modellen 
behoort te geschieden. 

De Minister van Koloniën brengt wijden onder 
mijne e.ànde.cht, dat het meermalen ia voorgekomen, 
dat de e.e.nvragen om certificaten tot vrijstelling 
wegens broederdienst op grond van on volledigheid 
van gegevens - waardoor de werkelijk bedoelde 

personen niet in de regi1ten konden worden op
~poord - aan ile burgemeesters ternirgezonden 
moesten worden ter e.e.nvulling. 

Ter voorkoming hiene.n gelieve U H.E.G. de 
bm-gemeesters der gemeenten in Uwe provincie 
er op te ·wijzen, dat het ter bevordering van eeoe 
vlugge afdoeuing noodig is, dat die aanvragen ' 
zoo volledig mogelijk zijn. 

Behalve den jnieten naam en de voornamen 
van den dieneoden of gediend hebbenden broeder 

f plaatsvervanger, moeten de bedoelde e.e.nvragen 
·ook nog behelzen dag, me.and en je.ar van geboorte, 

• het joe.r, we.e.rin de persoon, dien het geldt, in 
dienst .ia getreden en bij welk korps (b. v. Kolo• 
niaal Werfdepot of Kolonie.Ie Reaerve); en voorts, 
.zoo doenlijk, den naam van het lklhip en den 
datnm waarop hij naar Indië vertrok en c. q. zijn 
stamboeknnmmer e.lde.e.r. 

Geldt het personen, die als plaatsvervanger of 
e.la nnmmerverwissele.e.r dienen of hebben gediend, 
dan ze.! bovendien uit de aan vre.e.g moeten blijken, 
of het certificaat strekken moet tot vrijstelling 
van een broeder ve.n den verve.ngene, dan wel tot 
die van een eigen broeder van den vervanger. 

Met den inhoud van de beide voorgaande zin• 
sneden verzoek ik U, tegel ijker tijd de bnrgemeesten 
in kennis te atellen. 

De Mi"uter oan Binnenland.tche Zake.., 

Voor den Minister, 

I>e Secretarû•GeHeraal, (get.) DIJCKHBESTER. 

21 Juli 1903. W:rr, tot het onder de we.penen 
houden van ingelijfden bij de militie te land 
der· lichting van 1902, behoorende tot de 
onbereden korpsen, die ingevolge artikel 110, 
eerste zinsnede, der Militiewet 1901 onder 
de wapenen zijn gehonden. S; 198. 

Wu WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 

A!zoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 
ingevolge de bepaling '!an de tweede zinsnede van 
art. 110 der Militiewet 1901 , zoodra de inge
lijfden bij de militie te land, die overeenkomstig 
de bepaling van de eente zinsnede van dat arti
kel krachten■ Ons bevel onder de we.penen zijn 
gehouden of geroepen, zes weken onder de we.penen 
hebben doorgebracht, onverwijld een voorstel v11n 
wet aan de Staten-Generaal behoort te worden ge. 
da~n, om het onder de we.penen blijven van die 

. ingelijfden zoo veel noodig, te bepalen ; 
Zoo i1 het, dat Wij, den Raail van State, enz. 

&..Ïfl artikel. 

. De ingelijfden bij de militie te land der lich
ting van 1902, die inf!llvolge de bepaling van de 
eerste zinsnede van art. 110 Militiewet 190 l , 
knchtena On■ beslnit van den llden Maart 1903 
( Staatablad n°. 82) bij de onbereden korpsen onder 
de we.penen worden gebonden , blijven onder de 
we.penen tot vier maanden na den tijd waarop bij die 
korpten de ter volledige oefening ingelijfden lier 
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lichting van 1908 in werkelijken dienst zijn ge• 
st.eld, tenzij Wij zulks niet noodig achten. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 2laten Juli 1908. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mini8ter 11a11 Staat , Mini8ter van Oorwg, 

(get.) J. W. BJ:ROANSIUS. 

De Minister van Marine, (get.) Eu1s. 
De Minister 11a11 Binne11land8clie 7,a/&en, 

(get.) KUYPER. 
(Uitg~. 28 Juli 11108.) 

21 Juli 1903. fü:BLUIT, houdende machtiging op 
den Minister van Oorloit tot het met verlof 
huiswaarts zenden van miliciens der lichting 
van 1902. S. 199. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 21 J nli 1908, 
Kabinet, Litt. z• • ; 

Gelet op art. 110, eerste zinsnede, der Militie
wet 1901 (Staat8blad n°. 212 van 1901), aan• 
gevnld bij de wet van 20 J nni l 902 ( .staat8• 

6/ad n°. 119); 
Gezien Onze bealniten van 11 Maart 1903 

(Staat86lad n°. 82), 11 Juni 1903 (StaatJblad 

n°. 154) en 24 Juni 1908 (Staat8b/ad n•. 160); 
Machtigen Onzen Minister· van OorlOlf, om de 

miliciens der lichting van 1902, die zich thans 
nog krachtens Ons eerstvermeld besluit bij de 
regimenten der 'Infanterie, het Korps Genietroepen, 
het Korps Torpedisten en de compagniën Hospitaal
soldaten onder de wapenen bevinden, overeenkom
stig art. US van genoemde wet met verlof hnis
waarta te zenden op 25 Juli 1908. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
nitvoering van dit besluit, dat in het Staat3l,lad 
en in de Staat8courant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 21sten Jnli 11103. 
(get.) W IL H EL M I N A. 

De Minuter van Staat, Minuter 11an Oorlog, 
(get.) J. W. BEKGANSIUS, 

(Uitgeg . 24 Jwli 1908.) 

22 Juli 1903. WET, tot wijziging van het ac!&t8te 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst• 
jaar 11102. S. 200. 

22 J"li 1908. WET, tot nadere verhooging en 
aanvulling van het aclit8te hoofdstuk der 
Staatabegrooting voor het dienstjaar 1908. 
s. 201. 

Bij deze wet wordt het onderdeel 6 van art. 107, 
zooals het nader wordt omschreven, en het totaal 
der 17de Afd. van dit hoofdstuk f!erlwogd met 
/ 100,000, terwijl het eindcijfer nader wordt 
vastgesteld op / 25,421,086. 

22 Juli 1903. WET, tot beschikbaarstelling van 
f!elden , wegens verstrekkingen door het De
partement van Marine gedaan, voor den dienst 
van 1903. S. 202: 

Bij deze wet worden de gelden , tot een bedrag 
van / 81,24\l.08 voorbonden zijnde in 's Rijks 
schatkist, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen , ten behoeve van gemeld 
Departement voor den dienst van 1908 beschik
baar gesteld. 

22 Juli 1903. Wn, tot verhooging en wvs1gmg 
van het flijfde hoofdstuk der Stoatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1908. S. 208. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw 
artikel ad / 1850, het totaal der late Afd. 
alsmede het eindcijfer van dit hoofdstuk met ge• 
lijk bedrag f!er"°°fd. 

22 Juli 11108. W11T, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Frie8land. S. 204. 

Bij deze wet wordt de vo,reiachte bekrachtiging 
verleend tot l Januari 1907, aan de heffing ten 
behoeve der provincie Friealand van kanaal- en 
brnggelden bij de voormalige Zijl en aan de brug 
over de Boome te Nes in Utingeradeel en bij de 
Terbandsterbrug bij Heerenveen. 

22 Juli 1903. WET, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Frie8l1111d. S. 205. 

Bij deze wet wordt de vereiachte bekrachtiging 
verleend tot l _ Januari 1907, aan de heffing ten 
behoeve der provincie Friesland van kanaal- en 
brnggelden op het kanaal Harlingen- Leenwarden
Dokknm-Dokknmer Nien wezijlen. 

22 J"li 1908. W1:T, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Frie8land. S. 206. 

Bij deze wet wordt de vereiechte bekrachti~ng 
verleend tot l Januari 1907 , aan de heffing ten 
behoeve der provincie l<'riesland van kanaal-, 
brntr• en opslaggelden op de vaarwaters van 
Stroobos naar Leeuwarden, Sneek, Lemmer en 
Stavoren. 

17• 
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22 Jwli 1908. W-.:r, toi verhoogiug en wijziging 
van het ttoeede boofdatnk der Staatabegroo• 
ting voor het dienstjaar 190!3. S. 207 . 

Bij deze wet wordt na toevoeging van eenige 
artikelen het totaal der late Afd. van dit hoofd• 
stuk gebracht op/ 367,710 ; dat der 2de Afd. 
op/ 107,322.60; dat der 8de Afd. op/ 127,976; 
dat der lide Afd. op f 81i,990 en het eindcijfer 
op f 691,964.60. 

22 Juli 1903. WET, tot verbooging en wijzigins 
van het UTJt111de hoofd atuk B der Staats be• 
grooting voor het dienatjaar 1903. S. 208. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nienw 
artikel ad f 2983.76, het totaal der lste Afd. 
alsmede het eindcijfer van dit hoofdstuk met ge
lijk bed.rag oerlwogd. 

22 Jwli 1903. WET, tot verhooging en wijziging 
van het oiertk boofdetnk der Staalabegroo• 
ting voor het dienstjaar 1903. S. 209. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw 
artikel ad / 1100, het totaal der late Afd. 
alsmede het eindcijfer van di\ hoofdstuk met ge
lijk bed.rag ,erAoogd. 

22 Jwli 1903. W-.:r, tot verbooging en wi;i~1g1ng 
van het ee,de hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1903. S. 210. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nienw 
artikel ad / 1862.60 , het totaal der lete Afd •. 
alsmede het eindcijfer van dit hoofdstuk met ge• 
lijk bedrag ,erAoogil. 

22 Jwli 1903. Wu, tot verboogiog en W1Jz1gmg 
van het acht,te hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1903. S. 211. 

Hij deze wet wordt na toevoeging van een nienw 
artikel ad / 3300, het totaal der lste Afd. 
alamede het eindcijfer van dit hoofdstuk met ge
lijk bedrag oerlwogd. 

22 Juli 1903. WBT, tot verhooiting en wijziging 
van het dertla hoofdstuk der Staatabegrooting 
voor het dienstjaar 1903. S. 212. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw 
artikel ad / 212.60, het totaal der late Afd. 
alsmede het eindcijfer van dit hoofdstnk met ge• 
lijk bed.rag Hrhoogd. 

22 Jwli 1903. WBT, tot verbooging en WIJZlgtog 
van het r,ege,ade boofdatnk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1903. S. •213. 

l3ij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw · 

artikel ad / 287 6, het totaal der late Afd. 
alsmede het eindcijfer nn dit hoofdstnk met ge• 

lijk bedrag oerlwogd. 

22 Juli 1903. WBT, tot verhooging en wijziging 
van het tiende hoofdstuk der Staatabegrooting 
voor het dienstjaar 1903. S. 214. 

Bij deze wet wordt na toevoeging vo.n een nieo w 
artikel ad f 12lli, het totaal der lste Afd. 
alsmede het eindcijfer van dit hoofdstuk met ge

lijk bedl'&!t o,rlwogd. 

22 Juli 1903. BESLUIT, houdende wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk beslnit van 
31 December 1874 (Staat,blad n•. 281) tot 
vaststelling van bepalingen omtrent de be
zoldiging van de referendarissen en hoofd
commiezen, alsmede van de mindere ambte• 
naren en de bedienden bij de Ministerieele 
Departementen. S. 216. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van den Raad van Ministers 
van 12 Maart 190a , n°. 36 II , Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 14 April 
1903, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van den Raad van 
Miniatera van 20 J .nli 1903, n°. 36,. Kabinet; 

Overwegende, dat het wenacbelijk is het Konink• 
lijk beslnit van 31 December 1874 (Staat,blad 
n•. 231) te wijzigen en aan te vnllen; 

Hebben goedgevonden en . verstaan: 
Art. 1. Met wijziging van artikel l van voor• 

meld Koninklijk beslnit te beJ)l\len, dat de be
zoldiging bedraagt voor : 

de boden ten minste zeven honderd gulden en 
ten hoogste negen honderd gnlden 'a jaars; 

de vaste-knechts (de ad~iatent-boden en de por• 
tien hieronder begrepen) ten minste vierhonderd 
gulden en ten hoogste zeshonderd vijftig gnlden 

'a jaars. 
2. Artikel 2 van voormeld Koninklijk bealnit 

wordt gelezen als volgt : 
de bezoldiging der eerate• en tweede-klerken 

en der bedienden wordt, bij bekwaamheid, ge• 
acbiktheid en dienstijver verhoogd als volgt : 

van de eerate•klerken na 1, 3 en 6 jaren dienst 
in dien rang tot f 900, f 1000 .en / 1100 
'1 jaar1; 

van de tweede-klerken na 1 /., l, 2 en 3 jaren 
dienst in dien rang tot / 450, / 600, / 600 en 

/ 700 •• jaara; 
van de kamerbewaarders na 2, 4, 6 en 8 jaren 
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dienst in Jien rang tot / 1050, / 1100, / 1150-
en / 1200 's jaars; 

van de concierges na 2, 4 en 6 jaren dienst 
in dien rang tot/ 8ü0, / 900 en f950'sjaars; 

van de boden na 2, 4, 6 en 8 jaren dienst in 
dien rang tot /750.f 800,1850 en/900 'ajaars; 

van de vaste-knechts (de adaistent-boden en de 
portiers hieronder begrepen) na • /., 1, 2, S en 
4 jaren dienst in dien rang tot / 450, / 500,. 
f 550, / 600 en / 650 's jaars. 

Bij benoeming tot eene der voormelde betrek• 
lringen in den loop van een kwartaal worden de 
hiervoren vermelde tijd vakken geacht aan te vangen 
met den eersten dag van het kwartaal, volgende 
op dat, waarin de benóeming ia geschied. 

De op den dag der bekruchti~ing van dit besluit 
in dien1t zijnde ambtenaren en bedienden die, naar 
den regel in ·het eerste lid van dit artikel getiteld, 
aanspraak hebben op eene hoogere bezoldiging 
dan zij op genoemde dag genieten, worden in het 
genot gesteld van die hoogere bezoldiging, en wel : 

te rekenen van 1 April 1908, indien de aan• 
spraak dagteekent van 1 April 1903 of woeger; 

te rekenen van 1 Jnli 1908, indien de aanspraak 
dagteekent van het tijdvak tuaschen 1 April en 
2 Jnli 1908. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, belast 
met Je uitYoering van het tegenwoordig bealnit, 
hetwelk in het Staaublad en gelijktijdig in de 
Staatacourant zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de onderscheidene 
Ministerieele Departementen, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 22sten J oli 1903. 
(9et. ) W I L HE L MI NA. 

/Ie Mi•uter flan Binnenlandsche Zakn, 
Voorzitter Nn den Raad flan Ministers, 

(,get.) K UY l'BR. 

( Uitge9. 4 À"!1. 1903.) 

22 J"[j 1903. M1ss1VJ1: van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan den CommisSBris 
der Koningin in de provincie Zeeland, be
treffende militieplichtigheid en inschrijving 
voor de militie van vreemdelingen. 

Zie de mu8ÏDe flan 5 N011em/Jer 1902. 
Indien aangifte ter inschrijving voor de militie 

geschiedt van iemand, die geen Nederlander ia en 
van wien het, op grond van bekendheid met de 
nationaliteitswetgeving van den bij de zaak be
trokken Staat, voor Burgemeester eu W ethooders 

niet twijfelachtig ia, dat hij behoort tot een der 
Staten, bedoeld in art. 15, 1°., der Militiewet 
1901 (Staataolad n°. 212 van 1901), dan zal in 
den regel wel kunnen worden aangenomen, dat 
hij of •zij, die de aangifte doet, niet of ni11t vol
doende met deze omstandigheid bekend ia. In zulk 
geval ligt het voor de hand, dat dienaangaande 
door Borgeme1:ster en W ethonderz aan de belang
hebbenJen de noodil(e inlichting worde . verstrekt 
bij de afgifte van het bewijs model n•. 2 (derd4 
9na1), voorgeschreven bij art. 11 van het Koninklijk 
bealnit van 2 December 1901 ( Staatablad n°. 230). 

Mocht echter hij of zij, die de aangifte doet, 
ondanks de verstrekte inlichting, nadrnkkelijk 
verlangen, dat aan de aangifte gevolg worde ge• 
geven door inschrijving, dan kan, ook naar mijn 
oordeel, deze laatste niet worden geweigerd en 
zoo de inschrijving niet ongedaan knnnen worden 
gemaakt, dan op aanvrage van belanghebbenden, 
bij Bnrgemeester en Wethondert1 v66r de sluiting 

. voor goed van het inschrij vingsrel(ister, of bij den 
Commissaris der Koningin in de provincie inge
diend v66r den a:fl.oop yan den tijd, bij de laatste 
zinsnede van art. 24 der Militiewet bepaald. 

In een geval, als in de voorgaande alinea van 
dit schrijven wordt bedoeld en dat zich zeker 
hoogst zeldzaam zal voordoen, is het intnsschen 
wenschelijk, dat van de gedane inschrijving door 
Burgemeester en Wethouders zoodra mogelijk 
kennis worde gegeven aan den Commissaris der 
Koningin, met vermelding van de bijzonderheden; 
welke zich daarbij hebben voor~edaan. 

Bekendheid met die bijzonderheden zal lo.atst• 
genoemde in de gelegenheid stellen te beoordeelen 
of de opvatting van Bnrgemeeeter en Wethouders 
juist is ; of het wenschelijk is belanghebbenden 
nader ter zake te doen inlichten en hen te doen 
wijzen op de bevoegdheid, welke zij aan de slot
bepalingen van artt. 23 en 2,} der Militiewet 
kunnen ontleenen, en of er aanl~iding bestaat het 

. geval te mijner kennis te brengen, opdat mijner• 
zijde kunne wol"den nagegaan, of er termen zijn, 
door tosschenkomst van den Minister van Bniten• 
landsche Zaken de Regeering van den Staat, tot 

· welken de ingeschrevene ~ht wordt te behooren, 
. met de inschrijving en de reden, die er toe geleid 
heeft, bekend te maken. 

Ik heb de eer het bovenstaande te doen strekken 
in antwoord op het in margine vermeld schrijven. 

J)e Mini1ter flan Binnenlantkcl,e Zaken, 
Voqr den Minister, 

IJe Secretaru-GeMraal, (get.) DIJCKXKEBTEK. 
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22 Juli 1903. .BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Stalen der 
provincie Noordholland, waarbij is verklaard 
dat F. L. FAAS, wegens het verlies van een 
der vereischten genoemd in art. 19 der ge
meentewet (iogezdensch.ap), heeft opgebonden 
lid te zijn van den raad der gemeente Haar
lemmermeer. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
F. L. FAAS, te Haarlemmermeer tegen het besluit 
TBD Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 
11 Maart 1903, n°. 125, waarbij hij met ver• 
nietiging van het besluit van den raad der ge
meente Haarlemmermeer van 26 Februari te voren, 
is vervallen verklaard van het lidmaatschap van 
dien Raad; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geachillen 
van bestuur, gehoord, advies van 8. J nli 11)03, 
n•. 113; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binoeolaodscho Zaken van 20 Juli 1903, n°. 5523, 
afd. B. B.; 

Overwegende dat nadat F. L. FAAS, lid van 
den raad der gemeente Haarlemmn-meer, op 15 J ali 
1902 zich met zijn geheele gezin en inboedel in 
de · gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

had gevestigd, terwijl hij ook aangifte bij de be
trokken gemeentebeslureo had gedaan ter af- en 
inschrijving op de bevolkingsregisters, hij, over
mits hij de kennisgeving, bedoeld in art. 25, 
late lid der gemeentewet niet had gedaan, door 
bnrgemeeèttr en wethouders overeenkomstig het 
Sde ,lid van dat artikel den 17 Jan nari 1903 is 
gewaarschuwd; 

da~ . FAAS ingevolge art. ll5, 4de lid de zaak 
aan den raad van Haarlemmermeer heeft onder• 
worpen; 

dat deze, zich vereenigende met de bewering 
van FAAS dat z~ne wettelijke woonplRats of do• 
micilie is gevesti!td gebleven te Haarlemmer111eer 
eu hij alleen zijn werkelijk verblijf heeft over
gebracht naar Haarlemmerliede en Spaarnf/XJllde, 

bij besluit van 26 Februari 1903 heeft verklaard 
dat FAAS zijn lidmaatschap van den raad niet 
heeft verloren en er dos voor burgemeester en 
wethouders geen grond bestaat om eeoe nieuwe 
keuze te bevelen ; 

dat nadat de burgemeester van Haarlemmermeer 

tep;en dit besluit van den raad schriftelijk bezwaren 
bij Gedeputeerde Staten had ingediend, deze bij 
besluit van 11 Maart 11103, n°. 126, hebben be-

sloten met vernietiging van bedoeld besluit van 
den raad der gemeente Haarlemmermeer, FAAS 
vervallen te verklaren van het lidmaatschap van 
den raad; 

dat Gedeputeerde Staten . daarbij heb beo over
wogen dat ingevolge art. 19 van de gemeentewet 
alleen diegenen lid van den raad kunnen zijn, 
die gedurende het laatste jaar hunne woonplaats 
binnen de gemeente hadden en ingevolge art. 24 
lees 25, late lid dierzelfde wet, een lid van den 
raad één der in art. 19 vermelde vereiachten ver
JieZènde, ophoudt lid te zijn; 

dat het begrip • woonplaats" ia de gemeentewet 
niet nader is omschreven en uit de geschiedenis 
dier wet ook niet kan ·worden afgeleid, zoodat 
dit begrip zal moeten worden opgevat, zooals het 
is bedoeld in art. 75 van het Burgerlijk Wetboek; 

dat volgens dit wetsartikel de verandering VBO 

woonplaats zal stand grijpen door de werkelijke 
woning in eene andere plaats, gevoegd bij het 
voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen; 

dat de bovenmedegedeclde feiten, namelijk dat 
J!'. L. Fus zich met zijn geheele gezin en inboedel 
heeft gevestigd te Haarlemmerliede en Spaar,s,ooude 

eu dat hij zich van het bevolkingsregister te Haar

lemmermeer heeft doen afschrijven en zich heeft 
laten inachrijven in dat van Haarlemmerliede en 
SpaarntOUIUie, opleveren eene verandering van 
woonplaats als in voormeld wetsBl"tikel is om
achreveo en mitsdien ook als zoodanig moeten 
worden opgevat in den zin der gemeentewet, ter
wijl de omstandigheid dat hij zijn bedrijf in de 
gemeente Haarlemmermeer blijft uitoefenen ter 
zake niet kan afdoen; 

dat immers niet de nitoefening van een bedrijf, 
dat zelfs in meer dan ééne gemeente kan pl11ats 
hebben, maar nitolnitenil het werkelijk wonen in 
eene gemeente gevoegd bij het voóroemen om er 
hoofdverblijf te hebben, over de woonplBBts en 
dos ook over het ingezetenschap beslist; 

dat derhalve F. L. Fus niet ale ingezetene 
der gemeente Haarlemmermeer kan beschouwd 
worden en alzoo één der vereischten mist, ge
vorderd voor het lidmaatschap van den raad dier 
gemeente; 

dat van dit bes! oit van Gedeputeerde Staten 
F. L. Fils bij Ons in beroep is gekomen daBl"bij 
aanvoerende dat hij alleen zijn feitelijk doch niet 
zijn hoofdverblijf van Haarlemmermeer, waar hij 
alleen overdag in zijn aldaar gelegen molen tot 
uitoefening van zijn graan• en meelhandel vertoeft, 
naar Haarlemmerliede en Spaam'IIJOUde heeft over• 
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gebracht, zich daarbij beroepende op de ometan

digheid dat bij zelf op zijn verboiebiljet heeft 
ingevuld, nadat zulks te Haarlemmermeer gewei
gerd was, dat hij zijn wettig domici/ie geveetigd 
wil houden te Haarlemmermeer; 

Overwegende dat volgene art. 25 der gemeente 

wet een lid van den raad een der in art. 19 
vermelde vereiechten verliezende , ophoudt lid 
te zijn; 

dat tot die vereiechten behoort, dat wen moet 
zijn ingezeten der gemeente, waaronder volgene 
art. 19, 3de lid te 7erataan is dat men gedurende 

het laatete jaar zijne woonplaats binnen de ge
meente heeft gehad ; 

dat het begrip van • woonplaats" volgene de 
bepalingen van het Burgep\ijk Wetboek te ver

klaren is en dus de artt. 74., 75 en 76 -rnn dit 
wetboek hier toepassing moeten vinden; 

dat het in deze vaststaat dat appellant in Juli 
1902 zijne werkelijke woning van Haarlemmermeer 

naar Haarlemmerliede heéft overgebracht en dat, 
waar niet blijkt dat appellant ook nog in eene 
andere gemeente eenè woning had, nit de vestiging 
te Haarlemmerliede met zijn gezin en zijn geheelen 

inboedel des appellante voornemen moet worden 
afgeleid om in deze gemeente zijn hoofdverblijf 
te hebben ; 

dat het voornemen van verandering der wer
kelijke woonplaats zelfs in des appellante verkla

ring bij het bevolkingsregister te Haarlemmerliede 

op 15 Juli 1902 uitdrukkelijk is te kennen ge
geven en dat de toevoeging dat het tl7ettig do

micilie te Haarlemmermeer gevestigd bleef, daarin 
geene verandering kan brengen, eensdeele omdat 

het begrip van wettig domicilie geheel onbestemd 
ia en zoo daaronder wettelijk domicilie te ver
staan is (waarvan sprake is in de artt. 77, 7&, 

79 en 81 B. W.) in deze alle toepassing miet; 

anderdeels omdat de bedoeling om de werkelijke 
woonplaats, dat is in deze het hoofdverblijf, naar 
Haarlemmerliede over te brengen in verband met 

het feit der vestiging aldaar en, al bleef appel
lant te Haarlemmermeer een bedrijf uitoefenen, 
in deze volkomen duidelijk blijkt en appell&n.t 
niet nit eene door hemzelven afgelegde verldJ,l. 
ring zich een recht zou kunnen scheppen met de 
omstandigheden, waarnaar door de wet verwezen 
wordt, in strijd; 

dat Gedeputeerde Staten du, terecht hebben 
beslist, dat appellant heeft opgehouden lid van 
den gemeenteraad van Haarlemmermeer te zijn; 

. Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
bilt bestreden besioit te handhaven. 

'Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ie 
b~st enz. (W. v. B. A.) 

2ä:iJuli 1903. WET, hondende spoorwegaanleg 

en exploratie van het Lawagebied in Surinamd 

door het gouvernement en overneming van 

de rechten en verplichtingen der Maatschappij 
Sn.rinarue. S. 216. 

28 Juli 1903. Wwr, hondende verhooging van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
S•riname voor het dienstjaar 1903. S. 217. 

23 Juli 1903. WET, houdende verhooging van 
het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1903. S. 218. 

23 Juli 1903. W11:T, houdende decentralisatie van 
het bestuur in Nederlandaclvlndië. S. 219. 

Bijl. Hand. 2• kamer 1901/1902, n°. 229, 1-3; 
1902/1903, n°. 30, l-4,, 

Hand. id. 1902/1903, bladz. 1188-ll99. 
Ha11d. l• Kamer 1902/1903, bladz. 309, 335, 

350, 353. 
W1, WILHELMINA., ENZ ••• , doen te weten: 
A.lzoo Wij in overweging ge'nomen hebben, dat 

het wenschelijk is om in Nederlandaclvlndüi voor 

gewesten of gedeelten van geweaten de gelegenheid 

te openen om tot zelfbestuur te geraken ; 
Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 

A.rt. I. Jo het Reglement op het beleid der 
regeering van Nederlandach-Indië, vastgesteld bij 

· ie wet van 2 September 1854 (Staatsblad n°. 129), 
worden na artikel 68 drie artikelen ingelascht, 

luidende als volgt : 
Àrt. 68 a, Naarmate de omstandigheden het 

toelaten, worden voor geweaten of gedeelten van 

gewesten geldmiddelen afgezonderd nit die, be
doeld in art. 66, ten einde, als eigen geldmiddelen 
van het betrokken gebied, te strekken ter voor

ziening in bijzondere behoeften van dat p;ebied. 
De aan wijzing van de gewesten of gedeelten 

van gewesten, wSBrop de voorgaande bepaling 
zal worden toegepast, van de daarvoor ~r te 
zonderen geldmiddelen en van de behoeften , 
waarin niet meer nit de algemeene geldmiddelen 
van Nederlantkich-Indië zal worden voorzien; ge
schiedt bij ordonnantie . 

.J.1·t. 68 b. Het beheer en de verautwoording 
der eigen· geldmiddelen van gewesten of gedeelten 
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vao geweateo wordeo bij algemeene verordening 
geregeld eo aao het toezicht vao de Algemeeoe 
Rekeokamer onderworpen, voor zoover io het toe
zicht over de veraotwoordiog der rekenplichtigeo 
oiet op aodere wijze wol'dt voorzieo. 

Het bestonr dier geldmiddelen "D de regeliog 
der uitgaveo wordeo zooveel mogelijk overgele.teo 
aao een voor elk gewest eo elk gedeelte vao een 
gewest, waarop de bepaliog vao het eerste lid 
vao arl. 68a wordt toegepast, bij ordonoaotie io 
te stelleo raad. 

Teo laste vao eeo gewest of eeo gedeelte vao 
eeo geweat kao geeo geldleeniog wordeo aange
gaan of gewaarborgd · dan onder voorbehoud van 
bemchtiging van het daartoe strekkeod besluit 
bij eene ordonnantie. 

Árt. 68 e. De raden , bedoeld in het tweede 
lid van art. 68h, zijn bevoegd de belangen van 
het gebied, waarvoor zij zijn ingesteld, bij den 
Gouverneur-Generaal voor te staan. 

Hunne verdere bevoegdheid, hunne taak, hunne 
inrichting en al hetgeen noodig ie om hunne 
ordelijke werking te verzekeren, de aanwijzing 
hunner voorzitters, de benoeming of verkiezing 
hunner leden en al hetgeen daarop betrekking 
heeft, zoomede de verhouding tn88Che11 den raad 
voor een gewest en de reden voor gedeelten van 
hetzelfde gewest illgesteld , worden bij algemeene 
-verordening ger~ld. 

Bij ordonnantie kan aan 4eze raden de bevoegd• 
heid worden gegeven om, onder toezicht van den 
Gonverneor-Generaal, voor het gebied, waarvoor 
zij zijn ingesteld, verordeningen vast te stellen 
betreffende de heffing van belastingen ter ver -
1terking der eigen middelen van dat gebied en 
betreffende onderwerpen, welke ingevolge art. 57, 
late en 2de lid, en art. 72 van dit reglement, 
zoomede ingevolge voorschriften van andere alge
meene verordeningen, door den Gouverneur-Gene
raal bij ordonnantie of door de ambtenar~n, met 
het hoogste gewestelijk gezag bekleed, bij van 
-ben uitgaande verordeningen zijn te regelen. 

Het in art. 111 van dit reglement vervat 
verbod tegen vereenigingen en vergaderingen von 
staatkundigen aard is niet 1oepasaelijk op ver
eeuigingen en vergaderingen, nitslnitend strekkende 
tot het aanbevelen van personen voor het lid
maatachap dezer raden. 

Art. Il. .Art. 58 van voormeld reglement 
wordt gelezen als volgt: 

Behoudens het bepaalde in art. 68 c, zorgt de 
Gooverneor-Gcneraal dat in Nederlan<uclt0 It1dië 

geene belaatingen geheven worden dan die bij 
algemeene verordeningen zijn bepaald. · 

Laaten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 23sten Juli 1903. 

(1111t.) W I L H E L M IN A.. 
IJe Mi"üter va" Kolo11iët1, (g11t.) IDJ:NBUKG. 

( Uitgeg. 6 Áwg. 1903.) 

23 Juls 1903. Win, houdende wijziging en ver
hooging der begrooting van uitgaven van 
Neder/a"d,c/&-lndië voor het dien&tjaar 1903. 
s. 220. 

23 Juli 1908. Wrr, houdende W1Jz1g10g en ver
h~ng der begrooting van uitgaven van 
Nederlandae!&•Itufië voor het dienstjaar 1903. 
s. 221. 

23 Juli 1903. Wrr, houdende vaatstelling van 
het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriume over 
het dienstjaar 1900. S. 222. 

Bij deze wet wordt het ~lot der rekening van 
de koloniale nitgaven en <>ntvangsten voor s,,,.iname 
over het dienstjaar 1900 vastgesteld a.la volgt : 

De uit.gaaf bedraagt f 2,238,739.13• . 
De ontvangst bedraagt f 2,184,372.486 • 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
/ 54,366.65, welk bedrag dientengevolge tot aan
vulling van de koloniale middelen ia noodig geweest. 

23 Juli 1903. Wrr, houdende vaatstelling van 
het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Ouraçao over het 
dienstjaar 1899. S. 223. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvang&ten voor Ouraçao 
over het dienstjaar 1899 vas~steld ale volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 704,162.12•. 
De ontvangst bedrMgt / 508,105.81. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

fl96,0ó6 .816 , welk bedrag dientengevolge tot aan
vulling van de koloniale middelen ia 11oodig geweest. 

28 Juli 1903. WET, houdende verhooging ve.n 
het late hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Neder/and,e!&-Indië voor het dienstjaar 
1903. s. 224. 

23 Juli 1903. W,n, hondende wijziging van de 
begrooting van Ndderland,ck-Indië voor het 

· dienstjaar lij03. S. 226. 
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28 J"li 11108. WET, hondende wijziging van 
het contract met de StoomvaartmRRtschappij 
.Nederland" wegens het uitvoeren van eenen 
maildienst tnsschen Nederland en Neder
land8cl,.lndië. S. 226. 

WIJ WILHELMINA_, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wtj in overweging genomen hebben, dat 

door de wet behoort te worden bekrochtigd het 
door Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Koloniën met de stoomvaart.
maatschappij .Nederland" onder dagteekening van 
18 Jnni 1908 gesloten contract tot wijzifting van 
het onder dagteekening van 12 November 1892 
met die maatschappij gesloten en hij de wet van 
8 April 1898 (Staat86lad n°. 511) goedgekeurde 
contract tot het onderhouden van eenen maildienst 
tnsschen Nederland en Nederlandsck-lndië; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afschrift bij de1e wet gevoegde 

contract, den 18den Jnni 1903 door Onze Mi
nisters van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 
van Koloniën met de stoomvaartmaatschappij 
.Nederland" aangegaan, wordt goedgekeurd. 

2. Alle betalingen aan de stoomvaartmaatschappij 
nit het in artikel 1 vermelde contract voort
vloeiende komen voor de helft ten laste der Neder
landsche Staatsbegrooting en voor de andere helft 
ten laste van de begrooting voor Nederland8cli
Indië. 

3. Het contract, bij artikel 1 vermeld, wordt 
gratis geregistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 28sten Juli 11108. 

(g11t,) WILHELM INA. 

ne Mini8ter van 1Yater8taat, Handel en Nijverheid, 
(get ) DE MA.REZ OYl!lNS. 

De Minuter van Koloniën, (get.) luENBURG. 

( Uitgeg. 12 .Jug. 11103.) 

A.l'BCHRIJ!'T. 

Tosschen de Ministers van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en va11 Koloniën, handelende namens 
den Staat der Nederlanden, contractant ter eenre 
(in dit cÖntract .de Staat" genoemd) en de Stoom
vaart-Maatschappij .Nederland" vertegenwoordigd 
door hare directeuren de heeren: PBTRUB EKILIUB 

TEGELBERG en LAURlliNS PIETER DIGNUS OP TlliN 
N ooRT (in dit contract verder • de Maatschappij" 
genoemd) is, behoudens bekrachtiging door de 
wet overeengekomen als volgt: 

Art. 1. In de d.d. 12 November 1892 tnsschen 

den Staat en de Maatschappij gesloten overeen
komst wegens het uit voeren van eenen maildienst 
tn88Chen Nederln.nd en Nederlandseh-lndië, goed
gekeurd bij de wet van 8 April 1898 (Staat1-
!Jlad n°. 511) worden de volgende wijzigingen ge
bracht, blijvende genoemde overeenkomst overigens 
in al hare bepalingen van kracht. 

I. Met afwijking van het bepaalde hij artikel 4, 

verbindt de Maatschappij zich om, te rekenen van 
een nader met de Ministers van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en van Koloniën overeen te komen 
tijdstip in 11108, zoowel op _de uitreis naar Indië 
als op de terugreis naar Nederland, met hare 
stoomachepen in plaats van Padang, Sa!Ja,,g aan 
te doen, zoowel tot het aan boord nemen als tot 
het on tachepen van passagiers, van de post en 
van lading en zulks tegen een door den Staat te 
betalen vergoeding van achttien honderd vijftig 
gnlden (/ 1850.-) voor elke uitreis en voor 
elke terugreis. 

II. Met uitbreiding van het bepaalde bij art. 5 
der overeenkomst ia de Maatschappij bevoegd om 
zoowel op de uit- als op de terugreis met hare 
stoomschepen Singapore aan te doen. 

III. Wanneer de Maatschappij zich tegenover 
de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver
heid en van Koloniën verbindt om met al hare 
stoomschepen den duur der reizen van Genua 
naar Batavia en van Batavia naar Genua, zoo
als die is genoemd in art. 12 der overeenkomst, 
opnieuw, en wel met inbegrip van den tijd ge
vorderd voor het 11Bndoen van Sa/Ja11g, met twee 
etmalen te verminderen, zal, van het tijdstip af, 
waarop die verbintenis ingaat, de waarborgsom, 
bedoeld in art. 12 der overeenkomst, met zestien 
honderd gulden (/ 1600.-) worden verhoogd en 
mitsdien voor elke uitreis en voor elke terugreis 
bedJ:aKen vijf duizend zes honderd gnlden (/ 5600). 

De reizen znllen dan moeten worden afgelegd: 
Van Genua naar Batavia: bij vertrek tusschen 

1 April en 80 September in 25 etmalen; 
bij vertrek tosschen 1 Octobtr en 31 Maart 

in 26 etmalen. 
Van Batavia naar Genua : 
bij vertrek tusschen 1 April en 80 September 

in 27 etmalen; 
bij vertrek tusschen l October en 31 Maart 

in 26 etmalen. 
IV. Bij het in werking treden der verhoogde 

waarborgsom van vijf dnizeûd zeshonderd gulden, 
snb III bedoeld, wordt de vergoeding van achttien• 
honderd vijftig golden, voor het aandoen van 
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SalJang, sub I bedoeld, verminderd tot. veertien 
honderd gulden (f 1400). 

V. Art. 18 sub c wordt gelezen als volgt: 
c. eene boete van vijf en dertig gulden (/ 85) 

per uur voor de eerste 6 uren; 
eene boete van veertig gulden (f 40) per uur 

voor de 1.weede 6 uren; 
eene boete van vijftig gulden (f 50) per uur 

voor de derde 6 uren ; 
eene boete van zestig gulden ( / 60) per uur 

voor de vierde 6 uren, 
welke de vaart van Gtmua naar Bataoia en 

van Bataoia naar Genua langer heeft geduurd 
dan bij artikel 12 is vastgesteld en voorts van 
zestig gulden (f 60) voor elk uur te late aan
komst boven één etmaal. 

Zoodra de reisduur met twee etmalen zal zijn 
bekort wordt de vorenbedoelde boete verhoogd en 
vastgesteld als volgt: 

zestig gulden (/ 60) per unr voor de eerste 
6 uur; 

vijf en zestig gulden (f 65) per uur voor de 
tweede 6 uur; 

viJf en tachtig gulden (f 85) per uur voor de 
derde 6 uur; 

honderd gulden (f 100) per uur voor de vierde 
6 uur; 

en voorts honderd gulden (f 100) voor elk uur 
te late aankomst boven één etmaal. 

2. De Maatschappij neemt voor hare rekening 
de kosten van zegels en leges voor dit contract, 
zoomedc de kosten van den zelfden aard op de 
betalingsstukken vallende. 

Aldu~ overeengekomen in drievoud opgemaakt 
en ouderteekend te 's Gr~venhage, den 18 Juni 1908. 

IJe Min. van Waterstaat, Handel en Nijoerlteid, 
( get.) DE MAREZ ÛYENB. 

IJe Minüter vau Kolotriën, (get.) IDENBURG. 

De Stoomvaartmaatscltappij Nederland, 
(get.) TEGKLBRIIG. 

oP TEN NooRT. 

Voor eenolnidend afschrift, 

IJe Secr.-Oen., 6ij net IJepartement va11 Koloniën, 
(get.) A. E. ELIAs. 

23 Juli 1903. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Staats• 
begrooting voor het dienstjaar 1903. S. 227. 

Bij deze wet wordt in de 4de Afd. (Handel en 
Nijverheid), onderdeel ·F (Scheepvaart), een nieuw 
art. 184bi.r ingevoegd ad f 16,650. 

23 Juli 1903. WET, houdende wvz1grng en ver
hooging van het late hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsck-Indië voor 
het dienstjaar 1903. S. 228. 

23 Juli 1903. Wwr, tot verklaring van het alge• 
meen nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor de verbetering van de rivier 
de YecM in Ooerijssel, in de gemeenten 
Stild--Ommen, .J.m.ót-Ommen, Statl-Hardtnwerg, 
en dm6t-Hardtnwerg. S. 229. 

23 Juli 1903. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, 1/etreffende garni
saires. 

In afwachting van afschaffing van het gebrek• 
kige en verouderde stelsel van inlegering acht de 
Minister van Staat , Minister van Oor Jog het 
wenschelijk, dat de gemeenteontvangers geen ge
bruik maken van de bevoegdneid, hnn toegekend 
bij artikel 17, eerste lid, der wet van 22 Mei 1845 
(Staatlblad n°. 22). 

Mij met dit gevoelen vereenigend, heb ik de 
eer Uw College te verzoeken de gemeentebesturen 
in Uw gewest namens mij uit te noodigen, te 
wiJlen bevorderen, dat genoemde ontvangers van 
de bevoegdheid bovenbedoeld in het vervolg geen 
gebruik maken. 

IJe Minister oan Binnenlandacke Zaken , 
Voor den Minister, 

IJe Secretaria-Generaal, (get.) DucKKEESTER. 

24 Juli 1903. Wrr, betreffende het opsporen 
van delfstoffen van Staatswege. S. 230. 

W1~ WILHELMINA , ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is van Staatswege in Nederland 
delfstoffen op te sporen; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad van State, enz. 
Art. 1. De gedeelten van de provinciën Lim• 

6urg, Noord-Bra!Jant, Gelderland en o~erijaael, 
begren•d ale volgt : 

Ten Oosten: door de Rijksgrens, van den Rijks
grenspaal n°. 182, nabij Grama!Jergen in zuidelijke 
richting tot den Rijksgrenepaal n°. 312 'nabij Stele 
(gemeente .Bekt); 

Ten Zniden: van den Rijkwenepaal n°. 312, 
in rechte lijn naar den .Rijksgrenspaal n°. 126, 
vervolgens in rechte lijn naar den Rijkegrenspaal 
n°. 127 (gemeente StevffllfOeert) en verder lange 
de Rijksgrens in westelijke richting tot den Rijke
grenspaal n°. 211 , bij Nieuwlcerlc; 
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Ten Westen en ten Noorden: door de rechte 
lijn van laatstgenoemden Rijkegrenspaal naar het 
snijpunt van de grens der proviucie Ooeri;.r1el 
met de as van de ijzeren spoorwegbrug over den 

IJuel nabij Li'[Jpenb11urt, en door de rechte lijn 
van laatstgenoemd poot naar den bovéogenoemden 
Rijksgrenspaal n°. 132, 

worden voor een tijd vak van· zes jaren, te 
rekenen van den dag van het in werking treden 
dezer wet, aange;.,ezen voor het opsporen van 
delfstoffen van Staatswege. 

2. Het ia aan anderen dan den Staat verboden, 
binnen het in het vorige artikel genoemde tijdvak, 
in het in dat artikel omschreven terrein delf
stoffen op te sporen, tenzij daartoe vergnnning 
van Onzen Minister van Waterstaat, Hendel en 
Nijverheid is verkregen, welke vergonninjl' even• 
wel niet zal mo~n worden verleend ,oor het 
opsporen van steen- en brninkool, steenzout en 
kalizonten. 

3. Het verbod in het vorige artikel vervat is 
niet van toepassing op opsporingen van delfstoffen, 

welke na de afkondiging van deze wet plaats 
hebben als v<>Grtzetting van werkzaamheden in 
het veld, aangevangen vó6r 1 Januari 1903, mita 
dienaangaande, door hem, door wien of voor wieps 
relceninp: de opsporingen geschieden, binnen ééne 

maand na het in werking treden dezer wet, mede
deeling wordt gedaan aan Onzen Minister va.n 
Waterstaat, Handel ·en Nijverheid, onder nauw
keurige vermelding van de plaats waar de opspo
ringen ~schieden en het tijdstip wa.arop daarmede 
ie oan11:evongen. 

4. Overtreding vnn artikel 2 dezer wet wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete vau ten hoogste driehonderd golden. 

De strafbare feiten in dit artikel bedoeld, wor
den beachoowd ale overtredingen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 24eten Juli 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Min. van Watentaat, Handel en NijHrlieid, 
(.get.) DE MAKEZ ÛYENB. 

(Uitge!l. 11 .dug. 1903.) 

24 Juli 1903. Wirr, houdende goedkenring van 
het op 12 J oni 1902 te '8 Graoenliage ge
sloten verdrag tot regel in 11: der wetaconflicten 
met betrekking tot het huwelijk. S. 231. 

W1;r WILHEL:MIN !, BNZ., •• doen te we&en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het op 12: Jnni 1902 te '1 Gravenliage gealoteli 

regeling der wetsconf!icten met be
ing tot het huwelijk, wettelijke rechten 
ft; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Glondwet; 

~o is het, dat Wij; den Raad van State, enz. 

BeHip artikel. 

Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in 
nk gevoegde op 12 Juni 1902 te '1 Graoenl,.age 

tlláat:hen l).,it8cliland, Oostenrijk en Hongarije, 
JJe./;ië, Spanje, Frau!erijle, Italië, Luzem.bvrg, 
N4jerland, Portugal, Rumenië, Ztoeden en Ztoitur
~d gesloten verdrag tot regeling der wetsconfiicten 

betrekking tot het ho wel ijk. (1) 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten Jnli 190a. 

(!let. ) WILHELMINA. 
De Minuter va11 BuitenlamÛJche Z«ken, 

(get. ) R. MELVIL VAN LYNDBN. 

De Minister 11an Justitie, (get .) J. A. Lo&n. 
(Uitgeg. 21 .dug. 1903,) 

94 Juli 1903. Wrr, hondende goedkeuring van 
het op 12 Juni 1902 te '1 Grat1enliage ge
sloten verdrag tot regeling der wet&- en 
jnrisdictie-conllicten met betrekking tot de 
echtscheiding en de scheiding van tafel en 

bed. S. 232. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het op 12 Juni 1902 te •., Graoenliage gesloten 
verdra~ tot regeling der wets- en jurisdictie
conflicten met betrekking tot de echtscheiding en 
de scheiding van tafel en bed, wettelijke. rechten 

betreft ; 
Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 

!}rond wet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van ~tate, enz. 

Benig artikel. 

Wordt goedgekeurd het nevens . deze wet in 
afdruk gevoegde op 12 J oni 1902 te ,., Gravenhage 
tosschen Duit1cliland, Oostenrijk en Hongarije, 
België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luze111burg, 
Ned.,rlatuJ, Portugal, Rumenië, Zweden en Ztt,itur
land gesloten verdrag tot regeling der wets- en 
jorisdictie-con:tlioten met betrekkin~ tot de echt-

(1) De1l8 overeenkomst in ·de Franache ta.al, 
wordt hierna niet opgenomen, daar de bekend
making er van in de Nederlaodsche taal nog bij 
Koninklijk besluit volgt. 
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soheiding en de acheiding van tafel en bed. (1) 
Laaten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 2'8ten Juli 1908. 

(get.) WIL H "EL M IN A. 
De Minuter can B•itenlandsclie 2,al:en, 

(get.) R. Mnv1L V.&.N L T·NDBN. 

De Minuter can Jll8titie, (get.) J. A. LoBJ'.r. 
( Uitgeg. 21 At19 . 1908.) 

2, Juli 1903. WBT, houdende goedkeuring van 
het op 12 Juni 1902 te •, Gracenlaage ge
■loten verdrag tot regeling der voogdij van 
minderjarigen. S. 283. 

Wu WILHELMINA, Bllz ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het op 12 Juni 1902 te '• Grar,e,i!,age gesloten 
verdrag tot regeling der ..-oogdij van minderjarigen, 
wettelijke rec]i.ten betreft ; 

Gelet op het tweedeliitvan art. 59 der Grondwet; 
Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eetcig artikel. 
Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in 

afdruk gevoegde op 12 Jnni 1902 te '• Graoenlaage 
tuuchen Duitacllland, Ooatenrijl: eu Hongarije, 
Be/gil, Spanje, Frankrijk , Italië , Lttzembw-9, 
Nederland, Portvgal, Bt.mnië, Zwden en ZIIJit1er
land gesloten verdrag tot regeling der voogdij 
van minderjarigen. (l) 

Laaten en bevelen, euz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juli 1903. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minuter r,an Bi,itenlandsclie ?Aken, 

(.qet.) R. MBLVJL TAN LYNDKN . 

De Jlü,uter oan Jll8titie, (get.) J . A. Lo11:n. 
(Uitgeg. 21 Ávg , 1908). 

241 J•li 1903. WET, tot wijziging vau de arti
kelen 1 en 2 der wet van 9 April 1877 
(Staatablad n°. 79), tot vaststelling vau de 
klassen en zamenstelling der arroodissements
regtb~nken, van de jaarwedden der· leden 
van en ambtenaren bij die regt banken, als• 
mede van de klaseen der kaoton~regten en 
van de jaarwedden der kantonregters en der 
ambtenaren bij de kantong,,regten, leatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 December 1899 
(Staatab/ad n°. 288). S. 23,. 

Wr1 WILHELMINA, 11:Nz. • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

(1) Deze overetnkomst in de Fransehe taal, 
wordt hierna niet opgenomen, daar de bekend
making er van in de Nederlandsche taal nog bij 
Koninklijk be■loit vol,n. 

verhoo~ng der jaarwedden van het pel'IIOneel der 
arrondiBSementa•rechtbanken en van de kanton
gerechten te A.r,utmla111 en te Rotterdam, met 
uitzondering van de griffierB, noodig is, en dat 
met de voomening in die behoefte niet behoort 
te worden gèwacht, totdat de vraag, in hoeverre 
ook andere leden der rechterlijke macht voor 
verhooging van jaarwedden in aanmerking moeten 
komen, hare oploBBing zal hebben gevonden ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In den staat, voorkomende in artikel 1 

der wet van 9 April 1877 (Staataolad n°. 79), 
tot vaststelling van de klanen en zamenstelling 
der arrondi■semeot&-regtbank~n, van de jaarwedden 
der leden van en ambtenaren bij die regtbanken, 
alsmede van de kla888n der kantongeregten en 
van de jaarwedden der kantonregters en der 
ambtenaren bij de kantoniteregten, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 Decem her 1899 (Staat,-
1,lad n°. 288) , wordt, voor zoo veel de arroudis
sements-regtbanken te Ám,terddm en te &tterdam 
betreft, de kolom .jaarwedde" gewijzigd in dien 
zin, dat d11 jaarwedde .an de presidenten wordt 
vaatgeste1d op / 5000, die van de vice-presidenten 
op f 4500 , die van de rechten op / 41000, die 
van de officieren van juatitie op f 5000, die van 
de sobstitout-officieren van ju■titie op / 4000, 
en die ·van de ■nbstituut - griffien op / 1800. 

2. • De staat voorkomende in artikel 2 der in 
het voorgaande artikel genoemde wet wordt, voor 
zooveel de kantongerechten late klasse betreft, 
gewijziftd als vol,n : 

~ 
1 Kantongerecht. Peraoneel. 

1 

Jaar-= wedde. ~ 

l• Amsterdam kantonregter / 4000 
(de 41 kautona) griffier . 900 

Rotterdam 
. (de :1 kantona) 
•• Hertogen boscb kanonregter • 3000 

grillier . 900 
Maastricht 
Arnhem 
Zwolle 
's Gra veohage 
Leiden 
Middelburg 
Haarlem 
Utrecht 
Leeuwarden 
Groniogeo 
Aasen 
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Laatstbedoelde staat wordt, voor zooveel de 
ambtenaren van het openbaar ministerie betreft, 
gewijzigd als volgt: 

Personeel. Jaarwedde. 

Ambtenaren van / 1600 
hetopenbaarmi- te Amsterdam 
nisterie, ieder en Rotterdam. 

/ 1200 
bij de overige 

kantonge
regten. 

Zij , die als zoo- / 2000 
danig 3 jaren te Amsterdam 
in dienst zijn, en Rotterdam. 
ieder 

Zij, die als zoo
danig 6 jaren in 
dienst zijn, en 
wier tractemeot 
nog geen / 2000 
bedraagt. 

/ 1600 
bij de overige 

kantonge
regten. 

/ 2000." 

3. Deze wet treedt in werking op 1 Jannari 1904. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 24sten Jnli 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minuter van Jtutitie, (get.) J. A. LoEPli', 
(Uitgeg. 1 Àug. 1903). 

24 Juli 1903. WETrEN, hondende natnrali• 
satie van: 

W i 1 he 1 m Ju 1 i u s W eis e, S. 236. 
R ie hard Erich Fis c h er. S. 236. 
Harbert Jan Conrad Funke. S. 237. 
Pieter O ah m e n. S. 238. 
Heodricns Nicolaas Adrianus 

M ar i a T i m me r m an s. S. 239. 
E r n s t L ü r. k e r a t h. S. 240. 
David Andreas van Trotaen

b u r g. S. 241. 
Karl Peter Conrad Alexander 

G r a m b erg. S. 242. 

24 Juli 1908, WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatabegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 243. 

Bij deze wet wordt, na verhooging van eenige 
artikelen, het totaal der 4de Afd. van dit hoofdstuk 
nader Vll8tgesteld op/ 1,646,669; dat der 8ate Afd. 
op/ 1,014,818 en tot eindcijfer op /6,839,842. 

24 Juli 1903. WET, tot wijziging van het vierde 
hoofdstnk der Staatsbegroot.ing voor het dienst• 
jaar 1908. S. 244. 

24 Juli 1903. WET, ter voorkoming van ge

lijktijdig genot van wegens hetzelfde feit 
toegekende tijdelijke uitli.eering of rente in• 
gevolge de Ongevallenwet lllOl en pensioen 
of onderstand ten laste van den Staat. S. 245. 

WrJ WILHELMJN A, ENZ ..•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eene regeling te treffen ter 
voorkoming van gelijktijdig genot van wegens 
hetzelfde feit toegekende tijdelijke nitkeering of 
rente ingevolge de Ongevallenwet 1901 en pensi
oen of onderstand ten laste van den Staat ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Benig artikel. 

Indien eeoig feit aanleiding geeft tot het toe
kennen aan denzelfden persoon zoowel van eene 
tijdelijke uitkeering of eene rente ingevolge de 
Ongevallenwet 1901 als van pensioen of onder• 
stand ten laste van den Staat, wordt over den 
tijd, gedurende welken beide ~lijktijdig zouden 
worden genoten, het bedrag der nitkeering of 
der r~nte in mindering gebracht van het pensi
oen of den onderstand. 

Ingeval het pensioen eener weduwe verhoogd. 
wordt met onderstand wegens het bezit van 
kinderen, wordt het haar ter zake van pensioen 
en onderstand nit te keeren bedrag tevens ver
minderd met de aan die kinderen ingevolge ar• 
tikel 24c en d der Ongevallenwet 1901 uit te 
keeren rente; met dien verstande dat deze ver• 
mindering nooit meer bedraagt dan de verhooging 
ter zake van den onderstand. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo , den 24sten J ali 1903. 

(get.) WILHELMINA. 
De Miniater van Financiën, 

(get.) HARTJ< VAN TJOOKLENBURG. 

De Min. van Binnen/. Zaun, (get.) KUYPKR. 

De Minuter van Jullitie, (get.) J . A. Lo11:n. 
De .Minister van Marine, (get.) ELLJS. 

De Minister van Staat, Miniater van Oorlog, 
(get.) J. W. 8ERGANSIUS, 

(Uitgeg. 27 Àfl{I, 1903.) 
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24 Juli 1903. WET, houdende nadere voor
ziening in het ·kas-tekort van den Indischen 
dienst in 1903. S. 246. 

Bij deze wet Is de Minister van Financiën 
bevoegd verklaard om hoven de som van rJi,ftien 

millioen gulden,' waarmede het bedrag der vol
gens artikel 33 der Indische Comptabi liteitswet 
in 'a Rijke schatkist gestorte gelden krachtens de 
wet van 31 December 1902 (StaatalJlad n°. 273) 
mag worden overschreden, gedurende het jaar 1903 
aan den Minister van Koloniën kredieten te 
openen voor betalingen ~n behoeve van Neder
landsch-lndië tot een bedrag van tien millioen . 
gulden. 

De Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Jndische kas mogen voorzien door 
nitgifte of beleening van bewijmn van vlottende 
schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
beataande of nog vast te stellen wettelijke be
palingen. 

24 Juli 1903. WET, tot aanvullinit en ver
hooging van het negende hoofdatnk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1908. S. 247. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 
nieuw artikel ad f 80,000, het totaal der 3de 
afd. alsmede het eindcijfer met gelijk bedrag 
rJerlwogd. 

24 Juli 1908. WET, houdende nndere bepalingen 
betreffende den accijns op de sniker. S. 248. 

Bi,jl. Hand. 2• kamer 1902/1903, n°.122, 1-9, 
Hand. id. 1902/1908, bladz. 1398-1432. 
Hand. l• kamer 1902/1903, IJladz. 385, 348-

345, 377-889. 

Wr;s WILHELMINA., ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
ten gevolge van de op 5 Maart 1902 te Brussel 
tusschen Nederland en eenige andere land~n ge

sloten overeenkomst betreffende de anikerbelasting, 
de bepalingen der Suikerwet omtrent de premiën 
moeten worden ingetrokken en dat het wenaehe
lijk is met betrekking tot die belBSting nadere 
bepalingen vaat te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Art. 1, S 1 der Suikerwe t (vret van 

29 Jannari 1897, Staatablad n•. 63) wordt ge
lezen als volgt : 

.Er wordt een accijns van de suiker geheven 
ten bedmge als volgt: 

Voor: per -
100 Kilogram. 

a. Kandij, niet minder van hoeda
nigheid dan het standmonster, daar
voor door Onzen Minister van Finan-
ciën V88t te stellen . . f 28.50 

IJ. Melis en lompen en alle niet 
afzonderlijk belBSte sniker , • • 27 .-

c. Ruwe 
sniker 

van 98 percent of hooger ge-
halte . . f 27 .-

van beneden 98 percent gehalte 
f 0.27 voor elk percent van 
haar gehalte doch niet minder 
dan . f 18.-

d. Basterd, als voor ruwe suiker. 
11. Melado, melaBBe, stroop en an-

der~ snikerhondende vloeistoffen • 6.-
Wanneer de zuiverheidsfactor van 

deze vloeistoffen hooger is dan 68, 
wordt de accijns verhoogd metf0.36 
voor iedere eenheid boven 68, onder
deelen van de eenheid niet in aan• 
werking genomen. 

f. Druivensuiker 
nit zetmeel 

Art. II. Art. 1 , 
als volgt: 

vaste, korrelachtige en poe
dersniker, alsmede geraspte 
of op andere wijze fijnge
maakte massé f 18.-." 

§ 3 dier wet wordt gelezen 

.Onder gehalte ~ordt in deze wet verstaan : 
a. voor nnoe sniker, het getal polarisatie-per

centen, verminderd met tweemaal de percentische 
hoeveelheid glncose in de sniker aanwezig en met 
viermaal de percentische hoeveelheid 880h, die 
hij verbranding der sniker, na verwijdering van 
de onoplosbare zelfstandigheden, achterblijft; 

IJ. voor lxuterd, het getal polarisatie-percenten. 
Onderdeelen van een gehalte-percent, blijven 

voor suiker van beneden 98 percent gehalte 
bniten aanmerking. 

De voorschriften omtrent het bepalen van het 
gehalte van suiker en van den zuiverheidsfactor 
van melado, melasse, stroop en andere suiker
houdende vloeistoffen, worden door One bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgesteld." 

Art. III. Het tweede lid van art. 3 der Suiker
wet wordt gelezen als volgt : 

.Ambtenaren der accijnzen bepalen het gewicht, 
zoomede, naarmate dit te pas komt, het gehalte 
of den zuiverheidsfactor''. 

Art. IV. In art. 7 dier wet ,yordt in plaats 
van .uit entrepotofeene beetwortelsuikerfabriek", 
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gelezen: 0 nit entrepot, nit eene beetwortelsuiker
fabriek of nit eeue raffinaderij." 

Art. V. De f § 2 en 3 van art. 58 dier wet 
worden gelezen als volgt: 

.f 2. Op de uitslagen volgens j 1, Ir. a zijn 
de bepalinll(en van de artt. 36, 86, 37 en 40 
van toepassing. 

§ 3. Op de nitslagen volgens S 1, lrs. 6 en o, 
zijn van toepaBBing de bepalingen van de artt. 85, 
38, 39, 40, 41 en 42, met dien verstande dat 
in het geval van art. 42 de accijns van kandij 
tegen / 28.60 'per 100 kilogram berekend wordt." 

Art. VI. In art. 62, j 1, eerste liil, dier wet 
worden achter het woord .suiker", ingevoegd de 
woorden : 0 en basterd". 

Aan art. 62, § 1, derde Jid, dier wet wordt 
toegevoegd : 0 0 voor basterd." 

Art. 62, J 4, dier wet wordt gelezen als volgt: 
.De alzoo in te vorderen accijns wordt, behalve 

voor kandij , steeds berekend tegen f 27_ per 
100 kilogram." 

Art. VII. Aan het slot van art. 66 dier ~et 
vervallen de woorden : • behoudens het bepaalde 
bij art. 67, S 6." 

Arl. VIII. Het achtste hoofdstuk dier wet 
wordt ingetrokken. 

Het blijft van kracht voor zooveel betreft de 
premiën waarop , vóór het in werkinit treden 
dezer wet, aanspraak is ontstaan. 

Art. IX. De tweede volzin van art. 76, S 1, 
dier wet wordt gelezen als volgt: 

.Op die rekening wordt in debet gebracht de 
accijns van de suiker die ia uitgeslagen, ongeacht 
de bestemminit, en in eredit de accijns welke is 
betaald of die wegens het gezuiverd terugkomen 
van documenten kan worden afgeschreven." 

Art. X. Art. 78 dier wet wordt ingetrokken. 
Art. XJ. Art. 79 dier wet wordt jl(elezen 11)1 

vol~: 
.De monsters tot bepaling van het gehalte 

van suiker of den zuiverheidsfactor van suiker
houdende vloeistoffen , worden genomen volgens 
de voorschriften van Onzen Miui&ter van Financiën. 

Die bepaling heeft plaats in het laboratorium 
van het Departement \"an Financiën, door ambte
naren daartoe door dien Min is ter aangewezen. 

De nitkomat wordt ten spoedigste aan den 
belanghebbende medegedee.ld." 

Art. XTI. In art. 80, j 1, eerste lid, dier wet, 

wordt in plaats van: .het gehalte, de aoort of 
de klasse van suiker en over de soort van aniker
houdende vloeistoffen", gelezen: .het gehalte en 

de soort van suiker en over den zuiverheidsfactor 
van suikerhoudende vloeistoffen". 

Art. 80, § 5, tweede lid, dier wet, wordt ge• 
lezen als volgt : 

.Beataat omtrent het gehalte of den zniver
heidafactor geene meerderheid, dan geldt, van de 
drie opgegeven cijfers dat, hetwelk noch het 
hoogste noch het laagste ie." 

Art. XIJI. In art. 81, j 1, eerste lid, dier 
wet, wordt in plaats van: 0 met het volgens 
art. 79 bepaalde gehalte", gelezen: .met het ge
halte of met den zuiverheidsfactor, volgens art. 79 
bepaald," -. 

In art • . !H, § 1, tweede Jid; dier wet, wordt 
in plaats van : .soort of klasse van aniker of 
suikerhoudende vloeistoffen", gelezen: 0 de soort 
van en iker". 

In art. 82 dier wet wordt in plaats van : 
.klasse of gehalte", itelezen: .gehalte. of zniver
heidsfactor" . 

. A.rt. XIV. In art. 88, S 1, Jr. 6, dier wet, 
vervallen de woorden: • vaste of vloeibare". 

Art. XV. Art. 90, S 8, dier wet, wordt ge• 
lezen als voljl(t: 

• Het in gesohonden toestand hebben van ver
zegeling of versluiting, ingevolge deze wet of 
een daarop gegrond voorschrift door ambtenaren 
aangebracht in beetwortelsuikerfabrieken of, ralll.
naderijen , met eene boete, ten laste van den fa
brikànt of raffinadeur, van ten minste f 100 en 
ten hoogste f 1000." 

j 10 van dat artikel wordt gelezen als volgt : 
.Het doen van hetgeen bij de algemeene maat• 

reti:elen van bestuur, injl(evolge deze wet nitjl&
vaardijl(d, verboden ie of het nalaten van hetgeen 
bij die maat~elen voorgeschreven is, met eené 
boete ten loste van den overtreder van ten min• 
ste / 60 en ten hoogste f 500." 

In j 11 van dat artikel wordt in plaata van : 
.art. 58, j j 2 en 3, voor zooveel deze laatste 
paragrafen inschrijvingen in de registers betreffen", 
gelezen: .art. 58, § 2 voor zooveel deze paragraaf 
ioachri;jving in het register v.an ui~lagen betreft, 
art. 58, j 8". . 

Art. XVI. Wanneer injl(eVOlge art. 4 der over
eenkomst betrelfende de aoikerbelaating, goedRe• 
kenrd bij de wet van 12 Januari 1903 (Staaû
blaà n°. 18), de noodzakelijkheid ontataat om de 
uit eenig land herkomstige suiker aan een bij
zonder invoerrecht tç_ onderwerpen, wordt dat 
recht door Ons vastgesteld op het laagste bij ite• 
meld artikel toegelaten bedrag. Verandert dit 
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bedrag, dan wordt het invoerrecht dienovereen
komatig door Ons verhoogd. of verlaagd. 

Bij invoer van aniker waarvan de herkomst 
niet, vol~n• bij algemeenen maatregel van be- · 
etnnr . te geven voorschriften, blijkt, wordt het 
hoogste recht geheven dat door Ons, tot nitvoe
ring van het vorige lid, bij eenig bealnit is 
vastgesteld. 

Art. XVII. De bedragen, waarop de accijns 
in deze wet ia bepaald, znllen v66r I Septem
ber 1906 worden herzien. 

Art. XVIII. Deze wet treedt in werking te 
gelijk met de in artikel XVI bedoelde overeen
komst. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo , den 24aten J nli 1903. 

(g,t.) WIL HE L MINA. 

De Mini8ter t1an Financië,,, 
(get.) HA.RTE VAN T.IICKLENBURG. 

( Uitgeg. 6 4."!1· 11108.) 

27 J•li 1903. BuLUIT, hondende voorloopige 
vaatatelliDg van de regeling van de opleiding 
en cl.e benoeming van ingelijfden bij de militie 
te land tot den officiersrang bij het wapen 
der infanterie, zoomede tot n,gelinit van de 
.opleidin~ voor bevordering van militie-offl
cieren bij dat wapen. S. 2411. 

W1;i- WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 4 Jnli 1903, 
Kabinet, Litt. Vts, en het nader rapport van 
Onzen genoemden Minister van 22 Jnli 11103, 
Kabinet, Litt. O• • ; 

Gezien het bepaalde bij artikel 115 der Militie
wet 11101; 

Hebben goedgevonden en verstaan tot regeling 
van de opleiding en de benoeming van ingelijfden 
bij de militie te land tot den officiersrang bij 
het wapen deT infanterie, zoomede tot regeling 
Vl\n de opleiding voor bevordering van militie
officieren bij dat wapen, bij wijr.e van proef, het 
navolgende te bepalen : 

Art. 1. Jaarlijks kan van elk der regimenten 
van de infanterie - het reitimeot grenadieTB en 
jagers daarondeT begrepen - een door Onzen 
Minieter ;an Oorlog vut te stellen aai.tal in~ 
lijfden bij de militie te land, die den graad van 
milfoien-sergean t hebben bereikt, worden opgeleid 
tot militie-officieT. 
: 2. Om voor de opleiding, in het vorig artikel 

bedoeld, in aanmerking te knonen komen, moet 
de ingelijfde bij de militie te land: 

1°. met gnnetigen nitelag hebben afgelegd. een 
esamen, volgen■ het programma voor het toe
latingse:ramen tot het reservekader bij het wapen; 

het afleggen van dit examen wordt niet gevor
derd, voor zooveel den belanghebbende VRD genoemd 
toelatingsexamen vrijstelling.zou zijn verleend; 

2°. ook in ander opzicht dan bij het examen 
onder 1°. bedoeld, van den noodigen aanleg en van 
geschiktheid voor de opleiding hebben doen blijken; 

3°. krachtens het bepaalde bij artikel 9 van 
de Militiewet 1901, eene verbintenis hebbon aan
gegaan als adspirant-militie-officier, op grond waar
van hij gebonden is tot het nakomen van de 
verplichtingen voor hem voortvloeiende nit de 
toepassing van het bepaalde bij dit bea!uit. 

3. Door Onzen Minister van Oorlog worden 
vastgesteld : 

d' regeling van het examen, in het vorig arti
kel onder 1°. genoemd; 

de wijze en het tijdstip, waarop moet zijn 
gebleken van den aanleg en van de geschiktheid 
in het vorig artikel, onder 2°. bedoeld; en . 

het formnlier voor de schriftelijke verbintenis, 
in het vorig artikel onder 3°. bedoeld, zoomede 
het tijdstip, waarop deze verbintenis moet worden 
gesloten. 

4. De adspirant-militie-officier bij de infanterie 
ia verplicht; 

1°. als milicien-sergeant deel te nemen aan de 
plaatselijke oefeningen (vaaodrigecorsus) van het 
reservekader van het wapen, bedoeld in utikel 15, 
A, lllb van het Koninklijk beslnit van 12 Mei 
11102, n•. 22, gedurende het wintertijdperk, vol
gend · op zijn vertrek als milicien-sergeant met 
itroot verlof voor de eente maal; 

of 
- indien deze oefeningen alsdan niet plaats 

vinden in of nabij de gemeente , waar de be
trokken ingelijfde bij de militie te land met 
groot verlof verblijf hondt - in dat tijdperk, 
tot het doorloopen Tau de bedoelde oefeningen, 
onder de wapenen te komep voor den tijd van ten 
hoogete twee maanden, ter plaatse en op het tijd
stip door Onzen Minister van Oorlog vastgesteld; 

2°. onder de wapenen te komen, bij een door 
Onzen Minister van Oorl01t aan te wijzen regi
ment van het wapen, gedurende het tijdvak van 
half Jnoi tot 31 Angust111, volgende op het 
vorenbedoelde wintertijdperk. 

5. De adspirant-militie officier ie, ook wanneer 
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hij deelneemt aan de plaatselijke oefeningen, in 

het vorig artikel bedoeld, in uniform gekleed. 
6. Gednrende den tijd. der opleiding is de 

adspirant-militie-offider vrij van de verplichting 
tot bijwoning van het jaarlijksch onderzoek eo 
tot opkomst voor herho.liogsoefeoingen. 

7. De adspirant-militie-officier, die bij de op
leiding on voldoenden ijver aan den dag legt, of 
in het algemeen zijne verplichtingen als zoodanig 
niet naar behooren nakomt, of physiek te zwak 
of intellectoeel achterlijk blijkt te zijn, of wel 
door gedragingen in of buiten dienst niet langer 
de waarborgen geeft, dat hij waardig zai zijn 
den officiersrang te bekleeden, kan door Onzen 
Minister van Oorlog van de opleiding worden 
ontslagen. 

Bij ontslag wegens onvoldoenden ijver of wegena 
het niet naar behooren nakomen van de verplich
tingen, dan wel wegens gedragingen als in de 
eerste alinea van dit artikel bedoeld, wordt de 
adspirant-militie-officier niet ontheven van zijne 
vrijwillige verbintenis en blijft hij dns, hoewel 

niet meer deelnemende aan de opleiding , ge
honden den werkelijkeo dienst te vervnllen , 
waartoe hij krachtens zijne vrijwillige verbintenis 
verplicht is. 

Heeft het ontslag daarentegen plaats om een 
~an de andere redenen in de lste alinea van dit 
artikel vermeld, dan wordt de adspirant wel van 

zijne vrij willige verbintenis ontheven en blijven 
dns nitslnitend de nit de militiewet voortvloeiende 

plichten op hem ros~n. 
8. In afwachting, dat hieromtrent door Ons 

nader bepalingen zullen worden vastgesteld, zullen 
het programma van het e:rameo voor militie
officier bij de infanterie, zoomede de regelen, 
volgens welke dat exnmeo wordt gehouden en het 
tijdstip, waarop het geëindigd moet zijn, vastge
steld worden door Onzen Minister van Oorlog. 

9. De adspirant-milfüe-officier, die het examen 
io het vorig artikel bedoeld met gonstigen· uitslag 

heeft afgelegd en ook aan de ·verder bij artikel 10 
van dit besluit gestelde eischen voor benoeming 
tot den militie-officiersrang voldoet, wordt, na 

dat examen oog onder de wapenen gehouden bij 
een door Onzen Minister van Oorlog aan te 
wijzen regiment van het wapen, oiterlijk tot 
30 September, in afwachting van zijne benoeming . 
in den officiersrang, eo na zijne benoeming in 
dien rang, tot deelneming aan de najaarsoefeningen. 

Hij, die aan het examen, in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, niet voldoet, is - tenzij 

11103. 

intusschen lijne ontheffing ingevolge het bepaalde 

bij artikel 7 plaats vond - verplicht andermaal 
de opleiding, op den voet van het bepaalde bij 
artikel 4, te volgen eo het officiersexamen af te 
leggen. 

Hij, die ten tweede male bij dat examen niet 
slaagt, wordt van de verbintenis ontheven en 
teruggebracht io de positie van milicien-sergeant 
der categorie, waartoe bij v66r het · aan~n der 
verbintenis behoorde. 

10.' Voor benoeming tot militie-officier bij de 
infanterie worden bij Ons in aanmerking gebnicht 
de adspiranten-militie-officier, die: 

1°. het bewijs hebben overgelegd van te zijn 
Nederlander, overeenkomstig artikel IS, 1°.-8". 
der Militiewet 11101; • 

2°. hebben voldaan aan het examen, bedoeld 

io artikel 8; en 
3°. zich gnnstig onderscheiden door beschaving, 

practische geschiktheid, gedrag, ijver, en andere 
hoedanigheden, voor den officiersrang vereischt. 

11. De opleiding voor bevordering van de 

militie-officieren bij de infanterie geschiedt: 
1°. gedurende de tijdperken van verblijf onder 

de wapenen, waartoe zij , ingevolge nader vast te 
stellen regelen, zullen veTplicht zijn; 

2°. c. q. gedurende vrijwillig verblijf onder de 
· wapenen en bij het deelnemen aan voor hen niet 

verplichte oefeningen. 
12. Bij wijze van proef wordt Onze Minister 

van Oorlog voorloopig gemachtigd, met lw,trekking 
tot de in het late ·lid van nrtikel 11 van dit 
lw,slnit bedoelde opleiding, voor zoo veel noodig, 
de verder vereiachte maatregelen te nemen en ,de 

verder vereischte voorschriften te geven. 
Onze Minister van . Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27 sten J nli 190:!. 
(get.) W I L HELM IN A. 

De Minister van Staat, J,Jinister van Oorlog, . 
(gef.) J. • W, BlllRGA.NSIUS. 

( Uitgeg. 16 Aug. 1903.) 

80 Juli 1903. BESLUIT, houdende aanvulling 
van artikel S van het Koninklijk besluit van den 
l0den November 1898 (Staatsblad. n°. 229). 

s. 250. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 27 J nli 11103, 
n°. 2638, PosteTijen en Telegraphie; 

18 



274 3l JULI 1903. 

Gelet op artikel 9 der wet van 21 ;Juni 1881 

(St4au6lad n°. 70); 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Artikel S van Ons besluit van den 

!Oden November 1898 (Staat16lad n°. 2211), wordt 

aangevnld ale volgt: 
• Wegena de bemoeiin~n ·met het inklaren en 

vrijmaken van pakketten, afkomstig nit hei bniten
J.nd. ia verachuldigd een recht van 6 oentil per 
pakket, door den 11;eadre8seerde van het pakket 

te voldoen." 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

16den Augnstus 1908. 
Onze Mini3ter van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit beslnit 
hetwelk in het Staàt8ólad en in l}e Staatscourant 
zal worden geplaatst. 

Het loo, den S0sten Juli 1908. 

. (get.) W I L H EL M I N A. 

De Mi11ûter 11a11 Water1taat, Hawl tm Nijoer!&eid, 
(get.) DE MÀ.aKZ 0YJCNS. 

(Uitgt9. 11 Áflg. 1903.) 

31 Jvli 1903. BESLUIT van den MiniBter van 
J 

Staat, Minister van Oorlog, houdende nadere 
vaststelling van het voonchrift nopens h~t 
verleenen van _medewerking aan vereenigingen 
tot vrijwillige oefening in den wapenhandel. 

De Minister van Staat. Minister van Oorlog, 
Overwegende, dat in het Y oorae!&ri ft 11ope,u 

Aet 11erleene,i 11a11 medewer/rinq aa11 11ereenigilf{/en 
tot f1riiroillige oefe11in; ;,. den toapen!&awl 
vela, aan vullingen en wijzigingen noodig zijn 
en het daarom gewen.BOht ia, dat voorschrift te 
nraieuwen; 

Heeft goedgeYonden : 

Á. In te trekken: de beachikkingen van 211 J nni 

11100, IV' Afd. n°. 15, 1 December 11100, IV• Afd. 
n°. 43, 14 Juni 11101, IV• Afd. n°. 88 en IS Sep
tember 1901, IV• Afd. n°. 69 ; 

B. Ter uitvoering van het Koninklijk Besluit 
van 12 Mei 1867 (Staatsblad n°. 411), (zooala 
dat besluit nader is ~wijzigd). 

Vast te stellen het hierna volgende YooNehrift 
11open8 !tet 11erleenen ,·a• medewerking aa11 oer
eettiginuen tot 11rijtoillige oef e11i"!I in den toapen-
1,,adel. 

De Mi11iater 11oornoemd, 

(get.) J, W. 8BllGANBIU8. 

VOORSCHRIFI' n.operu het 11erleerum van 
mede1DerkÎ"!I aan 11ereenigi"!le. tot vif• 
wllige oeftming in de11 toapenhandel. 

§ l. Aan de bevelhebbers in de Militaire Af
deelingen wordt door den Minister van Oorlog 
kennia gegeven van de vereenigingen, die met 
Kooinklijke toestemming zijn opgericht of zoo- . 

danige toestemming nader hebben verkregen, voor 
zoover althans die k-ennisgeving niet reeda vroeger 

is geschied. 
§ 2. Aan het beatuur van elke vereeniging 

kan voor elk geweerdragend lid voor ezeereitiën 
een geweer M. 71 met toebehooren en een geweer• 
riem in bruikleen worden gegeven. 

Voorts kan 11oor 1c!&ietoefeningen a.an de weer
baarheidevereeoi11ingen voor elke tien leden een 

geweer M. 116 met schrocvedraaier, pompkoord 

of pompatok, monddeksel. staartstokborstel, mon• 
dinggeleider en kamer~leider in bruikleen worden 
verstrekt, met dien verstande, dat alleen voor de 
vereenigingen, wier ledental 20 bedraagt, twe-, 
wier ledental SO bedraa~, d,-ie geweren enz. zullen 
worden uitgereikt . 

Voor elke weerbaarheidavereeniging welker 

bestuur daartoe het verlangen te kennen geeft 
aan den bevelhebber in de Militaire Afdeeling, 
waarin de vereeniging gevestigd is, kunnen enkele 
geweren M. 116 - het a,mtal telkens naar om
atandigheilen, op adviea •an den bevelhebber in 
de Militaire Afdeeling, door den Miniater van 
Oorlog te bepalen - koateloos 'l"oor die vereeni
ging ~hikt worden gemaakt tot het schieten 
met scherpe patronen a•. 7. 

Deze bewerking, welke op last van genoemden 
bevelhebber kan worden verricht, zoomede het 
ventrekken van acherpe patronen n°. 7, geschieden 
onder de n11rnlgende voorwaarden : 

1°. dat de loopen der geweren, die door het 
acbieten met laatstgenoemde patronen mochten 

bedorven worden, voor rekening van de betrokken 
vereeoigiogen moeten worden vernieuwd; de kosten 
hiervan bedragen ze,;,m gvldett zeven en 11ijftig 
eent (f 7 .57) per stuk ; 

2°. dat de voor acherpe patronen o0 • T inge
richte geweren niet voor het achieten met scherpe 
patronen o0

• 1 worden gebezigd en 
S0

• dat de aoherpe patronen n°. 7 nimmer worden 
venohoten nit de daarvoor niet ingerichte g,iweren. 

Ook knnnen aan de vereenigingen enkele ge• 
weren tot kamerschietoefoningen met toebehooren 
in bruikleen worden verstrekt. 
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\:nnnee aan elk der vereenigin~n, 

· •n zicll in het bajonetschermen 

?b, indien de voorraad. van het 
',~ten& tiffl _schermgeweren 

af~taan. 
er lid eener vereenigi-ng, dat aan 

nin11en deelneemt, - waardoor niet 
n eereleden, led.ee vne verdienste, bniten

e leden. donateurs (donatrices}. militaire 
eden en li!del), die tll"ens lid zijn van eene andere 

ter plaatse 'bestaan.ie met Koninklijke toestemming 

opgerichte weerbaarheidavereenigiog -, kunnen 
jaarlijks . io8teloo8 en naar le- worden veratrekt: 

160 scherpe patronen n°. l (voor geweren M. 96)of 
l 60 • 7 (voor idem) (1) of 

lliO • 9 (1'00I' geweren M. 71). 
W enacht eene nreeniging voor de geweren 

K. 96, met het oog op de oefeningen van eerst> 

~innenden, gedeeltelijk acherpe patronen n°. 1 
en gedeeltelijk acherpe patronen n°. 7 te ontvangen, 

dan beat.at hie~en geen liez1'ur, mita het ge

z.melijk aantal de 160 atolu per lid en per jaar 

niet te boven ~t. 
Eveneens knnnen, indien zulks wordt verlangd, 

jaarlijks per Jid 50 of minder losse patronen voor 
geweren M. 96 of geweren M. 71 worden ver

strekt, mits een gelijk aantal scherpe patronen 
miuder worde uitgereikt. 

Voor de geweren tot kamersch ietoefeningen wor

den geene patronen verstrekt. 
Door bovenvermelde patronen moet ook wor

d.en voon:ien in de behoefte aan patronen voor 

eventQeel te honden huishoudelijke korpswed
atrijden, t.erwijl van deze patronen ook geen ,«e· 
broik mag worden gemaakt door die peraonen, 
voor wien, in~volge het bepaalde in de eerste 
zinsnede van deze § , geen patronen koateloos 
worden verstrekt. 

Voor schietwedstrijden, waaraan meerdere ver
l!llnigingen, schutterijen of kor)llen van het leger 
deelnemen, kunnen door het be1tour, dat zooda
J;li!'lln Rigemeenen wedstrijd organiseert , door 
tnsschenkomst van den bevelhebber in d.e betrokken 
Militaire Afdeeling en onder overlegging van het 

programma van den te honden wedstrijd, aan 
het Departement van Oorlog patronen worden 

(1) V~r de schietoefeningen met scherpe pa
tronen n°. 7 is bij de firma Gebroeders van Cleef 
te '• 0rfl1Jffllzage, tep:en den prijs van tietl cent 
(f 0.10) per exemplaar, verkrijitbaar de .Hand
leidinit tot het ~brnik van patronen tot verkleinde 
a(stauden". 

gevreagd. Aan zoodanige aanvrage, die minstens 

eene maand vóór den aanvang v1111 den wedstrijd 

bij genoemd departement ontvangen moet zijn, 
zal echter alleen worden voldaan, voor zoover de 

patronen z11llen dienen voor korpf• en personeele 
wedstrijden. Voor zoogimaamde wed,trijdee, op 
fJ,vl 6'1an, waarvoor t~gen betaliag kaarten ver
krijgbau ~n, za.l t1i-r Rijksmunitie beaohik
baar worden gesteld. 

Overigen, behoudt de Minister van Oorlog zich 
het recht voor aan de aanvragen om patronen 

voor schietwedstrijden, indien snlks in verband 
met den voorraad patronen voor het leger wen

sebelijk is, niet te voldoen of een kleiner aantal 
dan gevraagd is te verstrekken. 

Ook mogen de patrooen. die van Rijkswege 

kosteloos worden verstrekt, nimmer tege• /JetalÏfl!I 
in welken vorm en met welk doel ook, worden 
veraohoten. 

Voorts is het tJWliodetl, nit de in bruikleen 

veratrekte geweren .M. 96 of 71 met andere dan 

de van Rijkswege daarvoor verstrekte patronen te 
schieten of die patronen in artdere dan van Rijks
wege verstrekte geweren van dre soorten aan te· 

wenden. Wordt tegen dit verbod gehandeld, dan 

znllen de in bruikleen veratrekte geweren lerog• 
genomen en geen patronen meer verstrekt worden. 

; 4.. Aan den V-Oet van alle aanvragen, welke 

door de besturen van weerbaarheidavereen igingen 
tot militaire autoriteiten worden gericht, moet 
geplaatst worden : .Het bestnnr". 

Daaronder moeten de handteekeningen worden 

gesteld van den voorzitter en den secretaris. 

Voorts moeten alle door beatnren van weerbqr
heidsvereenigiogen aan militaire antoriteitelf ge• 
richte sèhriftelijke bescheiden met zwarten inkt 
geschreven zijn op heel vel zindelijk wit papier 
van het formaat, dubbel 1_1;evonwen, eene lengte 
hebbende van 3S bij eeoe breedw van 20 cM. 

; 6. Wenscht het bestnUI' eener vereeniging 
op grond van het in ; 2 geatelcl.e, wapenen in 
bruikleen te ontvangen, dan moet de aanvrage 
daartoe door den b11rgemeester der gemeente, waar 
de vereenigin11 ~vestigd is, worden goedgekeori 
en, ten blijke daarvan, door dien burgemeester 
voor .,;ezien" geteekend worden. 

Het bestnnr zendt de aanvrage daarna aan den 
bevelhebber in de Militaire A.fdeeling, waarin de 
vereeniging gevestigd is. De bevelhebber zendt 
de aanvrage, na dll&l'Op zijne coosideratiën en 
advies te hebben geateld, ter bealiaaing aan den 
Minister van OorlOft. 

18* 
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Indien de aanvraag niet voorzien is van de 
handteekening van den betrokken bnrgemllester, 
dan mag door den bevelhebber de opzending aan 
den Minister niet geschieden. Bij de aanvrage 
om geweren M. 71 en om ft"Weren M. 95 moet 
bovendien worden ove~legd eene verklaring, op• 
gemaakt overeenkomstig het hierachter gevoegde 
model A. Strekt de aanvrage tot vermeerdering 
van het bij de vereeniging reeds voorhanden aan• 
tal geweren, dan behoeft bedoelde verklaring niet 
te wordeu ingezonden. 

Wenscht het b~stunr eener vereeniginp: in brnik
leen verstrekte wapenen in te leveren, dan moet 
de aanvrage daartoe eveneens aan den bevelhebber 
in de Militaire Afdeeling, waarin de vereeniging 
gevestigd is, worden gericht. De bevelhebber 
zendt die aanvragen ter besliasing aan den Mi
nister van Oorlog. 

Wanneer door eene vereenigin.g, op verzoek van 
het bestuur, de wapenen zijn ingeleverd, mogen 
deze eerst na verloop van een jaar na den datum 
der aanvraag tot inlevering opnieuw worden · 
gevraa{td. 

De verzendin~kosten; vallende op het ontvangen 
en inleveren van wapenen, alsmede van munitie, 
zijn steeds voor rekeninit van de nreeniging. 

§ 6. Wenscht eene vereeniging, op grond van 
hut gestelde in ; 8, ko8ttloo8 patronen te ont
vangen, dan moet de aanvrage, na op gelijke 
wijze als de aanvrage om geweren van de goed
kenring des betrokken burgemeesters te zijn voor
zien, door het bestuur der vereeniging worden 
p;ezonden aan den bevelhebber in de Militaire 
Af~eeling. Dere aanvraag moet voorzien zijn van 
de •olgende verklari"fl (te stellen aan den voet 
der aanvmite, boveti de onderteekening· van het 
bestn~r): .De hierbij aangevraagde munitie zal 
nimmer worden verstrekt aan eereleden, leden van 
verdienste, buitengewone leden, donateurs (dona
trices), mHitaire leden en leden, die tevens lid 
1ijn van eene andere weerbaarheidsvereeniiting. 

Indien bij genoemden be•elhebber tegen de 
afgifte der patronen geen bezwaar beataat, zendt 
hij de aanvrage ter gevolggevinit aan den com
mandeerende-officier Tan het korps of onderdeel, 
dat de gevraagde soort van patronen in voorraad 
heeft en het meest nabij de stand plaats der be
trokken vereeniginit in !fBmizoen is. De aan
vnrgen om scherpe patronen n°. 9, ten behoeve 
van vereenigingen, gevestigd te Maastricht, Nij-
111eg1111, Rnermond en Y enlo of in de nabijheid van 
die gemeenten, moeten echter ter gevolggeving 

worden gezonden aan den commandeerende-officier 
der infanterie te 's-Hertqgenbwclt, en die van 
vereenigingen, gevestigd te Àm.rterdam of in de 
nabijheid van die gemeente, aan den magazijn
meester der artillerie aldaar. 

De verzending der patronen geachiedt door de 
· autoriteit, die met de verstrekking is belast, tenzij 

daartegen voor den dienst bij het korps of het 
: magazijn ~waar bestaat, in welk geval die auto
riteit zich bepaalt tot de afgifte. Hiervan inoet 
alsdan worden kennis ge!feven aan het bestnur, 
dat de aanvrage heeft ingezonden. 

De aanvragen om patronen moeten in den regel 
slechts ééns per jaar, en wel in de maand Maart, 
geschieden. Uitzondering kan hierop worden ge
maakt voor de nà Maart en vóór October nieuw 
opgerichte vereenigingen en voor het geval, dat 
het ledental van bestaande vereenigingen in den 
loop van het jaar belan!(l'ijk, d. i. met minstens 
een vierde van het aantal der in den aan vang 
van het jaar beataande leden, ia !(e&teiten. 

Wen acht eene vereen igiug patronen in te leveren, 
dan wordt de oanvrage daartoe eveneens gericht 
aan de bevelhebber in de Militaire Afdeeling, 
waarin de vereeniging gevestigd ie, welke laatste 
autoriteit alsdan aanwijst, bij wdk korpa of in 
welk magazijn de inlevering moet geschieden. 

S 7. Bij elke vereeniging, die van Rijkswege 
kosteloos patronen ontvangt, moet worden aange
houden een mnnitie-li vret van het hierachter ge
voegde model B, waarin de patronen moeten worden 
verantwoord. Deze munitie-livretten moeten op 
het. titelblad voorzien zijn van de handteekening 
van den bevelhebber in de betrokken Militaire 
Afdeeling, terwijl elk blad door deze autoriteit 
gefolieerd en geparafeerd moet worden. De mu• 
nitie-livretten worden door hem kosteloos aan de 
vereeniging verstrekt. 

Het bestnnr der vereeniging zendt het munitie• 
livret jaarlijks vóór den !Oden Jan nari aan den 

· betrokken bevelhebber om te worden nagezien en 
voor akkoord-bevinding te worden geteekend. 
De volgen• verklaring van den voorzitter (com
mandant) op 1 1annari van elk jaar als .o~er• 
g"6kl1t!II" in het livret aangeteekende patronen 
komen in mindering van de hoeveelheid patronen, 

· waarop die vereeniging, volgens f 8 hiervoren, aan
apraak kan maken voor het nienw ingetreden jaar. 

Aangezien de in § 6 genoemde commandeerende
officieren en magazijnmeester geen patronen mogen 
afgeven, zonder dat hiervan door hunne hand• 
teekening op het munitie-livret blijkt, moet dit · 
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laatste, om vertraging in de afgifte der patronen · 
te voorkomen, steeds gevoegd worden bij de aan
vrage daartoe. 

Ook bij aan vragen tot inlevering van patronen 
moet het mnnitie-livret worden overgelegd. 

§ 8. De vereeniging die van Rijkswege ko11teloo11 · 
patronen ontvangt, ia t1erplic1't de hnlzen der 
verbruikte patronen ééna per jaar en wel tusechen 
den 15den Jannari en den 15den Februari recht
streeks in de magazijnen der artillerie-inrichtingen 
aan de Hembrug vrachtvrij in te leveren. Be
doelde hulzen mogen niet worden achoouge
maakt , doch behooren tt: worden ingeleverd in 
den toestand, waarin zij zioh na het echieten 
bevinden. 

Van de inlevering der hnlzen moet op het 
mnnitie-livret aanteekening geschieden. De maga
zijnmeester, hoofd van lBBtstgenoemde maicazijnen, 
zal de inlevering der hnlzen niet in ·het mnnitie• 
livret mogen constateeren, zoolang dit livret niet 
door den betrokken bevelhebber voor akkoord
bevindinl( over het laat& t voorgaande jaar ie ge
teekend. 

Blijkt nit het mnnitie-livret niet, dat aan de 
verplichting tot inlevering der hnlzen is voldaan, 
dan znllen geene patronen aan de betrokken ver
eeniging worden afgegeven, voor en aleer die in
levering is geschied. 

Bij het inpakken van de hnlzen moet nanw
lettend worden toegezien, dat in dezelfde kist of 
ton alleen hulzen van dezelfde soort worden ge

pakt. Tevens moet er un ,t"t!flf11te voor worden 
gewaakt, dat geen patronen en gel,,eel of g~deel
telijk gernJltk Aulzen, alsmede ltulzen met ,ra,. 
ltoedje, onder de. in te leveren hnlzen worden 

gemengd. 
Patronen, die geweigerd hebben, moeten, zonder 

nadere machtiging, in de magazijnen der artillerie
inrichtingen aan de Hem/Jrwg worden_ ingeleverd, 
met aanteekening daarvan op het ruunitie-livret
Zoodanige inlevering moet tegelijk met die van 
de hnlzen plaat& hebben, echter met dien ventande, 
dat bedoelde patronen af:ondertijk moeten worden 

ingepakt. 
Voorts moeten, wanneer bij de patronen patroon• 

houders zijn veretrekt, ook deze tegelijk met de 
hulzen, doch afzonderlijk ingepakt, in genoemde 
magazijnen worden ingeleverd. Ook van de in• 
levering der patroonhonden moet op het munitie-
livret blijken. · 

Als regel geldt, dat alle hnlzen der verschoten 
patronen en alle bij de patronen ontvangen pa• 

troonhouders moeten worden ingeleverd, Mochten 
echter enkele zijn verloren geraakt, dan ia het 
Mn de bevelhebbers in de Militaire Afdeelingen 
overgelaten, te besliBsen of het verlies "iet of 
wel moet worden vergoed, in welk laatste geval 
het voorstel tot vericoeding door den bekokken 
bevelhebber a.in het. departement van Oorlog moet 
worden gedaan. 

f 9. Aan elk lid van eene weèrbaarheidsver
eeniging zal desverlangd tege. betalÎlf!I een geweer 
M. 95 met tqebehooren of een ka.rabijn M. 95 
n°. 3 met toebehooren worden verstrekt. 

De prijs daarvan bedraagt: 
een geweer fll!ertig gultkn (/ 40.-), 
een ka~bijn tJHrtig gultkn (f 40:-). 

voor beiden : 
een achroevedraaier zeoen en tmtig cent (/0.27), 
een pompkoord oijftien cent (f 0.15), 
een banddrijver uven en ttDá11tig cetat (/ 0.27), 
een monddekael u,tien eent (f 0.16), 
een staartstnkborstel tJjjftien cent (f 0.15), 
een kamergeleider M. 115 dertig ce11t (f 0.80), 
en een mondinggeleider tot geweren M. 9 5 of 

een idem tot karabijnen M. 95 n°. l en 3, 
beiden per stuk dertig cent (/ 0.80). 

Worden voor de geweren of k~rabijnen alle of 
enkele der hierboven genoemde toebehooren ver
langd, dan moet zulks bij de aan vraice worden 
vermeld. 

Voort& kan een bajonetscheede met drll{l.er tot 
geweer of karabijn worden verstrekt ·tegen den 
prijs van negentig cent (/ 0.90). 

Ook aan de vereenigingen zelven zullen, op aan• 
vrage, enkele geweren M. ll5 of karabijnen M. 95 
n°. S, toebehooren, en bajonetecheeden tegen 
bovenvermelde ·pTÏÎzen in eigendom worden afge
staan en kunnen de vereenigingen desgewensch.~ 
indien de bestaande voorraad voor het leger zulke 
toelaat, ook echermgeweren in eigendom verkrijgen 
tegen den prijs van dr-ie gulde.. tien cent (/S..10) 
per stuk. 

Voorts kunnen aán de vereenigingen, en aan 
leden väu vereenigi ngen ; zoolaog de voorraad 
strekt, gebruikte doch in goeden staat verkeerende 
geweren tot kamerschietoefeningen M. 91 met 

· toebehooren in eigendom worden afgestaan , ~n 
den prij& van : 

het geweer tJijf gulden (f 5.-), 
een bau·ddrij ver dertig cent (/ 0.30), 
een pompstuk zea en tJeertig eent (/ 0.46), 
een schroevedraaier ttDee en dertig cent ( f0.32), 
een uitatooter negeta · ce11t (f 0.09), 
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een wisecher 11egtm tm Ht!rt~g ct1nt (/ 0.4'11), 
&amen ze& galdM ze., e11 11Utig cent (/ tUl6). 
§ 10. Aan leden der vereenigingen en de ver-

eenigingen zelven, die !;n)ks wen&chen, znllen 
boven en behalve het in § 3 genoemde aantal 
patronen, tegen /Jtûllt"!f worden verstrekt : 

seherpe patronen n•. 1 ~n den prijs van 
drie gulden oijf en tal!Atig cent (f 3.85) de 
100 atnb, . 

echerpe patronen n°. 5 (voor revolvers) tegen 
den prijs van dri,: gvldert tie,, ce,et (/ 3.10) de 
120 &tnb, 

acherpe patronen n°. 7 tegetl den prijs van 
etm gvlden _ze,tig cent (/ 1,60) de 100 1tnks, en 

scherpe patronen n•. Il teicen den prijs van 
drie guldffl (/ 8.00) de 100 stnb, zijnde de 
prijs van de patronen, na aftrek van de waarde 
der daarvan voortkomende hulzen en, voor zooveel 
de seherpe patronen n•. 1 en n°. 7 betreft, van 
die der patroonhouders. 

§ 11. De aanvragen om geweren M. 115 of 
karabijnen M. 95 n°. S en toebehooren , om 
bajonetscheeden met dragen, om geweren tot 
lr:amerechietoefeninp;en M. 111 met toebehooren, 
alsmede om kamergdeiden en mondinggeleiden, 
taget1 /Jetalü,g op · grond van het geatelde in § 9 
moeten door de besturen der betrokken ver
eenigingen worden gericht aan het beetunr der Ko
ninklijke vereeniging van Nederlandeche Scherp
&chntters (1) en met laatstgenoemd beat nor worden 
verrekend. 

Het bestuur der Koninklijke vereeniging vo.n 
Nederlandeche Scherpechntten verzamelt bedoelde 
aanvragen en richt aan het hoofd der magazijnen 
van de artillerie-inrichtingen aan de Hf!fll/Jrug eene 
algemeene aanvrage om geweren M: 115 of karabijnen 
M. 115 n•. 3 en toebehooren, onder overlegging 
van eene qnitantie, waarnit blijkt, dat het voor 
die wapenen enz. verschuldigde bedrag bij een 
der Rijksbetaalmeesters is geston. 

Genoemd bestuur richt voorts, onder toezending 
van eene qnitantie we~na atorting van het bedrag 
in 's Rijb Schatkist, eene algemeene aanvraag om 
bajonetscheeden met dragers aan den directeur 
van de centrale magazijnen van militaire kleeding 
en nitrnsting te .dm&terdam, die, na de verstrek
king, de qnitantiën van storting, alewede de voor 

(1) Het adres van het bestunr der Koninklijke 
vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters is 
thans den heer W. VAN W ANING, voorzitter dier 
vereeniging te Hoorn. 

ontvangat onderteekende inventarissen, aan het 
departement van Oorlog zendt. 

Het hoofd der magazijnen 11an de Hem/Jrug en 
de directenr der centrale milgazij neo van kleeding 
en uitrusting zijn gemachtigd, bedodde geweren 
M. 95 of karabijnen M. 95 n°. 3 en toehehooren, 
alsmede bedoelde bajonetscheeden aan de hun door 

' meerbedoeld bestnnr op te geven adressen te doen 
verzenden. De toezending geschiedt voor rekening 
der aan vragers, terwQl door dezen de wapenkisten 
enz. v:raehtvrij moeten worden teruggezonden. 

De aanvragen om schermgeweren tegm /Jetali•!I 
worden onder overlegging der qnitantie van storti~g 
van het vereischte bedrag bij een der Rijksbe
taalmeesters, door tneschenkomst van den bevel
hebber in de betrokken militaire afdeelin!I', aan 
het departement van Oorlog ingezonden. 

§ lll. De aanvrage, verstrekking en verrekening 
van de, op' grond van het gestelde in § 10, 
tegtm l>etali11{1 verlangde patronen moeten geschie
den op overeenkomstige wijze als voor de tegen 
/Jelali"!I verlàngde geweren M. 95 en toebehooren 
in § 11 is bepaald, wet inachtneming van het 
navolgende : 

Het be,tunr der Koninklijke vereeniging van 
Nederlandsche Seherpschntters zendt zijne aan
vragen, met overlegging der qnitsntie van storting 
van het vereischte bedrag, aan den magazijn
meester, hoofd der magazijnen van de artillerie
inrichtingen aan de Hem!Jrvg. 

Voor de scherpe patronen n°. 1 en n°. 5 
moeten door genoemd beetnnr tegelijkertijd wor
<len ingeleverd r.ooveel hulzen van verschoten 
scherpe patronen van gemelde soorten als het 
aantal aangevraagde patronen . bedraagt en, voor 
de acherpe patronen n°. 1 zooveel patroonhouders 
als voor het aangevraagde aantal patronen van 
die soort noodig· 1ijn. 

Voor de scherpe patronen n°. 7 en Il behoeft 
deze inlevering van hnlzen en patroonhouders 
niet te geschieden, do,h knnnen door genoemden 
magazijnmeester reapectievelijlc nog 811000 en 
6700 stnks t10<Jr tk eer&le maal zonder inlevering 
van hu;zen en patroonhonden worden afgegeven. 
Zoodra . echter deze aantallen patronen zijn ver
atrekt, moeten bij •olgen,le aanvngen voor echerpe 

.·patron1:n n•. 7 hnb:en eu pairoonhouders en voor 
scherpe patronen n°. 9 buizen worden ingeleverd, 
zoosls voor de scherpe patronen n°. l en n°. 5 
reeds is bepaald. 

Uit het vorenstaande volgt, dat door de be
trokken vereenigingen en personen de hulzen der 
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verschoten tege,, óet11lir,g veratrekte patronen, 
alsmede de patroonhouders, die bij de t11gn óe

laling verstrekte BCherpe patronen n°. 1 en n°. 7 
zijn ontvangen, aan gemeld bestuur moeten wor
clen opgezonden , de patroonhouden tegelijk met 
de hnlzen, doch afzonderlijk ingepakt. 

§ 13. Ten Mnzien van het onde1·hond en de 
inspeotie van de in bruikleen verstrekte geweren 
M. 95 en geweren M. 71 gelden de navolgende 
bepalingen; 

Voor het onderhoud der geweren :M:, 95 en M. 71 
moet opgevolgd worden het daarorutrent bepaaUe 
in het voorschrift getiteld: Bepalingen omtrl!ftt 
Áet ontkrAOlld tJan tl)(lpentm M. 95 en M. 71, 
ten dil!ft8te der We11rlJaarkituoere11nigingl!ft (1). 

De commandeerende-oflicieren der korpsen wor
den, wanneer aan weerbaarheidsvereenigingen ge

weren M. 95 of M. 71 in bruikleen zijn verstrekt, 
hiervan door het departem,,nt vnn Oorlop: onder
richt, onder aanduiding van het garnizoen, waar 
de inspectie moet geschieden. 

De geweren met toebehooren moeten in de eerste 
helft van de maand December van elk jaar door 
de besturen der vereenigingen in het daarvoor 
aangewezen garnizoen aan den officier van wape
ning, aan te wijzen door den commandeerende
oflicier der infanterie ter plaatse, ter inapectie 

. worden aangeboden en door eerstgt:noemden offi
cier worden geïnspecteerd. Hiervan zijn uitge• 
zonderd de geweren, die in de maanden October 
en November tevoreu aan de vereenigingen zijn 
uitg;:reikt. 

Indien de in hrnikleeu verstrekte geweren M. 95 
en M. 71 in de maand December te bestemder 
plaatse niet ter inspectie zijn aangeboden, zal 
onverwijld bevel tot inlevering dier wapenen 
volgen en zullen deze eerst na verloop van een 
jaar opnieuw mogen worden aanf(llvraagd. 

Worden de geweren met toebehooren bij de in
spectie in orde bevonden, dan worden zij dadelijk 
aan de besturen der vereenigingen teruggegeven, 

Zijn aan de geweren herstellingen noodig, die 
ter plaatse kunnen geschieden, dan worden zij 
daartoe bij het korps behouden en, na herstelling, 
afgehaald of aan de besturen niet vrachtvrij 
ternggezonden. 

Vereischen de geweren buitengewone herstelling, 

(1) Van gemeld voorschrift zullen, zoodra het 
is verschenen, de noodige exemplaren door de 
bevelhebbers in de Militaire Afdeelingen kosteloos 
aan de vereenigingen worden verstrekt. 

dan worden zij door den betrokken comman
deerende-oflicier naar de werkplaatsen voor draag• 
bare wapenen aan dit Hemórvg opgezonden. Na 
in dio werkplaatsen te zijn hersteld, geschiedt de 
lcrng:iendinl(, eveneens niet vrachtvrij, rechtstreeks 
aan de besturen. 

Zijn de bij de inspectie aan de geweren ge• 
vonden gebreken van dien aard, dat zij aan ge
wone . slijtage moeten worden toegeschreven en 
dns niet het ge'folg van slecht onderhoud of 
onoordeelknndige behandeling, dan moeten de 
herstellingen 1'08telooa voor de vereenigingen ge
schieden. 

Bij verschil van gevoelen omtrent het ontstaan 
der gebreken, zal door de bestnren der betrokken 
vereenigingen in de beslissing van den Miniater 
van Oorlog moeten worden berust. 

Bijaldien de herstelling niet, overeenkomstig 
het vorenstaande, kosteloos kan geschieden, moet, 
voor het ge't'&l de geweren in het garnizoen zijn her
steld, door den betrokken commandeerende-oflicier 
en, bij herstelling in de werkplaatllft voor draag
bare wapenen , door het hoofd dier werkpluteen 
aan het bestnur der betrokken vereeniging eene 
gespecificeerde opgave van de verrichte hentel
lingen worden gedaan, met aanduiding van de be

dragen , die voor elke herstelling afzonderlijk en 
voor alle herstellingen gezamenlijk moeten worden 
betaald voor aróeidûoon en voor verbruikte fll!r• 

toia&e/8tuUen. 
Zijn de· geweren in het garnizoen voor reke

ning der vereeuiging hersteld, dan wordt het 
venchuldigde bedrag voor arl:eidaloon door het 
bestnlU' afgedragen aan den comruandeerende-ofli • 
ciel', die het daarna aan den betrokken meester-
geweermaker doet toekomen; het bedrag der fll!1'• 

,ou&e/8iuklcen wordt door het bestuur gestort bij 
een der Rijksbetaalmeesten en de deswege ont
vangen qni'8ntie aan den commandeerende officier 
ter hand gesteld, om door dezen, vergezelcl van 
eene opg1He der verwisaelstukken , waarop de 
quitantie betrekking heeft, aan het depurtemen-\ 
van Oorlog te worden opgezond6D, 

Zijn de geweren in de werkplaatsen voor 
draagbare wapenen 'foor rekening der vetetmi
p;ing hersteld, dan moet het itezameolijke bedrafil 
van het verschuldigde voor aróeitu/0011 en fier'· 

toia&11utuUen door "het bestulll' bij een der Rijka
betaalmeesters gestort en de deswege ontvan8en 
qttitantie gezondeu worden aan het hoofd der ge
noemde werkplaatsen. 

Laatstbedoelde qnitáatie wordt - vergezeld va? 
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de overige daarbij behooreode verrekeoiogs-besohei
deo - bij het departement van Oorlog ingewacht. 

De terugzending der voor rekening vao de ver
eenigingen herstelde geweren moet niet geschieden, 
vóórdat zekerheid is verkregen, dat de kosten der 
herstelling door de bestnren der vereeoigingen 
zijn lfetaald. 

Onder dagteekeoing van 20 Jannari vao het 
Tolgende jaar wordt door de commaodee~ende
officieren der infanterie ter plaatae, waarbij wape
nen voor weerbaarheidskorpsen zijn geïnspecteerd, 
door de gewone t1l8scheokomst, aao het departe
ment van Oorlog . venlag omtrent _die inspectie 
uitgebracht. 

Die verslagen mogen alleen behelzen : 
a. eene opgave der vereenigiogen, waarvan de 

geweren 1tiet ter inspectie zijn aangeboden; 
IJ. eene opgave der vereeoigingen, waarbij aan 

het onderbond der geweren niet de vereiachte 
zorg ia besteed, zooclat herstelliog daarvan voor 
reltenit1g der Vl!remiging moet geschieden, met 
vermelding van de voornaamste gebreken der 
geweren; en 

11. opmerkingen, waartoe de inspectie aanleiding 
mocht hebben gegeven. 

S J 4. Zijo aao de geweren, in brnikleen voor
handen bij weerbaarhcidsvereeoigingen, herstellin
gen noodig, dao richten de besturen de aanvragen 
hiertoe aan den bevelhebber in de militaire afdee• 
ling, waarin de vereeoiging gevestigd ia. 

Na ontvangst vao bedoel•le aanvrag~n bepmlen 
de bevelhebbers in de militsire afdeelingen in welk 
garnizoen de herstelling moet geschiede·o, met 
dien verstande, dat daartoe zoo mogelijk het gar
nizoen wordt aangewezen, waar de te herstellen 
geweren jaarlijks worden geïnspecteerd. 

Ten aanzien van de herstelling, buitengewone 
herstelling, terugzending der geweren en de wijze 
van vergoeding der herstelling van de gebreken , 
die aan slecht onderhoud en nan onoordeelkun
dige behandeling worden toegeschreven , moet 
worden gehandeld, zooala in i lS voor de geweren, 
waaraan bij de inspectie gebreken zijn bevonden, 
ia voorgeschreven: 

S 15. Mochten de leden eener vereen iging zich 
nitalnitend als artilleristen wenschen te oefenen, 
dan kao in plaatsen, waar vesting-artillerie in 
garnizoen i1, door de betrokken commandeerende
officieren gelegenheid worden gegeveu , om de 
oefeningen op de exercitie-batterijen te doen plaats 
hebben, mits znlks geachiede onder leiding van 
een onderofficier, desvereiecht onder algemeen toe• 

zicht van een officier, en de dienst daardoor niet 
worde geschaad. 

S 16. De aanvragen tot het bekomen van mili
taire onderwijzers en van de hnlp, bedoeld in 
art. 12 van het nan dit voorschrift voo1"8fgegnne 
Koninklijk besluit, moeten door tusschenkomst 
van den bevelhebber in de militaire afdeeling, 
waarin de vereeniging gevestigd ia, tot den Mi
nister van Oorlog worden gericht. 

S 17. V~rzoeken van weerbaarheidsvereenigingen, 
om gebruik ti, mogen maken van militaire schiet• 
banen, moeten door de betrokken bestnren ret:M-
1treeu tot den Minister van Oorlog worden gericht. 

S 18. De verslagen, bedoeld in art. 13 van het 
in S 16 vermelde Koninklijk besluit, worden door 
de betrokken bnrgemeeaters niterlijk 10 1''ebrnari 
aan den Commissaris der Koningin gezonden, die 
deze stokken nit~rlijk 20 Februari aan het departe
ment van Oorlog inzendt. 

Bedoelde verslagen worden opgemaakt overeen
komatig het bij deze beschik kina: gevoegde Model C. 

; 19. Aan de aanvragen van het bestunr eener 
vereeniging om geweren en patronen en aan die 
tot het bekom.in van militaire onderwijzers en 
voor de hulp, bedoeld in ; 16, wordt geen ge
volg gegeven, wanneer het bestnnr nalatig is in 
het tijdig inzenden van het in ; 18 genoemde 
veralatt of wanneer in dat verslag de in het Model C . 
voorgeschreven opgaven niet naar behooren zijn 
veratrekt. 

S 20. Aan het bestunr van elke vereenigiog, 
die met Koninklijke toestemming ia of zal worden 
op!':llricht alamede aan den burgemeester der ge
meente, waarin eene vereeoiging gevestigd ia of 
wordt, ml door den betrokken bevelhebber in de 
militaire Bfdeeling een gedrukt exemplur dezer 
beschikking worden toegezonden. 

Zijnerzijds zendt het bestnur eener zoodanige 
vereeniging aan den bevelhebber voormeld een 
gedrukt exemplaar (of een afschrift) van de sta
tuten of reglementen der vereeniging, zoomede 
van de daal'in Inter eventueel aangebrachte wijzi
gingen. Zoolang hieraan niet is voldaan, wordt 
van Rijkawej1;e geene medewerking verleend. 

S 21. Dit voorschrift kan worden aanp:ehaald 
onder den titel van • Weerbaarheidsvoorschrift 
1903". 

Mij bekend: 

De &cr.-0ewr. van net Departeme,at van Oorlog, 

(get.) ABEL, l. S.-G. 
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(Op ongezegeld papier 
te sckrijf!en.) 

VER KLARING. 

Het bestuur der 

. te 

HODlliL A • . 

voor welke vereeniging geweren (invullen M. 95 

en M. 71 of een van beide soorten wapenen) in 

bruikleen zijn gevraagd, verklaart bekend te zijn 

met de bepalingen, vermeld in het voorschrift 

nopens het verleenen van medewerking aan ver-

HODEL 8. 

MUNITIE-LIVRET 

VAN 

(Naam van de weerbaarheidsvereeniging en 
gemeente we.ar zij gevestigd ie). 

Afgegeven en geparafeerd ten getale 
van bladzijden, 

Te , den • 19 •• 

De Bevelkebber in de .•• Militaire Áfdeeling, 

(Naam der vereeniging) te 

eeni~ngen tot vrijwillige oefening in den wapen- Ledental Handteekening van den 
voorzitter (Commandant) 

der vereeniging. 
handel, en zich aansprakelijk te stellen voor de op den laten Januari 

stipte nakoming van de verplichtingen, die in van het jaar. 

genoemd voorschrift den besturen van weerbBBr• 

heidsvereenigingen ten aanzien van wapenen en 

munitie zijn opgelegd. 

• , den •••••• 19 •• 

Het bestuur 

(Handteekening.) 

r oorrittt!r. 

St!t:rt!larû. 

19 
19 
19 
19 

NB. De bestBBnde munitie-livretten moeten voor 
zPOVeel noodig naar dit model gewijzigd 
worden , waartegen geen bezwaar zal be
stBBn, omdat BBD weinig of geen vereenigin
gen in hetzelfde jaar scherpe en losse patronen 
van alle soorten zullen verstrekt worden. 



ONTVANGSTEN. 

PATRONEN. 

DAT U M 

VAN ' Scherpe Losse 

ONTVANGS~,-~------

N". I N". \ N°. N". I N°. 
1. 7. 9. 2. 8. 

Voorhanden op 1 Ja-
nuari 1903 • • . 850 500 200 

10 Maart 190:i .. 35004000 400 500 

20 September 1903. 1000 

5850 4500 600 500 

Uitgegeveu . . . 4850 8000 525 500 

Blijft op 1 Januari 
11104. . . . . • 5001500 75 0 

Gezien en akkoord berondeu. 
... , 20 Jannari 11104. 

De Bevelhebber in de . ·, . . Militaire Afdeeling , 

UITGA VEN. 

PAT RON III N. Hulzen afkomstig Beknopte qmaohr\) ving 
,·an de n1dtm voor de 
uitgaaf der patron~n. DATUM 

VAN Scherpe 

UITGAAF. 

N". I N". I N°. 
1. 7. 9. 

10 Januari 1903 . 25 

:n Maart 1908 800 700 200 

30 Juni 1908 . · 1075 525 S25 

10 Mei 1908 • 800 825 

30 September 11!03. 1125 7110 

:n December 1903. 10211 700 

------
Totaal .. . 4850 3000 525 

Losse 

500 

--
500 

van :! 
verschoten, patrouen. 'g 

0 
.= = 0 e 
~ 

De ontvangot der inge
leverde hulzen, patro
nen en patroonhouders 

~•waarmerkt door 
den betrokken 

magatl)nmeeoter 

Ingeleverd in de maga• 
gazijne11 der artillerie
inrichtingeu aan de 
Hea!Jrug. De 1>atronen 

4818 2813 510 4110 1510 hebben geweigerd. 
Ontvangen door den 

magazijumeester. 
(Handteekening.) 

{ 

Verbruikt voor schiet
oefeningen gedurende 
het late kwaartaal. 

Idem ged nrende het 
2de kwartaal. 

{ 
Verbruikt bij een huis
houdelijken wedstrijd. 

{ 

Verbruikt voor schiet
oefeningen gedurende 
het 3de kwartaal. 

{ 
Idem gedurende het 

4de kwartaal. 

48182813 510 4901510 1 

De ondergeteekende verklaart, dat de invulling van het bovenstaande naar waarheid is 
geschied en dat de overgebleven munitie, vermeld op di, vorige bladzijde, werkelijk bij de 
vereeniging aanwezig is. 

.. . •• . .• .. , 1 Januari 11!04. 
De voorzitter (Commandant.) 

(Handteekening.) 

t-:) 
00 
t-:) 

... 
d 
I:""' 
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HODKL C. 

VERSLAG van de f!61"eániging (naam der ver
eeniging), g~Pe1,igtl t~ (naam van de ge
meente, waar de vereeniging gevtstigd is). 

Sa,,.etwtel
ling en 

ledental. 

Yorderin
gtm in !et 

acltieten. 

Oeft!ffi,.. 
gen e1, 11or

deri11gen 
in den 
wapen• 
/ta11del. 

Yerdere 
mededee
li,agen. 

Sa.menstelling van het bestnur. 
Het j"iate aantal gewone leden, 

buiteol(ewoue leden, eereleden, leden 
van verdienste, donateurs (donatri• 
ces) enz., elke categorie afzonderlijk. 

Schietbaan : lengte , toeetand en 
nauwkeurige ligging der baan, aa.n 
wie deze behoort en wat c. q. voor 
het gebruik wordt betaald. 

Oefeningto : op welken afstand 
geaehote11 is, hoeveel oefeningen in 
het afgeloopen jaar gehouden zijn, 
opkomat der leden, vorderingen, en 
of bij de schietoefeningen vao mili
taire ioatrnctenn ie gebruik ge
maakt, al1mede of vanwege het Rijk 
hnlp van technischen aard ie ver-

' )eend. 

Of bebalve oefeningen in het 
schieten, nog andere oefeningen zijn 
gebonden ; en zoo ja, welke (b. v in 
het exerceeren , schermen , in den 
velddienst, enz.) en of hierbij van 
militaire instructeurs is gebruik 
gemaakt ; vorderingen in deze oefe
nin~n. 

Hier te vermelden allea , wat 
verder bevorderlijk kan worden ge
acht om eene jniste voorstelling te 
geven van de werkzaamheid der 

• vereeniging. 

• • • J. ., den . 111 .• 

Het beatunr , 
(Handteekenini,t.) 

Yoorllitter. 
Secrtttaria. 

N.B. Bij de beantwoording van de in dit model 
ptelde vragen mag NIET worden verwezen naar 
een vorig jaarverslag. 

10 Àflfl'UtVI 11103. BJ:SLUIT, tot wijziging van het 
reglement ter voorkoming van aanvaring of 
aandrijving op openbare wateren in het Rijk, 
die voor de seheepvaart openetaan. S. 251. 

Wn WILHELMINA, BIIZ. 

Op de \loordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 14 Mei 
11103, n°. 176, afdeeling Waterstaat, van Marine 
van 22 Mei 11108, Bnrean S/B n°. 42 en van 
Justitie van den 26sten Mei 11108, n•. 144', tf
deeling 2 A; 

Den Raad van State~hoord,advieevan UJnli 
11108, n°. 28; 

Gezien de nadere voordracht van Onze voor• 
noemde Ministers van 27 Juli 11108, n°. 201, 
Afdeeling Waterstaat, van 30 Jnli 11108, Bnrean 
S/B n°. I en van den 6den Angostns 11103, 
2• afdeeling A, n°. l24; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 April 18111 
(Sfaatablad n°. 111); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te &tellen de navolgendè wijziging van het 

reglement ter voorkoming van 11111variog of aan
drij,ing op openbare wateren in het Rijk, die 
,oor de eeheepvaart openstaan, vast~ateld bij 
Koninklijk besluit van 18 Mei 18112 (StaatalJldil 

n°. 102) en achtereenvolgens gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 16 Juli l8Y7 (Staau

/Jlad n°. 1711) en 211 Jnni 18118 (StaatalJlatl n•. 158); 
Artikel 9, laatete Jid, zal lniden: 
.De schippen van stoomvaartui~, dienst 

doende in overzetveren, moeten, in stede van het 
licht in artikel 7, sub a, voorgeachreven, de 
liehten, welke hierbJ)ven voor gierponten en veer
ponten zijn bepaald, doen voeren." 

Onze Ministers van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid , van Marine en van Justitie zijn be
Jut met de uitvoering van dit beelnit, dat in 
het Staata/Jlad geplaaht en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den !Oden Auguetn1 11103. 
(get.) W IL HELM I N A. 

IJe Min. t1an '/Yaterataat, Ha11del en Nijuer!lt!itl, 

(get.) me Mnxz OYBNS . 
De Hinuter Nn Jlarintt, (get.) ELL18, 

IJe Miniater Nn Jutitie, J. A. LofflP. 
{Uitgef. 4 &pt. 11103.) 

10 .4-,v,ttu 11108. BESLUIT, tot nadere wijli
ging van artikel 13 van het Koninklijk be

sluit van 211 Augustus 1888 (Staats/Jlad 

n°. 188) , houdende vaststelling van nien we 
regelen omtrent de benoem baar heid. en uit
zendingen van rechterlijke en administratieve 
ambtenaren voor den dienst in Nederlandacl,. 

Indië. S. 2112. 
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Wu WILHELMINA, BNZ. Staaublad n°. 249) vast.gestelde bepaliDgen omtrent 
Op de voordracht van Oo~o Minister van 

I 
de uitzending van personeel uit Nederland ter 

Koloniën van 5 Angnstns 190,r Litt. D, n•. 76; plaatsing in administratieve betrekkingen in Neder-

Gelet op artikel 18 van het ~oninklijk bealnit land,cl,,-Jndië, te bepale11 al1 volgt: 
van 29 Augnstn1 1883, n•. 26 (Nederlandacl,, 1 • Art. 1. Te beginnen met 1906 zullen in Neder· 
Staat8blad _n•. 138 ; Jr,duclt S'°t,bfad n°. 249) land tot het afleggen van het groot-ambteoaars
en op het Koninklijk besluit va11 24 October 1888 examen voor den Indischen dienst alleen worden 
o0 • 21 (Nederlaná8cl,, Staau/Jlad o0

• 166, lndi8cl,, toegelaten zij die tevoren door Onzen Minister 
Staatablad n•. 207); van Koloniën zijn aangewezen als candidaat 

Heb ben goedgevonden en v~rstann : 
met nadere wijziging in zoo11~r van artikel_ 18 

van het Koninklijk besluit van 29 A.ugostna 1888 
o0

• 26 (Nederland.rel,, Staau/JlaJ, n°. 183, Indi8cl,, 
Staaublad n°. 249) te bepalen ~at aan hen, die 
voor administratieve betrekkingen in Nederlandscl,,
lndië derwaarts word~ 11itgezonden, wordt toe• 
gekend eene gratificatie voor +trustiI\g ten be• 
drage van / 1000 (d,,i~ gulflen), - en deze 
bepaling toepasselijk te verklar11n op hen die in 
1903 ter beschikking rao den ~ouverneor-Gene• 
raal van Nederlandlc/i,,Jndië zijJ ofzullen worden 
gesteld om in admiDistratieve l\etrekkingeo daar 
te lande geplaatst te worden. 

Onze Minister van Koloniën is -bel11st met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemtme Rekenkamer 
en dat in het Staatsblad zal 1orden geplaatst. 

Het Loo, den l0den· Angu1h1~ 1-908. 
• (gel.) WILHELMINA. 

De Minuter 1Jan Koloniën, (g~t.) IDBNBURG. 

(Uàtgeg. 1~ Àvg. 1908.) 

10 Àvguatua 1908. Bl:BLUIT, tot instelling in 
Nederland van het candidaat-ambtenaarsehap 
voor den Indischen administratieven dien1t 
en vaststelling van de \"OOrlaarden van uit
zending nit Nederland van candidaat Indische 
ambtenaren. S. 263. 

W11 WILHELMINA, 11:Nz. 

Op · de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 8 Juli 1903, Litt.[ D, n°. 46; 

Deo Raad van State gehoord (ad vies van den 
28 Juli 1903, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniën \"an 6 Angnstns 1903, Litt. D, 
n°. 76; 

Hebben goedgevonden en VeJ'/ltaan: 
Met wijziging in zoover van Ons besluit van 

26 April 1902 n•. 17 (Nederlatt(hcll Staatsblad 
n°. 49, lndisc!,, 'Staatablad n°. ~28) en van de 
bij het Koninklijk besluit van 29 \Augustus 1888 

26 (Nederlandacl,, Staat1/Jlad n•. 138, lndisc!,, 

Indi,cl,, ambtenaar. 
2. 1. Voor aanwijzing als caudidaat Indisch 

ambtenaar kunnen slecht& zij in aanmerking 
komen, die · voldaan hebben aan een der examens, 
bedoeld bij artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 29 Angnstna 1888 n•. 26 (Nederlandse!,, 
Staat8blad n°. 138, Indisc!,, Staat8blad nu. 249), 
- met dien verstande, dat onder het eindexamen 
van de landbouwschool te verataan ie het eind
examen van een der afdeelingen van de hoogere 
land- en boschbonwschool aan de Rijkslandbouw
school te WageniN!Jen, - en die door de daar 
voor bestemde geneeskundige commissie phyaiek 
geschikt zijn bevonden voor den Indischen dienst. 

2. De aanwijzing. wordt voorbereid door eene 
jaarlijks in het begin van April door Onzen 
Minister van Koloniën te benoemen commissie 
van ten minste vijf leden - bijgestaan door een 
secretarie, wiens belooning door den Minister 
wordt geregeld - , die bij hare benoeming opgaaf 
ontvangt van het getal der in dat. jaar aan te 
wijzen candidaat Indische ambtenaren en die 
binnen veertien dagen in de Nederlandscl,,e Staat,

courant sollicitanten oproept, met vermelding 
van het getal beschikbare plaat&en. 

9. De sollicitanten melden zich v66r 15 Jnni 
schriftelijk bij de commissie aan, met overlegging 
van een uittreksel nit hunne geboorte-akte, een 
kort relaaa van hunne opvoeding en het door 
hen genoten · onderwijs, het bewijs van physieke 
geschiktheid, een door de bevoegde autoriteit àf
gegeven verklarin1t van goed maatschappelijk ge
drag, ho.one diploma's of geto.ipchriften • en een 
bewijs aantoonende welke verplichtingen ten aan
zien van den militairen dienst zij nog te vervullen 
hebben. Indien er voor hen uitzicht bestaat om 
na bonne aanmelding nog diploma's of geinig• 
schriften te verkrijgen, deelen zij dit mede, en 
zoo spoedig doenlijk na de verwerving zenden zij 
ze aan de commissie in. 

4. Bij haar onderzoek naar de aanbevelens
waardigheid van de sollicitanten let de commissie 
op hnn verleden en leeftijd en den uitslag van 
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een examen waaraan zij hen onderwerpt, bij welk 
e:ramen blijk te geven is van vaardigheid om 
schriftelijk in goed Nederlandsch eene zakelijke 
niteenz~tting of beschrijvi~g te leveren, een stuk 
Nederlandsch uit een der laatste drie eeuwen be
hoorlijk te lezen en van het gelezene goed reken
schap te geven, alsmede om Fransch, Dnitsch 
en Engelsch proza nit de .laatste eenw goed te 
vertalen en zich van ten minste een dier vreemde 
talen, bij voorkeur het Engelsch, practisch te 
kunnen bedienen. 

5. De commissie brengt v6ór 20 Augustus 
rapport nit aan Onzen Minister van Koloniën, 
waarin zij haar oordeel over alle sollicitanten 

.uitspreekt eo gemotiveerd de vol1'(lrde aao~ft 
waarin diegenen, die zij voor aanwijzing geschikt 
zoo achten, naar haar gevoelen te rangschikken zijn. 

6. Daarna wijst de Minister de caodidaat 
Indische ambtenaren aan. 

3. 1. De ·candidaat Indische ambtenMen leggen in 
hettwe~dejaar nadat van hnone aanwijzinp:hetgroot
ambtenaarsc:ramen voor den Indischen dienst ar. 

2. Op grond van welbewezen ziekte of om 
andere geldige redenen - te zijner beoordee
ling - kan Onze Minister van Kolooién aan 
candidaat Indische ambtenaren ten hoogste twee
maal hetzij uitstel van · het examen verleenen, 
hetzij herh11ling van het e:ramen -toestaan. 

8. Het candidaat-ambtenaarschap vervalt voor 
hen, die het e:r_amen op den bij het late lid be
paalden of ingevolge het 2de lid verlengden tijd 
niet met gunstig gevolg afleggen. 

4. De candidaat Indische ambtenaren zijn niet 
aan een bepaalde plaats of inrichting voor de 
studie gebonden, maar zijn overigens verplicht 
omtrent honne studie en voorts omtrent hun 
gedrag aan Onzen Minister van Koloniën alle 
inlichtingen te verstrekken, die hij direct of 
indirect, mondeling or schriftelijk, van hen ver
langt, en alle desbetreffende wenken van den 
Minister te volgen. Wegens aanhoudende ziels
of lichaamsziekte en wegens wangedrag of plichts
verzuim - te zijner beoordeeling - kan de 
Minister hen te allen tijde ontslaan. 

5. Zij, die wegens wangedrag of plichtsverzuim 
zijn ontslagen als oandidaat Indisch ambtenaar, 
wórden ook in Nederlandsc!,.-[ndië niet meer tot 
het groot-ambtenaarse:ramen voor den Indischen 
dienst toegelaten. 

4. 1. De candidaat Indische ambtenaren , die 
het diploma van het groot-ambtenaal'Se:ramen voor 
den Indischen dienst verworven hebben en bij 

een opnieuw door de daarvoor bestemde commissie 
in te stellen geneeskundig onderzoek physiek ge
schikt blijken voor dien dienst, worden in het
zelfde jaar, naar de volgordé ,lie zij op de ranglijst 
van het e:ramen innemen, ter beschikking van 
den Gonvemenr-Generaal van Nederlandscn-Indii 
gesteld om in administratieve betrekkingen daar 
te lande geplaatst te worden. 

2. Aan de nihending zal, - behalve over
tocht naar Nederla""8ch-b,dië voor gon veroe

mentarekening op den voei van de daaromtrent 
geldende bepalingen eo de met den dag van aan
komst in Indië ingaande voorloop~ bezoldiging 

van / 150 (liDflderd tJijftig fl'llden) 's maande, 
- eene gratificatie voor uitrusting verbonden 
zijn ten bedrage van / 1000 (dtlizend gtllde,a). 

3. De candidaat Indischê ambtenaren, die ter 
beschikking van den Goqveroenr-Generaal worden 
~eeteld, hebben zich ten genoegen van Onzen 
Minister van Koloniën te verbinden tot onver
wijlde teruggaaf van de gelden, die wegeo1 grati
ficatie voor uitmeting en wegens overtocht naar 
Nederla•dsc/,.-Indië aan hen en te hunnen behoeve 
worden voldaan, bijaldien zij niet binnen den hun 
aan te wijzen tijd naar Nederlanthch-Indië ver
trekken, de reis derwaarts moed willig afbreken , 
of binnen den tijd van vijf jaren na hunne aan
komst te BatafJia, andere dan ten gevolge van 
welbewezen ziels- of lichaamsgebreken , buiten 
eigen toedoen ontstaan, (een en ander ter bl'OOr• 
deeling van de Regeerin~). uit '• Lands dienst 
worden ontslagen. 

Ooergang1bepalingen. 

5. 1. In 1906 zullen in Nederland tot het 
afleggen van het groot-am btenaarse:ramen voor 
den Indischen dienst mede nog worden toegelaten 
zij die in 1904 bij het e:ramen niet geslaagd zijn 
of zich hebben teruggetrokken. 

2. Diegenen hunner, aan wie het diploma van 
. het e:ramen wordt uitgereikt, worden, naar gelang 

vau behoefte en naar de volgorde, die zij op de 
ranglijst van het e:ramen innemen, in dat of in 
een volgend jaar met de candidaat Indische amb
tenaren op den voet van artikel 4 ter beschikking: 
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandlch
Indië gesteld, wanneer zij__ door de daarvoor be
stemde geneeskundige commissie physiek geachikt 
zijn bevonden voor den Indischen dienst. 

6. In 1903 wordt de in het 2de lid van artikel 2 
bedoelde oproeping van sollicitanten gedaan door 
Onzen Minister van Koloniën; hebben de sollici-
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tanten sioh op de in het 3de !iel van dat artikel 
bedoelde wij• bij het D~partemeót van Kolonifn 
aan te melden; en kan voorts iafgeweken worden 
van de in artikel 2, 2de, sa, en óde lid, ite· 

noemde datnme. 

Slotbepaling. 

7. Dit besl ni t kan worden aapgehaald als • Be-
1lnit op het candidaat lndiach ~mbteneanchap". 

Onze Minister van Koloniën I is belaat met de 
nitvoering van dit beelnit, dat in het .Staaublad 
sal worden geplaatst en waar~an afschrift zal 
,rorden gezonden aan Ooztn poi&ter vao Bio
neolaodsche Zaken, aao den ~ van State en 
a&n de A.l~meene Rekenkamer. 

Het Loo, den l0de11 A.qgost,s 1903. 
(g,t.) ' W I L H ~ L M I N A. 

De Minister van Kolo.•in, (flet.) IDBNBl'RG. 
( Uitgeg. ~5 .i..t1t1, 1908.) 

10 .J.11911,tv 1903. BBBLUIT, J,. lende de plRBt
sing in het Staatl/Jlad van dF op 13 J nni 1903 
te '/l'a8'1ington plaat& (!ehad hebbende toe
beding van Nederla1id ~ de Protokollen 
den 7den Mei d. t . v. ters,lfder plaatse door 
Y eaezuela respeotievelijk setrkend met Italië, 

Groot-Britannië eo D1'iüaJiland, betreffende 
de onderwerping aau het Perlnaneote Hof 
van Arbitrage van eeni~ pónten rakende 
de verdeeling der door de ~publiek VeneZ1'1!la 
aao onderscheid.ene M0jte;dheden afgestano 
30 pCi. der inkomende rechrn van La Gtul,ra 
en Pv.erto Gabello. S. 211, . 

Wu WILHELMINA, J:NZ. 

Gezien de te HT aahingtua op 7 Mei 1903 door de 
Republiek Y e1111zuela reepeotie*Jijk met Italië , 
fh-oot-Britannië en lnlit1cA111'i.d onderteekende 
eensluidende Protokollen betreffende de onder
werping aan het Permanente Jtof van Arbitrage 
vao eeoige ge1chilpnoteo in zake de verdeeling 
der door ge.egde Republiek Jo onde.rsoheideoe 
Mogendheden afgestane 30 pC~. der inkomende 
l'eehteo vao La OWiira en Paiet to Oabelfo_ J 

Overw~de dat Nederla,ul. fP 13 Jnoi 1908 
te Waa!,i,cgton tot evenbedoelde Protokollen , 
waarvan een afdruk met nrtal ug aan dit beslnit 
gehecht i1, ie toegetre~en; 1 

Gezien artikel V van de ·op $8 Februari 1908 
aldaar to11ACheo Nederland en w.epgenoemde Repn• 
bliek gesloten overeenkomst ( laatalllaá 1908, 
n°. 1117); 

Op de voordracht vao Onzen Minister van 

Buitenlaodsche Zaken van den 6den Aqguatns 1908, 
n•, 8027, Directie vau het Protokol; 

Hebben goedp;evonden en verataan de bekend· 
maling van voorzegde Protokollen alamede van 
de toetreding van Nederla,uJ daartoe met de ver• 
taling van die stukken te bevelen door de ph1at1ing 
van dit besluit in het Staat1/Jlad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belaat, ieder voor
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergemelde Protokollen vervat. 

Het Loo, den !Oden Augnstua 1903. 
(get .) W I L H E L M I N A. 

De Mi11Uter t7an Buitenlandaclle ~ken 
(get .) R. Msr,nL VAN LYNDBN. 

( Uitpeg . 19 ./.ffi. 1903.) 

VERTALING, 

HET ITALIAANSCHE PROTOKOL. 

Aangezien tu1&cben Vene,:oela, eenen:ijds, en 
Italië, Groot-8ritannië, Duitaohland, de Vereenigde 
Staten van Amerika, Frankrijk, Spanje, België, 
Nederland, Zweden en Noorwegen en Mexico, 
anderenijds, Protokollen zijn geteekend houdende 
zekere voorwaerd~n, waaromtrent is overeenge• 
komen , voor de regeling vao vorderingen, tegen 
de R6f!eeriog vao Venezuela; 

En aangezien zekere verdere geschilpnnteo voort• 
gesproten nit het optreden der Regeeriogen van 
Italië, Doitschland en Groot-Britannië in verband 
met de regeling hunner vorderingen niet vatbaar 
zijn gebleken voor ~ling lang■ den gewonen 

diplo111•tieken weg; 
Aangezien di, betrokken Mogendheden besloten 

zijn gemelde geschilpunten te beslechten door 
arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag voor de Vreedzame beslechting van Iofer
nationale Geschillen , geteekend te 's Gra veohage, 
den 29 J oli 1899 ; 

Zoo hebben de Regeeriogen van Venezuela en 
vao Italië, ter uitvoering van ge&P.gd besluit, hare 
V11rtegeuwoordigere gemaohtigd, te weten: 

Voor Veneanela, mr. HERBERT W. BowBN, 
daartoe behoorlijk gemachtigd door de Regeeriog 
van Venezuela ; 

Voor Italië, Zijne E1oelleotie NoBILB EDllONDO 
MAYOR DBS PtANCHIIS. Bnitengewooo Gezant en 
Gevolmachtigd Ambassadeur vao Zijne Majesteit 
den Kooiog van Italië bij de Vereenigde Staten van 
Amerika, om de volgende overeenkomst te eluiten : 

A.rt. l. De vraag of Italië, Doitschland en 
Groot-Britannië al dan niet recht hebben op eene 
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bevoorrechte of afzonderlijke behandeling ten aan-

1ien van de betaling van hnnne vorderingen tegen 
Ven~znela zal aan de eind besliBSing van het 
Haagache Scheidsgerecht worden onderworpen. 

Daar Veneznela er in heeft toegestemd om 
dertig ten honderd van de opbrengst der inkomende 
rechten van La Gnaira en Pnerto Cabello af te 
llOnderen tot betaling der vorderingen van alle 
landen tegen Veneznela, zal het Haagaohe Scheida
g11recht beslissen op welke wij1e gezegde inkomsten 
verdeeld znllen worden tuBSChen de Mogendheden, 
die aan de blokkade hebben deelgenomen, eenerzijds, 
en de andere Mogendheden, die sohold vorderingen 
hebben, andererzijds, en de nitapraak van het 
Scheidsgerecht zal eene eindbeeli1sing zijn. 

Indien aan de Mogendheden die aan de blokkade 

hebben deel~nomen geene bevoorrechte of afzon
derlijke behandeling wordt t~taan , zal het 
Scheidsgerecht bealiesen op welke wijze 1_1;9zegde 
inkomsten verdeeld zullen worden tnsscben alle 
Mogendheden, die schold vorderingen hebben, en 
komen Partijen hieromtrent overeen dat het Scheids
gerecht, in dat geval, in verband met de betaling 
d•r vorderi11gen nit gemelde 30 pCt., zal letten 
op alle voorrechten of verpande inkomsten, ge• 
noten door eene der Mo11:endheden, die vorde'ringen 
hebben, en dienovereenkomstig de vraag der ver• 
d~ling zal beeliasen, op zood an ige wij1.e dat ~ene 
Mogendheid bevoorrecht wordt, en de nitspraalr 
van het Schcidap:erecht z11l eene eindbes!iBSin!( zijn. 

Art. Il . De feiten, waarop de beslis1in1t omtrent 
de ponten, vermeld in artikel I, zal zijn gepond, 
zollen bewezen worden op zoodnnige wijze als 
het Scheidsgerecht zal bepalen. 

Art. HL De Keizer van Rusland zal worden 
nitgenoodiird om drie Leden van het Parmanente 
Hof van 's Gravenhage aan te wijzen om het 

Scheidsgerecht nit te ma.ken , dat de punten zal 
vaatstellen en oploesen die krachtens deze over• 
een komst aan zijne besliB1ing zullen worden onder-

worpen. • 

Geen der aldns aangewezen scheidsrechter• zal 
staatsburger of onderdaan zijn vun een der )foa:end
.heden die al, Onderteekeneers dezer overeenkomst 

of nis Schuldeiscbers optreden. 
llit scheidsiterecht zal op den eersten September 

1903 bijeenkomen en binnen zes maanden daarna 
zijne beslisaing geven. 

Art. IV. Het geding zal in de Engelsche taal 
gevoerd worden, maar met toestemming van het 
Soheids11:erecht zal ook in eene andere taal mogen 

worden p:epliiit. 

Behalve wanneer in deze overeenkouiat anders 
is bepaald, zal het geding gevoerd worden over, 
eenkomstig de voorschriften van het verdriig van 
's Gravenhage, d.d. 29 Jnli 1899. 

Art. V. Het scheidagereclit zal overeenkomstig 
het algel)leene voorschrift, nedergelegd in artikel 67 
va11 de Internationale Overeenkomst van 29 J nli 
1899 , eveneens beslieaen hoe, wanneer en door 

• wien de kosten van deze scheidsrechterlijke be, 
1li11ing zullen worden betaald. 

Art. Vl. Elk land, dat vorderingen tegen Vene
zuela heeft, mug zich als partij '{oegen in het 

bij de~e overeenkomst bedoeld scheidsrechtelijk 
geding. 

(§6t.) HERB&&T W. BowBN. 

E. MAYOR Dll:S PLANCJIE. 

Washington, D. C., 7 Mei 1903. 

De onder~teekende, Gezant van Hare Majeateit 
de koningin der Nederlanden, behoorlijk gemach
tigd en handelende namens zijne Regeering, treedt 
toe tot bovenstaand protokol. 

Washington, den· lSden Juni 1903. 

Gxv.us. 

HET BRITSCHE PROTOKOL. 

Aangezi~n tll88Chen Venezuela, eenerzijds, en 
Groot-Britannië, Dnitschland, Italië, de Vereenigde 
Staten van Amerika, Frankrijk, Spanje, België, 
Nederland, Zweden en Nonrwegen en Mexico, 
andererzijds; Protokollen tjn geteekend houdende 
zekere voorwaarden, waaromtrent is overeenge• 
komen, voor de regeling van vorderingen tegen 
de Regeerinp: van Venezuela ; 

En aangezien zekere verdere geschilpnnten voort
!(esproten uit het optreden der Regeeringen van 
Groot-Britannië, Duitschuind en Halië in verband 
met de regeling hnnn,r vorderingen niet vatbaar 
zijn gebleken voor regeling langs den gewonen 
diplomatieken weg ; 

Aan~aien de betrokken Mogendheden besloten 
zijn gemelde geschilpnnten te beslechten door 
arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdn11: voor de vreed1ame beslechting van Inter
nationale Geschillen , geteekend te 's-Graetmhage, 
den 29 Juli 1899 ; 

Zoo hebben de Re11:eeringeu van Venezuela en 
van Groot-Britannië , ter uitvoering van ge,.egd 
besluit, hare vertegenwoordigen gemachtil{d, te 

weten: 
Voor Veneznela Mr. H11:RBll:RT W. BowJ:l'i, 

daartoe behoorlijk gemachtigd door de Regeeriug 
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van Venezuela en voor Groot-Britnnnië Zijne 
Excellentie Sir MICHAEL HENRY HERBERT, G. C. 
M. G., C. B., Bnitengewoon en Gevolmachtigd 
Ambassadenr bij de Vereenigde Staten van Amerika, 
om de volgende overeenkomst te slniten: 

Art. I. De vraag of Groot-Britannië, Dnitschland 
en Italië al dan niet recht hebben op eene be· 

Yoorrechte of afzonderlijke behandeling ten aanzien 
van de betaling van hunne 'vorderingen tegen 
Venezuela zal aan de eindbeslissing van het 
Baagsche Scheidpgerecht worden onderworpen. 

Daar Venezuela er in heeft toegestemd 
om dértig ten honderd van de opbrengst der 
inkomende rechten van La Gnair:. en Pnerto 
Cabello af te zonderen tot betaling der vorderingen 
van alle landen tegen Venezuela, zal het Haagsehe 
Scheidsgerecht beslissen op welke wijze gezegde 
inkomsten verdeeld zullen worden tns1chen de 
Mogendheden, die aan de blokkade hebben deel
genomen, eenerzijds, en de andere Mogendheden, 
die schnldvorderingen hebben, andererzijds, en de 
nitepraak van het Scheidsgerecht zal eene eind
beslissing zijn. 

Indien aan de Mogendheden die aan de blokkade 
hebben deelgenomen geene bevoorrechte of afzon
derlijke behandeling wordt toegestaan, zal het 
Scheidsgerecht beslissen op welke wijze gezegde 
inkomsten verdeeld zullen worden tnaachen alle 
Mogendheden, die schuld vorderingen hebben, en 
komen Partij«m hieromtrent overeen dat het Scheids
gerecht, in dat geval, in verbond met de betaling 
der vorderingen uit gemelde SO pet., zal tetten 
op alle voorrechten of verpande inkomsten, genoten 
door eene der Mogendheden , die vorderingen 
hebben, en dienovereenkomstig de vraag der ver
deeling zal beslissen, op zooda.nige wijze dat geene 
Mogendheid bevoorrecht word.t, en de uitspraak 
-van het Scheidsgerecht zal eene eindbeslissing 
zijn. 

Art. Il. De feiten, waarop ~beslissing omtrent 
de ponten, vermeld in aJ'tikel I, zal zijn gegrond, 
llnllen bewezen worden op danige wijze als 
het Scheillllgerecht zal bepalen. 

Art. IIl. De Keizer van llualand zal word~ 
nitgenoodigd om drie Leden van het Permanente 
Hof van 's-Gravenhage aan te wijzen om het 
Scheidsgerecht uit te maken, dat de punten zal 
vaststellen en oploeeen die krachtens deze over• 
overeenkomst aan zijne beslissing znllen worden 
ollllerworpen. 

Geen der aldus aangewezen scheidsrechters zal 
etaatabnrger of onderdaan zijn van een der Mogend-

heden die ala Onderteekenaars dezer overeenkomst 
of als Soh uldeischers optreden. 

Dit Scheidagerecht zal op den eeraten September 
190S bijeenkomen en binnen zee maanden daarna 
zijne beelisaing geven. 

Art. IV. Het geding zal in de Engelsche taal 
gevoerd worden , maar met toe~temming van het 
Scheidsgerecht zal ook in eene andere taal mogen 
worden gepleit. 

Behalve wanneer in deze overeenkomst anders 
ia bepaald, zal het geding gevoerd worden over
eenkomstig de voorschriften van het verdrag van 
'&-Gravenhage, d.d. 2\l Juli 1899. 

Art. V. Het Scheidsgerecht zal, overeenkomstig 
het algemeene voorschrift, nedergelegd in artikel 117 
van de internationale overeenkomst van 29 J oli 
1899, eveneena beslissen hoe, wanneer en door 
wien de kosten van deze se'heidarechte~l ijke be· 
sliaaing zullen worden betaald. 

ATt. VI. Elk land, dat vorderingen tegen Vene
zuela heE1ft, mlljl: zich ala partij voegen in het 
bij deze overeenkomst bedoeld scheiderechtelijk 
geding. 

Gedaan te Washington, den zevenden Mei 1903. 

{get.) HERBERT W. Bowi:N. 

MICHAEL H. HERBERT. 

De ondergeteekende, Gezant van Hare Majes• 
teit de Koningin der Nederlanden, behoorlijk ge

machtigd en handelende namens zijne R~ring, 
treedt toe tot bovenstaand protokol. 

Washington, 13 Jnni 190S. 
( get.) GEVERS. 

HET DUITSCHE PROTOKOL. 

Aangezien tnBBChen Du itschland , Groot-Bri
tannië, Italië, de Vereenigde Staten van Amerika, 
Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Zweden en 
Noorwe!(tln en Mexio, eenerzijds, en Venezuela, 
nndererzijds, Protokollen zijn geteekend hondende 
zekere voorWlll!fflen, waaromtr!lnt ie overeenge
komen, voor de regeling _ van vorderingen tegen 
de Regeering van Venezuela; 

En aangezien zekere verdere geschilpunten voort
gesproten uit het optreden der Regeeringen van 
Dnitschland, Groot-Britannië en Italië in ver
band met de regeling hunner vorderingen niet 
vatbaar zijn gebleken voor regeling langs den 
_gewonen diplomatieken weg; 

Aangezien de betrokken Mogendheden besloten 
zijn gemelde geschilpunten te beslechten door 
arbitrage overeenkomstig de bepaling va.n het 
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verdrag_ voor de vreedzame beslechting van Inter
nationale Geschillen, geteekeod te 'a-Grav~ohage, 
den 29 J ali 1899 ; 

Zoo hebben de Regeerin11:eo van Venezuela en van 
Dnitsohlaod, ter uitvoering van gezegd be~lnit, 
hare V ertegeowoordigers . ,gemachtigd, te weten : 

Mr. H&sBKllT W. BoWJ:N als gevolmachtigde 
der Regeering vnn Veneznela, ~o de Keizerlijk 
Duitsche Gezant, Baron SPBCII. voN 8-rBBNBUBO , 

als vertegenwoordiger vno de Keizerlijk Doitsche 
Regeering, om de volgende overeenkomst te sluiten: 

Art. l. De vraag of Duitschland, Groot-1;3ritaooië 
en Italië al dan niet recht heèben op eeoe be
voorrechte of afzooderli.Jke behandeling ten aan
zien van de betaling van hnooe vorderingen tegen 
Venezuela zal aan de eind beslissing van het 

Haagsche Scheidsgerecht worden onderworpen. 
Daar Venezuela er in heeft toegestemd om dertig 

ten honderd van de opbrengst der inkomende 
rechten van La Gnayra en Puerto Cabello af te 
zonderen tot betaling der vorderingen van alle 

1 aoden tegen Veoeznela, zal het Haagsche Scheids• 
gerecht beslissen op welke wijze geiegde iokomateu 
verdeeld znllen worden tnascheo de Mogendheden, 
die aan de blokkade hebben deelgenomen, eener• 
zijda, en de andere Mogendheden, die BChnldvor
deringen hebben, andererzijds, en de uitspraak 
,an het Scheids~recht zal eene.eindbesliasiug zijn . 

Indien aan de Mogendheden die aan de blok
kade · hebben deelgenomen geene bevoorrechte · of 
afzonderlijke behandeling wordt toegestaoo, zal 
het Scheidsgerecht beslis,en op welke wijze ge• 
zegde inkomsten verdeeld zullen worden tusschen 
alle Mogendheden, die schnldvorderiogen hebben, 
en komen Partijen hieromtrent overeen dat het 
Scheidsgerecht , in dnt geval, in verband met de 
betaling der vorderingen nit gemelde 30 pct., 
zal letten op alle voorrechten of verpande in• 
komatlln, genoten door eene der Mogendheden~ 
die vorderingen hebben, en dienovereenkomstig 
de vraag der verdeeling zal beslissen, op zoo• 
danige wijze dat !?«De Mogendheid bevoorrecht 
wordt, en de uitspraak van het Scheidsger,cht 

r.aJ eene eindbeslissin~ zijn. 
Art. II. De feiten, wearop de beeliSBÎOll om• 

trent de punten, verm~ld in artikel I, zal zijn 
gegrond, zullen bewezen worden op zoodanip:e 
wijze al_s het Scheid,,rerccht zal bepalen. 

Art. III. De Keizer van Rusland zal worden 
nitgenoodigd om drie Leden van het Permanente 
Hof •an 's· Gravenhage aan te wijzen om het 

Scbeidsp:erecht nit te maken, dat de plJllten Zlll 

1903. 

vaststellen en oplos~ die krachtens deze overeen.• 
komst aan zijne beslissing znllen worden onder• 
worpen. 

Geen der aldns aangewezen scheidsrechters zal 
staats borger of onderdaan zijn van een der Mogend• 
heden Jie als Onderteekenaars dezer overeenkomst 
of als Schnldeischers pptreden. 

Dit ScheidPgerecht zal op den. eersten Septem• 
ber 1903 bijeenkomen en binnen zes maanden 
daarna zijne healiSBing geven. 

Art. IV. Het geding zal in de Engelsche taal 
gevoerd worden, maar met toestemming van het 
Scheidsgerecht zal ook . in eene andere tll81 mogen 
worden gepleit. 

Behalve wanneer in deze overeenkomst andel'1 
is bepaald, zal het geding gevoerd worden overeen., 
komatig de voorschriften van .het verdng van 

'a·GJ'llvenhage, d.d. 29 Juli 1899. 
· Art. V. Het Scheîdsgereoht zal, overeenkomstig 

het algemeene voorschrift, nedergelegd in art. 57 
van de Internationale Overeenkomst van 29 Juli 
1899, eveneens btsliRl!eD hoe, wanneer en door 

wien de kosten van deze scheid,rechtelijke be· 

slissing zullen worden betaald. 
Art. VI. Elk land , dat vorderï°nge~ tegen 

Venezuela heeft, mag zich als partij voegen in 
het bij deze overeenkomst bedoeld scheidsrechte

lijk geding. 
Gedaan, in dobbel, te Washington, den zeven• 

den Mei 1903. 
(get.) H):Rl!KRT W. BoWKN. 

STERNBURG. 

De ondergeteekende, Gezant van Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden, behoorlijk gemach
tigd en handelende namens zijne Regeering, treedt 

toe tot bovenstaand protokol. 
Washington, 13 Juni 1903. 

• (get.) GsVEBS. 

12 .Ä11grutus 1908. M1ss1"K van den Ministef' 
van Staat, Miniatn van Oorlo,r, aan de Com
miBl'ariss,n der Koningin in de provinciën, 
betreffende de artt. 99 en 104 der Militie

wrt 1901 . 
Inp:evol!fe het bepaalde bij de tweede zinsnede 

v11n art. 99 d,r Militiewet 1901 moet de aflevering 
van de daarbij bedoelde personen geschieden in 
het jaar volgende op dot, waarin de manschappen 
der lichtin,r voor wie zij in de plaata moeten 
treden, bij de militie zijn ingelijfd, en zal bij die 
afleHring moeten worden in ucht genomen het 
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bepaalde in de tw~-eJe zinsnede vnn art. 104 vnn 
e-ven vermelde wet. 

Voor de aanvulling van hen, die op 16 Oc
tober van het jaar der algemeene alleverinp; nnn 
het aandeel der gemeente in de categorie der tot 
korte oefening ingelijfden ontbreken, znllen alzoo 
in de eerste plaats in aatnperking komen zij, die 
in het bezit zijn van een getnigaohrift van mili
taire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid 
(Model III, behoorende bij de Beschikking van 
23 .Jnli 1902, II• afd., n°. 110.) 

Aangezien .nnn een zoodanig getnig,chrift alleen 
dán waarde is toe te kennen, indien het ver• 
worven ie kort vóór de inlijving, wordt mits deze 
door mij bepaald, dat de voorrang voor toewijzing 
aan d_e categorie van tot korte oefening ingelijfden 
slechte zal worden genoten door die lotelingen, 
welke eveobedoeld getnigschrift hebben verkregen 
in het jaar, waarin zij zullen worden llfgeleverd. 
Getnigschriften in een vroeger jnar behaald, blij ;en 
dns ten deze buiten aanmerking. De lotelingen 
der lichting van lll03 bijv., die in 1904 zullen 
worden ill@:elijfd, zullen dns, om op bedoelden 
voorrang aanspraak te kunnen maken, in Januari 
lll04 ~at ·getuigschrift moeten verwerven of op
nieuw moeten verwerven. 

Overigens hebben, mede ingevolge het bepaalde 
bij de tweede zinsnede van art. 104 der wet, de 
hoogere nummers den voomrng voor .toelating 
tot de hier voren aanged nid11 categorie, zoodat, 
indien er meer houders zijn van een naar eisch 
verworven getuigschrift dan vaéatures bij deze 
categorie, de houders der hoogere nummers onder 
deze getnigschrifthonders het eerst daarvoor in 
aanmerking worden genomen, en, indien het BBn
tal bonders van een te goeder tijd behaald l(lltnig
schrift kleiner is dan het aantal opengevallen 
plaatsen bij meerbedoelde categorie, de verdere 
voltalligmaking der tot kerte oefening ingelijfden 
fl-1 moeten geschieden naar volgorde van de bij 

""3e loting getrokken nummen, te beginnen met • 
het hoogste. 

Bij de aanvulling van het gemeentelijk aandeel 
op de hiervoren BBngegeven wijze zal zich veelal 
eene eigenBDrdigheid voordoen, waarop ik het, ook 
n11&r aanleiding van eenige bij mij ingekomen 
reqnesten en van de daartoe betrekkelijke adviezen, 
niet ondienstig acht te dezer plaatse de aandacht 
te vestigen. 

Bijvoorbeeld eene gemeente heeft te leveren 
een aandeel van 176 lotelingen, waarvan 123 voor 
volledige en 62 voor -korte oefening. Op 1 Oc-

tober ontbreken aan het aandeel 40, waarvan 
30 VQOr volledige en 10 voor korte oefening. 
Vrijstellingen geheel bniten rekening latende, zullen 
dos in het volgend jaar nog afgeleverd moeten 
worden de houders der nummers 176-2)5. Aan
genomen dat onder deze 40 nummers zich be
vinden 5 deugdelijk f'ediplomeerde voorgeoefenden, 
dan zullen de overige 6 nog voor korte oefening 
te bestemmen lotelingen moeten genomen worden 
van het hoogste nummer, alzoo van n•. 216 af, 
althans indien de houder van dit nummer niet 
reeds krachtens zijn getniii;schrift voor korte 
oefening was bestemd. Het gevol_g van deze door 
de wet voorgeschreven wijze van 11&n volling zal 
zijn, dat de houder van n°. 17 6 voor volledi('e 
oefening moet worden ingelijfd, althans indien 
hij niet ia een der vijf lotelingen, welke werden 
verondersteld in het bezit te zijn van een deugdelijk 
getuigschrift. Maar zelfs al mocht hij zoodanig 
getuigschrift hebben en er zonden buiten hem 
onder de nummers 176-215 nog 10 andere 
diplomahouden zijn, dan zon hij toch voor vol
ledige oefening• moeten worden bestemd. 

In gedachte gemeente kan het dus zeer goed 
voorkomen, dat n•. · 175 va.n het jnar der alge
meene afle.-ering enkel op gtond van zijn hoog 
nnmmct voor korte oefening werd ingelijfd, terwijl 
bij de BBnvnlling in het jaar daarop n". 176, 
niettegenstaande zijn hooger nummer en in weerwil 

soms van het bezit van een ~hoor lijk getuigschrift, 
toch voor volledige oefeninii; is te bestem men. 

Een hooger nummer geeft dus op zichzelf geen 
hoogere aanspraken op toelating tot de bevoor
rechte categorie. 

Bij de eerste BBnwijzing daarvoor, bij de alge
meene aflevering, g11&t reeds de volgorde der bij 
de loting getrokken nummers ten deele verloren; 
door de latere aan volling van het contingent kom\. 
het verschijnsel . nog sterker uit. 

Dit verbreken der J"angorde moge ongewoon 
zijn, onbillijk ie het niet, het is een onafwijsbaar 
gevolg van het systeem der wet, dat, om goede 
redenen, de bezitters van ~eu zekeren grBBd van 
voorgeoefendheid in voordeeliger C01Jditie wil 

brengen dan de door toeval aangewezen houders 
van een hoog lotingsnummer. 

Overigens moge ik met betrekking tot deze 
BBngelegenheid nog verwijzen naar de in de Tweede 
Kamer der Staten-Generlllll gevoerde beJ"aad• 
slagingen over art. 99 - toen art. 115 - der 
wet (Handelingen der Staten-Generaal 1900- 1\l0l, 
II, blafl. 14\lS-1603). 
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Ingevolge pet bepaolde bij de derde zinsnede 
van art. 104 der wet, worden de honden van 
een getuigschrift van militaire bekwaamheid of 
van ·lichamelijke geoefendheid, mor zooverre zij 
dnart.oe geschikt bevonden zijn en dit met de 
belangen van den dienst ie overeen te brengen, 
ingelijfd hij het korps tn geplaatst in het ~izoen 
hunner keuze. -

Aangezien voor de waarde dezer p:etnigsohriften 
(Model II, behoorende bij voren vermelde Be
schikking van 23 J ali 11!"02) dezelfde opwerking 
geldt als hiervoren in de derde alinea dezér mis
sive werd p;emaakt ten aanzien van het Rldaar 
bedoelde getuigschrift, wordt mits deze door mij 
bepaald, dat het voorrecht van indeeling bij het 

korps en plaatsing in het garnizoen van ·kenze 
alleen van kracht zal zijn voor die lotelingen, 
welke het ~tnigschrift van militaire bekwaamheid 
of dat van lichamelijke g~fendheid hebben ,er
worven of opniea w verworven in het jaar waarin 
zij bij de militie worden ingelijfd. 

In verband met hetgeen hiervoren werd bepaald 
betrekkelijk den tijd waarop de getnigsehriften 

.móeten zijn behaald om aanspraak te knnnen doen 
gelden op de daaraan verbonden voorrechten, wordt 
de Inspecteur der Infanterie door mij bij schrijven 
van · datnm en nummer dezes nitgenoodi~. de 
noodige bevelen te willen nitvllllrdip:en, opdat de 
lotelingen, die op grond van het bepaalde bij de 
tweede zinsnede van art. 99 der wet, eerst in het 
jaar volgende ~P dat der algemeene aflevering 
hunner lichtin~ ter inlijving bij de militie zullen 

· worden bestemd, alsnog in het laatste wi~teri;eizoen 
v66r hunne inlijving tot het voorbereidend militair 
onderricht zullen worden toegelaten, mits zij zich 
daartoe bij den aan vang van het eerst.e oefeningen nr 
in dat seizoen aanmelden hij den officier, die ter 
-plaatse met de leiding van dat onderricht is belast. 

ik heb de eer UHoogèdelgestrenge van het 
voreutaande mededeeling te doen, met venoek, 
de Burgemeesters in het gewest onder Uw bestanr 
ter zake te onderrichten, het verder aan Uw good 
inzicht overlatende, in hoeverre het wenschelijk 
of doelmatig is te achten belanghebbenden inzonder
heid hen, die van de lichting van 1903 nog in 
1904 ter inl~ ving bij de militie zulle~ worden 
bestemd, met de hier gegeven bepalingen bekend 
te maken. • 

De Minister oan Staat, Minister van Oorlog, 

(Det.) J. W. BERGANS!UB. 

13 Á"fltutw 1903. BEBLUI1', tot WIJZigmg van 
het Reglement voor 's Rijk&veea.rtaenijschool, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
den 25sten Mei 1894 (Staatablad n°. 66) en 
gewijzigd bij de Koninklijke beslaiten van den 
22sten April 1899 (Staata6laan". Il0) en den 
Sden Februari 1902 (Staatabladn°. 16). S. 265. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Overweg1lllde, dat ,rijziging van het Reglement 
voor '1 Rijke veeartsenijschool, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van .den 26sten Mei 1894 
(Staatablad n•. 65) en gewijzigd bij f\e Konink
lijke bealniten van den 22sten April 1899 (Staa't..• 

blad n°. 110) en den Sden Februari 1902 (Staat.r

blad n•. 16), noodzakelijk is; 
Gezien de wet van den Ssten J oli 1874 (Stadu

blad n•. 99), tot regeling van het onderwijs in 
de veeartsenijkunde en van de voorwaarden tot 
verkrijging· van het diploma van veearts, gewijzigd 
bij de wet van den Sden 1''ebrnari 1902 (Staaû• 
blad 11•. 14); ' . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watel'8taat, Handel en Nijverheid van den 29sten 
Jnni 1908, n°. 6101, afdeeling Landbouw; 

Den Raad van State gehoord (adviee, van den 
28sten Jnli 1903, n•. Ui); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 7 den A ognstus 1903, 
n•. 5979, afdeeling Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en . verstaan: 
À. te bepa \en : 
Art. I. Artikel 30 van het Reglement voor 

'• Rijhvecartsenijsrhool wordt gelezen als "l'olgt: 
.Leerlingen en toehoorders kunnen beha! ve in 

hef geval, bedoeld bij het tweede lid van d.it 

artikel, geen terugbetaling der reeds geatorte 1iij
dragen voor onderwijs of verpleging vorderen; 

Voor elke afwezigheid wegens vervulling van 
militaire plicMen g~nrende vier achtereenvolgende 
weken t:ljdens een schooljaar wordt den leerlin 
die zulks onder overlegging van het bewijs der 
verplichte afwezigheid aan naagt, een tiende deel 
van het gezamenlijk bedrag der bijdragen voor 
een geheel schooljaar terugbetaald." 

B. met ingang van l Jannari 1904 te bepalen: 
Art. II. Artikel 20 van genoemd .Regle~ent 

wordt gelezen als volgt: 
.Zij, die verlangen als leerling te worden toe• 

gelaten, moeten bij examen ·doen blijken vold1>ende. 
kennis te bezitten van : 

a. de gronden van de ~praakkuost der Neder

landsche taal ; 
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"IJ. de beginselen der Hoogdnitsche, der Fransche 
en der Engelsohe taal, zoodat de adspirant ook 
op het eerste gezicht uit ieder dier talen in het 
Nederlandsch kan overbrengen; 

c. de beginselen der algetneene en der vader• 
landsche geschiedenis; 

d. de beginselen der aardrijkskunde en der 
natuurkundige aardrijkskunde ; 

e. de wiskunde, omnttende de rekenkunde, 
d~ gewone stellmnde, de planimetrie, de stere• 
ometrie en de vlakke trigonometrie; 
f. de beginaelen der proefondervindelijke natnnr

kunde; 
g. de beginselen g.er anorganische en de hoofd. 

punten der organische scheikunde; 
4. de beginselen der dier-, plant-, delfstof- en 

aardkunde; 
bovendien wordt verlangd eenige van · heid 

in het handteekenen ." 
C. met ingang van 1 September 1904 te bepalen: 
Art. UI. ln artikel 32 van genoemd Reglement: 
a. wordt in plaats van ,onbewerktuigde schei-

kunde" gelezen: .scheikunde"; 
IJ. vervallen voor het eerste studiejaar, theore· 

tisch onderwijs, zomercursus, de vakken ,natnnr• 
lijke historie, leer van het uitwendig voorkomen (100-

genaamd extérienr) en r&11kennie der huisdieren"; 
c. wordt in plaats van • bewerktuigde schei

kunde" gelezen: ,natuurlijke historie, leer van 
het uitwendig voorkomen (zoogenaamd extérienr) 
en rnskennis der huisdieren." 

Onze Minisler van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering vän dit 
besluit, hetwelk in het Staat1blad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan-den Raad van State. 

Het Loo, den l3den Angnatna 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

De Jfinuter Dan Waterstaat, HaHdet en NijDerlieid, 
(get.) DE ·M.uuw; OuNs. 

(Uitgeg. 2 Sept. 1903). 

13 Á.vgw,tw, 1903. B.KSLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 18den De
cember 187 4, (Staatsblad n°. 212), houdende 

·voorschriften omtrent de onderwerpen, aan
i;tewezen bij artikel 7 8 der wet van 18 April 
1874 tStaatsólad n°. 66), tot vaststelling van 
een tarief van ger~takosten in strafzaken waar• 

van de gewone regter kennis neemt. S. 256 
Zie de mu,ive Dan de11 Minuter van Jwtitie 

van 3 September 1903. 

WIJ WJLHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Justitie van 30 Juni 11103, 4de Afdeeling n°. 173; 

Gverwegende, dat het wenschelijk is de · arti
kelen 42, 43 en 45 van het Koninklijk besluit 
van 18 December 1874 (Staatsblad n°. 212), 
houdende voorschriften ol'.!ltrent de onderwerpen, 
aangewezen bij artikel 78 der wet van 18 April 
1874, (StaatsfJlad n°. 66), tot vaststelling van 
een tarief van geregtskosten in strafzaken, waarvan 
de gewone rep:ter kennis neemt, te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28sten Juli 1903, n°. 14); · 

Gelet op het nader rapport vau Onzen Minister 
van Justitie van den l0den Aup:nstns 1903, 
4de Afdeeling n°. 120; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Artikelen 42 en 43 van het Koninklijk 

beslnit van 18 December 1874 (Stllatsbladn". 212) 
worden gelezen als volgt: 

Artikel 42. Van de niet dringende koeten 
worden opgemaakt deelaratiën in duplo, voor ieder 
dienstjaar afzonderlijk en ingediend volgens de 
onderscheiding, in artikel 43 aangegeven. 

Àrtillel 43. De declaratiën, die nit de gelden 
bestemd voor ireregtskosten in strafzaken moeten 
worden wldaan, w.irden voor zooveel de griffiers 
en de deurwaarders betreft, na te zijn begroot, 
regtstreeks door hen in[[ezondeo aan het Depar
tement van J nstitie, tentond na afloop van ieder 
kwartonl of na afloop van ieder halfjaar. 

Door andere belanghebbenden phiedt de in
diening a~n den ambtenaar van het openbaar 
ministerie; zij kon plaats hebben hetzij na afloop 
van de in het eerste Jid van dit artikel vermelde 
termijnen of na afloop van het dienstjaar, waarop 
zij betrekking hebben. 

2. Achter de woorden .De begroote declaratiën" • 
in artikel 45 aanhef wordt gevoegd: .met uitzonde
ring van die bedoeld in het eerste lid van artikel 43." 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der afkondiging in bet Staat,blad 
en in de Staatscourant. 

Onze Minister van J nstitie is belast met de 
uitvoering van dit beelnit, dat· in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staat1courant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden j?llzonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Angnstus 11103. 
(get.) W I L H EL MI N A. 

De Minister van J111titie, (get.) J. A. Loxn. 
( Uitgeg. 27 À"!/. 11103.) 
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14 Áugrutu11 1903. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van bnrgemeester en wet
houders van IJÜ/pet1veen d.d. 3 Decem her 
1902, waarbij aan H. KRUISBINK aldaar VM· 

gnnning is geweigerd tot het oprichten van 
een derden kalkoven aan den Snippeling op 
het perceel , kadastraal bekend Sectie .H. 
n°. 1671. S. 267. 

w IJ WILHELMINA. , ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 24 Juli 
1908, La. X, afdeelicg Handel en Nijverheid, 
tot vernietiging van het besluit van bnrgemeester 
en wethouders van ])iepenve.m de dato 3 De
cember 1902, waarbiJ aan· H. KRUISSINK aldaar 
vergunning is geweigerd tot het oprichten val! 
een derden kalkoven aan den S11ippeling op het 
perceel, kadastraal bekend séctie H. n°. 1571; 

Overwegende, dat naar luid van artikel 8, 3de 
lid der Hinderwet het 11:emeentebestnnr van 
])iepenveen in casu zorg had behooreu te dragen, 
dat zijn aan hoofde dezes vermeld besluit ook 
in de gemeente Deventer werd bekend gemaakt, 
vermits !Ie bedoelde inrichting zou komen binnen 
een afstand van 200 meter van laatstgenoemde 
gemeen1e; 

dat het gemeentebestuur van JJiepenrieen znlks 
echter heeft nagelaten; 

Overwegende, dat tengevolge van dit verznim 
het beslnit van bnrgemeester en wethouders van 

. IJiepenrieen 7an 3 Decem her 1902 niet voldoet· 
aan de eischen voor een dergelijk besluit bij de 
Hinderwet gesteld; 

dat voorts van een besluit, genomen ingevolge 
artik~I 8 der Hinderwet, krachtens artikel l ö dier 
wet beroep moet kannen worden ingesteld ; 

dat, indien zoodanig besluit niet of niet volledig 
is afgekondigd, het in strijd met de wet voor 
beroep on vatbaar is geworden en alzoo op grond 
van strijd met de wet behoort te worden ver
nietigd; 

Gelet op artikel 163 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 4 Aa

gustas 1903, n°. 14; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 11 Au
gustus 1903, I,a. K, Afdeeling Handel en Nij
·verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ~si uit van burgemeester en wethouders 

van ])il!Jlenveen van 3 December 1902, te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Wateratant, Handel en Nij_
verheid, is belast met de uitvoering van dit bes) nit, 
hetwelk ia het Staatsblad geplaatst zal worden 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 14den Angnstas 1903. 
(get.) WILH'ELMIN A. 

De Minûter 17an Waterataat, J!andel en Nifot1rheid, 

(get.) DIi:· MA.REZ 0YENS. 

( Uitgeg. 26 ..Jug. 1903.) 

19 Á"fllllltlU 1903. BESLUIT, be"'velende de plaat
sing in het Staat11blad van de te '11 Grarien· 
hage op 8 Maart 1902 met België ~sloten 
overeenkomst tot wijziging der overeenkomst 

· van 29 Juni 1896 betreffende de verbetering 
van het Kanaal Gent-Terneuzen (Staatll
blad 1897, n•. 70). S. 258 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezie~ de te '11-Grar,(IÏl,,agt1 op 8 Maart 1902 

tusschen • Nederland en België gesloten overeen
komst tot wijziging van die d.d. 29 Juni 1895 
betreffende de verbetering van het Kanaal van 
Gent naar Ter Neruen; 

Overwegende dat eerstbedoelde overeenkomst, 
waarvan een afdrnk met vertaling aan dit be
si uit is gehecht, is goedgekenrd bij de wet van 
14 Jnli 1903 (Staatabkid n°. 198) en dot de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging te 
•, Gravei,lzage op 28 J ali 1903 heeft plante 
gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 15 Aup;astns 1908, 
Directie van het Protocol, n°. 10152 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van voorzegde overeenkomst 

te bevelen door plaatsing v.an dit besluit in het 
Staat11olad. 

• Onze Ministers, Hoofden van Departementen
vnn Algemeen Bestuur, worden belast, iede~ 
voor zooveel hem betreft, met de nitvoerintt der 
bepalingen vnn meergemelde overeenkomst. 

Het Loo, den 19den Angastas 1903. 
( get,) W IL H EL M I N A 

De Minuier van Buitenlandllc"4 Zalen, 
{get.) 

VERTALING. 

R. MELVIL VAN LYNDBN. 
(Uitgeg. 28 .J.ug. 1903.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning der Belgen, willende 
overeenkomen omtrent eenige wijzigingen te brengen 
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in de den 29 Juni 1896 tosscheo Nederland en 
België gesloten overeenkomat betretfeode de werken 
uit te voeren aan het Nederlnndsche gedeelte van 
het kanaal van Gent naar Ter Neuzen en het
geen daartoe behoort, alsmede aan de werken, 
die daarmede in verband staan, hebben te dien 
einde tot Hoogstderzelver Gevolmachtigden be
noemd , te weten : 

Hare Mnjeateit de Koningin der Nederlanden : 
R. MRLVIL Baron VAN LYNDBN, Ridder der 

orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., enz., 
Hoogstderzel ver • Minister van Buitenlandsche 
Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
Graaf DE GRELLB Roen111., Comme'ndenr van 

Roogstdeszelfs orde van Leopold, Commandeur 
der orde van den Nederlandechen Leeuw, Groot
krnie der orde van Oranje-N 11688D, enz., enz., 
Hoogetdeszeifs Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister b\i het Koninklijk . Neder
landsche Hof. 

Dewelke, na wederkeerige mededeel ing hunner 
in goeden en behoorlijken vorm bevond.el\. vol
machten, nopens de volgende bepalingen zijn 
ovèreengekomen : 

Art. 1. In de bovenvermelde overeenkomst 
• van den 29sten Juni 1896 worden de volgende 

wijzigingen gebracht: 
a. De wijdte in den dag der ingevolge art. 3, 

litt. a, van bovengemel,le overeenkomst bewesten 
Ter Neuzen te bouwen sluis zal 18 M. bedragen. _ 

De bovcmslagdorpel zal · liggen op 1.80 M. be
neden de slagdorpels der bestaande Oostsl nis te 
Sas van Gent. 

IJ. De twee in den te Sas van Gent te graven 
kauaalarm te bouwen sluishoofden zullen op een 
onderlingen 11fstand , van 200 meters · geplaatst 
worden en in den dag 26 M. wijd zijn; · de 
slagdorpels zullen liggen op 2.9á M. beneden de 
clagdorpels der bjlstaande Ooatsluis aldnar. 

Aau het boven- en aan het benedeneinde van 
voor melden kanaalarm zal eene wissel plaats voor 
echepen worden ing,,richt. 

c. De over het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, 
ingevolge de overeenkomst van deli 29sten Juni 
1896 , te bouwen bruggen zullen eene doorvaart
wijdte van 26 M. verkrijgen . 

·Hare fnndeeringen "llnllen worclen aangelegd 
met het oog op eeoe latere verdieping van het 
kanaal tot 10 M. beneden het op 6,66 M. boven 
de elagdorpels der bestaande Oostsluia te Sas van 
Gent vaatgesteldc kanaalpeil. 

d. Van de Nederlo.ndsch-Belgische grena langa 
den te gra ,·en kanaalarm te Saa van Gent tot 
aan de te Ter Neuzen te bouwen alnia zal het 
kanaal eene diepte verkrijgen van 2.20 M. be
neden dezelfde alagdorpels. 

e. De doorsnede beneden den waterspiegel, welke 
ia . v11Btgesteld voor da rechte knnaalvakken van 
de Nederlandsch-Belgische grens lange den te 

· grav-en kanaalarm te Sas van Gent tot aan de te 
Ter Neuzen te bouwen elnia, zal 420 }P. en de 
breedte in den bodem ten minste 24 M. bedrasen . 

f. Ter vergoeding van de hoogere koaten van 
onderhond en bediening, welke voor de Neder
landsche Regeerin~ voortvloeien uit de hierboven 
in• de litt. a tot en met e omschreven wijzi
gingen, wordt de. som van 92,000 11ulden, welke 
de Belgiache Regeering ingevolge art. 12, Sde !ia, 
van de overeenkomst van den 29aten Jnni , 1896 
jaarlijks heeft te betalen, gebracht op 94,500 
gulden. Bij de bepaling van dit bedrag is ge
rekend op mechanische beweging van de nienwe 
werken te Ter New:en en verlichting daarvan 
door middel van electriciteit. 

Met afwijking van het laatste lid van gemeld 
art. 12 zal de Belgische Regeeriog jaarlijka aan 
de Nederlandsche Regeering terugbetalen de bij
zondere nitgaven, die het gevolg zijn van de 
mechanische beweging en electrische verlichting, 
waarvan in het voorgaand lid sprake ia. Deze 
_bepaling is ook van toepassing op de uitgaven 
voortvloeiende uit veranderingen, die later in. 
gemeen overleg aan de inricht ingen voor bedoelae 
mechanische beweging en electrische verlichting, 
met hetgeen daartoe behoort, aangebracht zullen 
worden. 

Het met de mechanische beweging en eleetrische 
verlichting te belasten bijzondere personeel zal 
door de Nederlandsche Regeering worden benoemd. 
De bezoldiging van dat personeel zal in gemeen 
overleg door de beide Regeeringen worden v&1t• 
gesteld en die, welke in Nederland aan met daar• 
mede overeenstemmende bedieningen belaate be
ambten toegekend wordt, niet kunnen overschrijden. 

De Nederlands~be Regeering zal op die be• 
:&o)diging . de bijdragen kunnen inhouden, die 
krachtens de Nederlandsche wetten tot regeling 
van het pensioen van burgerlijke ambtenaren en 
van dat van hunne weduwen en weezen venchnl• 
digd zijn. 

g. De Belgische Regeering znl verlichting van 
het Nederlaudsche gedeelte van het knnaal van 
Gent naar Terneuzen door middel van eleetriciteit, 
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alsmede · mechanische beweging van alle of som
mige kunstwerken, niet bedoeld in litt. f, àier
boven, kannen verzoeken. 

Nadat hieraan zal zijn gevol[!: gegeven, zal zij 
jaarlijks aan de Nederlandsche Regeeriag de meer
dere uitgaven, die he_t gevolg zijn van de hier 
bedoelde verlichting en beweging, terogbetnlei:i, 
waarbij_ o_verigena de b&palingen der laat.te drie 
ledeD van litt. f , hierboven van toepassing 
zullen zijn. 

4. Voor de inrichting der middelen tot mecha
nische beweging en eleotriache verlichting van de 
nienwe werken te Ter Neiuen, en event11eel van 
het overige deel van het Nederlandsche gedeelte 

van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, znlleo 
aanbestedingen worden uitgeschreven naar een door 
de Nederlaodache Regeering op te maken en door 
de Bel~ache Regeering goed te keuren programma. 

De aanbesteding zal plaats hebben te Middel
burg in tegenwoordigheid van den hoofdingenieur
directeur der bruggen en wegen iu. de provinr,ie 
Oost-Vlaanderen. • 

De stukken betreffende de aanbesteding zullen 
aan het oordeel van de Belgische Regeering wor,leo 
onderworpen, alvorens de Nederlaodsche Regeering 
daarop eeoe besliesing zal nemen. 

2, Alle bepalingen der thans bestaande over
eenkomsten en schikkingen tuêschen heide Re
geeringeo blijven van kracht voor zoover zij niet 
met de bepalingen ven deze overeenkomst in 
strijd zijn. 

3. Deze overeenkomst wordt gesloten onder 
voorbehoud van de goedkeuring der Wetgevende 
Machten. 

Zij zal bekrachtigd en de akten van bekrach
tiging zullen binnen den kortst mogelijken tijd 
oitgewis!l6ld worden te 's "Gravenhage. 

Ter oorkonde w.aarvao de wederzijdache Gevol
machtigden haar in tweevoud geteekend en ge
zegeld hebben. 

Gedaan te '1 Gravenhage, den 8sten Maart 1902. 
(get.) &lc?n MELVIL VAN LYNDKN. 

Graaf JJ)l G!ilELLE ROGIER. 

21 .4.ugwtw 1903. BESLUIT, houdende hand
having van een brslnit van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Zuidholland , waarbij, 
op grond van art. 22, l O• der wet van 10 No- _ 
vember 1900, S. 176, eeu besluit vau stem
gerechtigde ingelanden van den Groote,, 
Westeinuclum Polder, wegens strijd met de 
ioriehting van de instelliug is vernietigd. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het 
bestuur van den Gróoten W"eateindacke,, Polder 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland d.d. 1 December 1902, n•. 39, 
waarbij ia nrnietigd het· besluit der vergaderin(r 
van stemgerechtigde'. ingelanden van genoemden 
polder d.d. 24 April 1902 tot sluiting voor den 
tijd van één jaar, beginnende 1 Mei 1902 van 
het verlaat des polders onder de gemeente 
7,oetentJOruie; 

Deo Raad van State , afdeeliog voor de ge• 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 16 Juli 
1903, o0

• 68; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 16 An
gnstu 1903, n°. 209, afd. W. ; 

Û'f'ef'wegeode dat Gedeputeerde Staten van Zuid• 
hol/and bonngenotmd besluit der iogelnnden• 
vergadering als in strijd met de inrichting der 
iostellin!f, iqavol~& a1t. 22, 1°. der wet van 
10 November 1900 (Staaisbiad n•. 176) hebben 
vernieti!fd, daarbij overwegende dat de Groote 
W esteindsche polder in het leven ia geroepen bij 
vonnis. van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland d.d. 16 November 1641, met het doel 
om 8, allen afzonderlijk bestaande en door Rija
landsboezemwater omringde kleine poldertjes die 
elk hun ei!fen watei-keeriD!f en bemaling !1Rdden, 
binnen eene en dezelfde bekading te betrekken 
en door een grooten molen te doen bemalen , 
doch niet anders dan met- behoud der voor de 
verschillende deel en des nieuwen polders be$taande 
vaartgemeenschap met het builen water; dat dien
tengevolge k;achtens de inrichting van dit water
schap de gemeenschap ten behoeve .van eenige 
harer deelgeoooteo verplicht •is tot behoud zoowel 
van het verlaat te Zoeterwoude als van dat te 
Sfo,np,oij/ç, zooals zulb is uiteengezet in het be• 
sluit van Ged~pnkerde S1aten nn 6 Februari 1883 
(Provinciaal blad van Znidholland 1888, n°. 2-) 

waarbij vernietigd werd een besluit der vergade• 
ring van stemgerechtigde ingelanden vno den 
Grooteo Westeiodschen Polder tot opruiming van 
de beide verlaten; dat na deze vernietiging het 
polderbeatnnr zich tot de Provinciale Staten van 
Zuidhollaod heeft gewend met het verzoek in 
het bijzonder reglement voor dat waterschap cene 
bepaling 1tp te nemen tot wijziging-der ioriobtiog 
van het waterschap in dien zin, dat de op den 
polder roatende verplichting tot het behouden 
van de vaartgemeenlll:hap door middel van twee 
verlaten to88cheo het binnenwater en Rijnlands-
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boezemwater zou worden opgeheven, doch dat de 
Proviociale Staten bij besloiten d.d. 15 Juli 188•, · 
n°. XX en 21 Juli 1886 u0

• IX afwijzend op 
die verzoeken hebben beachikt, dat door de ver
gadering van atemgereehtigde ingelanden van den 
polder bij besluit van 24 April 1902 besloten is 
een der \"erlaten en wel dat onder Zoeterwoude, 
voorloopig voor een jaar be![innende l Mei 1902 
te sluiten, ten einde te kunnen beoordeelen of er 
aan dat v~rlaat wel behoefte bestaat; doch dat 
dit besluit en de daarop gevolgde 1lniting van 
het verlaat in strijd is met de inrichting van 
het waterschap en dat geheel buiten beschouwing 
kunnen blijven de beweringen van het polderhe
siuor dat ,de inrichting der verlaten verouderd 
is, dat ae algemeene belangen door het behoud 
van het Zoeterwoudsehe verlaat worden ,resehaad, 
dat, indien al een belang eener kleine minderheid 
door de opruiming benadeeld wordt, dit nadeel 
voor hen zeker wordt opgewogen door het voor• 
deel aan de opruiming verbonden, omdat deze 
beweringen wellicht andermaal aanleiding kunnen 
geven tot een verzoek aan de Staten om in de 
inrichting van het waterschap krachtens art. 190 
der Grond wet wijziging te brengen doch onmoge
lijk inbreuk op de grondwettelijke bevoegdheid 
der Provinciale Staten kunneu wettigen ; 

dat het. bestuur van den Grooten Westeindschen 
Polder tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
bij Ons beroep heeft ingesteld, daarbij aan voerende, 
dat Gedeputeerde Staten beweren, dat de ver
laten des polders de middelen zijn, welk eene 
vaartgeweeneehap onderhouden tusschen het polder
water en Rijnlandsboezemwater en °dat derhalve 
die vaartgemeensehap een inrichting d·es polders 
zou zijn, waarin alleen krachtens art. 190 der · 
Grondwet door de Provinciale Staten onder Onze 
goedkeuring wijziging kan worden gebracht ; dat 
Gedeputeerde Staten echter niet' bevoegd zijn uit 
te make~ wat inrichtingen van polders zijn, doch 
dat de wet of het bijzonder polderreglement, 
welke dienaangaande zwijgen, dit hebben te be
elisaen, dat Gedeputeerde Staten zich wel beroepen 
op het vonnis van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Rijnland van 16 November 1641, waarin 
onder meer bepaald wordt, dat tot kosten van 
den polder zullen worden gemaakt en onder
houden drie verlaten tot gerie! van de ~meene 
ingelanden, maar dat het doel diör verlaten, dat 
ze zonden strekken tot het onderbonden eener 
vaartgemeenschap - er niet in omschreven staat; 
dat derhalve bij dit vonni1 de inricbtin{[ niet is 

in het leven geroepen, doch dat, al ware dit het 
geval, dit vonnis uitboofde van de later inge
voerde wetten en reglementen buiten werking is 
gesteld en de instandhouding der beweerde in
richting der vaartgemeenscbap door de Provinciale 
Staten bij de vaststelling yan het bijzonder regle
ment des polders, goedgekeurd bij Koninklijk 
besluit van 5 A.ngostns ·185\l, niet meer geband
baafJ noch voorgesebre •en is geworden; 

0 ver wegende dat in het be&treden besluit te
recht is beslist, dat het verlaat onder ZoettfNIJOuáe, 
waarvan door de vergadering van stemgerechtigde 
ingelanden van den Grooten Westeindschen Polder 
de sluiting is gelast, deel uitmaakt van de in
richting van dit waterschap; 

dat toch uit ingewonnen ambtsbericht is ge
bleken, dat · het verlaat onder Zoete1'1t)(JIJde het
zelfde is dat in het vonnis van Dijkgraa! en 
Hoogheemraden van Rijnland van 16 Novem• 
her 1641, waarbij de Westeindscbe Polder is in 
het leven geroepen, wordt aanged nid door .de 
benaming .derde verlaat bij BÓssenbrngge" ; 

dat wel is waar in gemeld vonnis nn Dijkgraaf 
en Hoogheemraden wordt gelezen: .item dat 
verder tot Jute ende costen van de polder sollen 
worden gemaakt i:nde onderhouden drije ·verlaten, 
tot gerijeff vun de gemeene iniehmden als nament
Jijck twee op ian Direxzlooth, h~t eene verlaat 
uijtcomend11 op Meerburgh ende het ander aen 
Stompwijeker Wateringe ende het derde verlaet 
bij Bossenbrugge", en dat sedert een dier drie 
verlaten is gesloten, zonder dat blijkt, wanneer 
of op wiens last en op welke wijze dit is geschied ; 

dat echter hetzij dat opheffen van een der drie 
verlaten op rechtmati11:e dan wel op onrechtmatige 
wijze mocht zijn geschied, aan deze handeling in 
geen geval door de vergadering van ingelanden 
eene bevoegdheid kan worden ontleend, bao.r ont
nomen door de uitdrnkkelijke bepaling van art. 22, 
1°. van de wet van 10 November 1900 (Staat,

Mad n°. 176) volgens welke bepaling beslniten 
van het bestuur van een aterechap die met de 
inrichting der instelling in etrijd zijn, door Ge
deputeerde Staten kunnen worden vernietigd. 

Gezien de wet van 10 November 11100 (Staats• 

blad~•. l 7ó) houdende algemeene regels omtrent 
het waterstaatsbestuur; 

Hebben ~dgevonden en verstaan : 
het bestreden besluit te handhaven. · 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij-

verheid is belast enz. (W. v. B._ A.) 
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22 À"fltutn 1908. BBSL'!)IT,houdeude vaststelling 
van het bijzonder reeht, te heffen van suiker, 
herkomstig uit landen, die premiën op de pro•· 
ductie of den uitvoer daarvan verleenen. S. 259. 

W11 WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordre.cht van Onzen Minister van 
Financiën vun 18 Angnstna 1908, n°. 75. Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op art. 4 der overeenkomst betreffende 
de · suikerbelasting, goedgekeurd bij de wet, van 
12 Januari 1908 (Staatablad n•. 18); 

Gezien de mededeelingen van de Belgische 
R~ring, d.d. 27 Juni en 9 Juli 1908, nopens 
het bedrag van het bijzonder recht, dat volgens 
de schatting der Permanente Commissie, ingesteld 
bij art. 7 der voormelde overeenkomst van de 
gepremieëerde suikers moet worden geheven; 

Gezien art. XVI der wet van 24 Jnli 1908 
(Staatsblàd n•. 248); 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De oit de hieronder genoemde landen 

herkomstige suiker, welke nà 31 Augustus het 
Rijk wordt ingevoerd of uit de entrepots ten 
invoer wordt B&ngegeven, zal, per l 00 kilogram, 
aan het daarnllaat vermelde bijzonder invoerrecht 
onderworpen sijn. 
Denemarken: ruwe suiker. 

geraffineerde suiker 
Japan: kandij. 
RumpiiJ: rn we suiker . 

geraffineerde suiker 
Rtuland: suiker van ten minste 99 pct. 

gehalte 
suiker van ten minste 88 pct. 

gehalte 
suiker van minder dan 88 pCt. 

gehalte 
Árgentijnsche Repu/Jliek: allt suiker, 

behalve die uit dat land nitge• 
voerd , ·zonder betaling van 

f 0.8-~ 
1.68 
1.25 

• 8.52 
• 10.80 

• 8.90 

3 43 

2.96 

accijns. • 24.-
2. Dit besluit treedt in werking met den eer11ten 

September 1908. 
Onze Minister van l!'inanciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staat.blad 

en in de Staatacourant zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 22sten Augustus 1908. 

(get.) W I L H 'E L M IN A. 
De Mini4ter t1an Financiën , 

f.get,) HA.RTII: VAN TECK,LENJIUBG, 

(Uitgeg. 80 Ä.ug. 1908.) 

22 Áwgrut,u 1908. BESLUIT, houdende besliBBing 
dat, volgans ut. 54 bi11, 5de lid in verband 
met art. 45 sub l laatste lid , der wet op 
het lager onderwijs de bijdrage in de koaten 
van school\okalen, eerst in aanmerking komt 
op het tijdstip dat de bijdrage in de jaar• 
wedden der onderwijzers kan worden ver
leend. 

Wu WILHELMINA, BNZ. 

Beschikkende op het beroep, ing,:steld door 
Onzen Commissaris in Utreclit tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten dier provincie d.d. 9 April 
1908, . n•. 27, genomen op de aanvrage van het 
bestuur der bijzondere lagere school in de Badstraat 
n°. 7 te Utr~cM, van de Parochie van Onze 
Lieve Vronwe Hemelvaart aldaar, om de Rijke· 
bijdnge, bedoeld in art. 54,b,:.; der wet tot regeling 
van het lager onderwijs over 1902; 

Den Raad van State, ufdeeling voor de ge
achillen van beatnor, ~boord, adviea van 8 Jnli 
1908, n°. 121 en van 5 Aogustus 1908 , 
n°. 121/27; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Augostna 11108, 
n°. 8531, afd. A. Z. en C.; 

Overwegende: dat voor deze school, welke op 
20 Mei 1902 is opgericht, eene bijdrage is · aan• 
gevraagd van/ 721.4-7, waaronder f 68.54 voor 
de schoollokalen; 

dkt Gedeputeerde Staten de bijdrage hebben 
bepaald op J 728.8115 , daar zij van oordeel waren, 
dat de tegemoetkoming voor de schoollokalen 
f 75.96• moest bedrng~n, aangezien zij_ berekend 
moest worden, niet over het aantal volle maanden, 
maar over het aantal volle dagen gedurende welke 
aan de voorschriften der wet is voldaan ; 

dat Onze Commissaris in beroep gekomen, heeft 
aan~voerd, dat, vermits de tegemoetkoming voor 
de schoollokalen alleen verleend wordt, als de 
school aanspraak heeft op de Rijksbijdrage in -de 
jaarwedden der ondecwijzers, die tegemoetkoming 
niet kan worden berekend over den tijd waarvoor 
op die Rijksbijdrage geen aanspraak kan worden 
gemaakt, en dat, ware de opvatting van Gedepn• 
teerde Staten j nist, de tegèmoetkoming toch niet 
/. 75.116• maar f 72,75 zou moeten bedrag~n 
(226 dagen); 

. Overwegende, dat, volgens art. 546i4, 5d11 lid, 
der wet tot regeling nn het lager onder wijs, door 
het Rijk voor elk dien~tjaar aan de besturen der 
bijzondere acholen, die voor eene bijdrage krachtens 
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het late lid •an dat artikel in aanmerking komen, 
bovendien wordt verleend: A. eene bijdrage ter 
tegem~etkoming in de koeten om te voonien in 
de behoefte aan schoollokalen; 

dat dns de bijdl'llft8 in de koeten der school
lokalen, bedoeld in het 5de lid van ·~oemd 
artikel, niet wordt verleend vóórdat a"e school 
voor de bijdrage in de jaarwedden der onderwijzers, 
bedoeld in het late lid van dat artikel; in aan
merking komt; 

dat nn vo~ns het late lid van ~oemd artikel 
juncto art. 46, anb 1 °. laatste lid, de bijdrage 
voor een onderwijzer die in den loop van het 
jaar wordt in dienst ,:esteld, wordt berekrnd in 
evenredigheid van het aantal volle maanden, dat 
hij in dat jaar onn de school ie verbonden ; 

dat dns de school die met 20 Mei Hl02 werd 
geopend, etnt te beginnen met 1 Juni 190lhoor 
eene bijdrage in de jaarwedden der onderwijzers 
ia in aanmerking gekomen; 

dat mitsdien terecht in appei ia beweerd, dat 
ook eerst van dat tijdstip of bovendien de bijdrage 
in de kosten der schoollokalen behoort te worden 
verleend; 

Gezien de Wet tot rel(Cling va.n het Lager 
Onderwijs , waarvan de gewijzigde tekst i1 
bekend gemaakt in Staatsblad n°. 208 van het 
jaar 1901; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van UtrecAt, het bedrag der 
Rijksbijdrage over _1902 toekomende aan het bestuur 
der bovengenoemde school, vast te stellen op 
/ 721.82. 

011ze Minister van 
belast enz. 

Binnenlaudsche Zaken is 
(W. v. B. A.) 

27 À"!f'UtU 1908. B&SLUJT, hondende beslissing 
dat niet voor goedkeuring vatbaar ia eene 
regeling waarbij kinderen tot de openbare 
lagere aehool toegelaten worden, die eerst 
in den loop van het BOhooljaar den ouderdom 
van zes jaren zullen bereiken. 

WIJ WlLHELMINA, J:NZ. 

~ r,oegmde: dat art. 1 van het Reglt>ment 
voor de openbare l!Obolen voor Lager Onderwijs 
in de gemeente Ridderkerk in het late en 2de lid 
bepaalt: .Het schooljaar voor de dagschool begint . 
primo Mei en eindigt ultimo April. Kinderen '. 
van ouders of v~en binnen deze gemeente .ge-

' veatigd worden bij den aanvang van het schooljaar 
toegelaten, indien· zij op _l Mei den ouderdom 
van zes jaren hebben bereikt, or in den loop 
van het aannemingajaar dien leeftijd zullen 

· bereiken;" 
dat de Raad der gemeente Ridderkerk op 

1 J Maart J 903 heeft beeloten, het woord .aan• 
nemingsjaar'' te veranderen in .schooljaar;" 

dat Gedeputeerde Staten op 6 April 1903 hnnne 
goed.keuring aan het raadabeslnit hebben ontbonden, 
nit overweging dat door dit beslnit de minimum
leeftijd voor toelating tot de openbare lagere acholen 
te Ridderkerk vnn 6 jaar en 4 JDllanden wordt 
teruggebracht tot 5 jaar; 

dat de leertijd voor toelating tot openbare lagen, 
scholen niet lager dan op vijf en een . half jur 
behoort te worden gesteld, en kinderen beneden 
dien leertijd in het al,:emeen ongeschikt moeten 
worden geacht voor bP.t ontvanp;el! van: geregeld 
schoolonderwijs ; 

dat de ver!.ging van den thans reeds op vijf 
jaar en vier maanden gestelden minimnm-leeftijd 
voor toelating tot de openbare lagere scholen te 
Ridderkerk tot vijf jaar door hun College in etrijd 
met de belangen van het onderwijs en der leer
lingen wordt geacht, en aan het daartoe strekkend 
raadsbeslnit mitsdien geen goedkeuring kan worden 
verleend ; 

dat J . W. DE Zuuw e. a. teger. het besluit 
van Gedepnteerde Staten bij Ons beroep h~bben 
ingesteld, daarbij aanvoerende, dat hunne kinderen 
ongeveer 6 jaar en 4 maanden oud moeten zijn 
om tot de openbare school toegelaten te kunnen 
worden ; 

dat bij gemis aan bewaarscholen en ge
legenheid om zelf op hunne reeds zoo groote 
kinderen voldoende toezicht te houden, of 
die kinderen hunne .opvoeding'' op de 1traat 
znllen ontvangen, of een onder broerlj_e of 
zusje van de aehool mod worden thuis gehouden 
voor dit toezicht; 

dat de druk der leerplichtwet door het bestreden 
~luit verzwaard ·wordt, en appellanten daardoor, 
in strijd met de wet op den kinderarbeid, ge
durende eenigen tijd inkom aten zullen derven, 
die zû noode knnnen miBltlll; 

dat in andere gemeenten en ook op de bijzondere 
echolen te Ridderkerk leerlingen op-ó-jarigen leef
tijd worden toegelaten; 

dat li.et bestreden besluit een indirecten drnnii: 
op hen oefent om hun kinderen naar de bijzondere 
school te zenden ; op welke gronden zij aandri ogen 
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op vernietiging van het besluit van Geaeputeerde 
Staten en handhaving van het raadebeslnit; 

0., dat het niet wenschelijk moet worden geacht, 
dat kinderen van zeer jongen leeftijd op de openbare 
lagere school worden toegelaten ; 

dat dit toch, zoowel ten nadeele van henzelf 
ale viin _hnnne oudere klaeeégenooten, belemmerend 
zou kouuen werken op den goeden 11:au11: van het 
onderwijs; 

dat mitsdien eene regeling volgens welke oe 
de openbare lagere echool leerlin~ zonden knnnen 
worden toegelaten, die eerst den vorigen dag hun 
vijfde leve~sjnar hebben voltooid, niet voor goed• 
keuring vatbaar ie; • 

dat de ometandi~heid, dat ter plaatse geen 
bewaarschool wordt aangetroffen, in geen geval 
een reden mag zijn, om ten na,leele van het op 
de openbani sohool gegeven onderwijs kinderen 
op te jongen leeftijd op die school toe te laten; 

dat de leeftijd, waarop de kinderen op de bij
zondere scholen in de gemeente Ridderkerk worden 
toegelaten, evenmin ter zake afdoet; 

dnt ook niet te dezen in aanmerking mag komen 
het door appellanten aangevoerd fi.nancïeel huis
houdelijk belang; 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht aan boven
genoemd raadsbesluit ·hunne goedkenring hebben 
onthouden; 

Gezien enz.; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedepnteerde Stoten van Zuidbolland, het daar
tegen ingestelde. beroep ongey;rond te verklaren. 

(Gem.stem.) 

j Benaming 
!! van het 

::S dietri~t. 

Rot1er- Rotter-
dam. dam. 

Dordrecht. 

Rotter- 's Graven. 
dam. huge. 

Gouda. 

1 
Zwolle. 

Zwolle. 

R. Inapectiën Rotterdam 
tlnYoerr. en Ace.), 
Schiedam, VlaB1·• 
dingen en Helle
voetsluis en kan
toren IJsselmonde 
en H illegeraberg. 

D. Inspectiën Dordrecht 
en Gorinchem en 
kantoren Oud-Beij
erland , Strijen en 
Alblasserdam. 

H. ln8pectiën 'a Graven
hage, 1 ste, 2de en 
3de afdeeling, Lei
den en Delft. 

Ga. lMpectiën Gouda en 
Alphen. 

Z. De prouincie O verijB11el 
met uitzondering 
van de kantoren 
Zwartsluis en Has• 
selt. 

Zwartsluis. Zs. De l,:antorn Zwart• 
slnia en HaBBelt. 

3°. enz. 

Hooge- H V. De prooineie Drenthe. 
veen. 

Voor gelijkluidend nittrekael, 

27 Á"9rut111 1903. BESLUIT, va.n den Minister De_ Secr,taru -Gneraal, (get.)· S. VAN C1rTKRS. 
• van Financiën houdende instelling van nieuwe 

districten voor meting van binnen vaartuigen. 
De Minister van Financiën, 
Gelet óp art. 7 van het Koninklijk besluit van 

20 Joli 1899 (Staatiblad n°. 164); 
Heeft go'eagevondeil en verstaan: 

Met ingang van 1 November 1903: 
1°. In te ~tellen nieuwe districten voor de 

meting en in11Chrijving van binnen vaartuigen te 
Gouda en te ZtDarûluu. 

2°. De omsehrijvin11: der districten, als bijtage .B, 
gevoegd bij de instructie, ,vastgesteld bij de reso-
1 utie van 29 Juli 1899, n•. l, voor zooveel betreft 
de direetiën Jl,otterdam en ZIOOlle te wijzigen 
als volgt: 

29 4ug,utu8 11103. M1ss1vs van den Minister 
vnu Staat, Mini•ter van Oorlog, aan de Com
misBBrissen der Koningin in de provinciën 
betreffende het register bedoeld bij art. 26 
der Landweerwet. 

Ten nrvolge op mijnen brief van 4 Anguslna 
j.l., Vilde afdeeling n°. 451/26114, (1) heb ik de 

(1) Bij dien brief is o. a. medegedeeld: • Krachtens 
]>Dnt 1°. van in-t. 26 der Landweer-wet, moeM 
de dienstplichtigen, die op 1 Augustus j.l. voor 
den dienst bij den Lnnd weer bestemd zijn ge
worden, in elke gemeente nit het r~ster der 
verlofgangers van de militie in dat voor de land
weer worden overgebracht; hieruit volgt dua dat 
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eer U H.E.G. mede te deelen, dat kolom 13 van 
het register bedoeld in artikel 26 der Landweerwet, 
met de kolommen 11 en 12 van dat register, 
behoort onder het hoofd .Artikel 25 der wet." 

Kolom 13 zai dns alleen behooren te worden in
gevnld indien de verlofganger van de landweer 

naar eene andere gemeente verhuist. 
JJe Mini.tter van Sttzat, Minuter i-an Oorlog, 

Voor den Minister, 
JJe Secretaru-Generaal, (get.) ABEL. 

l. S.-G. 

3 September 1908. M1ss1v.111 van den Minister 

van Justitie aan de Procnrturs-generaal bij 
de gerechtshoven , betreffende inzending der · 

declaratiën wegene gerechtskosten in straf
zaken. 

Ik heb de eer Uwe aandacht te vestigen· op 

het Koninklijk besluit van 18 Angnatus j .l. afge
kondigd in het Staat1ólad n°. 256 van dit jaar. 

De daarin opgenomen wijzi,,;ing van het Konink

lijk besluit van 18 December 1874 (Staat.,ólad 
n°. 212) is aangebracht ten einde aan de griffiers 

en aan de deurwaarders de geleii:enheid te openen 
om hunne declaratiën wegens ~chtskosten in 

strafzaken rechtstreeks o.an mijn Departement in 

te zenden onmiddellijk nà de begrooting, ~aar

door de termijn die ingevolge de noegere rep;eling, 

verloopen moest tusschen de verplichte indiening 

die overbrenging moet p;eachieden . zonder de bij 
art. 24 voorgeschreven aan melding van den ver
lofganger of toezending van diens verlofpas, af 
te wachten . · 

Behalve de p;eslách!S• en voornamen van de 
bierbedoelde dienstplichtigen, zullen ook de verder 
in het verlofganp;ersregister der militie te hllnnen 
aanzien voorkomende gegevens, voor zooveel de,i:e 
in het register voor de landweer vermeld moeten 
worden, d11&rin moeten worden overgenomen. 

In laatstbedoeld register kunnen alzoo de ko- • 
lommen · 1, 2, 4-7 en 18 al dadelijk worden 
ingevuld en evenzoo de kolommen 8 en 9, in 
welke kolommen moet worden vermeld: .1 Au,:us• 
tos", terwijl de invulling van kolom 8 geschiedt 
overeenkomstig de daaromtrent voor de burge- . 
meesters van de land weerdistrictscommandanten 
te ontvangen opgaven hierna bedoeld . 

De kolommen 10, 11 en 12 worden ingevnld, 
1oodra de in het. hoofd ,\ier kolommen bedoelde 
aanmelding of kennisgeving heeft plaats gehad; 
de wijze eindelijk, waarop de voor vermeldin~ in 
de kolommen l 4 en 16 bestemde g~vens -
het geval -van overlijden nitgezonderd - den 
burgem0011ters zullen worden verstrekt, zal nader 
worden geregeld bij de· eerlang vaat te stellen 
voorschriften ter uitvoering van de Landweerwet." 

van die declaratiën ten parkette en de betaal
baarstelling bij mijn Departement, eenigszins kan 

worden verkort. 
Ter voorkoming van elk onnoodig oponthoud 

zal het noodzakelijk zijn, dat door de ambtenaren 
, van het Openbaar Ministerie zoo spoedig doenlijk 
· gevolg worde gegeven aàn het door belanghebbènden 

gedaan verzoek om de begrooting te bevorderen 

van de aangeboden declaratiën. 
Het komt mij voor, dat aan het bovenstaande 

zal kunnen worden voldaan, zonder dat de zeer 
noodige controle, beoogd bij artikel 54 vnn ge

noemd Koninklijk beslnit, daaronder Zf-1 behoeven 
te lijden. • · · 

Een voldoend aantal e:remplaren dezer circnlaire 
gaat hiernevens ter uitreiking aan de ambtenaren 
van het Openbaar Ministerie door wie bovendien 
van den inhoud aan de belanghebbenden behoort 

te worden kennis gegeven. 
JJe Minuter van Jwtitu, (get.) J. A. Loan. 

4 September 1908. BESLUIT van de_ Ministers 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 

Fipanciën, betreffende wederinvoer in Neder• 

land van in het buitenland geweigerd vee 

en vh1eech. 
De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij

verheid en van Financiën ; 
Gelet op de wet van 20 Juli 1870 (Staataólad 

n°. 181), aangevuld bij de wet van 1 AnftUstns 

1880 (Staauólad n°. 128) en gewijzigd bij de 

wetten van 15 April 1886 (Staauólad n°. 64), 
15 April 1896 (Staat1ólad n°. fi8), 21 Juni 1901 

(Staat1blad n°. 167) en 8 Februari 1902 (Staata• 
blad n°. 14) ; 

Mede gelet op de Koninklijke beslniten vnn 
8 December 1870 (Staataóladn°. l\14,), 14 Augnatns 

1888 (Staataólad n°. 142) en 3 Februari 1?02 

(Staat8blad n°. 16); 
Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat, 

met intrekking van hunne gemeenschappelijke be
schikking van 19/22 Mei 1908 (Netkrlawcl,e 
Staat1courant van 28 Mei l 908, nö. 119), in de 

gevallen, waarin de vreemde autoriteiten, op grond 

van de daar te lande geldende veeartsenijkundige 

voorschriften, de toelating van nit Nederland ten 
invoer aangeboden vee en vleesoh mochten wei
geren , het geweigerde weder in Nederland zal 

kunnen worden ingev.ocrd op de volgende voor

waarden: 

1°. dat de invoer geschiede langs hetzelfde kan
toor al& de uitvoer plaats greep; 
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2°. dat ann het eerste kantoor hetzij in origi
nali dan wel in gewaarmerkt i,fschri(t of uittre~sel 

de vrachtbrief worde overgelegd, welke bij den 
nitvoer tot geleiding heeft geetrekt; 

3°. dat het weder ingevoerde niet verder dan 
het eerate kantoor worde vervoerd, dan na door 
den dietrictsveearts of een zijner plaatevervangers 
te zijn onderzocht. 

Van genoemd onderzoek is, tenzij bij de ambte
nn en der invoerrechten eo accijnzen eau het eerate 
kantoor ernstig vermoeden beetaat, dat het vleelieh 
in ondenJ1;delijken staat verkeert, vrijgesteld het 
vleesch, hetwelk voorzien is : 

a. hetzij van eeo merkteeken als bedoeld bij 
het Koninklijk beslnit van 21 November 1902 -

· (Staata!Jlad n°. 1 ~9) ; 
IJ. "hetzij van een merkteeken, stempel of ver

klaring, ten bewijze, dat het v6ór den uitvoer 
bij eeoe keuring van gemeentewege of door een 
geëxamioeerdt!n veearts voor verbrnik geschikt 
was bevonden. 

Met betrekking tot het vee, hetwelk bij het 
sub 3°. bedoelde onderzoek bevonden wordt te 
zijo lijdende aao of verdacht van eene besmette- . 
lijke ziekte, genoemd in het Koninklijk besluit 
van 10 Juli 1896 (Staatsblad n•. 104), zijn de 
wettelijke voorschri(teo to~passelijk. 

Het vleesch, hetwelk bij het sub 3°. bedoelde 
onderzoek geacht wordt gevaar voor overbreo11ing 
van besmetting op te leveren of voor verbruik 
ongeschikt te zijn, wordt in de gemeente van 
wederin voer, door de zorg van den burgemeester 
op Rijkskosten onschadelijk gemaakt op de wijze 
te bepalen door den ambtenaar, die het onderzoek 
beert verricht. 

, G h 28 Aug1111lue 1903 s ra ven lljl;e ' 4 ~eptembet • 
De Min. Mn Waterstaat, Handel en NijfJerlteitl, 

(!111t.) DE MAllEZ 0IBNS. 

D11 Minuter ~an i''inanciën, 
(!1tJt.) HARTl!l VAN TECKLl!:NBURG. 

" &ptember 1903. M1ss1u vao den Minister 
van Staat, ~inister van Oorlog, aan de 
Commissarissen der l\oniogin io de provin• 
ciëo , betreffende het verleeneo van toe

·stemming, bedoeld bij art. 27 der Land
weerwet. 

Het komt mij wenschelijk v~or, het _verleenen 
vno toesteinmiog als bedoeld in de eerste zinsnede 
vao art. 27 der Landweerwet, c. q. met vrij! 
stelling teTens van de verplichting tot het bij-

wonen vao het bij "rt. 29 dier wet voorgeschreven 
onderzoek, voor zooveel betre(t het verblijf in 
den vreemde binnen J,,,'"ropa, op overeenkom
stige wijze te regelen als bij mijne aanschrijving 
van 29 Janu11ri 1902 ,· VIide afd., n°. 5, ge• 
schiedde met betrekking tot het verleenen van 
gelijke toestemming en vrijstelling aan verlof
gangers der militie te land. 

Mitsdien geef ik U bij deze de bevoegdheid 
om aan verlofgangers vao de landweer, die zich 
voor langer dao één jaar in deo vreemde in 
Europa weosehen op te houden, daartoe oameoa 
mij de vereischte schriftelijke toestemming voor 
ten hoogste twee achtereenvolgende jaren te ver• 
leenen, met inachtneming van het bepaalde in 
mijne hiervoren gen.oemde aanschrijving. 

Bij die toestemming kan door U tevens vrij• 
stelling vao het jaarlijksch onderzoek worden ver
leend, indien de omstaodighedeo, te Uwer be
oordeeling, dit noodig of weoschelijk maken. 

Van elke aldus verleende toestemming en 
vrijstelling gelieve U Hoogedèlgeatrenge kenni■ te 
geven aan den bnrgemeeljter der gemeente waar 
de verlofganger, wien het geldt, io het register, 
vermeld io art 26 der Landweer.wet, 1s 10ge
sehreven, opdat een en ander in dat register 
worde aangeteekend. 

Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge van bet 
vorenstaande te onderrichten. 

Voor zooveèl noodig vestig ik ,wijden Uwe 
aandacht er op, dat r.oolaog geene bepalingen 
zijn vaat!(ellteld als bedoeld in art. 20 van meer• 
vermelde wet, de dienstplichtige bij de land weer 
tot het aangaan van eeoe verbintenis voor de 
buiteolandsche zeevaart de toestemming vao of 
vanwege den Minister van Oorlog niet behoeft. 

/Je Mini.Jter fJan Staat, Minut11r ~an Oorlo!1, 
(!111t.) J. W. BBllGANSlUS, 

8 Se,,te111!Jer 1908. M1ss1vB van den Commis• 
saris der Koningin in de provincie Overij■sel 

aan de burgemeesters der gemeenten in die 
provi ncfo, betreffende inlichtingen te ver• 
strekken bij aanvr_agen om eeo bewija van 
Nederlandersobap. 

In verband met het bepaalde sub 5°. van artikel 7 
der wet vao 12 December 18112 ( Waatsbladn°. 268), 
zal voortaan aangaande alle personen ten be
hoeve 'l'an wie eeo bewijs van Nederlaoderechap 

, wordt 11evraagd mede bebooreo te worden onder• 
'. zocht of 1ij wellicht ook korter of langer tijd 
· woonplaats hebben gehad buiten het Rijk en zijne 
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koloniën of bezittingen in andere werelddeelen, 
alsmede of bij verblijf van tien achtereen volgende 
jaren of langer in den vreemde, door hen aan 
één der in gemeld wetsartikel genoemde autori
teiten kennis is gegeven van den wensch om 
Nederlander 1.e bl~ven. 

Dat het verzoek zonder meer om een bewijs van 
Nederlanderschap, uitgaande van den betrokkene, 
niet als zooda.nige kenniageving kan gelden, behoeft 
mijns inziens geen betoog. Immers een nutiona
liteit&bewije dient slechts ter constateering dat op 
zeker oogenblik iemand Nederlander u, maar be
slist niets omtrent den dnnr va.n dien staat, 
zoodat in het algemeen het verzoek om in het 
bezit te geraken van een dergelijk bewijs, moeie- · 

lijk kan worden aangemerkt ,Is eene mededeeling 
van den wensch om Nederl11nder te 1Jlüon. 

Wat voorts de ontvangbewijzen betreft, afge- · 
geven naar aanleiding van een ingekomen kennis• 

geving, als bedoeld in het aangehaald artikel 7 5°., 
zij nog opgemerkt dat mij is gebleken dat hieraan 
ten onrechte door ·de betrokkenen zelf en door 
buitenlandsche au~rite_iten veelal de waarde wordt 
toegekend van een bewijs van Nederlanderschap. 

Aangezien eene dergelijke kennisgeving moet 
worden aangenomen en mitedieu het ontvang• 
bewijs daarvan behoort te worden afgegeven, 
zonder onderzoek of de betrokken pereoou werke
lijk Nederlander ie, verdient het naar mijne meeuing 
aanbeveling, op alle af te geven ontvangbewijzen, 
ter voorkoming vau wellicht onjniste daarop ge• 
baeeerde gevol~rekkingen, te stellen de verklaring: 
.dat door de afgifte van dat etuk niets wordt 
• beeliet omtrent het Nederlanderschap van den 
• betrokken persoon." · 

Ten einde mij nn in staat te etellen, wanneer 
door Uwe tusschenkomst een bewijs van Neder
laudenohap wordt aangevraagd, zelf te beoordeelen 
of het Nederlanderschap wellicht niet verloren 
ging op de in artikel 7 5°. der aangehaalde wet 
bedoelde wijze, zullen de door U in te zenden 
aanvragen, behalve de gewone opgaven, in het 
vervolg dr. volgende mededeelinl(en te vene moeten 
behelzen: 

b. of, en zoo ja, wanneer de kenniSfi:eving be
_doeld in art. 7 5°. aan een der daar genoemde 
autoriteiten werd gedaan. 

J)e Oommi:s. der Koningin in de proo. Oo6rij18i1l, 
Bij afwezighei.d, 

Het Litl11ai, Ged. Staten, (get.) G. WICHIIR!'INK. 

9 &ptem/Jer 1903. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslnit van 8 Janu
ari 1898 (Staat11blad n°. 24), houdende 
vergnnning aan Regenten van het geneesknn
dig gesticht voor krankzinnigen te '8 Gra11f!fl• 
llage tot oprichting van een geeticht voor 
krankzinnigen op het landgqed .Oud-Rosen
bnrg'', gemeentè Looad"ine,i, alsmede be
paling van het maximn°;' der verpleegden 
en het minimnm der geneesknndigen. S. 260. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht nm Onzen Minieier van 

Binnenlandsche Zaken van 5 September 11103, 
n°. 68111, afdeeling Binnenlandsch Bestnnr; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Stat11-
blad n°. 116), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
21 Jnni Hl0l (staat1blad n°. 157); 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 11 Jnni 

1901 (Staatablad n°. 144), te bepalen, dat de 
, eerste alinea van artikel 2 van het Koninklijk 
beslnit van 8 Januari 18118 (Staat.16/ad n•. 24), 
hondende . vergunning aan Regenten van het ge• 
neesknndig gestioht voor krankzinnigen te '11 Gra1Jtm• 
!,age tot oprfohting van een gesticht voor krank
zinnigen op het landgoed .Ond-Rozenbnrg'', 
gemeente Loo.tdMi1teR, alsmede bepaling van het 

• ma:i:imnm der verpleegden en het minimnm der 
geneesknndigen, wordt gelezen als volgt: 

.In het gesticht, dat ~echt zal worden met 
het geneesknndig ge•ticht voor krankzinnigen te 
'8 Grá11f!flAage, bedoeld bij het Koninklijk beslnit 

· van 26 Jnli 1888 (Staat11blad n•. 1111), één geheel 
uit te maken, en daarvan eene afdeeling te zijn, 

· en dat hf'etaan zal uit een hoofdgebon w , een 

paviljoen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 152 krankzil!nige maunen ver• 
pleegd worden". 1°. of de betrokken pereoon al of niet behalve 

ter zake van 'e lands dienst-, eenigen tijd buiten , 
het Rijk en zijne koloniën of bezittingen in andere 
werelddeelen llfOOnplaate heeft gehad; 

Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is 
belast met dé nitvoering van dit beelllit, dat in. 
het Staat11bfad zal wo~den geplaatst. 

2°. bij bevestigende beantwoording vau de 
eentgenoemde vraag: 

Het Loo, den 9den September 1903. 
• (g11t.) W IL H E L M 1 NA. 

a. opgave van den jnisten dnor van het ver• · J)e Min. van .Binftffll. Zaken, (get.) KuYPBR. 

blijf in den vreemde; ( Uitg11g. 24 Sept. 11108.) 
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9 S8'f)temóer 1903. BESLUIT, houdende voor
schriften omtrent heL bepalen van den zniver
heids!actor van melado, melasse, &troop en 
andere snikerhondende vloeistoffen. S. 261, 

Wu WILHELMINA, 1:Nz, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 19 Au~stna 1903, n°. 82, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 1 S 3 der Suikerwet, zooals dit 

luidt volgens artikel II der wet van 24 Juli 1903 
(Staat8blad n°. 248); 

Deu Raad van State ,:eboord (advies van den 
28 Augu&tua 1903, n". 4); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 September 1908, n°. 14, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eeaig artikel. 

Het bepalen van den 2uiverheidsfäctor van 
melado, melaeee, atroop en andere snikerhondende 
vloeistoffen geschiedL op de wijze als is voorge• 
BChreven bij ile artikelen 2 en 3 nn het Koninklijk 
besluit van 5 -Angnstus 1897 (Staatsl,lad, n°. 189). 

Onze Minister vnn Financiën is belast met de 
uitvoering vnn dit besluit, hetwelk in het Staats

blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschri~ zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den September 1903. 

($et.) WILHEL~IN A. 
De Mini.der van PinaMiën, 

(gBt.) H.umi: VAN T.IIXlKLl!:NBURG. 

( Uàtgeg . 24 &pt. 1908.) 

14 September 1903. Bt:SLUJT, houdende mach

tiging tot. uitgifte vnn schatkiatpYomessen _ 

volgens de wet van 6 De.iember 1881 (St;ut1• 
blad n°. 185). S. 262. 

14 &ptemlJer 1903. Bl:sr.uIT, houdende ver
nietiging !aD een beslnit van burgemeester en 
wetholldere van He,,gelo, waarbij vergunning 
is verleend tot uitbreiding eener inrichting, 

zonder de mededeeling van den inspectenr te 
hebben afgewacht, bedoeld in art. 7/Jis tweede 
lid der Hinderwet. 

Wu WILHELM INA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, inl!l!steld door 

den Inspecteur van den arbeid in de 7de inspectie 
te ÁrnMnl, tegen het besluit van bnrgemeeater 
en wethoudere van He11gelo d.d. 22 April 1908, 

n°. 160, waarbij aan J. M. B. TKR MARSCH al
daar, vergunning is verleend tot uitbreiding van 
zijne bakkerij aan de Enschedésc!le ,traal, sectie 
C, n°. 3775 aldaar; 

Den Rasd · van State, afdeeling voor de ge• 
echillen van beatnur, gehoord, ad vies van 19 An• 
gastns 1903, n°. 166; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Walerstaat, Handel en Nijverheid van 8 Sep~m

ber 1903, n°. 248, afd. H. en N.; 
Overwegende : dat appellants grief hierin is ge• 

legen, dat burgemeester en wethouders de boven• 
~noemde vergunning hebben verleend, zonder de 
mededeeling van den · Inspecteur te hebben afge
wacht , waarvan in art. 7 /Ji, tweede lid, der 
Hinderwet sprake is; 

dat burgemeester en weLhoudere door dit ver
zuim wel niet een stellig voorschrift van de 
Hinderwet hebben overtreden, maar dat uit 
art. 111,û dier wet toch met genoegzame zekerheid 
valt o.f te leiden, dat het te eene male in strijd 
is ,net de bedoeling dier wet, dat, bijaldien de 

inrichting tevens een fabriek (!f werkplaats zijn 
zal in den zin der Veiligheidswet, burgemeester 
en wetl,.onders eene besliBBing nemen vóórdat 
van den Inspecteur de mededeelinp; ontvangen is 
.of. de inrichting, voorzoover zulks kan blijken 

• uit de in art. 6, sub 1 en 2 bedoelde stukken, 
.zal voldoen aan de eischen, krachtens art. 6 
.der Veiligheidswet gesteld"; 

dat het beroep dus gegrond is ; 
Gezien de Hinderwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besLreden besluit van burgemeester en wet• 

houden van Heng~lo te vernietigen. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast enz. (W. v. B. A.) 

15 September 1903. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog, ann de CommiBBarissen der 
Koningin in de provinciën ; betreffende 
art. 114, derde zinsnede, ee111te volzin, der 
Militiewet 1901. 

Ik heb de eer U H.E.G. hiernevens te doen 
toekomen afschrift van mijne aanschr:ijl'ing van 

, datum en nummer dezes, gericht tot de komman
; deerende officieren der korpae11, ~eeltelijk nit 

militie llllmengesteld. (,1) 

(1) Die aanschrijving luidt: 
• Ingevolge het be]!ll&Jde in de derde zinsnede, 

eersten volzin, van art. 114 der Militiewet 1901, 
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U H.E.G. gelieve de Bnrgemeesters in het 
gewest onder Uw beatnnr uit te noodigen, bij 
het voor gezien doen teek enen van ver lofpasaen, 
voorzien van eene toevoeging als in mijne hier
voren bedoelde aansehrijving vermeld, van die 
toevoeging aanteekening te doen houden in het 
verlof~ngersregister, opdat daarmede voor zooveel 
noodig rekening kunne worden gehouden bij op• 
roepingen voor den werkelijkell dienst. 

De Minister 11an Staat, Mini.,ter van Oorf-0g, 

(pet.) J . W. BEROANSIUS. 

17 September 1903. J:l.&SLuIT, tot vernieti11:ing 
van het beslnit van den gemeenteraad van 
Venlo van 29 Maart 1902, tot vaststelling 
Vl\n een kohier van de plaatselijke belasting 
op luiken en uitspringende trappen voor het 
dienstjaar 1902, en van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 5 Apdl 
J 902, La. 2926/7 Q waarbij dat kohier ia 
goedgekeurd, alsmede van het bealnit van 
Gedeputeerde Staten van Limb..,.g van 16 Mei 
1903, . L•. !516/3 S, lste afdeeling, waarbij 
aan A. VERZITL te Venlo ontheffing is ver
leend van zijn aanslag op gemeld kohier. 
S. 263. 

worden de miliciens, aan wie uitstel van eerste 
oefening ia verleend, na afloop daarvan, voor wat 
betreft de toepassing van de bepalingen vervat 
in de artt. 107 tot en met 111 dier wet, geacht 
-te behooren tot de lichting van het jaar waarin 
.hunne eerste oefening of hnn werkelijke dienst 
is aangevangen. _ 

De omstandigheid dat van het vorenstaande 
-op geenerlei wijze in den nrlofpas -van den mi
licien blijkt, en in dien pos wordt ingevuld de 
lichting waarvoor hij is .ingelijfd, ia oorzaak ·ge• 
weest van het te goeder trouw achterblijven '"n 
miliciens bij eene oproeping voor den werkelijken 
dienst van de lichtin~. waartoe 1.ij overeenkomstig 
vorenvermelde bepaling met betrekking tot die 
-oproeping behooren. 

Ik acht het daarom noodig dat, waar zulks te 
pas komt, de milicien middels eene bijschrijving 
-op zijnen verlofpas ten deze behoorlijk onder
richt zij. 

Mitsdien heb ik de eer U te machtigen, om 
bij het •ertrek met groot verlof van miliciens 
als hier bedoeld, onder hetgeen in <len verlofpas 
reeds is vermeld, het navolgende te doen bij: 
~hrij•en, 

• Vorenbedoelde milicien behoort, VO'lr wat be
.treft de toepassing der bepalinJl:en vervat in de 
.artt. 107 tot en met l ll der Militiewet 19.Ql, 
.tot de lichting van ••• ," 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binneolnndsche Zaken van 5 Angnstns 1903, 
n•. 5411, afdeeling Binnenlaodsch Bestuur, be· 
treffende het bealoit van den gemeenteraad van 
Venlo van 19 Maart 11102, tot vaststelling van 
een kohiel" van de plaatselijke belasting op luiken 
en uitspringende trappen voor het dienstjaar 1902, 
en het besluit van Gedepnteerde Staten van Li'm
!>11,y van 6 April 11102, L•. 2926/7 Q, waarbij 
het kohier is goedgekeurd, alsmede het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limbt.rg van 16 Mei 
1903, L". 1516/3 S, lste afdetling, waarbij aan 
A. VnzrTL te T'Mfo ontheffing is verleend van 
zijn aanslag op gemeld kohier; 

0 verwegende, dat de gemeenteraad van Venlo 
in zijne vergaderiD!I; -<7an 18 Jnni 1899 heeft 
vastgesteld eene verordening op het heffen van 
rechten wegens het gebruik der open bare straat 
aldaar door het hebben van daarop uitkom.ende 
kelderluiken en uitspringende trappen, welke heffing 
is goedgekeurd bij Ons besluit van 27 Januari 
1900, n°. 12 ; • 

dat de verordening op de iovoro.ering van ge
melde heffing van dezelfde dagteekeoiog aldns 
luidt : 

Àrt . 1. De invordering 1'an het recht voor het 
geb1111.ik maken v11n de openbare straat geschiedt 
door of vanwege den Gemeenteontvanger, overeen
komstig de artikelen 268 tot en met 262 der 
.Gemeentewet. 

Àrt. 2. De betaling moet plaats hebben ten kantore 
van den Gemeeoteontvanl(er door den houder der 
vergunning . voor of uiterlijk op den laten Mei 
van · elk jaar. 

.irt. 3. 1°. Het zonder vergunning behouden of 
het daarstellen van hetgeen in deze verordening 
vermeld at.Aat, ia verboden. 

2°. Van alle overtredingen dezer verordening 
wordt proce8'erbaal opgemaakt overeenkomstig 
artikel 27'6 der Gemeentewet; 

Overwep;enàe, dat de invordering van -plaatse
lijke belastingen ingevolge artikél 2-07 der Ge• 
meen1ewet wordt geregeld bij plaatselijke ver 
ordeningen ; 

dat de~ voorschriften, ingevolge artikel 235 
van genoemde wet, bij _het door Ons te _nemen 
besluit tot goedli;enring van de plaatselijke belas• 
\ing- worden aangehaald en dat, zoo de Raad. in 
die voorschri(ten wijziging bren!(t, . de beb&tiog 
dienovereenkomstig niet wordt geheven, dan Dl\ 
opnieuw door Oos Mi .z,ijn gocageke11rd; 
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dat het in hoofde deze& vermelde besluit van 
den · gemeenteraad van fT enlo, tot vaatstelling van 
een kohier der plaatzelijke belasting op lui\en 
en uitspringende trappen, strekt om de invorde
ring dier helling te doen geschieden overeenkomstig 
de bepalingen ook van de artikelen 264. en 26ó 
der Gemeentewet, das op andere wijze d,m overeen- · 
komstig de wet bij plaatselijke verordening is 
geregeld, en dat dit besluit, en dat van Gedepu. 
teerde Staten van LimlJ#rg, waarbij dat kohier ia 
goedgekeürd, alsmede het besluit van laatstgenoemd 
college, waarbij omtrent een bezwaar tep:en een 
aanslag op dat kohier is beftlist, derhalve strijden 
met de wet; 

Gezien artikel 153 der Gemeentewet en arti
kel 166 der Provinciale Wet; 

Deo Raad van State geboord (advies van 1 Sep· 
tember 1903, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nieter van Binnenlandscbe Zaken van 15 Sep
tember 1903, n°. 6988, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den gemeenteraad van Venlo 

van Hl Maart 1902 tot vaststelling van een kohier 
der plaatselijke belasting op luiken eu nitsprin
gendè trappen voor het dienstjaar 1902, en bet 
besluit von Gedepateerue · Stateu van Limbi,rg 
van 5 April 1902, J..a. 2926/7 Q,, waarbij dot 
kohier is goedgekeurd, alsmede het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 15 Mei 
1903, J..a. 1616/S S, Jete afdl'eling, w&.ar1iij aan 
A. Vnz1n te Yenlo ontheffing is verleend van 
zijn aanslag op gemeld kohier, •egeoa strijd met 
de •et te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staat,blad geplaatat en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

•s· Gravenhage, den 17 den September 1903. 

(get.) W IL HELM I N A. 

J)e Mitt. f'an Bim,enl. Zaten, (pet.) KuYPBR. 

(Ui!gep. 2 Oct. 1903.) 

21 Sept=ber 1903. BESLUIT, betreffende· de he
rekening der Rijksbijdrage voor het herhalings
onderwijs aan leerlingen van verschillende 
scholen. 

W11 WILHELMINA, BNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingestelu door 
Oiizen Commissaris in Zuidholland te11en het be

l 903. 

al uit van Gedepu11;erde Staten dier proviooie d.d. 
20/27 April 1903, B. n°. 471, (lale afd.) G. S. 
o0 • 11/1, genomen op de aanvrage van het be
stuur der bijzondere lagere school in de Kipstraat 
o0 • 18 te Rotterdam van de Rotterdamsche Ver
êeoiging voor Katholiek onderwijs aldaar om· de 
Rijksbijdrage, bedoeld in art. 546u der wet tot 
regeling van het lager ooderwija, over 1902 ; 

Den Raad van State, afdeelin,r voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 2 Bep• 
tember 1908, n°. 162; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binoenlandscbe Zaken van 18 September 1908, 
n°. 9288, afd. A. Z. en C.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten over
eenkomstig de aanvrage de Rijksbijdrage voor 
deze school hebben bepaald. op / 1950, waarvan 
/ 123 voor het herhalingsonderwijs ; 

dat Onze Commissaris in Z..id!J.Olland, van 
het besluit van Gedeputeerde Stoten bij Ons in 
beroep gekomen, heeft aangevoerd, dat de bijdra• 
ge van het herhalingsonderwij ■ niet - zooala ge· 
schied is - ba.il moeten zijn berekend uaar 4.10, 
maar naar 82 uren, overeenkomstig de door den 
dis1rictsschoolopziener verstrekte opgave en dos 
f 24..60 moet beunll_(en; 

Overwegende, dat al mo,re in dit p:eval het 
herhalingsonderwijs - ,relijk · het scboolbestuar 
nader aan Gedepnteerde Staten heeft mede,:e
deeld - ann leerlingen van 5 scholen p:ep:even 
zijn (•aarom het schoolbestuur meende ,rerechtigd 
te zijn, het cijfer 82 met 5 te vermenigvuldigen) 
het aldus geznmtilijk genoten onderwijs verstrekt 
is gedurende niet meer dan 82 aren, en de 
bijdrage. daarvoor dos op geen hoo!':l'r cijfer 
kan worden vastgesteld dan op 82 maal 
/ 0.30 = / 24.60; 

dat bet beroep das gep:rood i ■, gelijk Gedepn• 
teerde Staten ook hebben erkend; 

Gezien de Wet tot regeling van het lager on• 
derwij~, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt in Staat1blad n". 208 van het 

• jaar 1901; 
Hebben goedp:èvoodeó en verstaan: 

met wij1igiog van het bestreden bealnit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, het be
drag der Rijksbijdrage, aan het bestqur van 
bovengenoemde school over 1902 fockomende, 
vaat te &tellen o\' f 1851.6(1. 

Onze .Minister van Binoenlandache Zaken is 
belast enz. (W. v. B. A.) 

20 
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SO &,,tember 1908. Blli8LUIT, tot wijziging en 
aan volling van het bij Konjnklijk besl oit 
vnn 29 December 18117 (Staat,olad n°. 268) 
vastgesteld reglement van politie voor de 
acheepvaart en de vlotvaart op de Menoede, 
de Noord en de Nieuwe Maas. S. 264. 

WIJ WILHELMINA, IINZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van. 10 Aogne
tne 1903, n°. 200, afdeeliog Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staat,
lilad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord, adviee van 14Sep
tember 1903, n•. 14; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen voor• 
noemden Minieter van 24 September 1908, n•. 204, 
afdeeling Waterstaat ;. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging en aanvulling in zooverre van 

het bij Koninklijk beslnit van 29 December J 897 
(Staatsblad n•. 268) vastgesteld reglement van 
politie voor de scheepvu.rt en de vlotvaart op 
de lle1'tDede, de Noord en de Nieuwe Maas, te 
bepalen: 

1. Aan § 26, s11b 1°., wordt een tweede volzin 
toegevoegd, lnidende: 

• Met afwijking van het bepaalde in den voor
gaand en volzin moet elk opvarend vlot, dat niet 
verder opwa,.rts gaat dan kilometerraai CXVII 
bij Dordreckt, voorzien zijn van een laogsséheeps 
geplaatst wit bord, waarop aan beide zijden met 
zwarte letters van ten minste 80 eentimeter hoogte 
en 6 centimeter breedte, de naam en de woon
plaats van den gezagvoerder of den eigen~r zijn 
te lezen." 

ll. Aan S 29 wordt toegevoegd: 
• De voorschriften dezer paragraaf gelden niet 

voor de vlotten, bedoeld in den tweeden volzin 
van S 26 sob 1°." 

Onze Minieter van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belaet met de nitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst, en aan den Raad 
van State in afschrift medegedeeld zal worden. 

Raben-Steinfeld, den ' 80sten September 1903. 
(get.) W IL H EL M I NA. 

De Minister oan Tl'"aterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ 0JENB. 

( Uitpeg. ló Oct. 1908.) 

1 October 1908. BESCHIKKING van den Minister 
van Oorlog, betreffende dienst~eizen van 
dienetplichtigen der nationale militie. 

Bij deze beschikking brengt de Minister van 
Oorlog ter kennis, dat aan S 4 noot (8) punt c 
van het voorschrift vastgesteld bij beschikking 
van ló April 1902, Vide afd. n°. 68, het 
volgende moet worden totgevoegd: 

.Op de vervoerbewijzen mag alleen dan de 
route via Capelle worden voorgeschreven, wanneer 
werkelijk van de verbindin~baan om IJ,otterdam 
gebruik gemaakt kan worden. Het nnr van vertrek 
van den trein, waarmede het vervoer verlangd wordt, 
dient alsdan op het vervoerbewijs te zijn vermeld. 

Kan geen gebruik gemBAkt worden van per
sonentreinen, welke rechtstreeks langs de ver
bindingsbaan naar de bestemming voeren en zijn 
er ook geen correspondeerende treinen van het 
station Gowda of &tterdam Maa, naar station 
Rotterda111 D. P. of omgekeerd, waarmede na 
overst&pping de reis langs de verbindingsbaan 
kan worden volbracht, dan is overgang niet per 
spoor noodig van het itation Rotterdam Maa, 
naar een der stations &tterdam .D. P. of B,v,-, 
of omgekeerd. 

Bet vervoer ie in laatstgenoemd geval niet 
e.anslnitend, zoodat dan niet volstaan kan worden 
met ~ vervoerbewijs." 

2 October 1908. BESLUIT, tol wijziging van de 
bepalingen nopens den vrijdom va11 dtn 
accijns op gedistilleerd, dst met hontgeeat 
vermeogd ia. S. 26ó. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 8 September 1908, n°. 80, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 2 der wet van 7 Jnli 1885 (Staat,
blad n°. 80); 

Herzien het Koninklijk beelnit van 14 Sep
tember 1872 (Staat8/Jlad n°. 89) , gewijzigd bij 
de Koninklijke beslniten van 1 November 1886 
{Staat1blad n°. 178) en 9 November 1900 (Staau
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord \ad vies van den 
22 September 1903, n°. 211); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 28 September 1903, n°.17, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en beelniten : 

Etmig rvtiul. 

Artikel 7 van het Koninklijk beelnit van 14 Sep
tember 1872 (8t44'8blad n°. 89) wordt gelezen 
als Tolgt: 
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• Voor de toepassing van den vrijdom volgens 
art. 1, litt. IJ, moet het gedistilleerd worden ver
mengd met zeuen en een &doen titer hontgeest 
op eiken Aectolit11r gedistilleerd na . herleiding 
tot de tterkte van Aonderd p11rcnt. 

De houtgeest moet zijn van eene door Onzen 
Minister van Financiën goedgekeurde samenstelling. 

De gemengde vloeistof wordt genoemdgemethy
leerd gedutilteerd." 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staata
lJlad zal worden geplaatet en waarvan afschrift 
zal worden· gezonden aan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 2den October 1908. 
(get.) W IL HE L M I N A. 

De Minuter oan Financië-it, 
(get.) HABTII: VAN TECKLENBURG. 

( U.tg11g. 21 Oct . 1908.) 

2 October 1903. Blli8Ll1IT, houdende ongegrond
verklaring van het door den J'llad der ge• 
meente Kampen ingesteld beroep van een 
besluit van Gedepnteerde Staten der provincie 
Ouerijssel, waarbij goedkeuring werd ont
houden, aan een besluit van dien raad tot 
verkoop van inschrijvingen op het Grootboek . 
der Nationale Schuld om met de opbrengst 
er \780 deel te nemen in eigen leening. 

W1J WILHELMINA, lliNZ. 

Bes~hikkende op het beroep, ingesteld doo.r den 
raad der gemeente Kampt111 tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van O,,erijssi!l d.d. 28 Mei 
1903, 2de afd . , n°. 2110/1509, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van ge• 
noemden raad d.d. 28 April te voren n°. 17, tot 
·deelneming in de geldleening der gemeente Kampen 
van 1 Mei 1903 en het daarmede in verband 
verkoopen van aan die gemeente toebehoorende 
inschrijvingen rentende 3 pCt. op het Grootboek 
der Werkelijke Schuld; 

Den Raad van State, afdeelin,: voor de ge
sehillen van bestunr, gehoord, ad vies van 2 Sep
tem ber 1903, n°. 171; 

Op de voordracht van Onzen Minister va12 
Binnenlandsche Zaken van 28 September 1903, 
n°, 704.4., afd. B. B.; 

Overwegende: dat de raad der gemeente Ktzmpen 
op 28 April 1903 besloten heeft: a. tot deelneming 
in eene door de gemeente aan te gane geldleening, 
al naar de behoeften aan ~lden zich doet ge
voelen, en zulks ter verkrijging van de niet 1(1!

gnnde f 96,000 der nitgeschreven leening ad 

f 200,000; IJ. tot verkoop, in verband met het 
snb a. bealotene, van aan de gemeente toebe• 
hoorende inschrijvingen op het Grootboek der 
3 pCt. Werkelijke Schold, met dien verstande, 
dat voor eventueel uit te loten obligatiën van 
de \eening wederom inschrijvingen op het Groot
boek zullen worden aangekocht ; 

dat Gedépnteerde Staten bij besluit van 28 Mei 
1903, 2de afd., n°. 2110/1509. hunne goedkeuring 
aan genoemd raadsbesluit hebben onthouden nit 
overweging: dat dezerzijds herhaaldelijk is beali1t, 
dnt deelneming door eene gemeente in eigen 
leening giet is te achten in het belang der ge
meente, o. m. ten · opzichte van de gemeente 
Kampen bij besluit va11 7 April 1898, 2de afd., 
n°. 1277/1020, welke beslissing is gehandhaafd 
bij Koninklijk beslnit van 5 Angnatna 1898, 
n°. 4,7; 

dat Gedeputeerde Staten ook thans deze meening 
zijn toegedaan en met de overwegingen van voor• 
noemd Koninklijk bealnit alleszins instemmen, 
en dat in het door het gemeentebestu.ur aange
voerde geen,, termen zijn te vinden · om voor het 

onderwerpelijk geval van het aan voornoemde· be

slisaingen ten grond) igg~nd beginael af te wijken ; 
dat. de gem.eeuteraad hierop Onze vooniening 

heeft Îllgeroepen, • daarbij verzoekende, dat het 
besluit van Gedepnteerde Staten vernietigd en 
het raadsbA~luit alsnog goedp:ekeurd worde, en 
wel op grond dat het hfor een geval p:eldt geenzins 

· gelijk te stellen met dat waarop het Koninklijk 
besluit van 5 Augnstoa 1898, n°. 4.7 betrekking 
had, en dat het geldelijk belang der gemeente 
wordt bevorderd door datgeen waartoe de raad 
besloten heeft ; 

Overwegende, dat naar art. 146 der Grondwet 
en art. 194. der Gemeentewet de besluiten der 
gemeenteraden betrekkelijk de beschikking over• 
gemeente-eigendom als het koopen, ruilen, ver• 
vreemden, bezwaren en verpanden van onroerend 
goed, van inschrijvingen in een der Grootboe'ken 
van de Nederlaudsche Schold, van schctldbrieven 
of vorderingen zijn onderworpen aan de ROOdkeuring 

van Gedeputeerde Staten ; zulks opdat zooveel 
mogelijk het rentegevend kapitaal voort-durend 

voor de gemeente bewaard blijve en het niet te 
eeniger tijd voor hare behoeften worde verbrnikt; 

dat in verband hiermede eene vaate en voort• 
dnrende belegging van de kapitalen der gemeente 
w1:nschelijk is, zooals eene insohrijving in een 
der Grootboeken van de Nederlandsche Schuld 

aanbiedt, en het niet aa11!!8at1 dat gemeentebe-
20• 
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besturen alleen ter wille van eenige meerdere te 
genieten rente of eenig koersverschil eene andere 
wijze van belegging kiezen ; 

d11t zulks in dezen te meer klemt, waar het g&

meentebestunr bij voortdnring wil deelnemen voor 
het eens van bet Grootboek afgeschreven kapitaal, 
in leeningen van de gemeente zelve, waardoor 
feitelijk het kapitaal der gemeente wordt gebezigd 
- zij het dan ook met nitlotingen van ~chnld 
- ~oor hare behoeften van het oogen blik; 

dat wel is waar tevens ia bepaald, dat de door 
uitloting vrijvallende gelden opnieow op het Groot
boek znlleu worden geplaatst, maar dat _door dos
danige bepaling de bovengenoemde bezwaren wel 
worden verminderd, maar niet worden opgeheven; 
· Gezien de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden eu verstaan: 
het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (W. v. R. A.) 

2 Ocwlier 1903. fü:BLUIT, hondende beslissing, 
met vernietiging van een bes! uit van Ge
deputeerde Staten der provincie Zuidholland, 
dat eene vereenigiug geen aanspraak kan 
maken op de rijksbijdrage , bedoeld bij 
art. 5~ hu der wet op het lager onderwijs 
gedurende den tusschentijd dat hare rechta
persoonlijkheid ia geëindigd en deze opnieuw 
is verleend. 

W11 WILHELMINA, 11:NZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Onzen Commissar is in de provincie Zuid-Elollanrl 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten dier 
provincie d.d. 9/16 Maart 1903, B. n•. 105 
(l• afd.) G. S. u0

• 7 /1, genomen op de aao{rage 
van het bestnnr der bijzondere lagere scb.oof aan 
den Lutkeracnen lJtll"gtDal n°. 13 te '1 Gravt111hage 
van de Vereeniging .tk Ollri-1telijlte Bijzontkre 
Sc!ool" 0 10 de Rij ksbijdrage bedoeld in art. 54/iia 
der wet wtot regeling van het lager onderwijs 
over het jaar 1902; 

Den Raad VRU State, afdeeling voor de ge
schillen van beatnnr, ~boord, advies van 17 Juni 
1903, n•. 108 en van 2 September 1908, 
n°. 108/29; 

Op de voordracht van Onzen Minister von 
Biunenlaudsehe Zaken van 25 September 1908, 
n°. 9285, late afd. , Alg. Z. en Compt.; 

Overwegende dat overeenkomstig de aanvrage 
de Rijksbijdrage voor deze echool, welke op 15 Ja-

nnari 1902, 216 leerlingen telde, door Gedepu
teerde Staten bepaald ie op f 2788.25; 

dat Onze Commissaris van dat besluit bij Ons 
in beroep ia gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
blijken1 art. 1 der Statnten, goedgekenrd bij 
Koninklijk besluit van 16 April 1873,' n°. 23 
en o~enomen in de Nederlandsche Staatscourant 
van 22 Jnli daaraanvolgende n°. 171, genoemde 
Vereeniging is aangegaan voor den tijd van 29 jaren 
gerekend van den dag van hare erkenning ala 
rechtapersoon; 

dat de wijsiging voor de Statuten, goedgekeurd 
bij Koninklijk bealnit van 26 November 1889, 
n•. 22, opgenomen in de Nederlandsc~e Staata
conrant van 19 Februari 1890, n°. 42, geeoe 
bepalingen bevat met betrekking tot den termijn 
waarvoor de Vereeoigiog is aangegaan; 

dat deze dos op 16 April 1902 had opgehouden 
als reehtapersoon te beataan, zoodat aangezien geen 
Koninklijk beslnit bekend ia waarbij de Statnten 
of wijzigingen daarin opnieuw zijn goedgekeurd, 
de achool dezer Vereeniging .aedert dien datnm 
niet heeft voldaan aan den eisch geateld in het 
1° lid anb 1°. von art. 64.liu der wet tot regeling 
van het lager onderwija en dat Gedepnteerde 
Staten derhalve ten onrechte de Rijksbijdrage 
hebben toegekend over het geheele jaar in plaata 
over de maanden Januari, Februari en Maart 1902; 

Overwegende, dat . zooals reeda bij herhaling 
door Ona ia beslist, de bepaling van art. 54bu 
der wet tot regeling van het l~r onderwija 
medebrengt dat eene vereeniging op de daar toe• 
gekende Rijksbijdrsge geen recht kan doen g;elden 
over het tijd vak waarin zij geen reebtaper• 
soonlijkheid bezat; 

dat de rechtspersoonlijkheid der Vereeniging 
.De O!rutelijlte JJijzo•tkre &!wol te '1 Gra111111-
liage op 16. April 1902 een einde b.Rd genomen ; 

dat no wel bij Koninklijk bealnit van 1 April 
1908, n°. li zijn goedgekeurd de Statuten eener 
nienwe Vereeniging • Cllrutetijlte B ijzorrdere 
Scllool" te '1 GraPtmllage, blijkens art. 1 dier 
Statuten eene voort1.etting van de gelijknamige 
vereeniging hiervoren bedoeld, maar dat, al m~ge 
zoodoende de vereeniging een onafgebroken bestaan 
hebben gehad, dit niet geldt ten aanzien van 
hare rechtspersoonlijkheid, welke blijkens 3.e be
paling van art. 5 en art. 6 der wet van 22 April 
1855 (Staat,blad n°. 82) eerst bestaat na de door 
goedkeuring der atatnten verkregen erkenoiog; 

dat deze regeling ook volkomen met den aard 
der instelling strookt, omdat de beantwoording 
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der vraag of eene vereeniging bij het verrichten 
van eene handeling als rechtspersoon aan te 
merken ia, niet afhankelij k kan zijn van eene 
latere en dns op dat tijdstip nog niet bekende 
erkenning; 

dat dus in het jaar 1902 de vereeniging • De 
Christelijke Bijzondere School" te 's Gravenhage 
gednrende 9 maanden niet tot de Rijksbijdrage 
gerechtigd ia geweest; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden beslnit het 

gezamelijk bedrag der Rijksbijdragen voor de 

school Lutherschen Burgwal n•. 13 te 's Gra1Jen• 

hage staande onder het bestnnr der Vereeniging 
• De Chris te lij ke Bijzondere School" te 's Graven• 
nage over het jaar 1902 vast te stellen op /701.-. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. B. A.) 

3 October 1903. BESLUIT, tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n•. 80), 

aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) en ~wijzigd bij artikel 19 
van de wet van 15 April 1886 (Staatsblad 

n°. 64), tot vast•telliug van bnitengewone 

• maatregelen tot afwending van eenige be

smettelijke ziekten en tot wering harer uit
breiding en gevol~n. S. 266. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

0 verwegeude , dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevnld door 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 

en gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. M), tot vaststelling van 
buitengewone maat regelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer nit

breiding en gevolgen, noodzakelijk is wegens het 
voorkomen van pèst en andere der bedoelde ziekten 
op enk11le plaatsen in het buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

. Binnen landsche Zaken van 18 Augustus 1903, 
n°. 5923, afdeeling Binnenlaudsch Bestuur, en 

van Onzen Minister van Financiën van 24 Au
gustus 1903, n~. 40, Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op Ons besluit van 24 September 1902 
(Staatsblad n°. 179) ; ' 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 29 Sep
tember 1908, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 80 September 1908, 

n°. 7513, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en 

van Onzen Minister van Financiën van 2 October 
1903, n°. 8, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan ·: 

Art. 1. In-, door• en vervoer van lompen, ge
broikte • kleedingstnkken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed zijn verboden uit landen of plaatsen 
door onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste één 

dag vóór dat zij in werking treden door plaatsing 

in de NederlandJéhe Staatscourant tei nlgemeene 
kennis gebracht. 

Onze voornoemde ?,!:inisters zijn bevoe11:d die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de omstan

digheden dit gedoogen of noodig maken, alsmede te 
bepalen of en in hoever de bagages, door reizigers 
medegebracht, onder het verbod zijn begrepen. 

De beschikkingen over deze onderwerpen worden 

ook in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst: 
2. Heeft het verbod afwending van de Aziatische 

cholera ten doel, dan gedragen zich Onze genoemde 
Ministers bij aan wijltlngen betreffende den in• en 

doorvoer uit landen, die toegetreden zijn toi de 

op 15 April 189~ te DrezdtJ11. gesloten en bij de 
wet van 9 Juli 1894 (Staatablad n°. 94.) goed• 

gekeurde internationale overeenkomst tot wering der 
cholera, naar de bepalingen van die overeenkomst. 

Heeft het verhod afwending van de peat ten 

doel, dan ged~en zich Onze genoemde Ministers 
bij aanwijzingen betreffende den in• of doorvoer 
uit landen, die toegetreden zijn tot de op 19 Maart 

. 1897 te 'f:enetië gesloten en bij de wet van 14 Jnli 
1898 (Staatsblad n°. 175) goedgekeurde inter. 

nationale sanitaire conventie, nnar de bepalingen 
van die conventie. 

3. Het tegenwoordig besluit, dat gedurende·één 
jaar van kracht blijft, treedt in werking op den twee• 
den dag na dien der dagteekening van het Staats• 
blad en van de Staatscoura11t, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Biunenlandsche Zaken en 

van Financiën zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het_ Staatsblad en gelijkt ijdig 

in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State. 
Raben-Steinfeld, den Sden· October 1903. 

(get ) WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. 2,a!een, (g11t.) Kuyp.1111.. 

De Mini.rter van Financiën, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 11 Oct. 1908.) 
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5 October 1903. ARRBST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden hondende beslissing dat al 
is het reglement , vastgesteld bij Koninklijk 
beslnit van 11 September 1876 (Staatablad 
n°. 168), uitgevaardigd voor de inwerking• 
treding der epoorwegwet van 1875, het toch 
is te beschou weu als een der in art. 27 
bedoelde algemeene maatregelen van bestunr, 
omdat zijne voortdnrende geldigheid beroet 
op de bij dat artikel den Koning toegekende 
bevoegdheid, weshalve ook de strafbepaling 
van àrt. 64, 1.ooals dit luidt volgeua de wet 

van 8 April 1893 (Staatablad n°. 62) op 
overtreding van de be11&lingen van het bedoelde 
reglement toepasselijk is. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

re~irant voorgesteld. bij memorie : 
Schending der wet door niet-toepassing van 

art. 5 Koninklijk beslnit van 11 September 1875 
(Staatsblad n°. 168), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 11 September 1896 (Staatablad 

n°. 167), in verband met de artt. 27 en 64 der 
wet" van 9 April 1875 (Staatablad' n°. 67), ge• 
wijzigd bij de wet vau 8 April 1893 (Staats-

blad n°. 62); -
Ovenoegende, dat aan den gereq uireerde bij 

dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij op 
6 Maart 1902 met het door hem gevoerde ijzeren 
schip .Geertrnida" komende door de Gouwe bij 
het naderen van de doorvaartopening van de 
beweegbare Staatsspoorwegbrng over die. rivier 
onder de gemeente Gouda, niet heeft voldaan 
aan de voorscbri ften van art. 5 van het Regie- · 
ment voor de sche~pvaart ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug over de Gouwe in den 
voormaligen Rijnspoon>eg, te weten : .De schooten 
moeten zooveel aangehaald worden dat bij het 
doorvaren geene touwen of zeilen met de brug 
of 1emmingswerken in aanraking kunnen komen"; 
aangezien touwen van den &choot van een zeil 
op zijn ·sohip buite.n boord hmgen, waarvan -één 
zich slingerde om den ijzeren lantaarnstoel, vast
staande op den Zuid westelijken hoek van het 
bruggehoofd, met gevolg dat genoemd schip stopte 
in het midden van de doorvaartopenin11; en daarop 
daarin bekneld l"llakte; 

dat bil het in hooger beroep bevestigde von
nis van den kantonrechter te Gouda dit feit 
alsmede gereqnireerdes schuld daaraan naar recht
ten bewezen zijn verklaa1·d; 

dat de gerequireer.le is ontslagen van alle 

rechtsver volging, in hoofdzaak op de navolgende 
gronden: 

dat voormeld re~lement is vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 11 September 1875 en 

· berustte op art. 24 van de destijds in werking 
zijnde oude spoorwegwet van 21 Aog1111tns 1869 
(Staata~lad n°: 98) ; 

dat art. 16 van het reglement luidde: Overtre
dingen van deze bepalingen worden gestraft 
krachtens de wet van 6 Maart 1818 (SJaatablad 
n°. 12)"; 

dat bij Koninklijk besluit van 11 September 

1895 in art. 2 van het reglement eenige wijzi
p,ingen zijn gebracht, doch niet in art. 6, terwijl 
art. 16 werd ingetrokken; 

dat na het vervallen dier strafbepaling geene 
wet of wettelijke verordening bei.tast, krachtens 
welke de overtredingen van het reglement straf
baar zijn; 

dat immers art. 20 der Overgangswet niet als 
zoodanig kan gelden: en evenmin art. 64 van 
de tegenwoordige Spoorwegwet, zooals dit artikel 
gewijzigd is bij de wet van 8 April 1893 (5taata

blad n•. 62), omdat daarbij alleen strafbaar zijn 
gesteld de overtredingen van een algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur, in art. 27 dier 
wet bedoeld, en alzoo geenszins de overtredingen 
van een maatregel van inwendig bestuur, die 
een uitvloeisel was van art. 24 der oade Spoor• 
wêgwet ; 

dnt tegen deze laatste beslissing het middel 
van cassatie gericht is ; 

0 . daaromtrent : 
dat zoowel bij art. 24 der oude Spoorwegwet 

van 1859 als bij art. 27 der nieuwe Spoorweg• 
wet van 1876 bepaald wordt, dat bij algemeenen 
maatregel van bestnnr worden geregeld verschil
lende met name ge11oemde onderwerpen, en het• 
geen verder ter verzekering van . de behoorlijke 
nitoofening der spoorwegdiensten en het veilig 
verkeer over de spoorwegen, krachtens bedoelde 
wetten, ie voor te schrijven; 

dat de strekking van beide artikelen is de 
onderwerpen aan te wijzen, die bij algemeenen 
maatregel van bestuur zouden kunnen geregeld 

· worden, waardoor aan de Kon in~lijke besluiten, 
die daaromtrent waren vastgesteld of vastgesteld 
zoo~en · worden, een wettelijke grondslag verzekerd 
werd; 

dat nit de woorden der wet niet valt af te leiden, 
dat na de in werking treding der beide artikelen 
geheel nieuwe regeli.ngen noodig waren, en dit, 
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voor zoover geheele of gedeeltelijke handhaving 
der bestaande reglementen bedoeld werd, dan ook 
eeoe nnttelooze formaliteit zoo zijn gewee1t; 

dat nit een en ander volgt, dat, al i1 het hier 
bedoelde reglement, behoudens een paar later 
daarin aangebrachte wijzigingen , uitgevaardigd 
v66r de in werking treding der wet van 1876, 
het toch te beaehouwen is al• een der in art. 27 
bedoelde o.Jgemeene maatregelen van beatnnr, omdat 

zijne voortdurende geldigheid bernst op de bij 
dat artikel aan den Koning toegekende bevoegdheid; 

dat derhalve ook de strafbepaling van art. 64., 
zooals dit luidt volgens de wet van 8 April 1893 
( Staataó/ad n°. 62) op overtreding van de bepa

lingen van het bedoelde reglement toepasselijk is; 

en het middel van cassatie mitsdien J!llgrond is; 
Ver nietigt het vonnis, door de arrondissements

rechtbank te Rotterdam den 21 April 1903 in 

deze zaak gewezen, en het daarbij bevePtigde vonnis 

van den kan ton rechter te Gouda v~n 18 Februari 

1908, voor zoover de gereqnireerde daarbij van 

alle rechtsvervolging is ontslagen; 

Verklaart dat de -1s bewezen aangenomen feiten 

moeten worden gequalificeerd: ~het bij het door• 
varen v~n de beweegbare brng over de Gouwe in 

den voormo.Jigen Rijnspoorweg onder Gouda als 
schipper niet zorgen, dat van zijn schip de srhooten 

zooveel aangehaald worden, dat . bij het doorvaren 
geene touwen of zeilen met de brug of remmings

werken in aanraking kunnen komen ;'1 

Ver klaart den ge~q nireerde ach nldig aan die 
overtreding; 

Gezien, beha! ve de bij het middel aangehaalde 

artikelen, art. 28 Wetboek van Strafrecht; 

Veroordeelt den gereq uireerde tot betaling van 

eene geldboete van / 11.-; 
Bepaalt dat die boete bij gebreke van b~ling 

binnen twee maanden na den dag, waarop deze 

uitspraak kan worden ten nitvotr gelegd, zal 

worden vervangen door hechtenis van twee da~n. 
(W. v. 'TR. 7968.) 

1 October 1903. B:ssLUJT, houdende .-oorschriften 
omtrent het v&Btstellen van de herkomst van 

suiker. S. 267. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 19 Angnstll8 1908, n°. 81, lnvoer

rech~n en Accijnzen ; 

Gezien de overeenkomst betreffende de aoiker
belosting, goedgekeurd bij de wet van 12 Janu-

ari 1903 (Staatablaà n°. 18), alsmede artikel XVI 
der wet van 24. Juli 1903 (StaatJJólad n°. 24.8), 
houdende nadere bepalingen betreffende den accijns 

op de suiker; 
Den Raad van State gehoord (ad viel van 14, Sep

tember 1903, n°. 15); 
Gezien het nader rnpport van Onzen voor• 

noemden Minister van 2 October 1903, n•. 9, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten eu besluiten: 
Art. 1. Suiker, die hier te lande wordt inge

voerd, moet, ongeacht de bestemming, ver~ld 
zijn van een bewijs van oorsprong, behoudens het 

bepaalde bij het volgend artikel. 

2. Geen bewijs wordt gevorderd voor suiker 

die het Rijk wordt doorgevoerd, mits de doorvoer 
geschiedt op den voet van Hoofdstuk IV of V 

van h~t Koninklijk bealnit van 26 Maart 1872 

(Staat,ólttd n°. 19), zooals dit luidt na de wijzi
ging en aanvullinp; bij het Konink lij k besluit van 

12 Mkart 1876 (Staatsblad n•. 58). 

3. Het bewijs moet zijn afgegeven in het land 
van oorsprong of in dat van bewerking van de 

suiker, door de ambtenaren der belastin~n, daartoe 
door de Regeering van dat land aangewezen. 

4. Het bewijs moet inbonden : 

a. de soort en hoeveelheid suiker; 

. 6. de soort, het aantal en de merken der colli; 
c. het land van oorsprong en dot van bestem

ming der suiker; 
à. de wijze van vervoer (spoorweg of schip). 

Het bewijs is geldig gedurende den tijd, bepaald 
. door den ambtenaar, ·die het heeftafKegeven, doch 

niet langer dan één jaar, den tijd vnn opslag in 

entrepot buiten aanmerk ing gelaten. 
5. Het bewijs van ooraprong voor suiker, be

werkt in een Staat, die niet tot de overeenkomst 

is toegetreden, moet bovendien vermelden, dat de 

suiker niet komt nit eene fabriek, waarin suiker 
wordt bewerkt, die bij invoer hier te lande nan 

· een bijzonder invoerrecht onderworpen zou zijn. 
6. De bewijzen van OOl'sprong verliezen hun 

kracht, wanneer tijdens het vervoer overlading 
van de aniker heeft plaats gehad in een Staat die 

premie verleent. 
Onze Minister van Fina11ciëu Iran nitzondering 

hierop toelaten ingeval· van overmacht, of wanneer 

de identiteit voo de aoiker, herkomatig van een 
· tot de overeenkomst toegetreden Staat, ook bij 

doorvoer door een Staat, die premie verleent, 

voldoende vnatstaat. 

7. Dit besluit treedt in werkin!f;opden tweeden 
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· dag na dien dei· dagteekening waarop het in het 
Staatsblad en in de Staatarourant ia geplaatst. 

Onze Minister van Financiën ie belast met de ' 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatablad en in de Staatacoura11t zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Rttben-Steio.feld, den 7den October· 1903. 

(get.) W I L H EL MI NA. 

(get.) 
De Jli,iuter t1an Pina11ciën., 

HART• VAN TBCKLENBURG . . 

( Vïtgeg. 16 Oct. 1903.) 

7 October 1903. B111sLUIT, betreffende het brengen 
van eerbewijzen aan het vaandel der Konink
lijke Militaire Academie. 

WIJ WllHELMIN A, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 2 October 1903, 
Kabinet, Litt . W 7 • ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Dezelfde eerbewijzen, welke aan de 

vaandels der korpsen ten deel vallen, worden 
gebracht aan het vaandel der Koninklijke Militaire 
Academie, dat, ter gelegenheid van de feestelijke 
herdenking vno haar 75jarig bestaan, door Breda'a 
burgerij ten behoeve van het Cadettenkorps diet 
Academie wordt aangeboden. 

2. Dit bealnit treedt in werking op den dag, 
waarop het in art'ikel. 1 bedoelde vaandel, na 
aan het Cndetteokorps der Koninklijke Militaire 
Academie te zijn uitgereikt, zal zijn in dienst · 
gesteld. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoerin~ van dit beelnit. 

Raben-Steinfeld, den 7 October 1903. 

(get.) WIL HE L MI N A. 
/Ie Minuter t1an Staat, Miniater t1an Oorlog, 

(get.) J . W. BEllGANSIUS. 

9 October 1903. BBSLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het bij Koninklijk besluit van 
9 Juli 1892 (Staatablad n°. 175) va&tgesteld 
bijzonder reglement van politie voor het 
Nederlnndsch gedeelte vau de Zuid-Willema-
11aart en de gekanaliseerde Ilie!le. S. 268. 

WIJ WILHELMINA, J:NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Water.staat, Handel en Nijverheid van 20 Oc
tober 1902, n°. 219, afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staat.r• 

blad n°. 69); 
Den Raad van State gehoord, advies van den 

11 Nqvember 1902, n°. 21; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 2 October 1903, n°. 191, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verataao: 
het bijzonder reglement van politie voor het 

Nederlandsch gedeelte van de Z.id-Willemnaart 
en de gekanaliseerde Dieze , Vlllltgeat.ild bij 
Koninklijk beolnit van 9 J nli 1892 (staal•· 

blad n°. 176), wordt ge1'ijzigd en aangevuld als 
volgt: 

In artikel 1 wordt het laatste lid vervangen 
door de navolgende bepnlingeo: 

.Onder de gekanaliseerde Oieu wordt ver
staan het gedeelte van de Dieze van hare 
vereeoigiog _met de Zuid- Willemnaart te 
'a Hertogenbolch tot Bllgeln en verder tot de 
scheepvaartgeul in de rivier de Maaa langs twee 
takken : 

a. van Engeleti door de Hf!flriëttewaard; 
6. van Jhgelen door het fort Creoeconi:. 
De doorvaart lauga den tak snb b kan alleen 

geschieden bij openstaande schntslnis te Creoecoeur; 
bij gesloten stand van die sluis wordt aldaar 
niet geschut." 

Van artikel 3 wordt het eerate lid gelezen als 
volgt : 

.De grootste geoorloofde afmetingen van vaar• 
tuigen ziju : 

Voor de Z.id Willem8Daart : 
lengte • 
breedte 
diepgang 

• 50 
5 
1.90 

hoogte van het 11ehip met opperlast 
boveo peil. • • 3.50 

Voor de gekanaliseerde IJieze: 
lengte • 

breedte: 
90 

M . 

in de richting door de Henriëtteioaard. 12.30 . - • 
. in de richting door het fort Creoecoeur •. 11.80 

diepgang: 
in de mhtiog door de Henriëtteioaard. 2.10 _. 
in de richting door het fort Crtlfleconv. 1.90 
• In hetzelfde artikel wordt in het voorlaatste 
lid achter • Creoecoevr" ingevoegd : 

.overeenkomende met 1.92 M. boven het her
ziene Amsterdamsch peil (N. A. P.), ge~eteo 
aan de boven• of binnenzijde der schntslnio bij 
de Hmriëtte,oaard". 
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Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
beslnit, dat in het ::Jtaatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Raben-Steinfeld, den 9den October 11103. 

(.get.) W'l L H E L M I N A. 
r 

De Min. van Water8taat, Hr.ndet en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ ÛYIINB. 

( Uitgeg. 24 Oct. 1903.) 

12 _October 1903. Bl!lSLUI'I', houdende voorloopige, 
vaststelling van de regeling van de opleiding 
en de benoeming van ingelijfden bij de militie 
te land tot den officiersrang bij de vesting• 
artillerie, zoomede tot regeling van de op• 
leiding voor bevordering van militie-officieren 
bij genoemd gedeelte van het wapen der artil
lerie. S. 269. 

3. Door Onzen Minister van Oorlog worden 
vastgesteld: 

de wijze en het tijdstip, waarop moet zijn 
gebleken van de geschiktheid in het vorig art_ikel, 
onder 1 °. bedoeld ; en het formulier voor de 
schriftelijke verbintenis, onder 2°. bedoeld, zoo· 
mede het tijdstip, waarop deze verbintenis !lloet 
worden gesloten. 

4. De adspirant-militie-officier bij dç vesting
artillerie is verplicht: 

1°. tot 1 Mei van het jaar, volgende op zijn 
eerste dienstjaar, onder de wapenen te blijven; 

2°. na J,enoeming tot militie-officier in het 
jaar der benoeming of het daarop volgende jaar 
tusschen 1 Mei en l November gedurende 3 
maanden onder de wapenen te komen; 

3°. in het. Sde , lide en 7 de dienstjaar telkens 
voor den tijd van vier weken voor herhnlings• 
oefeningen onder de wapenen te komen. 

W11 W[LHELMINA, ENZ. 

5. De in artikel 4 voorgeschreven opkomst 
onder de wapenen strekt ter vervanging van dienst 

Op de voordra~ht van Onzen Minister van bedoeld in artikel 111 van de Militiewet 1901. 
Staat, Minister van Oorlog, van 6 October 1903, 6. De adspirant-militie-officier, die tijdens de op• 
Kabinet, Litt. S7 7 ; leiding niet vóór het door Onzen Minister van Oorlog 

Gezien het bepaalde bij artikel 116 der Militie- . te bepnlen tijdstip den graad van milicien-sergeant 
wet 1901; heeft behaald, die bij die oplpiding on voldoenden 

Hebben gbedgevonden en verstaan: ijver aan den dag legt, of die in het algemeen 
tot regeling van de opleiding en de benoeming zijne verplichtingen als zoodanig niet naar be

van ingelijfden bij de militie te fand tot den hooren nakomt, of physiek te zwak of intellectneel 
officiersrang bij de vesting-artilleNe, zoomede tot achterlijk blijkt te zijn, of wel door gedragingen 
regeling van de opleidin~ tot bevordering van · in- of buiten dienst niet langer de waarborgen 
militie-officieren bij genoemd p;edeelte van het geeft, dat hij waardig zal zijn den officiersrang 
wapen der artillerie bij wijze van. proef, het n&.· te bekleedlm, kan door Onzen Minister van Oorlog 
volgende te bepalen: · van de opleiding worden ontslagen. 

Art. 1. Jaarlijks kan van elk der regimenten Bij ontslag wegens onvoldoenden ijver of wegens 
vesting-artillerie een door Onzen Minister van het niet naar behooren nakomen van de verplfoh
Oorlog vast te stellen aar.tal ingelijfden bij de tingen, dan wel wegens gedragingen als in de 
militie te land, die den graad van milir.ien- lste alinea van dit artikel bedoeld, wordt de 
korporaal hebben bereikt, worden opgeleid tot adspirant -militie-officier niet ontheven van zijne 
militie-officier, vrijwillige verbintenis en blijft hij dus, hoewel 

2. Om voor de opleiding, in het vorig artikel · niet meer deelnemende aan de opleiding , ge• 
bedoeld, in aanmerking te kunnen komen, moet houden den werkelijken dienst te vervullen , 
de ingelijfde bij de militie te land: waartoe hij krachtens zijne vrijwillige verbintenis 

1 •. van den noodigen aanleg en van de vereischte verplicht ie. 
geschiktheid voor de opleiding hebben doen Heeft het ontslag daarentegen plaats om een 
blijken; van ae andere redenen in de lste alinea van dit 

2°. krachtens het bepaalde bij artikel 9 der · artikel vermeld; dan wordt de adspirant wel van 
Militiewet 11101, eene verbintenis hebben aan• zijne vrijwillige verbintenis ontheven en blijven 
gegaan als" adspirant-militie-officier, op grond waar• dan nitsluitend de uit de Militiewet voortvloeiende 
van hij gehouden is tot het" 'ilakomen van de . plichtl!ft" op hem rl!aten. 
verplichtingen voor hem voortvloeiende uit de 7. In afwachting, dat hieromtrent door Ons 
toepll8sing van het bepaalde bij dit besluit. ; nader bepalingen zullen worden vastgesteld, zullen 
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het programma van het examen voor militie
officier bij de vesting-artillerie, zoomede de regelen, 
volgens welke dat examen wordt gehouden en 
het tijdstip , waarop het geëindigd moet zijn, 
vastgesteld worden door Onzen Minister van 
Oorlog. 

8. De adspir"nt-militie-officier, die he~ exnmen 
io het vorig artikel bedoeld met gnostigeo oitslag 
heeft afgelegd en ook aan de verdere bij artikel 9 
van dit besluit gestelde eischen voor benoeming 
tot den militie-ofliciersraog voldoet , kan oa 
den practischen dienst nis onderofficier te hebben 
verricht, met gewoon verlof gaan tot hij opge
roepen, zal worden om in zijnen rang te wo~den 
erkend , waarna hij met groot verlof kan ver• 
trekken. 

Hij, die aan het enmen, in het eerste lid von 
dit artikel bedoeld, niet voldoet, wordt van de 
verdere kaderopleiding· ontheven - tenzij io
tusschen zijne ontheffing ingevolge het bepaalde 
bij artikel 6 plaats vond - en vertrekt na den 
practischeo dienst als milicien-sergeant met groot 
verlof eo valt verder weder nitsluiteod ouder de 
bepalingen der Militiewet 1901. 

9. Voor benoeming tot militie-officier bij de 
vesting-artillerie worden bij Ons in aanmerking 
gebracht de adspiraot-militie-officiereo, die : 

1 °. het bewijs hebben overgelegd van te zijn 
Nederlander, overeenkomstig artikel 18, l•.-3°. 
der Militiewet 1901; 

2°. hebben voldaan aan het examen, bedoeld 
in e.rti kel 7 ; 

3°. hij den practiscben dienst als milicien
sergeant oa afloop• van het examen zich gunstig 
onderscheiden door beschaving, prsctiscbe geschikt
heid, gedrag, ijver, en andere hoednoigheden, voor 
den officiersrang vereischt. 

10. De opleiding voor bevordering zal bij 
wijze van proef, geschieden volgens de door Onzen 
Ministet van Oorlog aan te geven regelen en 
voorschriften. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoer ing van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Raben-Steiofeld den l 2deo October 1908. · 

(get.) W I L H EL M I N A. 

De Mixûter van Staat, Minuler van Oorlog, 
(get.) J. W. BEROANBIUS. 

(Uitgeg. 31 Oct. 1903.) 

12 Octoöer 1903. BssLu1r, tot nadere w11z1g10g 
van de reglementen voor de Hoogere Kri.jgs
achool en den Hoofdcursus. S. 270. 

Wu WILHELMINA, lliNZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Staat, Minister van Oorlog, en van Koloniën van 
31 Julï 1903, llde afd ., n°. 61, en van 8 Au
gnstos 1903, Litt. C, n°. 16; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
14 September 1908, n•. 16) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 30 September 1903, n°. 267, en 
van 6 October 1903, I,a. fl, n•. 14; 

Heb beo goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Benig artil<et. 

.J.. Het Reglement voor de Tloogere Krijgsschool, 
vastgesteld bij het Koninklij k beslnit van 14 Sep
tember 1891 (Staatablad n°. 170), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk IN:aluit van 29 Au-

_gustua 1900 (Staatablad n°. 153) wordt met 
ingang van 1 November 1903 nader gewijzigd 
als volgt : 

1°. In artikel 31 worden de navolgende wijzi
gingen en aan vnllingeo gebracht: 

a. het gestelde onder 1 °. Natnutkoode, wordt 
vervangen door : 

.Grondbeginselen der mechaoicn. Arbeid en 
,arbeidsvermop;tn. Toepassing op enkele werk-
• tuigen. Zwaartekrach~. Slinger. Balans. Even-
• wicht van vloeistoffen en gassen ouder de werking 
.der zwaartekracht. Soortelijk gewicht. Wet 
• van Boyle en werktuigen daarmede in verband. 
• Thermometrie. Calorimetrie. Geleiding en straling. 
• VeranderÎn!I( van aggregatietoestand. Gaaaen en 
.dampen. Betrekkingen tnaacheu druk, volume 
.en temperatuur . Beginselen der mechanische 
warmte-theorie. Het stoomwerktnig ;" 

b. io 2°. Aardrijkskunde, sub _/J. worden na 

het woord •"°°mede" in'!'.elascht de woorden: •'" 
hoofdtrcUea die" ; 

c. het gestelde on<ler 4°. :\Iilitaire administratie 
· wordt gelezen: 

• Voor officierep niet behoorende tot het dienst
• vak der Militaire Administratie: 

.Grondige kennis van de compagnies-admi
niatratie" ; 

2°. In de Tabel behoorende bij voormeld Regle
ment wordt het gestelde in de eerste, de ·tweede 
eu de derde kolom van af Leeraar in de Natuur• 
wetc,uchappen vervangen door: 



12 0 CT O B E R 1 9 Û 3. 315 

11c llapptm • • • . • • . Vaste borger• 1 
.Leer&&r in de Nat11:Urweten• 1 
.Leeraar in de :staatawetcn- leeraren (8) 

#~- -- ··· 
.Leeraren in de Pratuclle, del 

Duitaclle en de Engel11clle 

talen . . • . • . • . 
• 1-raren in de Maleucke 

taal. • • . . Burger 
.Leeraar .in de Jar,aanaclie leeraren, niet 

1 

3 

2 

taal behoorende tot 1 

.Leeraar in het Staa/11• en het vaste per'-

Ààmini.rtratief Recht van eoneel. ( -') 

Nederlandacn-Indië. 1 
.Leerilar in liet Manome-

daat1.11cA Recl,t 1 

.Bibliothecaris • Burger be· l 
ambte. 

.Schrijver . Sergeant• 1 

majoor of 
sergeant. (6) 

.Ama.nnensis Korporaal (6) 1 

.Ordonnans. Soldaat. (6) l" 

3°. In de snb 2°. bedoelde Tabel wordt onder 
Bijzondere bepalingen het gestelde sub a ver• 
vangen door: 

• De 'toelage van den directeur en die van de 
• officieren-leerMen, behoorende tot het leger hier 
• te lande, . de traktementen en toelagen van de 
.officieren-leeraren behoorende tot het Neder
.Iandach-Indische leger, de traktementen van de 
.v11Bte bnrgerleeraren, alsmede de soldijverhoogin• 
.gen van het militair personeel beneden den rang 
• van officier, worden bij Koninklijk besluit ge
,regeld". 

-'•· In de enb 8°. bedoelde Bijzondere bepalingen 
wordt het geetelde sub e vervangen door: 

• e. Naar gelang van de behoefte kunnen worden 
• verminderd of vermeerderd: 

• B\i Koninklijk besluit : de aantallen officieren• 
.leeraren en de aantallen bnrgerleeraren bedoeld 
.anb o en f; bij Mioisterieele beschikking de 
.aantallen onderofficieren , korporanl@ en man• 
,schappen . 

.f. Het geven va'l onderricht in militaire 
• vakken kan ook bij uitzondering worden opge-
• dragen aan gepensionneerde-offioieren, of aan 
• bnrgerleeraren". 

6°. 1 n de sub 3°. bedoelde Bijzondere bepalingen 
worden d~ nooten (3) en (6) respectievelijk l'er• 
vangen door: 

.(3) Knnnen ook zijn bnrp;er-leeraren,. nut be
• hoorende tot het vaste personeel. 

.(IS) Valt in de termen van het Koninklijk 
.besluit van 4 Maart 1892, u•. 36 (R. M. 1892, 
• blad 1. 78) • 

• (6) Wordt gedetacheerd bij de Hoogere Krijgs• 
.school~ en bij het korps waartoe hij behoort, 
• lloven de formatie gevoerd""' . 

B. Het Reglement voor den Hoofdcursus, vast• 
gesteld bij het Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1892 (Staaublad ~•- 221) en laatstelijk 
gewijzigcl hij het Koninklijk besluit van 21 Oc
tober 1902 (Staat11blad n°. 189), wordt met 
ingang van l November 1903 nnder gewijzigd 
als volgt: 

1 °. ln artikel" 59 wordt bij B na letter d 
ingelascht: 

.d•. Engelscbe taal. 

.Genoegzame bekendheid met die taal, om een 
.eenvoudig werk te kunnen lezen en het gelezene 

• • met behulp van een woordenboek te kunnen 
• vertalen" .. 

2°. Het gestelde in nrtikel 69 bij B onder À, 

wordt vervangen door: 
.À. Schei k n n de. 
.Metalloïden en eenige belangrijke- metalen 

.met hunne voor~aamste verbindingen. 
.,1 • . W a r e n k e n n i & • 

.Gr<1ndbeginselen van de voedingsleer en van 
.de kennis der voornaamste voedingsmiddelen 
• van menech en dier". 

3°. Het gestelde in artikel 59 bij D· onder d 
wordt gelezen : 

.d. Enge Ie c h e t a a 1. 

.Ale bij B onder d 1." 

4°. Het gestelde in a~ikel 59 bij D onder l 
wordt vervangen door : 

.lt. S c h e i k n n d e . 

.Ale bij B onder h . 

.lt•. Warenkennie • 

.Ale bij B onder n•." 
6°. In artikel 60 wordt vó6r den laatsten zin 

het navoll(ende ingelascht : 
• De vakken scheikunde en warenkennis worden 

• voor de beoordeeling samengevoegd en dos a.la 
.één vak beschouwd." 

0 verga n g s bepaling • 

De wijziging bedoeld in B sub 1°. wordt voor 
de eerste maal toegepaat bij het in 1906 te 
honden eindexamen bij den Hoofdcnrans, voor 
wat betreft de onderofficieren-leerlingen, die voor 
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tweede-luitenant-kwartiermeester van het Leger 
hier te lande worden Opl(eleid, met uitzondering 
nochtans van diq(enen onder hen, die vóór I Oe
tober 1903 tot genoemde Inrichting zijn toeg,,lateo. 

Onze M:üiisters vnn Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belaet met 
de uitvoering v11n dit beslnit, hetw~lk ,in het 
Staat.r/Jlad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden medegedeeld. 

Raben-Steiofeld, de~ 12den October 1908. 
(g1d.) W I L H EL M I N A. 

De Mi11i8ter 11an Staat, Minwter 11an Oorlog, 

(get.) J. W. liERGA.NSIUS. 

De Minister van Koloniën, <,et.) IDENBUBO. 

( Uitgeg. 31 Oct. 1903.) 

H, OctolJer 1908. BESLUIT, tot wijziging van 
artikel 11 van het Koninklijk besluit van 
5 December 1902 (Staatsblad n°, 206), tot 
vaststelling van een algemeeoeo maatregel 

• van bestnnr, als bedoeld in de artikelen 52, 
tweede en derde lid, eu 59, snb 1, 8 en 4, 
der Ongevallen wet 1901. S. 271. 

Wu WILHELMlN A., ENZ. 

Op de voordracht van Oo~o Minister van 
Biooeolaodsche Zaken van 3 September 1903, 
n°. 67 45 , afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 59, suh 3, der Ongevallen wet 
1901 (wet van 2 Januari 11101, Staat.rblad n•. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 Sep
tember 1908, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoem
den Minister van 8 October 1903, n•. 7772, af-
deeling Arbeid; · 

Hebben goedgevonden en verstnan: 
te bepalen: 

Art. 1. Artikel 11 van Ona besluit van 5 De
cember 1902 (Staat.rblad n•. 206) wordt gelezen 
als volgt: 

• Bij de berekening van de wa"arde van een pand, 
ala bedoeld in artikel 52, tweede en derde lid , 55, 
anb 8, of 58 , der Ongevallenwet 1901, dat een 
werkgever of eene n11&mlooze vennootschap of ver
eeniging aan de Rij ks_verzekeringsbank wenacht te 
geven, of heeft gegeven, wordt de waarde van de in 
pand aangeboden of-gegeven fondsen geschat naar 
een koers, welke vijf ten honderd Îager ie dan hnn 

laagste koers, in de laatste vier kalenderweken ge• , 
noteerd in de prijscourant, uitgegeven door de Ver
eeoigiog voor dep. Effectenhandel te Amsterdam of 
in de prijscourant, op lut van Onzen Minister vnn 
Financiën uitgegeven ingevolRe artikel 23, n°, 1, 

letter d, der wet van 18 Mei 1859 (Staat.tb /ad n°. 
86), laatetelijk gewijzit,d bij de wet van 24, Mei 
1897 (Staat.r/Jlad n•. 154), zooala deze laatste weder 
ia gewijzigd door de wet van 29 ,laooari 1898 
(Staat.r/Jlad n°. 85), met dien verstande, dat als de 
laagate koen in een dezer prijscouranten lager ia 
dan de laagete koera in de andere prijscourant , de 
lagere koen ala grondslag der berekening wordt aan• 
genomen. Indien een als pand aan~boden of gege
ven fond■ in de laatete vier kalenderweken in geen 
der genoemde prijscouranten i1 genoteerd , of, indien 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank reden heeft 
om te vermoeden , dat bij volgend aan bod tot ver· 
koop de koers van zoodanig fonds lager zon zijn dan 
de laagst genoteerde in de laatste 'Vier kalenderwe
ken, ia dat bestuur in het eerste geval verplicht, iu 
het laatste geval bevoegd de waarde van dat fonds op 
koaten van dengene , die het ala pand heeft aan

geboden of gegeven, te doen schatten door drie 
makelaars of commissionoairs in effecten te Am
sterdam. De geschatte waarde, verminderd met 
vijf ten honderd van het nominaal bedrag van het 
fonds, wordt dan ala de waarde daarvan aangemerkt. 

Ingeval een ala pand aangeboden fonda inge
volge het bepaalde in het eerste lid moet worden 
geschat door malrelaan of commissiononirs, is 
degene, die bet fooda in pand weosch.t te ge
ven, verplicht eene hem door het_ bestuur OJl@ie
geven som ah achatti ngskosten aan de bank te 
betalen. Voordat deze som is betaald , heeft de 
11Chatting niet plaats." 

2. Dit bealnit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het Staat,

blad en van de Staat&courant, wa11rin het is ge

plaatst . 
Onze Mioiater va"n Bionenlandsche Zeken is 

belut met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staat.r/Jlad en gelijktijdig in de Staaf.rcourant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State . 

Raben-Steinfeld , den Hden October 1903. 
(get.f W I L H EL M I N A. 

De Mi11, 11an Bin,iC11I. 7,akn, (let.) KuYPH. 
( Uitgeg. 22 Oct. 1903,) 

16 Octo/Jer 1908. BESLUIT van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be
treffende vaststelli og van het goedkeurings

merk der maten en gewichten voor 1904. 
De Minister van Waterstaat, Hao~el en Nij• 

verhei!l; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 9 Novem-
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ber 1869 (Staatablad n°. 167), houdende vaat
stelling van de stempel.merken en het afkeu.rings
merk voor de maten en gewichten, zooals het is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 October 
1873 (Staatablad n°. 137) en op art. 9 van het 
reglement betreffende tle samenstelling, het ouder
zoek en den ijk_ der gasmeters, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 12 September 1874 (Staata
blaà n°. 128); 

Heeft goedgevonden.: 
1 °., te bepalen, dat het goedkenringsmerk ge

duren de het jt.ar 1904 te bezigen, zal zijn , 
bij den ·ijk eu. herijk vnn maten en gewichten 

de letter p in deu. gewonen schrijfvorm ; 
hij den ijk en herijk van gasmeters, de Koninlc-

1,jlce Kroon; 

2°. ter algemeene kennis te brengen, dat, io
~volge· art. 1 van de beschikking van den Mi
nister van Bionenlaodsche Zaken, van 26 Jann
ari 1873, n°. 174, 12de &fdeeliog, laatstelijk ge
wijzigd bij besc~ikking van den• Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 12 Maart 
18118, litt. I, afdeeling Handel en Nijverheid, 
(late onderafdeeling) als merk bij eerste stempe
ling aan de nagenoemde ijkkantoren gebezigd 
wordt, het cijfer achter den naam van elk kan
toor geplaatst : 

's Hertogenbosch 1, Arnhem 3, 's Gravenhage 6, 
Rotterdam 6, Leiden 7, Dordrecht 8, Amster
dam 11, Alkmaar 10, Middelburg 12, Utrecht 14, 
Leen warden 16, Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, 
Ma88tricht 111. 

's Gravenhage, den 16den October 11!03. 
(get.) Dl! MAREZ ÛYENS. 

19 October 11103. ABBEST van dWI Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing be
treffende art. 7 6 de.r alg~meene politie
verordening der gemeente Kampen in verband 
met het door burgemeester en wethouders 
dier gemeente gegeven bevel tot afsluiting 
eener voor de gezondheid schadel ijk water 
opleverende pomp. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op de middelen van cassdie, door d~n 

req uirant voorgesteld bij memorie: 
I. Schending en verkeerde toepassing van art. 135 

der gemeentewet, in verband met art. 1 Wet
boek van Strafrecht, door ten onrechte art. 76 
der algemoone politie-verordening voor de gemeente 
Kampen van 8 November 11102, op de bewezen 
verklaarde feiten toe te paaaen, welk art. 76 in 

strijd ia met de al11 geschonden opgénoemde arti• 
kelen en derhalve bindende kracht mist ;-

II. Schending en verkeerde toepassing van 
art. 626 B. W. in verband met art. 161 der 
Grondwet en met art. 135 der gemeeotewe\, daar 
gemeld art. 76 der algemeene politie-verordening 
van Kampen bet uitsluitend gebruik als eigenaar 
van een pomp opheft en dus ook om deze reden 
bindende kracht mist; 

Oo"""1gtmde dat de req oirant was geda.p;vaard 
ter zake dat hij den 26 Februari 1908, des 
namiddaga circa 4 nur te Kampen als hoorder 
van het perceel Bniten Nieuwstrao.t HO een in 
dnt perceel aanwezige po!Dp nog niet had afgeoloten, 
althans niet afgesloten had gehouden niettegen
staande linrgeuieester en wetho11ders van Kampen 
hem hadden a&ogeschreven om bedoelde pomp, die 
naar hun oordeel, na ingewonnen advieo van de ge
zondheidscommissie voor de gezondheid schadelijk 
water oplevert, vóór of op 23 Februari 1903 af te 
sluiten en van d.ien datum afgesloten te houden ; 

dat dit feit benevens req oirants schnld daaraan 
in het bij het bestreden vonnis heveoti~e vonnie 
deo kantonrechters bewezen ia verklaard en ge

. qaalificeerd ftClijk blijkt nit het hoofd van dit 
· arrest; 

dat deze qnalificatie ie ontleend aan art. 76 
der algemeene verordening van politie voor de 
gemeente Kampen., welke overtreding strafbaar ia 
gesteld hij art. 80 derzelfde verordening; 

dat eerstgemeld artikel luidt : 
• De eigenaar, en, ingeval van verhnring of 

ingehrnikgeving, de hoorder of gebruiker van 
perceelen, waarin een pomp of ander middel van 
watervooniening aanwezig ia, dat voor de gezond
heid schadelijk water oplevert, ter beoordeeliog 
van burgemeester en wethouders nn ingewonnen. 
advieo van de gezondheidscommiBBi.e, is verplicht · 
die pomp of d&t middel binnen een door bor
gemeester en wethooders te bepalen termijn af te 
sluiten en daarna afgesloten te houden"; 

0., dat bij beide middelen van cassatie de 
verbindende kracht van dit artikel op verschillende 
gronden wordt bestreden; 

0., dat het eerste middel rnet op de bewering, 
dat art. 76 der algemeene verordening van politie 
voor de gemeente Kampen niet betreft de openbare 
gezondheid, in art. 136 der gemeentewet bedoeld, 
masr alleen .de gezondheid van het individn in 
xijne private woning''; 

dat echter deze ook in eersten aanleg en hooger 
beroep gevoerde hew:ering haar oplossing reedt 



318 26 OCTOBER 1903. 

vindt in de JDiste overweging des kantonrechters, 
dat bij het in een particnlier huis aanwezig zijn 
van pompen, die voor de gezondheid schadelijk 
water opleveren, het gebrnik van dat water zi~h 
niet alléén beperkt tot den hoofdbewoner, maar 
zich ook nitstrekt tot familieleden, dienstboden 
en alle anderen, die, geregeld in dat huis ver
keerende, in de gelegenheid zijn daarvan gebrnik 
te maken, evenzeer als bij verhuring van het 
perceel de opvolgende hnurden, en dat bovendien, 
waar als vaststaande m~ worden aangenomen, 
dat het s,,brnik van voor de gezondheid aebadelijk 
water ni~t alléén één ziektegeval kan doen ontstaan, 
maar als gevolg daarvan epidemiën kan doen 
nitbreken, het ongetwijfeld overeenkomstig art. 186 
der gemeentewet tot de taak van het gemeente
bestunr behoort in het belang van de openbare 
gezondheid de mogelijkheid tot het gebrniken 
van dergelijk water op te heffen; 

dat on wel in de memorie van r.asastie hier
tegen wordt aangevoerd, dat eerst wanneer be
amettelijke ziekte ie geconstateerd de overheid 
onder zekere voorwaarden mag optreden tot voor
koming van de voortplanting der besmetting; 

dat echter deze bewerinp; eiken wettelijken 
grondslag mist, terwijl het daarentegen niet aan 
redelijken twijfel onderworpen ia, dat tot de in 
art. 18 6 der gemeentewet aan den gemeenteraad 
opgedragen zorg voor de openbare gezondheid 
behoort door zijne verordeningen zooveel mogelijk 
te waken tegen het ontstaan, niet alléén tegen 
de venpreiding van besmettelijke ziekten; 

dat alzoo het <'erate middel is ongegrond : 
0. dat het tweede middel bernst op de atelling, 

dat art. 7 6 der Kamper politie-verordening in 
het dáár bedoelde gt"val het nitelnitend gebrnik 
van een pomp ale eigenaar opheft en dne, gelijk 
nader wordt betoogd, met onteigening gelijk 
ataat; 

dat echter deze stelling niet opgaat, vermits 
het bevel om de pomp, die voor de gezondheid 
schadelijk water oplevert, af te a\niten en daarna 
afgesloten te honden, den eigendom van die pomp 
niet opheft of aantast, en het uitsluitend gebrnik 
daarvan als eigenaar den eigenaar blijft gewaar
borgd, indien door eene betere watervoorziening 
haar voor de openbare gezondheid schadelijk ka
rakter verdwijnt; 

O. mitedien, dat ook dit middel is onaannemelijk; 
Verwerpt het beroep. 

(W. v. 'T R. 7974.) 

26 Octo/Jer 1903. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat in 
het algemeen , zoowel in de spoorwegwet 
van 9 April 1876 (Staatabuul n°. 67) als 
in het Algemeen Reglement voor den dienst 
op de Spoorwegen_ :rooals het lBBtatelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Febrn• 
ari 1899 (Staatablaá n°. 69), .dienat" eene 
ruimere beteekenis heeft dan • venoer" en 
dat in art. 113 van het reglement, zoosls 
het thans luidt, ala beambten en bediepden, 
belast met de uitoefening van den dienat 
clan ook niet alleen zijn te verstaan zij, die 
belast zijn met het vervoer maar onder eerst
gemelden bepaaldelijk ook begrepen zijn de 
'888istenten bij de contrale op de plan.takaarten. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van C8888tie, name

0

ns den 
reqnirant voorgesteld bij pleiilooi. 

Schending en verkeerde toepassing van art . 113 
Algemeen Reglement voor den dienst op de Spoor
wegen, vastgesteld bij Koninklijk bealuit van 
27 October 1876 (Staat31Juu/ n°. 183), gewijzigd 
bij Koninklijk beslnit van 9 Februari 1899 (Staau
blad n°. 69) in verband met art. 27 in fine van 
de wet van 9 April 187 6 (Staatablad n•. 67) ; 

OveM1Jegeade, dat de req nirant heeft terecht
gestBBn ter zake : dat hij als stationschef vnn het 
station der H. IJ. Spoorweg-Maatschappij te Delft 
op zij11 last den spoorwegbeambte J. G. V., assie
tent bij de contra!e op de plaatskaarten op het 
station Delft op 27 Januari 1908, aan dat station 
dienst .hee(t doen verrichten, bestaande in het 
nazien van plaatsbewijzen van reizigers, gedurende 
een diensttijd von des voormiddags 5 nnr tot 
dee nachts 12 1n1r, alzoo gedurende een dienattijd 
van 19, althans van meer dan 16 achtereenvolgende 
nren ; 

0., dat de reqnil'ILllt, het feit erkennende, tot 
zijne verdediging heeft aangevoerd, dat het niet 
strafbaar was, omdat een contrale-assistent geen 
daad van vervoer verricht en dns niet valt onder 
de beambten en bedienden, wier dienst- en rust
tijden door art. 113 Algemeen Reglement op de 
Spoorwegdiensten , zóoa\1 dit art. is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 9 Febrnari 1899 (Staat,

blad n°. 69), worden geregeld, doch dat deze ver• 
wering bij het in hooger ~roep bevestigde vonni& 
door den kantonrechter is verworpen, omdat het 
contraleeren van de plaatskaarten een deel uit
maakt van de uitoefening van den dienst; 

0., dat bij de mondelinge toelichting van het 
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middel van cassatie in hoofdzaak is aangevoerd, 
dat art. 118,. zooals het thans luidt, in afwijking 
van het artikel zooals bet vroeger werd gelezen, 
onderscheidt 1,osschen beambten belast met de uit• 
oefening van den dienst en die, welke belast zijn 
met de zorg voor het veilig verkeer, daaruit zoo 
volgen, dat a_an de uitdrukking • nitoefeoinit van 
den dienst" eene beperkte beteekenie moet worden 
gehecht en wel die avan uitoefening van het vervoer, 
zoodat een beambte, belast met de contraJe van 
plaatskaarten, niet zoo behooren tot de beambten, 
die door art. l 13 tejten overmatigen &rbeid worden 
beschermd; 
. 0., dat de oorspronkelijke redactie enkel sprak 

van .de beambten en bedienden der spoorwtg• 
diensten!', terwijl daaraan bij Koninklijk besluit 
van 9 Februari 1899 (Staatablad n". 69) zijn 
toep;evóegd de woorden : • belast met de uitoefe
ning van den dienst of met de zorg voor het 
veilig verkeer"; 

dat nu in het algemeen zoowel in de wet van 
9 April 1875 (Staat,blad n°. 67) als in het 
algemeen reglement voor den dienst op de apoor
wegen .dienst" een ruimere beteekenis heeft dan 
• vervoer", en door nieta wordt aannemelijk ge
maakt de bewering van reqoirant, als zonde in 
&rt. 113 van dit ~lement enkel door de boven
bedoelde daar gemaakte onderscheiding der be
ambten en bedienden der apoorwegdiensten aan 
.die.nat" den beperkten sin van • vervoer" ge
geven zijn; 

d11,t het middel mitsdien 
Verwerpt het beroep. 

is ongegrond; 
(W. T. 'T R. 7980.) 

28 October lll03. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche' Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be· 
treffende oproeping nn de militie voor op· 
komst onder de wapenen met spoed. 

Bij dezerzijdschen brief van 12 April 1901, 
n°. 786K, afd. M. S., werd U een oittrekeel nit 
een . BChrijven van den toenmaligen Minister van 
Oorlog d.d. 6 April te voren, Kabinet, litt. P• • 
gezonden. 

Naar aanleiding van eene missive van den 
Minister van Staat, Minister van Oorlog, d.d. 
17 October j.1., Kabinet, litt. C• •, heb ik de eer 
U H.E.G. te verzoeken , de burgemeesters der ge• 
meenten in Uwe provincie uit te noodigen, bij 

• het verstrekken van de gegevens - bedoeld in 
de vierde alinea van bovenvermeld schrijven van 
6 April 1901 - voor aanplakking van het 

• Bericht" door de zorg van een particulier kan
toor geen plaatsen in aanmerking te brengen, 
gelegen binnen den kring van een half uur gaans 
afstand van een Rbl:8 kantoor. 

IJe JJfinûter van BinnenlandscM Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) A. F. V&N LTNDIIN, /. 8.-0. 

2 November 1903. BESLUIT, houdende beslissin,: 
• dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn zelf

atand il( te beslissen of schoollokalen een er 
bijzondere lagere achool voor de toekenning 
van het RijkBBobsidie voldoen aan de eiBCheu, 
gesteld in het 5de lid sub A, a-d van 
&rt. 54,bi.r der wet tot regeling van het lager 
onderwijs en zij dus niet zijn gebonden aan 
het oordeel noch van den districtsschool• 
opziener, noch Yan den inspeetenr. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door den 
Inspecteur van het lager onderwijs in de 8de in• 
spectie, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Prieala11d d.d. 30 April 1908, n•. 10, 2deafd. F, 
genomen op de aanvrage van het bestuur der 
bijzondere lagere school te Rottnalle (gemeente 
ÁchtkarapBlen) van de vereeniging tot stichtfng 
en instandhouding van eene Christelijke lagere 
school op gereformeerden grondslag voor Rottn4lle 
e. o., om de Rijksbijdrnge, .bedoeld in art. 54/Ji, 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over 1902; 

Den Raad van State, afdeeliug voor de geschillen 
van best oor, gehoord, ad vies van 5 Augustus 1908, 
n°. US en van 14 October 1903, n°. 153/85; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandeche iZ11ken van 28 October 1903, 
n°. 10790, afd. A. Z. en E.; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten overeen
komstig de aanvrage, voor deze school de Rijks
bijdrage hebben bepaald op / 708.50, waaronder 
/ 65.60 voor schoollokalen ; 

dat Gedeputeerde Staten ten aanzien van dat 
onderdeel der Rijksbijdraite hebben overw~n, 
dat eerst de schoolopziener in het district Leew• 
wartle,c en daarna in hooger beroep de inspecteur 
van het lager onderwijs in de derde inspectie 
hebben geweigerd de verklaring afte geven, bedoeld 
in art. 6, Sde en 6de lid, van het Koninklijk 
besluit van 21 December 1901 (Staatablad n°. 278}, 
dat de lokalen van deze school vold04;n aan de 
bij art. 54bû , 5de lid sub A onder a-d der 
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wet gestelde eischen bn aan de bij Koninklijk 
beslnit van 6 December 1901 (Sfaat1!Jtad n•. 287) 
gegeven regelen ; 

dat hunne weigering gegrond ie op de om
standigheid, dat de eenige luchtverversching van 
de lokalen door het bovengedeelte der ramen 
mogelijk ie; 

dat zoo wel de schoolopziener als de i nspect.eor 
VBO meeoing zijn, dat de aangehaalde voorschriften 
afzondtrlijke middelen tot ventilatie eischeo, welke 
o~k in deo winter gedurende de schooltij den· be 
1chikbaar zijn; 

dat Gedeputeerde Staten zich met die meeoiog 
wegens hare algemeene etrekkiog niet koooeo 
vereeoigeo, maar dat zij vao gevoelen zijn dat 
elk geval op zich zelf moet worden beoordeeld; 

dat uit eeo onderzoek, door eeoe 'Commissie 
nit Gedeputeerde Staten ter plaatee in~steld, 
blijkt, dat het schoolgebouw bestaat nit twee ruime 

. eo friBBChe lokalen, die elk drie groote lichtramen 
hebben, waarvan het bo vengedeelte (zoogenaawde 
tnimelramen) te allen tijde gemakkelijk kan wor
den geopend.; 

dat die tuimelramen draaien om spillen die 
zich aan deo onderkant bevinden, hetgeen, gevoegd 
bij eeo constructie aao de zijkanten, gedoogt, dat 
die tuimelramen ook des winters bij regen, h~l. 
wind enz. kunnen worden opengezet, zonder dot 
zulks van nadeeligen in vloed behoeft te zijn op 
zich in het lokaal ~vindendeo; 

dat eeo deur in den wnnd tegenover, die ramen 
toeg11Dg geeft tot eeo rnimen gang, die zelf weer, 
door middel VBO tuimelramen, boven de deuren 
en ramen, onmiddellijk met de buitenlucht in 

verbinding kan worden gesteld, wanrdoor tull!chen 
de schooltijden rnimschoots gelegenheid bestaat, 
om het geheele schoolgebouw van frissche lucht 
te voorzien; . 

dat Gedepnteerde S(aten met de Commissie 
van oordeel zijn, dat daardoor in beide school
vertrekken voi<loende middelen tot luchtver
venching aanwezig zijn en dat het schoolgebonw 
in dit opzicht volkomen aan de bij de wet en 
den nlgemeenen maatregel vao beatnnr gestelde 
eischen voldoet; 

dat buiten bespreking kan blijven een roqster, 
in elk der vertrekken in het laatst van het vorige 
ja.ar in den bovenkant der lokalen anogebracbt 
ten dienste van de kachelpijp, op grond waarvan 
de districtsschoolopziener de verklarioir h'eeft af• 
gee:even, dat de lokalen voor 1903 wel voldoen 
aan de gestelde eischen en lCf!lllen, welke rooster 

slechts verbinding geeft met den zolder, doch 
niet met de bniteolncht, noch middellijk nooh 
onmiddellijk; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Inspecteur vao het lager onderwijs in de derde 
inepectie beroep bij Ons heeft ingesteld, daarbij 
aanvoerende, Jat Gedeputeerde Staten niet bevoegd 
waren tot het instellen van een zelfstandig onder
zoek, vermita de feit11lfii11 beslill!iog, of de school
lokalen in dea zin vao art. 54bû der wet op 
het lager onderwijs al of niet voldoende· zijn, bij 
het echooltoezicht behoort ; 

dat, ware dit andera art. 6 van het Koninklijk 
besluit vao 21 December 1901 (S(aat1!Jlad o0

• 278) 
tegen de uitspraak van den districtssohoolopzien~r 
geen hooger beroep zoo hebben opengesteld op 
deo Inspecteur ; 

dat ook de feitelijke toestand op het oo~enblik 
waarop Gedeputeerde Staten een onderzoek ioet.ellen, 
geheel anden kan zijn dao op het tijdstip waarop 

· de verklaringen van het schooltoezicht worden 
gevraagd eo afgegeven, wat ook hier het geval 
was, wat de roosters voor lochtververachiog be· 
treft; voorts, dat het .knnneo openen der licht
ramen" en de • voldoende middelen tot lucht
ververachiug" twee versch illéode eisçhen zijn 
waaraan de school moet voldoen, wil het bestuur 
aanspraak kunnen maken op de Rijksbijdrage; 

dat in geen enkele school dee winters onder 
schooltijd de ramen worden opengezet; 

d&t Gedeputeerde Staten teo onrechte de bijdrage 
voor de lokalen hebben verleend; 

Over"°egende: dat Gedeputeerde Staten in hunne 
reaolutie, w&arvao appèl, aan het schoolbestuur 

een Rijkssubsidie hebben verleend voor de school
lokalen ten bedrage v11il f 65.60 op grond dat, 
naar hunne meeuinir, de schoollokalen io het 
afgeloopen jaar hllbbeo voldaan aan de eischen, 
gesteld in het 5de lid sub A onder a tot en 
met d 'van art. 64bû der wet; 

dat zij tot die besli&siog bevoegd en geroepen 
waren uit kncht van art. 12 van het Konink)ijk 

besluit vao 21 December 1901 (Staata!J/ado 0 • 273), 
welke wetteHjke bepaling hun joiet die besliB&ing 
opdralljl't en ben geenezine bindt aan het oordeel, 
noch van den districtsschoolopziener, oàch van 
den inspecteur; 

Overwegende, wat nn de besliB1iogzelve betreft, 
aan Gedeputeerde Staten, na eeo plaatselijk onder
zoek van eenc commissie uit hun midden, is ge• 
bleken, dat het schoolgeboo w .bestaat uit twee 
ruime en frill!cbe lokaleo, die elk drie (ltroote 
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lichtramen hebben, waarvan de bovengedeelten 
gemakkelijk kunnen worden geopend, en aan welke 
bovengedeelten zoodanige conatructie is gegeven, 
dat ook dea winters daardoor .zeer voldoende en 
voor de in de lokalen aanwezenden niet hinderlijke 
ventilutie kan worden verkregen, zoodat veilig 
kan worden nangenomen, dat de school, waarvoor 
de Rijkebij.drage. wordt gevraagd, in dit opzicht 
aan de gestelde eischen en gegeven re~len voldoet; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde . tekst is bekend 
gemaakt in Staat3bfnd n°. 208 van h~tjaar 1901; 

Hebben goedgevonden en v~rstaan: 
met ongegrondverklaring van het ingeatelde 

beroep, het aan het bestnur der genoemde school 
over 1902 toekomende bedrag der Rijksbijdra!(ll 
vast te stellen op / 703.50, 

Onze Minister vnn Binnenlandsche Zoken ia 
belost enz. (W. T. B. A.) 

2 N01Jember 1903. BESLUIT, houdende beslnsing 
dat noch bij art. U der wet tot regeling 
van het lager onderwijs , noch· bij eenige 
andere wet beroep op de Koningin is toe
gekend van een besluit van Gedeputeerde 
Staten, waarbij verklaard is dat dit college 
geen tusschenkomst kan verleenen bij de 
weigering van een gemeentebestuur om eene 
onderwij1.eres als zoodanig tot de school toe 
te laten. 

Wr~ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende· op het beroep, ingesteld door 
.RBGINA LEIDA BouJUN te Haarlrm, tegen het be
sluit van ,Gcdepuieerde Staten van Noord-Holiand 

d.d. 22 Joli 11103, u0 • 119, waarbij afwijzend is 
beschikt op haar verzoek om tusschenkomst, opdat 
burii;emeester en wethouders van Haarlem haar 
alsnog als onderwijzeres erkennen ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van beat.nor gehoord, nd vies van 14 October 1903, 
n•. 215; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 October 1903, 
n•. 9461, afd. Ond.; 

Overwegende: dat de gemeenteraad van Haarlem 

RBGIN A LlJIDA BouKAN heeft benoemd tot onder
wijzerea tweede klasse aon de tweede _bargerschool 
voor jongens en meisjes, en tevens (punt 111 van 
het raadsbeslnit) aan burgemeester en wethondera 
opgedragen, het tijdstip van hare indiensttreding 
te bepalen, welke niet zou kunnen geschieden dan 
oa overlegging van eene verklaring waaruit zou 

• 1903_ 

blijken, dat het ![eneeskundig onderzoek, in te 
stellen ingevolge raadsbesluit van 11 Juni 1902, 
n°. 20, een bevredigend reanltaat had opgeleverd; 
bij gebreke van hoedanige verklaring, binnen ééne 
maand, de benoeming zou worden beschouwd als 
niet te zijn geschied; 

dat de benoemde zich hierop den 24 Jann• 
ari 1903 tot Gedeputeerde Staten van Noord
Holland gewend heeft, te kennen gevende, dat zij 
aan de voorwaarde, in het besluit ter benoeming 
geateld, niet heeft voldaan; dat zij die voorwaarde 
- overle![iting van eene geneeskundige verklaring 
omtrent licbnmelijke geschiktheid - in strijd 
acht met de wet, dat burgemeester en wet
houders hoar nu niet als onderwijzeres tot de 
school t0elaten, en dat zij daarom de tnBSchen
komst van Gedeputeerde Staten verzoekt, opdat 
burgemeester en wethouder, ha11r nog uls ondn
wijzeres erkennen; 

dat Gedeputeerde Staten den 22 Juli 1903 
hebben besloten, aan adressante te kennen te geven : 

l •. dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
het beslnit waarbij zij benoemd ia tot onderwijzeres 
aan eene openbare lagere school te Haarlem, on• 
wettig ocht ;. 

2°. dat dientengevolge hare inditnsttreding op 
grond van dat beslnit niet kan bevorderd worden 
en althans hun college daarvoor geen tnaachen
komB! kau verleenen ; 

dat ltKGINA LEIDA BouKAN van het bealuit van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aan voerende, dat zij aedert l Septem• 
her 1902 reeds tijdelijk werkzaa~ was in dezelfde 
betrekking, krachten& aanstelling van burgemeester 
en wethouders van Haarlem, wel,ke tijdelijke aan
atelling naar zij meent, met ingang van 28 No
vember 1902, toen haar kennia gegeven werd vnn 
hare benoeming, ophield en voor de definitieve 
plaats maakte ; dat eene voorwaarde van indienst
treding geheel ieta anden i~ dan eene voorwaarde 
van benoeming; dat de . benoeming op wettige 
wij1e is ~schied, en dat de gemeeotera11d van 
Haarlem ten onrechte het bealnit heeft genomen 
het raadsbesluit van 11 Juni 1902, nd, 20, omtrent 
e~n geneeskundig onderzoek op onderwijzers toe 
te paBBen; 

Overwegende : dat de appellante de tosachen• 
komat van Gédeputeerde Stoten beeft gevraagd 
bij burgemP.ester en wethouders van Haarlnl&, 
_opdat deze haar alsnog als onderwijzeres zullen 
erkennen; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
21 
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die tnsschenkomst om de in hnn · besluit van 
22 J nli 1908, n•. 119, nan,revoerde redenen hebben 
geweigerd ; · 

dat un wel art. 14 van de wet tot regeling 
van het lager onderwijs beroep bij Ons openstelt 
tegen besluiten, door Gedeputeerde Staten krach
tens die wet genomen, doch het aangevallen be
sluit niet lcan gezegd worden een krachtens die 
wet genomen bealnit te zijn ; 

dat ook in geen andere wet de bevoegdheid ia 
verleend om van een dergelijk besluit bij Ons in 
beroep te komen ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt in Staatsblad n°. 208 van het jaar 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
appellante niet-ontvankelijk te verkl11ren in het 

door haar i ugestelde beroep. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. B. A.) 

4 N011em6er 1903. BIISLUt;r, tot nadere wijziiting 
van artikel 15 vo.n het Koniqklijk besluit 
van 16 Maart 1903 (Staafsbladn°. 83),zoonls 
dat is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
-13 Mei 190~ (Staaublad n°. i42). S. 272. 

W1.r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binuenlandsche Zaken van 9 Octobèr 1903, 
n°. 7701, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodig is artikel 15 van 
Ons besluit van 16 Maart 1903 (Staatsblad n°. 83), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons bes! uit van 
Ia Mei 1903 (Staatsblad n°. 142), nader te 
wijzigen; 

Gnien artikel 4 der Arbeidswet (wet van 
5 Mei 1889, Staatsblad n°. 48, laatstelijk ge
wijzigd door de wet van 21 October 1902, 
Staatsblad n•. 185); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
27 October 1903, n°. ,12); . 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 
Minister van 31 October 1903, n°. 8238, af
deeliug Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 15 van Ons besluit · vàn 

16 Maart 1903 (Staats6lad n°. 88), zooals dat 
is gewijzi!(d bij Ons besluit van 13 Mei 1903 
(Staats/Jlad n°. 142), wordt gelezen als volgt: 

Het is verboden een persoon beneden 16 jaren 
of eeoe vron w in eene steenfabriek arbeid. ti · 
doen verrichten, bestaande in: 

1 •. het verplaatsen van beladen krui wagens ; 

2°. het neerslaan van steenen uit vormen, 
welke meer dan één steen bevatten; 

8°. het opsch~eten, opgeven of opdragen van 
steenen; 

4°. het nemen van nog niet geheel afgekoelde 
gebakken steenen uit de ovens. 

Het verbod om eene vrouw. boven 16 jaren 
den anb 1 °. bedoelden arbeid te doen verrichten 
geldt niet vóór 1 Januari 1906, indien 

a. in een etmaal, waarin zij dien arbeid nr
richt, zij niet langer dan zes uren arbeidt en 
haar in elk tijdperk van vier achtereenvolgende 
uren, waarin zij dien arbeid verricht, eei: onafge• 
broken rnatt:ijd van ten minste één unr wordt 
toegekend; 

/J. het hoofd of de bestuurder van de steen
fabriek in het bezit is van eene verklaring, waaruit 
blijkt, dat die arbeid ook met · het oog op haren 
leeftijd voor die vron w geen gevaar voor leven 
of gezondheid oplevert. De verklaring moet na 
onderzoek in een door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken vastgestelden vorm zijn afge
geven door eeoeu geneeskundige, die door dien 
Minister is aangewezen. De verklaring geldt 
slechts voor den tijd, welke door den genees
knndige in die verklaring is bepaald; 

c. het hoofd of de bestnnrder van de steen• 
fabriek: 

1•. een lokaal beschikbaar stelt, dat naar het 
oordeel van den bevoegden iospectenr na overleg 
met den aangewezen geneeskundige geschikt is 
tot het yerrichten van het onder Il bedoeld!! 
onderzoek; 

2°. de onder /; bedoelde verklaring onmiddel
lijk op aanvraag van een der in het eerste Jid 
van artikel 18 der Arbeidswet genoemde ambte
naren vertoont. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien van de dagteekening van het Staat11• 
blad en van de Staatscourant, waarin het is 
geplaatat. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
geiijktijdiit in het Staatsblad en in de Staat11-
wurant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden nan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 4den November 1903. 
(.gel.) W I L H E L M I N A. 

De Mi11. t1an Bi11nnl. 7Alken, (.get.) KUYPER.. 

( llilgeg. 11 Noo. 1908.) 
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6 Nouem!Jer 1903. M1ss1vJll van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepn• 
teerde Staten van de provinciën, betre1fende 
pensioensbijdragen van de belooning wegens 
het geve11 ven herhalingsonderwijs. 

De restitntie van ten onrechte ingebonden pen
sioensbijdragen van de belooning wegens het geven 
van herhalingsonderwijs welke ie verleend aan 
enkele onderwijzers, heeft, naar mij ie gebleken, 
bij sommigen de onjuiste meening doen postvatten, 
dat aan alle onderwijzers, die vóór het in werking 
treden der wet van 24 Juni 1901 (Staata!Jlad 
n°. 187) bij het openbaar herhalingsonderwijs werk
zaam waren, zonder onderscheid , alle in die be
trekking gestorte pensioensbijdragen zullen worden 
ternggegeven. 

De restitntie, bovenbetloeld, was gegrond op 
de omstandigheid, dat de opdraoht aan- of be
noeming van den belanghebbende tot het geven 
van herhalingsonderwijs bij afzonderlijk raadsbe
slnit was geschied en de belooning wegens het 
geven van bedoeld onderwijs afzonderlijk was 
geregeld en geheel was gescheidén van de 
gewone jaarwedde ale onderwijzer of hoofd eener 
school. 

De stortingen waren alzoó ten onrechte gevor
derd omdat de afzonderlijk geregelde belooning, 
verbonden aan de afzonderlijke betrekking bij het 
open baar herhalingsonderwijs, j?een deel uitmaakte 
van de vaste jaarwedde, bedoeld bij art. 26 der 
wet op het lager onderwijs, waarnaar de in art. 41 
dier wet geregelde bijdrage wordt bereken4. 

De oorzaak der restitutie hondt dan ook geen 
verband met het in werking treden van voor
noemde wet van 1901, al heeft wellicht het in 
werking treden dier wet de aandacht er op doen 
vallen. De grond lag in eene niet juiste uit
voering der voorsohriften, bij de circnlaire van 
mijn Departement van 3 October 1882, n°. 2109 
en 12 Februari 1883, n°. 207, Afdeeling Onder
wijs, gegeven, 

Aangezien er grond ie om aan te nemen dat 
belanghebbenden zich tot Uw college zullen wenden 
om ternggaaf van meergenoemde bijdragen, heb 
ik de eer Il te verzoeken het bovenstaande, zoo 

noodig, ter kennis te brengen van de gemeente
besturen in uwe provincie. 

Aanvrage van belanghebbenden, om_ teruggaaf 
van de gestorte bijdragen, indien daarop aanspraak 
bestaat, zijn bij gezegeld adres aan mijn departe
ment te richten, met overlegging van de bewijzen 
van opdracht of benoeming tot het geven van 

herhalingsonderwijs en VOO de regelinp: der be
looning deawegen. 

• De Mini.rter 11an Binnenlandscke Zaken, 

Voor den Minister, 
De &cr11tam--Generaal, (get.) DIJCKM.:s&STER. 

7 Nouem!Jer 1903. BmsLUIT,' omtrent vervoer 
van eniker en nederlagen van kandij in het · 
terrein van toezicht. S. 273. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 October 1903, n•. 108, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 1 der wet van 4 April 1870 (Staats• 

blad n°. 61), art. 1, 2de zinsnede der wet van 
28 December 1879 (Staataólad n°. 250), de wet 
van 7 December 1896 (Staata!Jlad n°. 212J en 
art. 87, § 2, der Suikerwet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
3 November 1903, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 November 1903, n°. 85, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Rebben besloten eu besluiten: 
Art. 1. Voor de toepaesing van het bepaalde 

bij art. 87, § 2, der Snikerwet, omtrent het ver
voer en de nederlagen van eniker en kandij, 
worden aangewezen de gedeelten van het terrein 
van toezicht omschreven bij art. 177 der Alge• 
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staataólad 

n°. 38), langs de Duiteche en langs de Belgieohe 
grenzen. 

2. In de eerste zinsnede van art. 14 À van 
het Koninklijk besluit van 4 Anp:netns 187 4 
(Staataólad n°. 116), zooale dit luidt na de 
WlJZlgmg volgens het Koninklijk besluit van 
17 Juni 1876 (Staata!Jlad n°. 114), vervallen de 
woorden .en voor geraffineerde suiker" en in de 
tweede zinsnede van dat artikel vervallen de 
woorden .en sniker". 

3. Het Koninklijk besluit van 5 Angustns 1897 
. (Staatsblad n°. 188) wordt ingetrokken. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat1ólad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7deu November 1903. 
(g11t,) WILHELMINA. 

De Minister 11an Financiën, 

(get.) HARTE VAN TlllcKLENBUIIG. 

(Uitgeg. 17 Nov. 1903.) 
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9 Nor,ember 1903. BBBI.UIT, houdende besliuing 
dat ontslag van een onderwijzer wegens ver
lllindering van het aantal schoolkinderen• 
eerst goedgekeurd kan worden, wanneer eènige 
zekerheid bestaat, dat dit uantal beneden de 
bij art. 24 der wet op het lager onderwijs 
gestelde gren~ zal blijven. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikken de op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Urmond, tegen het be· 
sluit v11n Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 
3 Juli 190;!, litt. 5067/76, 4de afd, waarbij 
goedkeuring is ontbonden oan zijn besluit van 
27 Maart 1!103, waarbij met ingang van 1 J oli 
11103, op voordracht van burgemeester en wet,. 
houders eervol ontslag is ..-erleend aan CHR. SALDBN 
als onderwijzer van bijstand aan de openbare 
lagere school te Urmond; 

Den Raad van State enz.; 
Overwegende: dat de gemeenteraad het ontslag 

heeft verleend uit overwefring <l.at de gemeente
financiën niet toelaten meer dan de hoogst noodige 
uitgaven te bestrijden, en het belang der school
jeugd niet vordert, dat het thans aangestelde 
onderwijzend personeel behouden blijft; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg op 3 Juli 1903 aan dat beslnit hunne 
goedkeuring hebben ontbonden, uit over'weging 
dat het feit dat het aantal scholieren op 15 Janu
ari 1908 beneden de 200 was gedaald, den ge
meenteraad geen recht geeft een onderwijzer te 
ontslaan, vooral niet als het geldt den oudsten 
in dienst zijnden onderwijzer van bijstand; 

dat de gemeenteraad, van het besluit van Ge
depoteerde Staten in beroep gekomen, Ons heeft 
verzocht het te vernietigen ; 

O. dat op voordracht van burgemeester en 
wethouders door den raad der gemeente ·Urmond 
behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg ontslag is verleend 
aan CHR. SALDEN als onderwijzer van bijstond 
aan de openbare lagere school aldaar, en zulks 
op grond dat op 15 Jannari 11108 het getal der 
kinderen, hetwelk alstoen als werkelijk .school
gaande bekend stoud; beneden de 200 was ge
daald, zoodat in,:evolge de wet op het lager 
onderwijs met één onderwijzer minder kan worden 
volstaan; 

dat het getal schoolgaande kinderen was in 
het jaar 1901, den 15 Jannari: 193; in 1902: 
205 en in 1908: 1911, waaruit blijkt dat in de 

drie laatste Jaren het getal schoolgaande kinderen 
bedraagt om en bij de 200 ; 

dat voor een school met 200 schoolgaande 
kinderen behalve het hoofd vier onderwijzers van 
bijstand worden vereischt; 

dat het bij de regeling van het aantal onder
wijzers zeker niet de bedoeling van den wetgever 
is geweest, om, waar het aantal kinderen elk jaar 
venehilt, juist op de grens die ie aangegeven 
voor een meer of minder aantal onderwijzers van 
bijstand , elk jaar, wanneer het aantal kinderen 
beneden die grens daalt, een der onderwijzers te 
ontslaan, die het voorgaande jaar wegens het 
meerder aantal kinderen niet kon worden gemist, 
om dan misschien het volgende jaar bij een ver
meerderd aantal kiaderen te worden ged won.gen 
er weder een aan te stellen ; 

dat znlk eene voortdurende verandering in het 
aantal onderwijzers en daardoor in de verdeeling 
van het hno toevertrouwde onderwijs, slecht moet 
werken op den geregelden gang van het onderricht 
dat aan de kinderen wordt verstrekt, en bnitendien 
znlk eene handeling tegenover de onderwijzers ook 
niet billijk is; 

dat het daarom wenschel:ijk is, het getal onder
wijzers bij een minder aantal kinderen dan het 
voorgaande jaar de @chool bezocht, niet direct te 
verminderen, dan wanneer eenige zekerheid bestaat, 
dat dat minder aantal kinderen voortaan het nor
male getal zal zijn; 

dat het gemeent.ebestnur zelf niet getracht heeft 
dit aa!lnemelijk te maken; 

dat daarom terecht Gedeputeerde · Staten van 
de provincie Limburg hunne goedkeuring aan het 
raadsbesluit hebben onthouden; 

Gezien de wet op het lager onderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem.st.em.) 

9 November 11103. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
door de afschaffing van den ijk der weeg
werktuigen bij' de wet van 11 Juli 1882 
(Staats~lad n•. 111) wel zijn vervallen alle 
voorschriften , dien ijk betreffende, maar niet · · 
voorschriften, welke geen regeling bevatten 
van den ijk en afgescheiden daarvan voor 
nitvoering vatbaar zijn, waartoe behooren 
die van het Koninklijk besluit van 4 Sep
tember 1878 (Staatablad n•. 127) en art. 11 
der wet van 7 April 1869 (StaaulJladn•. 57). 
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De Hooge Raad enz.; stand deel van het strafbaar feit, zoodat vermei
Gelet op het middel van casaatie, namens den ding daarvan in de dagvaarding niet werd vereischt; 

reqnirant voorgesteld bij memorie: dat voorts de rechter niet verplicht is bij zijn 
Schending van art. 5 Koninklijk besluit van : vonnis rekenschap te geven van de redenen, die 

4 September 1873 (Staat.rólad n°, 127), in ver- · hem weerhonden om zich met d.oor den beklaagde 
band met de artt. 11, 12, 29 snb 1°. en 34 aangevoerde rechtsgronden te vereenigen; 
der wet van 7 April 1869 (Staat.rólad n°. 57), 0. wat de zaak zelve betreft: 
de wet van 11 Juni 1882 (Staataólad n°. 91), ' dat, volgens de memorie van cassatie het stelsel 
art. l 61 Grondwet en art. 221 Strafvorderin11:, · der wet van 186\1 zoude medebrengen, dat door 
in verband met art. 20 de~ wet op de R. 0. ; de afschatling van den ijk van weegwerktnigen 

0. dat de requirant beeft terecht gestaan ter · het Staatstoezicht op die werktuigen met de 
zake, dat hij den 27 Februari 1903 te Dieren, daartoe !,etrekkelijke wettelijke bepalin1ten zou 
gemeente Rheden, in zijn acbterhnis aldaar, zijnde zijn vervallen; 
eene plaats bestemd tot het in out.vangst nemen . dat dit in zoover juist is, dot door de afschaf
van waren, heeft voorhanden gehad een wee11:- ftng van den ijk vervallen zijn de voorschriften 
werktnig met name een gelijkarmige balans, waar- die den ijk betroffen, maar dat hieruit niet volgt, 
van de wijzertong of naald korter was dan een dat mede zouden vervallen zijn voorschriften die 
derde van de lengte van het j nk en welk weeg- , geen regeling bevatten van den ijk en afgescheiden 
werktuig derhalve niet overeenkomstig was met daarvan voor uitvoering vatbaar zijn; 
het ter nitvoeiing van de wet van 7 April 1869 dat dit laatste het geval is met d~ voorschriften 
(Staatsólad n~. 57) 1tenomen besluit van 4 Sep- . van het Koninklijk besluit van 4 September 187~ 
tember 1873 (Staat.rólad n". 127); (Staat.rólad n°. 127) en art. 11 der wet van 7 April 

O., dat zoowel in eersten aanleg als in hooger 1869 (Staat.rólad n°. 57), die den grondslag ·nit
beroep door den ;requirant tot zijne verdedigin1t maken van de in deze zaak ingestelde vervolging; 
is aangevoerd, dat het telastgelegde, door hem · dat, wat de beweerde vrijstelling betreft, de 
erkende, feit niet strafbaar is, omdat bij de wet • weegwerktnigen·, op 31 December 1872 in ge
van 11 Juli 1882 (St~t.rólad n°, 91) de ijk van bruik, wel door art. 3 der wet vo.n die dagt.ee
weeg'îerktuigen is afgeschaft en daardoor alle kening (Staat.rlJfad n°. 160) zijn vrijgesteld van 
betreffende die werktnigen toen nog bestaande het voorschrift in het 2de .Jid van art. 12 der 
wettelijke voorschriften zijn vervallen; wej; van 7 April 1869 (Staat.rólad n°. 57) vervat, 

dat deze verdediging zoowel door den kanton• doch daarbij geen wijziging is gebracht in het 
rechter als door de rechtbank is verworpen op 4de Jid van dat artikel, waarop het bovenvermeld 
grond in hoofdzaak, dat de wet van 1882 wel Koninklijk be~luit van 4 September 1873 (Staat.r

heeft doen vervallen de voorschriften gegeven ter ólad n°. 127) berust; 
nitvoering van Boofdstnk Il der wet van 1869, dat het bij dit besluit vastgesteld reglement 
maar niet hetgeen ter nitvoering van Hoofdstuk I . geen onderscheid m11Bkt tusschen oude en nienwe 
omtrent de samenstelling der weegwerktuiir;en is weegwerktnigen dan alleen voor zooveel betreft 
bepaald; het in art. 9 bedoelde bijzonder merk ter aan-

0., dat tegen deze beslissing het middel is dniding van vrijstelling van den ijk, waarvan in 
gericht, tot onderstenning w~arvnn een beroep deze zaak geen sprake is; 
wordt gedaan op het stelsel en de geschiedenis 0., dat nn nog wel een beroep is gedaan op 
der wet, terwijl ten slotte wordt opgemerkt, dat de geschiedrnis der wet van 1882, waaruit zon 
in de dagvaarding niet vermeld wordt een straf- blijken, dat de bedoeling van den wetgever was 
baar feit en daaraan de klacht wordt verbonden, om, met de afscbo.ffing van den ijk, het geheele 
dat de rechtbank dit punt, waarop de reqnirnnt Staatstoezicht op de weegwerktnigen te doen ver
zich had bel'Oepen , niet heeft onderzocht; vallen, doch dat reeds bij het beklaagde vonnis 

0. omtrent dit laatste, dat tot toelichting van · te dien aanzien met juistheid is overwogen, dat, 
deze grief wordt aangevoerd, dat de dagvMrding . wat hiervan moge zijn, de wetgever in gebreke is 
had moeten inbonden, dat de balans niet behoort . gebleven, deze bedoeling in de wet nit te spreken; 
tot de bij de wet van de voorschriften omtrent 0., dat het middel derhalve is ongegrond; 
den ijk ;rijgestelde, doch d11t het niet bestaan v11n Verwerpt het berottp, (.W. v. 'TR, 7991.) 
zood11nige vrijstelling niet kan uitmaken een be-
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10 Nooember 1903. Bll:8LUl'II, tot wijziging van 
het Koninklijk bealnit van 28 Jnli 1902 
(Staat1blad n°. 160) tot nitvoering van de 
artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28. 80, 34, 35 
en 36 der Woningwet. S. 274. 

W1J WJLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie en van Fi
nanciën van Hl Jnli 1903, n°. 5262, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, van 20 Jnli 1903, n°. 282, 
lste afdeeling C, en van 24 Juli 1903, n°. 98, 
Generale The81lurie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 1 Sep• 
temöer 1908, n°. 9); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
voornoemd van 29 October 1903, n•. 8092, van 
15 October 11!03, n°. 226, van 5 November 1908, 
n°. 96 Generale Thesaurie; 

Hebben g04!dgevondeo en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In 11rtikel 10, letter a, van 001 besluit 

van 28 Juli 1902 (Staatsl,/ad n°. 160) worden 
tusschen de woorden: .toelating" eu .te" inge
voegd de woorden : .en de handhaving daarvan". 

2. In artikel 10, letter e, van Ons voormeld 
besluit vervallen de woorden: .of wel bij ont
stentenis van zoodaoige ~deren" eu worden na 
het woord: .gehoord" ingevoegd de woorden : , 
• terwijl bij ontstentenis van onroerende goederen 
bedoelde overschotten zullen komen. ter beschik
king van de gemeente, waarin de vereenigiog, 
vennootschap of 1tichting is gevestigd." 

3. Aan artikel 10 van Ons voormeld beslnit wordt 
toep;evoe~ eene nieuwe alinea, luidende als volgt: 

.A. het. voorschrift, dat wijziging of aanvullioii 
van de statuten of van de akte slechte van kracht 
zal 1ijo van den dag, volp:!!nde op dien, waarop 
de toelating door Ona, Gedeputeerde Staten gehoord, 
ia gehandhaafd''. 

4. Na artikel 11 van Ons voormeld besluit 
wordt iogevqegd een nieuw artikel, luidende als 
volgt: 

• '1rt. 11a. Handhaving van de toelating p;e
achiedt op een daartoe tot Ona gericht verzoek• 
schrift van het bestuur. 

Bij het verzoekschrift moet het bewijs worden 
overgelegd, dat de wijziging of de aanvulling van 
de statuten of van de akte op frechtsgeldige wijze 
tot stand ia gekomen. 

De handhaving van de toelating wordt gewei• 
gerd, indien dit bewijs niet is geleverd, alsmede 
in de gevallen, omschreven in artikel 9, eerste 
en tweede lid. 

Onze besluiten tot handhaving of tot weigering 
.ho de handhaving der toelating worden niet 
redenen omkleed en worden openbaar gemaakt in 
de Nederlandaclle Staat1courant; ingeYal zij af

. wijken van het advies ven Gedeputeerde Staten, 
met bij voeging van dit ad vies." 

5. In artikel 12, eerste lid, ven Ons voormeld 
besluit vervallen de woorden : .alsmede indien 
bij wijziginp; of aanvulling van de statuten or de 
akte die wijziging of ~an volling niet bipuen eene 
mnand ter Onzer kennis ia gebracht of niet langer 
wordt voldaan aan deJjeisohen, ~teld bij de 

arlikelen 10 en ll." 
6. Na artikel 18 van Ons voormeld besluit 

wordt in t 5 ingevoep:d een nieuw 11rtikel, lni· 
dende ala volgt: 

4rt. 18a. Geldelijke steun van Rijkswege wordt 
aan gemeenten verleend voor de doeleinden, in 
j 7 der Woningwet omschreven, indien blijkt, 
dat het belanp; der volkshnisvestiog door den 
maatrep:el, in verband waarmede die steun wordt 
verzocht, op richtige wijze wordt bevorderd." 

7. Artikel 20 van Ons voormeld besluit wordt 
gelezen 111& volgt: 

.Bijdra~o nit 's Rijks kas, als bedoeld in 
artikel 83 der Woningwet, worden toegekend tot 
zoodanig bedrag, dat het geldelijk offer, door het 
Rijk en de gemeente te brengen, ongeveer gelijk sta. 

Blijkt in bijzondere gevallen het verleeoen van 
eeoe bijdrage van hooger bedrag noodzakelijk, dan 
worden de redenen, waaruit deu noodzakelijkheid 
blijkt, nitdrnkkelijk in het ingevolge artikel 84 
der Woninf!;wet in de Staatscourant openbaar te 
maken besluit ve)'.meld. 

De bijdrage m&11: niet stijltffl boven de helft 
der door de gemeente verschuldigde annuïteit. 

De bijdrage kan door Ons, Gedeputeerde Staten 
gehoord, worden verminderd of ingetrokken, indien 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 10 cover
schotten ter beschikking zijn p:ekomen van de 
gemeente, een voorschot, als bedoeld in artikel 
15, tnBBCbeotijds is afgelost, de gemeente gebruik 
heeft gemaakt van de bevoegdheid tot naasting, 
bedoeld in artikel 16, of indien Ona blijkt, dat 
de voorgeschoten gelden door de gemeente niet 
op richtige wijse in het belang der volksbuiavestiog 
worden aangewend. 

Op On~ besluit tot verminderinp: of intrekking 
ia van toepassing hetgeen in artikel 19, vierde 
lid, is bepaald omtrent Ons besluit tot terop;
·vordering." 

8. Dit besluit treedt in werkin~ op den tweeden 
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dag na dien der da11:teekening •van het Staat,blad 

en van de Staatscourant, waarin het geplaatst i,. 
Onze Ministers van Biooenlandsche Zaken, van{ 

Jn1titie en van Financiën zijn belast met de nit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staat8blad en' 
gelijktijdig in de staaucourant geplaatst en in af-, 
schrift aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den lOden November 1908. 
(get.) W IL H EL M I N A. 

J)e Min. oa,a Binnen/. Zaken, (get .) KUYPll:R. 

De Minuter oan Ju.rtiti4, J. A. Lo111n. 
J)e Minuter t1a11 Fina11ciën, 

HART• VA:tf TlllCKLENBURG. 

( Uitgeg. 28 Noo. 1903.) 

11 N1>11ember 1903. BBSLUIT, houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door den Raad 

der gemeente .Achtlearapelen tegen het besluit 
van Gedepoteerde Staten van :Friesland, d.d. 

23 April 1903, o0
• 60, 2de afdeeliog, waarbij 

goedkeuring is ontbonden aan de • Verorde
ning tot wijzil{ing en aanvulling van de 

verordeoin11t, houdende algemeene bepalingen 

voor de scholen van open baar lager onder
wijs in de gemeente Áclltkanpelen", vast
p;l!Bteld iu de openbare vergadering van den 

Raad dier gemeente op 17 December 1902. 
s. 276. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Áchtltar,pelf!lt tegen het 

besluit van . Gedeputeerde Staten van Fri4.rland, 

d.d. 23 April 1903, n°. 60, 2de afdeelin11t, waarbij 
goedkenrin~ is onthouden aan de • Verordening 

tot wij1iging ên aanvolliog van de verordeoin11t, 
hoodende algemeene bepalingen voor de scholen 

'lan openbaar lager onderwijs in de gemeeo1e 
.Jcht/carapelen", nstgesteld in de openbare ver

gadering van den Raad dier gemeente op 17 De
cember 1902 ; 

Deo Raad van State, afd~liog voor de geschillen 

van best oor, gehoord, ad vies van 14 Octoher 
1908, n°. 178; 

Op de voordracht van Onzen Minister • van 
Biooeolaodsche Zaken ven 7 Novcm her 1903, • 

n°. 9496, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat de gemeeote!aad van AcM

ltar,pelen op 17 December 1902 heeft bepaald: 
.Aan de verordening hondende algemeene bepa
lingen voor de scholen van openbaar lager onder

wijs in de gemeente Adtlct1rlf)Û811, vastgesteld 
den llden Mei 1901, wordt toegevoegd een nienw 

artikel 14 bu van den volgenden inhoud: Aan 

het 11erleenen van verlof aan de onderwijzers, 
hooläeo van scho1en en alle overige onderwijzers 
en onderwijzercseeo aan de openbare lagere scholen 
in de gemeente werkzaam, kan door den Raad 
de voorwaarde worden verbonden van geheel of 

gedeeltelijk verlies van jaarwedde. 
Ook kan bij het • verleenen ven verlof de be

y111liog worden gemaakt, dat door hem, d ie in 
het genot doorvao wordt geateld, onder goed
keuring van Bnrgemeester en Wetho11ders en ten' 

zijnen koste zál m.oeteo worden voorzien in het 
stellen van een plaateverv~uger gednreode den 
tijd van het verlof"; ' 

dat Gedeputeerde Staten op 23 April 1903 

hebben besloten, hnooe goedkeurin11t aan het raade· 

besloit te ontbonden, daarbij overwegende, dat 
de vastgestelde regdiog is in strijd- met de wet; 
dat, wat betreft de eerste alinea van artikel 14 /Ju; 
het recht op de jaarwedde door de wet wordt 
verbonden aan de betrekking van onderwijzer en 
niet afhonkelijk gesteld van het uitoelenen der 
daaraan verbonden aYheidsverricbtingen ; dat de 
onderwijzer dit recht behoudt tot het oogenlllik 

van zijn ontslag, waar immers zelfs hij echorsillit 

ingevolge artikel 30 wet lager onderwijs de jaar

wedde o iet mag stilstaan ; dat de wet gevallen, 
waarin het bedrag der jaarwedden mag worden 

verminderd of een gedeelte daarvan ingebonden, 

niet kent en de gemeenteraad de bevoegdheid 

miet om deze gevallen te scheppen, dat de 2de 
alinea van artikel 14, bi.r r~h de tijdelijke waar

neming der door ontstentenis aan eene gemeente

school opengevallen plaats en de voorziening 

daarvan opdraagt 880 den betrokken onderwijzer, 
onder goedkenriog van hnrgemeesteren wethouders; 

dat 4e regeling afwijkt vun die welke is voor
geschreven in artikel 32 wet op het lager onder
wijs en dos daarmede is in strijd; 

dat de gemeenteroad van het beslnit van Gede

pnteerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, 

daarbij aanvoerende, dat hij . meent, geen besluit 
te hebben genomen, waarbij eenige wetsbepalin~ 

is verkort, maar integendeel overt11i11td is, dot de • 
gemaakte bepaling in de verordening, op geheel 
billijke wijze toegepast, aanleidinl( zal geven toe
standen in het leven te roepen, die tu,echeo het 
gemeentehestnur en het onderwijzerspersoneel eene 
gemakkelijke oplosaiog zullen vinden ; weshalve 

appellant verzoekt, met vernietiginl( van het beslnit 

van Gedeputeerde Staten van Frie8land, d d. 

23 April 1908, n°. ~O, 2de afdeeling, alsnog 
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goedkcnring te verleenen aan de verordening door 

hem vastgesteld op 17 December 1902; 
0 verwegende, dat artikel 26,- achtste litf,- der 

wet tot regeling van het lager onderwijs de re
geling der jaarwedden der onderwijzers bij het 
openbaar lager onderwijs, der vergoeding voor 
hniahnnr voor de hoofden van scholen en der 
tegemoetkoming in de hniahnnr der ~hnwde 
onderwijzers VMn acht en twintiirjarigen leeftijd 
en daarboven, met inachtneming der wettelijke 
voorschriften onder goedkeuring van Gedepnteerde 
Staten aan den gemeentemnd opdraagt; 

dat bepalingen omtrent geheelen of gedeeltelijken 

stilstand van jaarwedde in het algemeen zijn te 

begrijpen onder regeling van jaarwedden ; 
dat de wet tot regeling van het lager onderwijs 

niet verbiedt dergelijke bepalingen vast te stellen ; 

Overwegende, ten aanzien van het eerste lid 

van het niauwe artikel 14, l>i8, dat het daarbij 

bepaalde niet regelt de gevallen, waarin aan het 
te verleenen verlof de voorwaarde van geheel of 

gedeeltelijk verlies van jaarwedde. kan worden 
verbonden, maar slechts aan den Rnad een be

voegdheid voorbehoudt, waarvan dan later zonder 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten naar het 
welgevallen van den Raad al dan niet zal knnneo 

worden gebruik gemaakt, eene ~ijze van regeling, 
die niet in de bedoeling van artikel 26, achtste 
lid, kan gelegen zijn en tot de meeat ongelijke en 

willekeurige behandeling leiden moet; 
Overwegende, ten aanzien vao het tweede lid 

van artikel 14 1Ji1, dat het daarbij bepaalde in 

strijd i& met de uitdrnkkelijke bepaling, neergelegd 

in . artikel 32, derde lid, der wet, dat in geval 
van tijdelijke verhindering van een onderwijzer, door 

Bnrgemeester en Wethondere in overleg met den 
schoolopziener in de waarneming wordt voo~ien ; 

dat op beide laatste ~onden de gevraagde 
goedkeuring der verordeninp; door Gedeputeerde 

Staten terecht daaraan is ontbonden ; 
dat de wenschelijkheid om, ter aanvulling van 

de in de gemeente Àc/atkar,pelen bestaande salaris

regeling, bepalingen vast te stellen omtrent ge-
• heelen of gedeeltelijken stilstand van jaarwedde, 

vooralsnog niet ia gebleken ; 

Gezien de wet tot regeling van het l~r onder
wijs, wanrvan de gewijzi1tde tekst is bekend ge• 
maakt in het StaatslJ{adn°. 208 van het jaar 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongepond verklaring van het ingesteld beroep 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Frie,land te handhn ven. 

Onze Minister van Binoenlandscbe 7.aken is 
belast met de uitvoering van dit ,beslnit, dat in 
het Staat,lJlad geplaatst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister io de Nederland8che Staatscourant op
genomen zal worden en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling 

voor de geschillen van beatnnr. 
Het Loo, den Uden November 1903. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mi11 . t1an Bin11ent. Zaken, (get.) KUYPlliR. 

( Uitgeg. 28 Not1. 11103.) 

No,:emher 1908. Bll:SLUIT, tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal van Á.tMterdam naar de Mer,oede, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 Ja• 
nuari 1894 (Staat,blaá n°. 8), gewijzigd bij 

Koninklijke besluiten van 12 Jnni 189'7 
(Staat,blad n°. Hili) en 1 September 1899 

(Staatslllad n°. 2011). S. 276. 
W1~ WILHELMINA, &Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 24 Febrn

ari 1902, L&. K, afdeeling Waterstaat A; 
Gezien de wet van 28 1''ebrnari 1891 (Staat,

lJlad n°. 69) ; 
Gelet op artikel 1 van het algemeen reglement 

van politie voor rivieren, kanalen, havens, 11luizen, 

bruggen en daartoe behoorende werken, onde1'" 
beheer van het Rijk, ;astgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Angu~tna 1891 (StaataQladn°. 158} 

en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 

8 Jnli 1897 (Staat,bladu0 .114); 
Den Raad van State gehoord (ad.via van 18 Maart. 

1902, n°, U); 
Gelet op de nadere voordracht van Onzen Mi

ni•ter voornoemd van 5 November 1903, n•. 248, 

afdeeling W 11.terstaat ; · 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

a. Tusschen de artikelen 11 en 12 van het 
bijzonder reglement van politie voor het kanaal 

van ÀtMterdam naar de MeN1Jede, vaèt~steld bij 
Koninklijk beslnit van 30 Jannari 1894 (Staats

blad n°. 8), e;ewij~i!td bij Koninklijke besluiten 

van 12 Juni 1897 (StaatslJlad n°. 165) en 1 Sep

tember 1899 (StaaWJlad n°. 205), wordt inge: 

voegd het volg~nde : 
• drt. 111Ju. Met afwijkinit in zooverre van den 

.derden volzin van artikel 15, eerste lid, van het 

.algemeen reglement, ia het verboden de stoom

.fluit te gebruiken voor andere doeleinden, dan 
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• tot het geven van de aeinen, op~nomen in de 
.bepalingen tot voorkoming van aanvaring of 
.aan~rij ving op de openbare wateren in het 
.Rijk, die voor de scheepvaart open at.aan." 

/J. Aan artikel 15, eerste lid, van het eerst• 
aange~aald reglement , wordt toegevoegd het· 
volgende : 

. t1. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
• gulden, de overtreding van artikel 11 /Ju." 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
nitvoering van dit beslnit, dat in. het Staata/Jlad 

zal worden geplaatst en aan den Raad van State 
in afschrift zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den llden November 1!!03. 

(gt1t.) W I L HELM I N A. 

IJl! Minuter van ·watl!r1taat, Hatukl m Nijvl!rlil!id, 

(gl!t,) DE MAREZ 0YENS, 

(Uitgl!g. 26 Nov. lllOS.) , 

' 12 Novembl!r 1903. 'BESLUIT, houdende aanvulling 
· van de Koninklijke besluiten van -14 _Angustns 

18117, n°. 44 (Staat1blad n°. 194) en Il De
cember 1898 (Staatsblad n°. 265) ter nit• 
voering van art. 4 der Suikerwet. S. 277. 

WTJ WILHELMINA, lliNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van 7 November 1903, n•. 22, Invoer• 
rechten en Accijnzen ; 

Gelet op art. 4 der Suikerwet, gewijsigd bij 
de wet van 24 J nli 1903 ( Staatsblad n°. 248); 

Gezien de Koninklijke besluiten van 14 Au
,tustns 1897 , n°. 44 (Staatsblad n°. 194) en 
9 December 1898 (Staat.rblad n•. 265); 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Met ui~breiding van voormelde lConink• 

lijke besluiten, Vlaardingen aan te wijzen als 
losplaats en bntoor, bedoeld bij art. 4 der 
Snikerwet. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Decem
ber 1903. • 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat.r

blad en in de Staat.Jcourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den November 1903. 

( get.) W IL HELM I N A.. 

De Mi•ilter van Financiën, 
(get.) ffAllTIII VAN TECKL&NBURG. 

(Uitgeg. 21 Nov. 1903.) 

18 November 11103. BKSLUIT, hondende wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 2den Jnli 
llfll4 (Staat1blad n•. 89), waarbij aan de 
Vereeni,ting tot Christelijke verzor,ting van 
krankzinnigen en zenuwlijden in Nt!derland, 
gevestigd te Utrl!CAt, vergunning is verleend 
te Zuidlaren een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 278 . 

WtJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister_ van 
Binnenlaodsche Zaken van 14 November 11!03, 
n°. 8633, afdeeliug Binnenlandsch Bestun.r; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
21 Jnni 1901 (Staat.rblad n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in de artikelen 2 en 5 van 

het Koninklijk besluit van 2 Juli 1894 (Staat.r
blad n°. 89), waarbij aan de Vereenigiog tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen enzennw
lijders in Nederland, gevestigd te UtrecM, ver• 
gnnning ie verleend te Zuidlaren een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten, de volgende 
wijzigingen worden gebracht : 

Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen als 
volgt: 

.In het gesticht, bestaande nit zes paviljoenen 
voor mannen, negen paviljoenen voor vronwen 
en de noodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
dan 515 krankzinnil(eo, 204 mannen en 3ll 
vrouwen, verpleegd worden." 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
.De geneeskundige behandeling der verpleegden 

wordt opgedragen aan ten minste drie ,teneee
kundigen, die gevestigd moeten zijn in eene woning 
op het terrein van het gesticht en daarbuiten 
geene geneeskundige praktijk mogen uitoerenen." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat8blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 18den November 190$. 
{gl!t.) W I L H 'E L M I N A. 

Dl! Min. van Bin.ml. Zalem, (gl!t .) KUYPER. 
(Uitgeg. 27 Nov. 1908.) 

21 Noon11ber 1903. BlliSLUIT, hondende bepa
lingen omtrent vrijdom rnn den accijns voor 
r.ont, benoodigd tot het bewarer. van visch, 
bestemd om te worden verwerkt tot visch
olie en viscàguano. S. 279. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
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Financiën van den 24aten Octoher 1903, n°. liö, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 7 4, letter c der wei van tT Sep
tember 1892 \Staatablad n°. 227), hondeude be
palingen omtrent den accijns op het zont: 

Den Raad van State gehoord(advies van 10 No
vember 1903, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 18 November 11103, n°. 10, 
In voorrechten en Aceij nzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Vrijdom van den accijns toe te kennen voor 

het zont, benoodigd tot het bewaren van viaeh, 
bestemd om te worden verwerkt tot vischolie en 
vischgnano, en znlka op den voet van de bepa• 
lingen, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
lil Angnstus 1898 (Staat1/Jlad n°. 202). 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staat,

IJlad zal worden geplaatst en wanrvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Stiüe. 

Het Loo, den 2lsten November 1903. 

(get.) 

(get.) 

W 1 L H EL M I N A. 

IJe Mirailter van Financiën, 

HART.lli VAN TKCKLENBURO. 

(Uitgeg. 27 Nov. 1903.) 

21 NQtJem/Jer 1903. 8BSLUIT, houdende machti
ging om, met betrekking tot de miliciens 
der lichting van 1903, af te wijken van de 
bepalingen van het Koninkl ij k besluit van 
Il Jannari 1902 (Staat11Jlad n•. 3). S. 280. 

WIJ WlI HELMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog van 19 November 1903, 
VJlde Afd., n•. 76; 

Overwegende dat de bepaliugen vun het Ko
ninklijk besluit van 9 Januari 1902 (Staat11Jlad 

n°. 3) niet van toepassing kunnen zijn op de 
miliciens der lichting 1903, omdat die lichting 
in stede van 8 1 /, maand, slechts 6 1 /, maand 
voor eerste oefening onder de wapenen blijft; 

Hebben l{oedgevonden en verstaan te bepalen: 
dat van het bepaalde in voreoaangehoalde be

slnit van 9 Jannari 1902 met bt-trekking tot de 
miliciens der lichting 1903 kan worden afgeweken, 
voor zooveel snib, in verband met den korteren 
eerste-oefeningstijd van die lichting door Onzen 
Minister van Oorlog 1:al worden noodig geacht. 

Onze Minister vnn OorlOft i• belast met de 

n.itvaerÎng van dit besluit, hetwelk in het Staat,

IJ/ad zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 2lsten November 1903. 

(get.) WIL H l!JLM INA. 
De Miai,ter oa,s Staat, Mini,ter van Oorlog, 

rget.) .J. W. BBIUUNSIUS. , 

(Uitgeg. 3 Det1. 1908.) 

21 N011ember lll0S. BBSLUIT, betrekkelijk de 
lichting der nationale militie van het jaar 
1904.. s. 281. 

Wt:s WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog van den 14den No• 
vember 1903, Vilde Afd., n°. 88; van Onzen , 
Minister van Binnenland@che Zaken van den · 
17den November 1903, n°. 1924 M., Afdeeling 
Militie en Schutterijen en van Onzen Minister 
nn Marine van den 18den November 1903, 
Bnrean S/8, n°. 80 ; 

Gelet op de Militiewet 1901 (Staat11Jlad 1901, 
n°. 212); 

Hebben goedgevonden en verBtaan, te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het juar 

1904. bedraagt 17,li00 man, waarvan 12,300 man 
ter volledige oefening en ö,200 man tot korte 
oefening zullen worden ingelijfd. 

Van de ter volledige oefening in te lijven 
manaehappen worden 522 man bestemd voor den 
dienst ter zee. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
Provincie in die lichtinp: te dragen wordt aan
gewezen in de vierde kolom van den etaat, welke 
bij dit besluit behoort. 

Voor elke Provincie wordt het aantal van de 
ter volledige oefening en van dat tot korte oefening 
in te lijven manschappen 88n~duid in · de resde 
en de achtste kolom vun dien Staat. 

Voor de bepaling van het aandeel, door elke 
Provincie te_ dra~n in het voor den dienst ter 
zee bestemde deel der lichting gelden de regelen 
vermeld in de beide volgende artikeleb. 

3. Wanneer het aAntal lotelingen, die voor 
volledige oefening bij de militie te land zonden 
moeten worden ingelijfd en die zich overeenkomstip: 
art. 138 der Militiewet 1901 in het geheele 
Rijk voor de zeemilitie hebben aangemeld of 
hebben doen opgeven, zoo groot is, dat, ook na 
event neele vrijstelling in beroep van tot den 
dienat aangewezenen en van voor den dienst ter 
zee lichamelijk ongeaehikt bevondenen, het voor 
dien dienst bestemde deel der lichting geheel uit 
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deze vrijwilligers kan worden samengesteld, dan 
wordt het daarin door elke Provincie te dragen 
aandeel bepaald naar evenredigheid vao het aantal 
dergenen, die zich in die Provincie voor de zee
militie heb beo aangemeld of hebben doen opgeven, 
W&11rbij teven,, zoo mogelijk, rekening wordt ge
hondeo, eeoenijds met de behoefte in elke qoaliteit 
bij de zeemilitie io ·het bij1onder, en anderzijds 
met het aantal opgegeveoen in Je Provincie, welke 
een beroep uitoefenen, dat voor die qualiteit het 
meeat geil:hikt ie. 

4. Wanneer het aantal lotelingen, die voor 
volledige oerening bij de militie te land zouden 

moeten worden ingelijfd en die zich overeenkomstig 

art. 138 der Militiewet 11101 in het p;eheele Rijlr . 
voor de zeemilitie hebben aangemeld of hebben 

doeo opgeven, niet zoo groot ia, dat het voor den 

dienst ter zee bestemde deel der licbtiog geheel 

uit. deze vrijwilligers kan worden samengesteld, 
dan, p;eschiedt de bepaling van het daarin door 
elke Provincie te dragen aandeel naar de volgende 
regelen: 

1°. Door elke Provincie worden voor de lichting 

der zeemilitie zooveel vrijwilligers ireleverd als er 
in die Provincie gerekend worden . beschikbaar te 
komen. 

2°. In het gedeelte dat oa levering overeen
komstig bet bepaalde onder 1 •., van de in het geheele 
Rijk beschikbare vrijwilligers nog aan de lichting 
der zeemilitie ontbreekt, eo dat volgens de eerste 
zinsnede vno art. 137 der Militiewet 1901 moet 
worden aangewezen door loting, wordt eeo even
redig aandeel geleverd alleen door elk van die 
Provinciën, die aan vrijwilligers slechts leveren 
een aantal, welks verhouding tot de geheele lichting 
der zeemilitie kleiner is dan , de verhouding van 
het aantal in die Provincie iogeschreveneo, bedoeld 

in de tweede zinsnede van laatstgemeld artikel, 
tot het gezamenltjk aantal dier ingeschrevenen in 
het geheele Rijk. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 

Zaken en vao Marine zijn, ieder voor zooveel 

hem betreft, belast met de uitvoering vao dit 
besluit, dat 1n het Staat,blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2bten November 1903. 
(§et.) W IL H EL M I N A. 

De Mittûter van Staat, Mittûter van Oorlog, 
(let.) J. W. liERGANSIUS. 

De Minuter oan Binnenlawc/ie Zaken, 
(gdt.) KUYPER. 

De Mini.rter Mn Marine, (get.) ELLIS. 

( Uitgeg. ll Dec. 11103.) 
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24 N01J11mber 1903. BESLUIT, houdende beslissing 
dat de burgemeester bevoegd is en verplicht 
met de inlevering eener opgave, die in strijd 
met de bepaling van art. 52 Kieswet, niet 
is aangeboden door een of meer personen 
die haar hadden onderteekend , bij het op
maken der in art. 64 dier wet voorgeschreven 
lijst, geen rekening te houden . 

W11 WILHELMINA, uz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 

raad der gemeente &rMrm tegen het besluit van 
.Gedeputeerde Staten van Noordbrabant d.d. 20 An
gnetns 1903, G. , n°. 151, l• afd., 2• bureau, 
waarbij is vernietigd het besluit van geooemden 

gemeenteraad van 23 J nli bevorens, tot toelating 
van M. BENN&BROEJI:, J. HoEPNAGl!.LS, G. SoN• 

NEHANS, J. VAN ErJK HzN. en L. VAN D1mRSEN, 

als leden van dien raad; 
Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van beetnnr, ~hoord, advies van 4 November 1908, 

n°. 246 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 November 1903, 
n°. 8808, afd. B. B. 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noordbraliant bij hun bovenvermeld besluit heb
ben overwogen dat bij de op 30 Juni 1903 ge

houden verkiezing van ó leden van den raad der 
gemeente Somere,i bij den burgemeester dier ge
meente de navolgende opgaven van candidaten 

zijn ingeleverd : 
1 • lijst, bevattende de namen der candidaten 

W. VAN DEN BooGAAllD, J . HOIIPNAGKLS, A. LAJl• 
HEllS FzN. en J. VAN RUHJl[ELKN ; 

2• lijst, bevattende den naam van den candi
daat H. PETKBB; 

3• lijst, bevattende de namen der candidaten 
M.BENNEBROEK, J.floKPNAGELS, J . VANEJJKHZN. 

en L. VAN DEURSEN ; 

4• lijat, bevattende den naam van G. SoNN.lilXANS; 
dat de burgemeester de cnndidatenlijsten n•. 1 

en 2 heeft geweigerd , wijl zij in strijd met het 
voorschrift van art. 52 der Kieswet, niet waren 
ingeleverd d9or een of meer personen, die haar 
hadden onderteekend; dat vervolgens de pert!Onen, 
op de caodidatenlijst n•. 3 en 4 voorkomende, zijnde 
te zamen evenveel cand.idaten als er plaatsen te 
vervullen waren, door den burgemeester tot.leden 
van den raad der gemeente &meret1 zijn benoemd 
verklaard, de benoeming hebben aangenomen, en 
door den gemeenteraad in zijne vergadering van 
23 J nli 1903 als ~anig zijn toegelaten ; dat 

krachtens het bepaalde in art. 52 der Kieswet de 
inlevering der opgaven persoonlijk moet geschieden 
door een of meer personen, die haar hebben onder
teekend ; dat het doel dezer bepaling, blijkens hare 
geschiedenis, geen ander ie, dan om den bnrge• 
meester in de gelegenheid te stellen, inlichtingen 
te vragen, of opmerkingen te maken, tengevolge 
waarvan de verbetering der opgaven nog den• 
zelfden dag mogelijk zon zijn; dat, ingeval deze 
verbetering achterwe~ wordt gelaten, en de bnr• 
gemeeeter van oordeel blijft, dat de opgave niet 
voldoet aan de door of krachtens de Kieswet ge• 
geven voorschriften, hiervan met mededeeling van 
de reden moet worden meldinp; gemaakt in het 

bewijs van ontvangst, dat de burgemeester aan 
dengene, die de opgav11 inlevert, ter hand etelt ; 
dat de bnrgemeester k:rsehtene art. 53 der Kies• 
wet, niet bevoegd is eene opgave te weigeren, 
dau wegens bet gemis van het vereischte aantal 
onderteekeningen van kiezers, bevoep;d tot deel
neming nan de verkiezing, waarvoor de iolevering 
geschiedt; dat dns in het onderhavige geval de 
candidatenopgaveo n°. 1 en 2, die volgens nader 
ontvan,:en bericht van den burgemeester, wel van 

het vereischte aantal onderteekeningen waren voor
zien, doch waaromtrent art. 62 der Kieswet niet 
Wl\8 in acht genomen, niet bniten aanmerking 
had.den mogen blijven , en dat door weigerinp; 
van die opgaven de burgemeester beeft gehandeld 
in strijd met art. 53 der Kieswet; dat alzoo ten 
onrechte de personen, op de candidatenopgaven 
n°. 3 en 4 voorkomende, door den bnrgemeeeier 
voor gekozen zijn p;11proelam,eerd, en de raad van 
Somer6'11 eveneens ten onrechte tot hunne toelating 
als raadslid heeft besloten ; 

dat de raad der gemeente &meren van dit be
elnit van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep 
is gekomen , daarbij aan voerende , dat de burge
meester de candidatenlijsten n°. 1 en 2 niet heeft 
geweigwl doch ter zijde heeft gelegd, en op het ont
vangbewijs heeft vermeld waarom zij ongeldig waren; 

Overw~nde, dat tot de grondslagen van het 
geldende kiesstelsel behoort , dat niemand kan 
worden verklaard benoemd te zijn, die niet vooraf 
op wettige wijze was candidaat gesteld; 

dat tot eene wettige candidaatetelling vereiecht 
wordt de inlevering eener opgave overeenkomstig 
de voorschriften van de artt. ól en 32 der Kieswet; 

dat bovenvermelde candidatenopgaven n • 1 en 2 
niet overeenkomstig bedoelde voorschriften zijn 
ingeleverd, overmits zij , in strijd met de be
paling van voorzegd art. 62, niet zijn aangeboden 
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door een of meer penooeo die huor baddea ooder
teekeod; 

dat dos. waar de e&ndidaautelhFg bij die op
gav~o niet al1 wettig was aan merken, de 
borgemeester te:recht bij het op , aken der in 
art. 54 voo~schreveo lijst, m~ de opgaven 
n". 1 en 2 geeoe rekening heeft gehouden ; 

dat derhalve de personen, op l].e caodidaten
opgaveo o0

• 8 en 4 voorkomende, _rinde tezamen 
even veel candidateo ale e:r vaeatore, ~'!.reu, terecht 
door deo burgemeester tot leden van den raad 
der gemeente &meren zijn benoem4 verklaard en 
door den gemeenteraad ala zoodanig ~ijn toegelaten ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en versjaan : 

met vernietiging van het bestreden bealnit van 

Ge~eputeerde Staten van Noordhrta•t , het be
sluit van den raad der gemeent Someren van 
28 Juli 1908 tot toelating van M. BIINNBBROEK, 
J. HoEPNAGIIILS, G. SoNNElU.NS, 1. tAN Ern HzN. 
en L. VAN DEURSEN als leden va1 clien raad te 
handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandî' che Zaken ia 
belast, enz. (W v. B. A.) 

1 

25 Nooember 1908. HJ:SLUJT, ~etreffende de 
uitgifte enz. , der Neclerlanl].sche Staats-

courant. 1 
WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mini • van 
Bi_nnenlandsche Zaken van 21 Notember 1908, 
n°. 11024, afdeeling Algemeene Zaien en Comp
tabiliteit; 

Gelet op het besluit van den Souvereinen Vorst 
van 18 December 1818, n•. 6 en op 4,e Koninklijke 
besluiten van 21 December 1851, ,•. 7, 11 Janu
ari 1881, n°. 2, 25 December 1~81, n•. 6 en 
20 Maart 1883, n°. 22; 

Heb ben . KOOdgevonden eB verstaar te bepalen: 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde bij 

artikel 3 van het besluit van det Soovereinen 
Vont van 18 December 1818, n°. 6, tullen de 
Bijvoegsels van de Nederland,clle Staat8courant 
worden ged:rokt in octavo, met · afmnderlijke volg
orde der bladzijden van elke reek~, wanneer zij 
bevatten: 

a. akten vnn oprichting van nu.miooze vennoot-
schappen; 

lJ. atatnten nn coöperatieve vereenigingen; 
c. statuten van erkende vereenigingen; . 
d. verslagen en rapporten, ten ware om bijzondere 

:redenen het drukken in folio gewenscht ie. 

2. De prijs van de Nederla,ul.tck Staaucourallt, 

van hare bijvoegsels . en bijlage, van het verslag 
van de Handelingen der Staten-Generaal met de 
Bijlagen , wordt vastgesteld als volgt: 

.A.. bij abonnement voor: 
1°. de Nederlandsclle Staat8Courant met alle 

daarbij behoorende bijvoegsels en bijlage, en van 
de Handelingen van de Staten-Generaal met de 
Bijlagen op / 80 in het jaar; 

2°. de Nederland.rche Staa'8coura,at met alle 
daarbij behoorencle bijvoegsels en bijlage op/ 20 
in het jaar; 

8°. de Nederlandsche Staatsco"'ant zonder de 
bijvoegsel■, bijzonde1·e onderwerpen betreffende, 
bedoeld in art. 1, doch met de Handelingen van 
de Staten-Generaal 1in de .Bijlagen op / 20 in 
het jur; 

4°. de Nederlandache Staat8Courant zonder de 
bijvoegsels, bijzondere onderwerpen betreffende, 
bedoeld in art. 1, op / 10 in het jaar; 

5°. de Handelingen van de Staten-Generaal met 
de Bijlagen op / 12 in het jaar; 

6°. de Handelingen van de Staten-Generaal op 
f S in het jaar; 

7°. de bijvoegsels bevattende de akten van 
uaamlooze vennootschappen op / 4 in het jaar l 

8°. de bijvoegsels bevattende de statuten van 
coöperatieve vereenigin~u op / 2 in het jaar; 

9°. de bijvoegsels bevattende de statuten van 
erkende vereenigingen op / 2 in het jaar; 

10°. de bijvoegsels bevattende verslagen en 
rapporten op / 2 in het jaar; 

11°. de bijlage betreffende fabrieks- en handels
merken, bedoeld bij de wet van 30 September 1898 
(StaatalJlad n°. 146), op/ 2 in het jaar. 

Abonnementen v.oor drie, twee of ééne maand 
worden naar evenredigheid berekend. 

B. voor afzonderlijke nummers van: 
a. de Nederland.rche StaatacONrant zonder de 

bijvoegsels of bijlage sub 7 tot en met 11 bedoeld, 
10 cent per nummer; 

lJ. de bijvoegsels sub 7 tot en met 10 bedoeld 
en in octavo gedrukt, voor elke 8 bladzijden 
drnke of minder, li cent ; 

c. de bijvoegsels sub 10 bedoeld in folio gedrukt, 
10 cent per vel; 

d. de bijlage 10b 11 bedoeld,? 1 /, cent per vel. 
C. voor afzonderlijke bladen van de Hande

lingen en Bijlagen anb 5 bedoeld, 5 cent. 
3. Dit besluit treedt in werking op 1 Jann• 

ari 1904. 
Op dien datum vervallen art. 2 van het Konink-
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lijk besluit van 21 December 181il, n°. 7 en ~ 
Konink_lijke, bealniten van 11 Januari 1881, n°, ~. , 
25 December 1881, n°, 6 en van 20 Maart 188f 
n.0 • 22. 1 
• Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i~ 

belaat met de uitvoering van dit bealuit, waanall,' 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Miniatel'!l 
van Jostitié en van Waterstaat, Handel en Nijvel<' 
heid en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 25sten November 1908. 
(gdl.) W IL HELM l N A. 

De Minute; van Bin-land.Jelle Zaken, 
(get.) KUYPBK. 

26 Nooem/Jer 1908. RESLUIT, tot wijziging van 
artikel 83 van het bij Koninklijk besluit. 
van den 14den September 1838 .(Staat1blad 

n°. 36) vastgestelde en laatstelijk bij Konink• 
lijk be•lnit van den l lden October 1896 
(Staatsblad n•. 168) gewijzigde Reglement I. 
s. 282. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Jnatitie van den 2laten October 1908, 2de Af
deeling A, n°. 165 ; 

Overwegende,' dat het wenachelijk ia eene wij• 
ziging te brengen in artikel 83 van het bij Konink• 
lijk beslnit van den 14den September 1838 Staat,~ 
blad n°. 36) vastgestelde Reglement 1, betreffende 
de wijze van eedsaflegp;ing der onderscheidene 
regterlijke ambtenaren, de afwezigheid, de afwis
seling en de orde van den inwendigen· dienst van 
den Hoogen Raad, 1telijk mede van de Hoven en 
Reittbanken, gelijk het Reglement laatstelijk ge
wijzigd, ia bij het Koninklijk beslnit van den 
Uden October 1895 (Staat1blad n°. 168) ; 

Den Raad va'! State gehoord, advies van den 
lOden November 1903, n°, 14; 

Gezien het nader rapport van Onzen voormelden 
Minister van den 19den November 1903, 2de 
Afdeeling A, n°. 178; 

Hebben goedgevonden en ventaan, gelijk wij 
goed vinden en verstaan bij deze: 

:&.ig artikel. 

Artikel 83 van het bij Koninklijk besluit van 
den 14den September 1888 (Staat1blad n°. 36) 
vaatgeatelde en laat&t.elijk bij Koninklijk besluit 
van 11 October 1895 (Staatsblad n°. 168) ge• 
'wijzigde Reglement I wordt gelezen als voll(t: 

.Extracten van aJle vonnissen in strafzaken, 
vere:ezeld van eene opgave der rolnummers van 

de zaken, waarin die gewezen zijn, worden door 
de Ambtenaren ivan het Openbaar Ministerie bij 
de kantongel'egten gezonden aan den Officier van 
"11titie bij de arrondissements•regtbank, waaronder 
zij behooren, die dezelve mil81f8ders gelijke extract.en 
en gelijke opgaven, betrt.ifende de vonniaaen in atraf-

' zaken, gewezen door de regt bank, waarbij hij fnngeert 
inzendt aan den Procurenr-Generaal bij het Hof'. 

AJle deze extracten en opgaven, mitsgaders 
gelijke extracten en ' gelijke opgave ten opzigte 
der arresten door het geregtshof in strafzaken ge• 
wezen, worden door den Procnreur-Generaal, op 
het einde van iedere maand, gezonden aan den 
Procurenr-Generau.l bij den Hoogen Raad , die 
dezelve extracten, na daarvan het noodige gebrnik 
te hebben gemaakt, terugzendt. 

Wanneer ti,gen een der bedoelde vonnissen oi . 
arresten hooger beroep of cassatie is ingesteld, 
wordt daarvan geen extract gezonden,. en ingevnl 
in dezelfde maand in verschillende zaken von
nissen of arresten zijn gewezen, die eensluidend 
zijn, met nitzondering van namen, tijd en plaats
of opgelegde straf wordt slechts van één dier 
vonniBBen of arresten een extract gezonden, terwijl 
van die gelijkl11idendheid der andere, alsmede van 
het' ingesteld hooger beroep of van de ingestelde 

• cassatie benevens van andere mogelijk voorkomende • 
bijzonderheden bij de opgave der rolnnmwers 
melding ~maakt wordt." 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staat.
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 26sten November 1903. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

De Minute, van JWJtitie, (get.) J . A. Lou:r. 
(Uitgeg. 9 Dec. 190S.) 

~7 Nootm/Ju 1908. BESLUIT, hondende nadere 
wijziging van het Koninklijk beslnit van, 
den 9den October 1885 (Staatsblad n°. 184) 
tot bepaling van het maximnm der verpleegden 
en het minimum van geneeeknndigen voor het 
krankzinnigengesticht te Bmmalet1. S. 28S. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Miniater van 
Binnenlandsche Zaken van 24 November 1903, 
n•. 8868, afdeéling Binnenlandsch Bestunr; 
' Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staaf,. 

~ad n°. 96), laatstelij)f g11wijzigd bij de wet van 
J Jnni 1901 (Staat.rblad n°. 157); 
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Hebben goedgevonden en verataan : 
te bepalen, dat, met intrekking van Ons be1lnit 

van 23 Augll8tus 1900 (StaatdJlad n°. löl), 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 Of 
tober 1885 (Staaublad ·o•. 184.), tot bepaling 
van het maximum der verpleegd.en en het minimum 
van geneesk11ndigen voor het krankzinnigengesticht 
te &mnalen, wordt gelezen als volgt: 

.In het krankzinnigengesticht te &,malen 
mogen niet meer dan 540 patiënten, 280 mannen . 
en 260 vro11wen, verpleegd worden ." 

Onze Minister van Bioneoloodsche Zaken ie 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat io 
het Staat16/ad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27aten November 1903. 
(get.) WILHELMINA. 

ne Jfin. t>ati Bûtnenl. Zalm, (g, t.) Kun1m. 
( Uitgeg. 10 Dec. 11103.) 

27 Nooem6er 1903. B.IIBLUJT, tot vernietiging vnn 
het besluit vnn den Raad der l{emeeote Leei, 
d.d. 22 Januari 1903, waarbij met ingang 
van 1 Juli 1903 ia ingetrokken de gemeen
schappelijke regeling nopens de toelating van 
kinderen nit de gemeente Zuidltorn op de 
openbare lagere school te Enmatil. S. 284. 

WIJ WILHELMINA , BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 October 1903 , 
n°. 6878/•,· afdeeling Onderwijs, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente LeeJi. 
d.d. 22 Januari 1903, waarbij met ingang va 
1 J nli 1903 ia ingetrokken de regeling nopen; . 
de toelating van kinderen nit de gemeente Zuid,, 

Àorn op de open bare lagere ach ooi te Enumatil, 
welke regeling werd aan!(egaaD bij besluit van 
den Raad der gemeente Leel:, d.d. 31 Mei 1862" 
n°. 3 een bij besluit van den Raad der gemeente 
Zuidltorn, d.d. 10 April 1R62; goedgekenrd bij 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groniflgea, 
d.d. 12 Juni 1862, n•. 61; 

Overwegende, dat artikel 16, laatste lid, der 
wet tot regeling van het luger onderwijs bep~alt, 
dat naburige gemeenten zich, met inachtneming 
van artikel 121 der gemeentewet, konnen ver
eenigen tot het vaststellen eener rep:eling omtrent 
de toelating van kinderen uit de eene gemeente 
op de scholen der andere ; 

dat artikel 121 der ~meentewet bepaalt, dnt 
het regelen van gemeenschappelijke belangen moet 
geschieden na machtiging en onder troedkeuriog 
van Gedepoteerde St?teo ; 

dat, waar de 1Vet als de macht, bevoegd tot 
t ~leo van gemeenschappelijke belangen, aan

,-tîjst de bij die belangen betrokken gemeente
. bèatnren na machtiging en onder goedkeuring 

an Gedeputeerde Staten, eeoe andere macht niet 
nder uitdrukkelijke wetsbepaling bevoegd is 
ne aldus tot stand gebrachte regeling te wijzigen 

61 ongedaan te maken; 
dat dUB het woord .~Jen" io laatstgenoemll 

artikel eene algemeeoe beteekenia heeft en niet 
a;lleen het vaststellen eener regeling, maar ook 
liet wijzigen, ophelfen en iotrékken van eene be

staande regeling van gemeenschappelijke belangen 
omvat; 

dat de Raad der gemeente Leel: bij besluit 
van 22 Janoari l 903 besloten heeft de gemeen-
11ehappelijke regeling omtrent de toelating van 
kinderen eenzijdig in te trekken ; 

dat derhalve voormeld rlladabesluit in strijd ia 
met de wet; 

Gelet op artikel 16, laatste lill, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, in verband met 
artikel 121 der gemeentewet; 

Gezien de artikelen 163 eo 168 der gemeente
wet en Ons besluit vau 29 Juni 1903 (f;taatdJ/ad 

n". 173); 
Deo Raad van State gehoord (ad vies van 10 No

vember 1903, n°. 23) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandache Zaken van 24 November 
1903, D". 10218, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden eo verstaan: 
boven vermeld besluit van den Raad der gemeente 

Leel: d.d. 22 Januari 11103 wegeoa strijd met de 
wet te vernietigen. 

Onze Miniater van Binnenlandsche Zaken is 
. belast met de uitvoering van di~ besluit, hetwelk 
in het Staat,6/ad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27sten November 1903. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Min. t>an Bin•ml. Zal:en , (get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1903.) 

27 Nooe,,,6er 1903. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Leek, d.d. 22 Januari 1903, waarbij met 
ingang van 1 J nli 1903 ia ingetrokken de 
gemeenschappelijke regeling, nopens de toe
lating van kinderen uit de gemeente Olde• 
l:erl: op de openbare lagere achool te Enu
matil. S. 286. 
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Wu WlLHEL:MINA, 1:Nz. 

Op de voordr11cht van Onzen Minister van 
Binoenlandsche Zaken van 8 October 1903, 
n°. 5878•, afdeeling Onderwijs, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente Led, 

d.d. 22 Januari 1903, waarbij met in~ng van 
1 Jnli 1903 is ingetrokken de regeling nopens 
de toelating van kinderen nit de gemeente Olde
kerk op· de openbare lagere school t.e E11,1matil, 

welke regeling werd aaogegano bij besluit van 
den R1111d der gemeente Leek, d.d. 29 December 
1860, n°. 11, en bij beslnit van den Rnad der 
gemeente Oldekerk, d.d. 24 Januari 1861, goed
gekeurd bij beslnit vno Gedeputeerde Staten van 
Gr!)ninge,,, d.d. 7 Febrnari 1861, n°. ö4; 

Overwegende, dat artikel 16, laatste lid, der 
wet tot regeling van het lagèr onderwijs bepaalt, 
dat nabnrige gemeenten zich, met inachtneming 
van artikel 121 der gemeentewet, kunnen ver
eenigen tot het vaststellen eener regeling omtrent 
de toelating van kinderen nit de eene gemeente 
op de scholen der andere; 

dat artikel 121 der gemeentewet bepaalt, dat 
het regelen van gemeenschappelijke belangen moet 
geschieden na machtiging en onder goedkenriog 
van Gedeputeerde Staten ; 

dat, waar de wet als de macht, bevoegd tot 
het regelen van gemeenschappelijke belangen, aan
wijst de bij die belangen betrokken gemeente
bestnren na machtiging en onder goedkeuring van 
Gedepnteerde Staten, eene andere macht niet zonder 
uiLdrnkkelijke wetsbepaling bevoegd is eene aldus 
tot stond gebrachte regeling te wijzigen of on
gedaan te maken ; 

dat dus het woord ,regelen" in laatstgenoemd 
artikel eene nlgemeene be~kenis heeft en niet 
alleen het vaststellèo eener regeling, maar ook 
het wijzigen, opheffen en intrekken van eeoe be
staande regeling van gemeenschappelijke belangen 
omvat; 

dat de Raad der gemeente Leek bij beslnit 
van 22 Jan nari 19 03 besloten heeft de gemeen
schappelijke regeling omtrent de toelating van 
kinderen eenzijdig in te trekken; 

dnt derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is 
met de wet; · 

Gelet op artikel 16, laatste lid, der wet tot 
regeling van het leger onderwijs, in verband met 
artikel 121 der gemeentewet; 

Gezien de artikelen 153 en 158 der gemeentewet 
en Ons besluit van 29 Juni 1903 (Staatsblad 

n°. 174); 
1903. 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 10 No• 
vember 1903, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Bionenlandsche Zaken van 24 November 1908, 
n°. 10218, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verslaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge• 

meente Lee,k, d.d. 22 Januari 19"()3 wegens strijd 
met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Biooeolaodsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit beslnit, hetwelk 
in het Stnatsblad geplaatat en in afschrift aan 
den Rnad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27sten November 1903. 
(get) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zakm, ( get.) KUYPJIIR. 

( Uitgeg. 16 Dec. 1908.) 

28 Norember 1903. BESLUIT, tot regeling vnn 
den herijk der maten en gewichten in 1904 
en 1905. S. 286. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat., Handel en Nijverheid van 5 Novem• 
ber 1903, L•. F, afdeeliog Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, litt. a, der wet van 
7 April 186~ \Staatsblad n°. 57), waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
beslnit van 29 November 1874 (Staatsblad 

n°. 143); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

17 November 1903, n°. 9); 
Gezien het nader rapport van Onzen Miois1er 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 25 No
vember 1903, L•. B. afdeeling Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1°. De maten en gewichten moeten in het 

jaar 1904 of l 905 worden onderworpen aan drn 
herijk, bedoeld bij artikel 15, litt. a, der boven
genoemde wet; 

2°. De herijk heeft plaats binnen het tijdvnk, 
dat aanvangt op 1 Jannuri l 904 en eindigt op 

,1 September 1905; 
3°. Aan Gedepnteerde Staten der provinciën 

wordt opgedrngen het tijd,tip !e bepalen, waarop 

de herijk v_oor elke gemeente binnen het onder , 
2°. genoemde tijd vak zal geschieden. 

Onze Minister van Watersb1at, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
bcslnit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 

22 
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geplaatst en W1M1rvan afaehrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28eten November 1903. 
(get.) W IL H EL M I N A. 

De Min. fJall "TfTate-rataat, Hanthl en NijfJerlleûl, 
(get.) DE MAR!i:Z ÛYENB. 

(Uitgeg . 8 Dec. 1983.) 

30 Nooemóe,· 1903. W&'f, tot wijziging van 
de grens tnsechen de gemeenten &tte,·dam 
en Hillegeraóerg. S. 287. 

W11 WILHET,MINA, BNZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenaebelijk is, de grens tusschen de ge
. meenten :Rotterdam en Hillegeraóerg te wijzigen : 

Zoo ie het. dot Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De grens tn88cben de gemeenten :Rot

terdam en Hilleger1óerg wordt gewijzigd als volgt: 
Beginnende op het pnnt van samenkomst van 

de grenslijn tll.8llcben de gemeenten llotterdam en 
0De-racllie met die van Hillegeraberg op de plaats, 
waar het midden der sloot loopende langs de 
westzijde der Scherpendrechtsche kade, ook ge
naamd .paadje van du iz~odtrêe", het westwaarts 
vttlengde van de noordelijke grens van het 
kadastrale perceel sectie A. n°. 4ó32 der gemeente 
Hiltegeraberg snijdt, gaat de nieuwe grens in 
oostelijke richtiug langs genoemd verlengde en 
de noordelijke grens der perceelen gemeente Hille
geraberg sectie A. n°. 4ó32 en 4526 tot den 
Bergweg. Van daar gaat de grens dw8J"8 over 
dezen weg en de daar langs loopende bermelooten 
lange de p;rene tneechen de kadastrale perceelen 
gemeente Hillegeraberg sectie A n'". 4477, 4058, 
4056, 4060, 4264, sectie C n°•. 2ó71, 2505, 
2507, 2568 ·en 2563 eenerzijds en die der per
ceelen gemêente Hillegeraberg sectie A n••. 4580, 
4265, sectie C n••. 2572, 2508 en 2665 ander
zijds, om dan verder in oostelijke richting de 
noordelijke grens te volgen der kadastrale per
ceelen gemeente Hilleger1berg sectie C n••. 2665 
en 2642 tot den Spiegelnieserweg en eindelijk in 
het verlengde van de noordelijke .grens van ge

noemd perceel sectie C n°. 2642 over dezen weg 1 

te gaan tot de bestaande grens tll.88Cben de ge

meente :Rotterdam en .E(illegeraberg. · 
2. De pverganll' van grondgebied, die het gevolg 1 

, ie van deze grensverandering, heeft plaat& op 
1 Januari 1904. 

3. De gemeente-eigendommen, gebouwen en 
,verken van de gemeente Hillegeraberg op het af 
te scheiden grondgebied gelegen, gaan met alle 

daartoe behoorendè zaken tot de gemeente &tter
da• over. 

4. Alle kadastrale en andere •tokken, uit
sluitend betrekking hebbende op het,:een volgens 
de artikel~n 1 en 8 aan de gemeente :Rotterdam 
overgaat, worden aan die gemeente nitgekeerd. 

Het bestnnr dier gemeente heeft te allen tijde 
het recht, kosteloos i&zage te nemen van de 
archieven der gemeente Hillegeraóerg en· daarvan 
afschriften en daaruit uittreksels op zijne kosten 
te vorderen. 

5. De kosten van verplrii;ing van behoeftige 
krankzinnigen in gestichten, voor zoover zij tijdens 

. de opneming daarin woonplaats hadden op het 
grondgebied, dat iugevolg~ artikel 1 tot de ~
meente Rotterdam overfl'&llt, komen van 1 Jann
ari 1904 af voor rekening van deze gemeente. 

6. De ingezetenen, geveetigd op het grondgebied, 
dat tot de gemeente :Rotterdam overgaat worden 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den ge
meenteraad en voor de toepassing van artikel 7 der 
Kieswet (Staatabladn°. 66 van 1901) van 1 Januari 
1904 af als ingezetenen dier gemeente beschonwd. 

Voor zoo ver de penonen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de voor 
het loopende jaar vastgestelde kiezerslijst, zendt 
het bestuur der gemeente Hillegeraberg v6ór 8 Ja
nuari 1904 een nittreksel uit die kiezerslijst aan 
het bestnnr der gemeente :Rotterdam. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in laatst
genoemde fl'l!meente voor de toepaBBing van de 
artikelen 20, 21, 25 en 28, tweede lid der 
Kieswet ten aanzien van de in dat nittreksel voor
komende personen gehandeld, alsof zij op de 
voor het loopende jaar vaat~stelde kiezerslijst 
voorkwamen. 

Te beginnen met 1 J aD'llari 1904 worden in 
de tabel, bedoeid in de artikelen 1 en 2 der 
Kieswet door Rotterdam en Hillegeraberg verstaan 
de gemeenten, zooals zij bij artikel 1 dezer wet 
zijn· gewijzigd, vervalt in die tabel Hillegeraóerg 
(Zwaanshals) en wordt daarin voor Hillegeraberg 
(overig deel) gelezen : Hillegeraberg (behalve Ter 
Bregge). 

7. Met ingang van 1 Januari 1904 worden de 
tabel, bedoeld in artikel 127 der Kieswet en de 
tabel A, gevoegd bij de wet van 5 November 1852 
(Staatablad n°_ 197), zooals die gewijzigd is bij 
de wet van 28 April 1897 (Staatablad n°. 111), 
wat Mngaat Je omschrijving der kiesdistricten 
:Rotterdam. I, II en lil gewijzigd, z66 dat deze 
kome te luiden als volgt: 
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Rotterdam 1. 
Het deel der gemeente begrensd door eene lijn, 

loopende van het snijpnnt der aslijnen van de ' 
rivier de Mau en het Boere1tgat ~oor het midden -· 
van laats1gemeld water, van het Oostplein en de 
Oo6tpoort, van daar langs de oostzijde der voor- · 
malige Boezemkolk en over het midden van de 
voormalige Boezembrng en van het Oostvestplein 
tot ·het midden van den Goudichen weg; midden 
over deze straat, het Goudijche pleï'n en den 
Crooswijksohan weg tot aan het zuideinde van 
den Aohter~eg verder noordwaarts op, over het . 
midden van dien weg van de Loge Boezemkade 
en door het midden van de Rotte tot aan de in 
de Ceintuurbaan over dat water liggende spoor
brug; zuidoostwaarts ombuigende ' langa de noord
zijde van de Ceintuurbaan, tot waar deze de' 
vroegere grens van Rotterdam snijdt en vervolgens 
verder oostwaarts op langs die grens tot het 
midden van de rivier de M.atu en door het 
midden van de rivier stroom~fwoarts tot het punt · 
van begin. 

.Rotterdam II. 

Het deet der gemeente begrensd door eene lijn, 
loopende van het snijpunt der aslijnen van den · 
Goudschen weg en het Oostvestplein, westwaarts 
midden door de gracht van den Goudsr.hen singel, 
door de sluis aan het Couwenbnrghseiland en de 
Rotte, vervolgens langs de noordzijde der hnizen 
aan de Galerij, tot in het midden van de Delftsche 
vaart, van daar door het midden van de Schie
kolk en de Schie tot aan de brug in de Cein
tuurbaan, verder noord• en Jaarna • oostwaarts 
ombuigende langs de noordzijde van de Ceintuur
baan tot het midden v,an de Rotte, door het 
midden van dat water, van de Lage Boezemkade 
en den Achterweg tot het zuideinde van dien 
weg, eindelijk over het midden van den Crooe• 
wijkschen weg, het Gondsche plein en den Gond
schen weg tot aan het punt van begin. 

Rotterdam III. 
Het deel der gèmeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpnnt der aslijnen van 
de Leu veha ven en de Leu vebrogsteeg midden 
door die stegen de Schildersteeg tot het midden 
van de gracht van den Schiedamschen Singel; 
van daar noordwaarts midden door die gracht 
tot op den dam tegenover het midden van den 
Binnenweg, daar westwaarts ombuigende over 
het midden no den Binnenweg tot aan de grens , 
der kadastrale ,remeente Delf1luz11e1t, van daar 
langs die grens tot het Oosteiode van Benkelsd ijk; 

langs de westzijde van den overweg over den 
epoorweg van Rotterdam naar Scliiedam en langs 
de noordzijde van dien spoorweg, vervolgens 
noordwaarts de Ceintnnrbaau volgen~e tot aan 
het midden van de brng in die baan over de 
RotierdaJMclie Scliie, van dit punt achtereen

. volgens met het midden van dit water, van de 
Schiekolk en van de Delftsche vaart, samen• 
vallende tot ~nove1' het Stokvischverlaat; van 
daar langs de noordzijde der huizen aan de 
Galerij midden door de Rotte tot ~nover het 
midden van de Tweede Lombardstraot; van dnar 
net midden van die 1traat en van de Eerste 
Lombardstraat volgende tot het midden van de 
Boerenvisehmlll'kt, en midden over de Boeren• 
viochmarkt en de Korte Torenstraat tot het 
_midden van de Delftsche Vaart; van daar midden 

· over het Spni en de Vlasmarkt tot het midden 
van de sluis .het Spni"; vervolgens van daar 
midden door de Steigergracht en de Leuvehaveu 
tot het pnnt van begin. 

8. Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 1904 in de gemeente Hitlegeraberg 
.'llijn ingeBChreven en ~vestigd zijn op het grond
gebied, dat van die gemeente naar de gemeente 
Rotterdam overgaat, is artikel 21 der Militie
wet 1901 (Staat,blad n°. 212 van 1901) van 
toepassing. Voor de toepassing dier wet en der 
te harer nitvoering gegeven voorschriften blijven 
zij mitsdien beschouwd worden als militieplich• 
tigen van eerstgenoemde gemeente. 

Zij, die in de gemeente Ifillegen/Jerg voor
komen in het register, bedoeld in artikel 122 
van voormelde wet, of in het register, bedoeld 
in artikel 26 der Landweerwet (Staat,blad n°. 160 
van 1901), worden voor zoover zij gevestigd zijn 
op het grondgebied, dat van die gemeente naar 
de gemeente Rotterdam overgaat, op het register 
van laatstgenoemde gemeente overgeschreven. 

Op hen, die tot de schntterij van de gemeente 
Hillegenberg behooren en gevestigd zijn op het 
gronclgebied, dat van die gemeente nalll' de ge• 
roeente Rotterdam overgaat, is 1trtikel 27 eerste 
lid, der wet van 11 April 1827 (Staalsblàdn°. 17) 
nn ·toepa88ing met dien verstande, dat de daarbij 
voorgeschreven kennisgeving door hen niet wordt 
gedaan. 

9. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 7 
der wet van 24, Mei 1897 (Staat,blad n°. 156 
daalt de uitkeering krachtens artikel l dier wet 
voor de gemeente H,llegersbe,-g niet beneden het 
bedrag, dat verkregen wordt door het getal der 

22• · 



MO 30 NOVEMBER 1903. 

inwoners dier gemeente op 1 Januari 1898 te 
deelen op de som, bedoeld in artikel 7, lst.e lid 
dier wet en de uitkomst' te vermenigvuldigen 
met het aantal inwoners, dat bij den overl(&ug 
van groud11:ebied op 1 Januari 1904 in die ge
meente overblijft. 

10. Te beginnen met l Januari 1904 worden 

in de Tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 
16 April 1896 (Staata!Jlad n°. 72), gewijzigd bij 
artikel 2 der wet van 2 Juni 1900 (Staats/J/,ad 
n°. 77) en bij artikel 10 der wet van 21 Oct.o• 
ber 11102 (Sfaat,ólad n°. 188), door .Rotterdam" 
en .Hitlegl!f"1!Jerg" verstaan de gemeen ten, zooals 
zij bij ,artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd, vervalt 

in die tabel in de derde kla.sse: .Hilleger1óerg 
{Zwaanshals)" en wordt in de zesde klasse voor: 

.Hillegeraóerg (overig deel)" gelezen : .Hillegers
berg (behalve Ter Bregg~)". 

11 . Deze wet treedt in werkin!( met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 30aten November 
1903. 

(get.) W I L H E L M I N A •. 
Ve Miniater flan Binnenlandse/ie Zaken , 

{get.) KUYPER. 

Ve Minuter 11an Finaneië11, 
(get.) HARTII: VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg. 16 Dec. 1903.) 

30 Noot!tlCber 1903. Wn, tot wijziging van de 

grena tuuchen de gemeenten Schoterland, 

Weatatelling111érf en Ooautetti"flwerf. S. 288. 
Wr~ WILHELMINA, J:NZ • • . doen te weten : 

Alzoo Wij. in overweging genomen hebben, dat 

• het wenschel ijk is , de grena tuaschen de ge 
meenten Schoterland, We,utéllingwer / en Ooat• 

atelli"flwerf te wijzigen; ' 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. De grens tusschen de gemeenten Schater• 

land en Weatstelli11gwerf wordt veranderd als 

volgt: 

Beginnende in het midden van de Tjonger 
bij een -punt, liggende in het verlengde van 

het midden van een wijk of -vaart zijnde· de 

scheiding tuaschen de perceelen 1244 ec. 1246 

van sectie D der kadaatrale gemeente 0..detrijne, 

loopt de grens in zuidoostelijke richti~ lang& 
de scheiding tuuchen de ,perceelen Oudetrijne 

sectie D 2791 en 2792 zijnde het hierbovenge

noemde verlengde van de scheiding tusschen de 
perceelen Oudetrijne sectie D 1244 en 1245 tot 

den zuidkant van de gekanaliseerde Tjonger om 
dien zuidkant te volgen tot de scheiding tuBBOhen 
de perceelen 4641 en 4642 van sectie B, van 

de kadaatrale gemeente "fY<1l11ega onder We1t1tel• • 
li-,tDer /, ligge~de die scheiding in het verlengde 
van de westelijke Kfens der perceelen 3631, 37 42 
van Mllltie C van de kadastrale gemeente Mildam 
onder Sclwterland 

2. De grens to&schen de gemeen ten °<"clioterland 

en Ooat1tilli11gwe1f wordt veranderd als volgt: 
Van de scheidin~ 1.usschen de perceelen kadaatrale 

geme.,nte Voloega sectie B n°. 4641 en 4642 af 

volgt de grena aan den zuidkant van het 'l'j011gt1r• 
kanaal, ombuigende langs den zuidkant van het 
bij sluis I behoorende SpMikanaal verder den 
zuidkant v11n het Tjongerkanàal tot de scheiding 
tusschcn de perceelen 3044 en 3045 van aectie A 

van de kad11Btrale gemeente Makki"fla onder 

Oo1tatelli"fltDer f om vervolgens noord waart~ te 
gaan langs de scheiding tllll8Chen laatstgenoemde 

perceelen Makkinga· A 3044 en 3045 en lange 
die tnaschen de perceelell kadastrale gemeent.e 
Mildam E 3363 en 32M! ten westen en Mildam E 
3364 en 3257 ten oosten, liggende de scheiding 
tuaschen die perceelen in het verlengde van de 

weatelijke grens van het perreel 3046 van sectie 
E, van de kadastrale geween te Milda11, onder 

Schoterland . 

Verder loopt de grens langs de westelijke en 

noordelijke grens van perceel Mildam E 3045 
tot de scheiding tusscheo de per1:eelen sectie 

E 3183 van de kud11Btrale gemeente /Jlilda,n onder 

Schoterland en sectie A 246 van de kadaatrale 

11:emeente /Jonkerl:roek onder Ooatatelli11f1Werf, 
zijnde dit een punt in de be..taande grenascheiding 

tnaschen de 11:emeenten Schoterland en Ooatatelling
wer f van waar de oude grens verder behouden blijft. 

3. De grens tuaschen de gemeenten We1t1tel• 

li"fl'll)l!r f en Oostatelli"flwerf wordt veranderd 

als volgt : 
Van het punt van samenkomst van de grens 

tusschen beide gemeenten aan den zuid~ant van 

het Tjongerkanaal gelegen in het verlengde van 
de westelijke grens van de perceelen n••. 3631 

en 37 42 van sectie C, van de kadaatrale ge• 
rueente Mildam onder Schoterfand op de scheiding 

tuaschen de perceelen 4641 en 4642 van sectie B 

van de kadaatrale gemeente Woloega onder We1t

,t~llingwerf loopt de grens tusschen Ooat- en 

.We1t1tellingwerf zuidwaarts langs de scheiding 

tnBBChen de perceelen Woloega B 4641 en 4642, 

liggende in het verlengde van de westelijke grens 
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van de perceelen Mildam sectie C 3631 en 3742-
hiervoren genoemd, ov.er den kanaalweg en berm
sloot, om vervolgens in zuidoostelijke richting 
den zuidkant van de bermsloot te volgen tot de 
bestaande grensscheiding t osschen beide gemeenten, 
zijnde het noordelijkste punt van de scheiding 
tosechen de pereeelen 1fTolvt1ga sectie B 4424 
ond.er IYe1t.rttJlling11Jerf en kadastrale gemeente 
OldtJIJtJrioop sectie A · n°. 2826 onder ,Ooststel
lingwerf. 

4. De overgang van grondgebied, die het ge
volg ie v1Ln deze grensverandering, heeft plaats 
op 1 Januari 1904. 

5. De gemeente-eigenûommen, gebouwen en 
werken · van een gemeente, V1Ln welke · ingevolge 
artikel 1, 2 of 3, een gedeelte wor.it afgescheiden, 
gaan, voor zoover zij in het af ie scheiden ge
deelte gelegen zijn, met alle daartoe behoorende 
zaken ovér tot de gemeente, bij welke dat gedeelte 
wordt gevoegd. 

6. De kosten van vei:pleging van behoeftige 
krankzinnigen in gestichten, voor zoo ver zij tijdens 
de opneming daarin woonplaats hadden op het 
grondgebied, hetwelk ingevolge artikel 1, 2 of 3 
tot een andere gemeente overgaat , komen van 1 
Januari 11104 af voor rekening van die gemeente. 

7. Alle kadastrale en andere stokken, oit
sloitend betrekking hebbende op hetgeen volgens 
de artikelen 1, 2, 3 en 5 tot een andere ge
meente overgaat, worden aan die gemeente nit. 
gekeerd. • 

Het bestuur dier gemeente heeft ten allen tijde het 
recht, kosteloos inzage ~ nemen van de archieven 
der gemeente, van welke de &fscheiding heeft 
plaats gehad, en van die archieven afschriften en 
daaruit uittreksels op zijne kosten te vorderen. 

8. De ingezetenen gevestigd op het grondgebied, 
dat ingevolge artikel 1, 2 of 3 tot een andere 
gemeente overgaat, worden voor de verkiesbaarheid 
tot leden van den gemeenteraad en voor de toe
passing van artikel 7 der Kieswet (Staatsblad n°. 66 
van 1901) van 1 J~nnari 1904 af als ingezetenen 
dier gemeente beschouwd. 

Voor zoo ver de personen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de voor 
bet loopende jaar va11tgestelde kiezerslijst, zendt het 
bestuur der gemeente, van welke dat gebied wordt 
afgesch~iden, vóór 8 Januari 11104 een uittreksel 
uit die kiezerslijst aan he~ bestuur dér gemeente 
tot welke dat gebied overgaat. 

• Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in laatst
be~oelde gemeente voor de toepassing van de 

artikelen 20, 21, 25 en 28, tweede lid, der 
Kieswet ten aanzien van de in dat uittreksel 
voorkomende personen _gehandeld , alsof zij op de 
voor het loopende jaar vastgestelde kiezerslijst 
voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Januari 1904 worden in de 
tabel bed~ld in de artikelen 1 er. 2 der Kieswet, 
door .&lu,terland" eu • 'flTeststellingwrf" ver
staan de gemeenten, zooals zij bij de artikelen 
1, 2 en 3 dezer wet zij o 11:ewijzigd. 

9. Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 11104 in een · gemeente, van welke 
ingevolge artikel 1, 2 of 3 een gedeelte wordt 
afgescheiden, zijn ingeschreven en zijn gevestigd 
op het grondgebied, dat van die gemeente tot 
een andere gemeente overitaat, is artikel 21 der 
Militiewet . 11101 (Staatsblad n•. 212 van 1901) 
van toepassing. Voor de toepaHing dier wet en 
van de te harer uitvoering gegeven voorschriften 
blijven zij ~itsdien beschouwd worden als militie
plichtigen van eerstbedoelde l(emeente. 

Zij, die in die gemeente voorkomen in het 
register, bedoeld in artikel 122 van voormelde wet 
of in IJ.et register, bedoeld in artikel 26 der Land
weerwet (Staatsblad n•-. 160 van 1901), worden, 
voor ioover zij gevestigd zijn op het grondgebied, 
dat van die gemeente wordt afgescheiden, overge
schreven op het rel(ister van de ~meente, tot 
welke dat gebied overgaat. 

Op hen, die zijn gevestigd op het grond11:ebied, 
da't ingevolge arti\tel l, 2 of 3 van eene gemeente 
tot ee~ ande1·e gemeente overgaat en tot de 
schutterij behooren, is artikel 27, eerste lid, der 
wet van 11 April 1827 (Staatsblad n•. 17) van 
toepassiul( met dien ventande, dat de daarbij 
voorgeschreven kennisgeving door hen niet wordt 
gedaan. 

10. Te beginnen met. 1 Januari 1904 worden 
i~ de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n•. 'f2) door .&Aoter• 
land", • Weststellingwerf" en • Ooststellingwerf" 
verstaan de gemeenten, zooals zij bij de arti
kelen 1, 2 en 3 dezer wet zijn !1:l!Wijzil(d. 

11. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging 

wten en beveleo, enz. 
Gegeven op het Loo, den 30st~u Novem her 1903. 

(get.) W 1 L H EL M I N A. 
De Min. 11an Binnen!. Zaken, (get.) KUYPIIR. 

De Minister van Financiën, 
(get.) ff4RTE VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg. 16 tJec. 11103.) 
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30 Nooem/Jer 1903. Wwr, tot beschikbaarstelling 
van gelden, wegens door het Departement 
van Oorlog gedane ~erstrekkingen , voor den 
dienst van 1903. S. 289. 

Bij deze wet worden de gelden , wegens dooi· 
het Departement van Oorlog gedan~ verstrek
kingen, ten bedrage van/ 141,711.176 in 'sRijks 
schatkist voorhanden, ten behoeve van dat De
partement, tot het doen van betalingen voor den 
dienst van 1903, beschikbaar gesteld en over ver
schillendé artikelen van dien dienst verdeeld. 

30 November 1903. WRT, hondende verklarinit 
van het algemeen nut der onteigening ten 
beho_eve van een spoorweit van Middelburg 

naar JJomburg met een zijtak van Koudekerke 

naar nu"ingen. S. 290. 

30 November 1903. WET, hondende verklarinit 
van het algemeen lint der onteigening voor 
de uitbreiding vnn het station Haarlem en 
de uitvoering van daarmede in verband 
staande werken. S. 291. 

2 Di,cember 1908. B&SJ.UIT, hondende opheffing 
van het verbod van nit- en doorvoer van 
ammunitie en buskruit. S. 292. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog van 10 October 1903, 
Kabinet, Litt. F 79 , en van .Onze MiniPters van 
Marine van 20 October 1903, bnree.n D, n°. 68 
en van Financiën van 23 October 1903, n°. 75, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 30 Augus
tus 1900 (Staat.Jblad n°. 164,); 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 No
vember 1903, n°, 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers van 19 November 1903, Kabinet 
Litt. T 8 7 , varr 23 November 1903, bnrean D, 
n•. 4 en van 28 November 1903, n°. 55, Invoer• 
rechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Het verbod van nit- en doorvoer van 

ammnnitie en buskruit , uitgevaardigd bij het 
Koninklijk besluit van 30 Angnstns 1900 (Staat&

btad n°. 154), wordt opgeheven. -' 
2. Dit besluit tr~dt in 'werking op den tweeden 

dag na dien der dagteekening van het Staat.Jblad 

en van de Staatscourant waarin het is geplaatst. 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 

van Financiën zijn belast met de uitvoering van 

· dit besluit, dat in het Staat.JIJlad en gelijktijdig 
in d~ Staatscourant zal worden geplaatst en waar• 
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 2den December 1903. 
(get.) W IL HEL M IN A. 

De Minuter van Staat, Minuter van Oorlog, 
(get.) J. W. BERGANSIUS, 

De Mi1tûter van Mari1tt1, (get.) ELLIB. 

ne Minuter van Financiëtt, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1903,) 

5 December 1903. WET, houdende o.anvulling 
en ~ijziging van eenige bepalingen· der Mi
litiewet 1901 (Staat.Jbtad 1901, Ö0

• 212), 
aangevnld

0 

bij de wet van 20 Juni 1902 
(StaatslJkztl n°. 119). S. 293. 

Bijl. Ha,uJ. 2• Kamer 1903/04, n°. 57, 1-11. 
Ha,uJ. id. 1903 /04, IJladz. 325-342, 344-349, 

352-368. 
Hand. 1 • Kamer 1903/04, bladz. 14-16, 18, 

21, 83. . 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doe~ te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige bepalingen der Militie
wet 1901 (Staat.Jblad 1901, n9. 212), aangenld 
bij de wet van 20 Juni 1902 (Staat.JIJladn°. 119), 
aan te vnllen ea te wijzigen; 
, Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. De Militiewet 1901 (Staat.Jbtad 1901, 
n°. 212), aangevuld bij de wet van 20 Juni 1902 
(Staat.Jblad n°. 119), wordt aangevuld en gewij
zigd ais volgt: · 

Árt. 47, vierde ûnmede. Na den eersten volzin 
wordt als nienwe (vijfde) zinsnede ingevoegd: 

De onderlinge overeenkomst heeft geen gevolg , 
1 °, indien niet zij, die haar hebben aangegaan, 

ten ditnenden dage voor den militieraad zijn ver
schenen; 

2°. indien hij of zij, die vo_lgens de overeenkomst 
tot de dienst zon of zonden zijn aan te wijzen, 
bevonden wordt of worden te verkeeren in een 
der gevallen, vermeld iu art. 46, 1 °. e11 2• ., in 
art. 64 of in art. 5ó; 

3°. indien eene te zijnen of te hunnen behoeve 
gevraagde vrijstelling kan worden verleend, om 
eene der in art. 45, 3°.-6°., BBngednide redenen. 

De tweede en de derde volzin worden de zesde 
zinsnede van het artikel. 

Árt. 50. De tweede volzin wordt vervangen 
door het volgende : 
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Hierbij geldt het bepaalde bij de vier.te 1insnede, 
bij de vijfde zinsnede snb 1 •. en 2°. en bij de 
zesde zinsnede VILn nrt. 41/. 

Àrt. 53. In den aanhef vervalt de vermelding 
• vóór 1 September 181!8". 

Árt. 74 wordt gelezen als volgt: 
Voor den militieraad moeten verschijnen: 
1°. behoudens het f!:"V&l, bedoeld in art. 11, 

tweede zinsnede, of in art. 7ó, de lotelingen, die 
vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid 
of gebreken ; 

2°. de lotelingen, die vrijstelling verlangen 
wegens gemis van de gel'Orderde lengte; 

3°. de lotelingen, die onderling de overeenkomst 
hebben aangegaan, waarvan sprake is in de vierde 
zinsnedè van art. 47 en in den tweeden volzin 
van art. 50. 

Árt. 95. Aan het artikel worden twee zinsneden 
toegevoegd, luidende: 

Hetgeen in de vorige zinsneden is bepaald ten 
aanzien der oproeping van tot de dienst auu
gewezen lotelingen, die naar het hnn bij de 

loting ten deel gevallen nummer moeten worden 
afgeleverd, geldt niet met behekking tot hen, 
die reeds in vrijwillige krijgsdienst zijn, of door 
wie op grond van de eerste zinsnede v,m art. 113 
ontheffinp: van de · werkelijke dienst is gevraugd. 

De inlijving van de hier bed'l!:lde lotelingen ge
schiedt naar door Ons te geven voonchriften . 

Zij, die, ter aflevering opgeroepen tep:en een 
ander tijdstip dan overeenkomstig art. 96 onder 
1°. en 2°. uungewe~en ia, binnen den door Ons 
bepaalden tijd aanvrage hebben gedaan om inge
volge de eerete ziosnedé van art. 113 van de 
werkelijke <!ienst te worden ontheven, behoeven, 
zoolang op hunne aanvrage niet is beschikt, niet 
op den tijd , in den hno hezor11:den oproepings
brief aanged nid, ter aflevering op te komen, Wordt 
de gevraagde ontheffing verleend, dan gelden ten 
aanzien van hnnne inlijving de voorschriften be
doeld in den laatsten volzin der vorige zinsnede. 
Wordt hunne aan vrap;e om ontheffing niet inge• 
willigd, dnn worden zij op nien w ter aflevering 
opgeroepen. 

.Art. 96. Aan de l11:1tste zinsnede wordt een 
· volzin toegevoegd, luidende : 

Worden echter de ingelijfden bij deze corpsen 
wegens bijzondere omstandigheden dadelijk na 
hnnne inlijving met verlof gezonden, dan wordt 
de bij art. 107 bepaalde duur gerekend van 
den dag van opkomsi onder de wapenen tot 

eerste oefening. 

Àrt. 99. Aan het artikel wordt eene zinsnede 
toegevoegd, luidende : 

Indien, wegeus de inlijving, krncbtens dit artikel, 
vnn een loteling in het jaar, volgende op dat van 
de ligtinp:, wu"rt.oe hij naar zijn leeftijd behoort, 
een voor de Jigtiog van eerstbedoeld jaar inge• 
schreven broeder rnn dezen niet op grond van 
art. 46 van de dienat kon worden vrijgeeteld, dan 
wordt de jongere broeder, zoo deze het verlan·gt, 
nit de dienst ontslagen zoodra de oudere broeder 
bij de militie is in,relijfd, mits deze op het tijdstip 
dat op de aanvroge om ontslag wordt beschikt, 
niet in het genot is van ontheffing van de werke
lijke dienst. 

Àrl. 102. In plaats van .artt. 9ó, tweede zin
suede, eersten volzin en derde zinsnede, 97 en 118", 
wordt gelezen: .artt. 95, 117 en 98". 

,/.rt. 103. Aan het artikel wordt eene zin;;nede 
toegevoegd, 1 nidende : 

A"n ter aflevering opgeroe-pen militiepligtigeo, 
die tijdens de oproeping hun gewoon verblijf 
bniten het Rijk hebben, wordt, indien blijkt dat 
zij niet of niet genoegzaam bij magte zijn ·de reis 
van hunne verblijfplaats n11ar de voor bonne afle
vering • bestemde plaats te bekosti,ten, naur door 
Ons te stellen re~len eene tegemoetkoming in 
de ko3ten van deze reis ten laste van ·s Rijks kns 
toegekend. De nitbetalîng der tegemoetkoming 
ge,ichiedt naar voorschrif1 en van Onzen Minister 
van Oorlog, zoo de militiepligtige bij de militie 
te land wordt ingelijfd, van Onzen Minister van 
Marine, zoo hij bij de zeemilitie wordt ingelijfd • 

.Art. 110 wordt gelezen als volgt: 
Wanneer het ter handhaving of tot herstel van 

de openbare rnst of orde, tot nitvoerio~ van 
wettelijke voorschriften of om andere overwe)(ende 
red.enen· noodil{ is; kan door. Ons worden bevolen, 
dat de ingelijfden bij de militie te land, die 
laatstelijk ·den bij art. 107, art. 108 of art. 101! 
bepaw.den tijd onder de wapenen hebben doorf!'I!• 
bragt, onder de wapenen worden gehouden of 
geroepen. 

Is dit on voldoende, dan kan door Ons worden 
bevolen, dat de ingelijfden bij de militie te land, 
die met verlof zijn, voor zooveel noodig, te gelijk 
of voor een deel, onder de wapenen worden ge• 
roepen, U1et dien verstande, dat bij gedeeltelijke 
oproeping, de oproeping van hen, die tot eeoe 
jongere Jigting bebooren, steeds aan die der daar
opvolgende ligting voorafga. 

Binnen zes weken nadat 'bovenbedoelde inge• 

lijfden ingevolge de bepaling van de vorige zin• 
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sneden onder de wapenen zijn gebonden of zijn 
geroepen, wordt door Ons een voontd van wet 
aan de Staten-Generaal gedaan, om het onder de 
wapenen blijven van die ingelijfden zooveel ooo
dig te bepalen. 

.J.rt. 112. In pluu vuo • wordt znlks vergund", 
wordt gelezen: .kan znlks door of vanwege dien 
Minister worden vergond". 

.J.rt. 118. De laatste zinsnede vervalt 
Tu88Chen artikel llS en artikel 114 wordt een 

nieuw artikel ingevoegd , luidende : 
Árt. 1136û. Indien blijkt, dat tengevul1re van 

het verblijf onder de wapenen of in werkelijke 
dienst v11n een ingelijfde bij de militie, door het 
gezin, waartoe deze behoort of waarin bij is opge• 
nomen, of door den persoon of de personen, in 
wiens of in wier levensonderhond hij voorzug of 
hielp voorzien, zonder gjjne aanwezi{ól'heid niet of 
niet voldoende in eigen onderbond kan worden 
voorzien, dan wordt aan dat gezin, aan dien per
soon of 11&0 die personen, naar door Ons te stellen 
regelen, voor eiken dag, dien de ingelijfde onder 
de· wapenen of in werkelijke dienst is, op hun 
verzoek nit 's Rijks ku eene vergoeding tQegekend 
van ten hoo1tBte één° gulden, tenzij dooF Onzen 
Minister v.an Oorlog, zoo de ingelijfde tot de 
militie te land behoort, of door Onzen Minister 
van Miu-ine, zoo de ingelijfde tot de zeemilitie 
behoort, nan Ons wordt voorgesteld, den ingelijfde 
van de werkelijke dienst te ontheffen en deze ont
heffing door Ons -wordt verleend. 

De nitbetaliug der vergoeding geschiedt naar 
voorschrif1 en van Onzen Minister van Oorlog, 1,00 

de ingelijfde tot de militie te land behoort, van 
On~n Minister van Marine, zoo hij tot de zee-
militie beb~ort. · 

.Art. 114. Derde pfUf&ede. ln plaats V11n .art. 
107" wordt gelezen: .artt. 106, 107 .'' 

De laatst!l twee zinsneden van het artikel ver
vallen, 

.J.rt. 188 wordt gelezen als volgt: 
De verlofganger der militie, die niet voldoet 

aan eene oproeping voor de werkelijke dienst, 
wordt nis deserteur behandeld, nadat tot zijne 
afvoeri n,11: als desertenr de last is verstrekt door 
Onzen Minister van Oorlog, zoo de verlofganger 
tot de 11\ilitie te land behoort, door Onzen Mi
nister van Marine, zoo de verlofganger tot de 
zeemilitie behoort, • 

·Tu•schen de 11rtt. 141 en 142 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende als Tolgt: 

Art. 1416ia. Wanneer het ter handh11ving of 

tot herstel van de open bare rnst of orde, tot uit
voering v11n wettelijke voorschriften of om andere 
overwegende redenen noodig is, kan _door Ons 
worden bevolen, dat de ingelijfden bij de zeemilitie, 
die in werkelijke dienst of met verlof zijn, voor 
zoovt"el noodig, te ,11:Ciijk of voor een deel, in 
werkelijke dienst worden gebonden of geroepen, 
met dien verstande, dat bij gedeelte] ijke oproe
ping, de oproeping van hen, die tot eene jon~re 
ligting behooren, steeds ann die der daaropvoli,:.inde 
ligting vooraf?. 

Binnen z•• weken nlldnt bovenbedoelde inv;e• 
lijfden ingeçoJge de bepaling van de vorige zinsnede 
in werkelijke dienst zijn gehouden of zijn )l:Croe• 
pen, wordt. door Ons een voorstel van wet nan 
de Staten-Generaal gedaan, om het in werkelijke 
dienst blijven van die ingelijfden zooveel noodig 
te bepalen • 

.,/rt. 148. In plaats vun • wordt znlks vergund", 
wordt gelezen: .kan rnlks door of vanwege Onzen 
Minister van Marine worden v~nd". 

2. Deze wet treedt in werking op 10 Decem
ber 1903, met uitzondering van de bepaling be
trekkelijk art. 96, van de Militiewet 1901, welke 
met l Maart 1904 in werking treedt. 

Lesten eo bevelen, enz. 
Gegeven. op het Loo, den 5den December 1903. 

(9etJ W I L H EL MI N A. 

ne Mittiater 11an Staat, Mittiater van Oorlog, 
<,et.) J . W. BKRGANsrns. 

lJe Miniater 11an Mari-u, (get.) ELLIS. 

De Mittufer IIQII Bin11enlawche Zaken, 
<,et,) KuYPKB. 

(Dïtgeg. 9 Dec. 1903,) 

7 lJece•óer 1903. WBT, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in ZuidhoUand. S. 2114. 

Bij deze wet wordt tot l Januari 1909 be
krachtig.! de heffing, met inganll( van l Januari 
1904, ten behoeve van de provincie Zuidhollnnd, 
vnn brnggeld voor den overtocht van de brng 
over de Onde Maas, verbindende de Hoekscbe 
Waard met "het eiland IJsselmonde. 

7 DecemlJer. 1903. WET, tot bekracbtigiogeener · 
provinciale heffing in Zuidholland. S. 295. 

Bij deze wet wordt tot 1 Januari 1909 be
krachtigd de heffing, met ingang v11n l Januari 
11104, ten behoeve va!I de provincie Znidholland, 
van rechten voor het bevaren van de Gouwe. 
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7 December 1903. WET, tot bekrachtiging eener 
• provinciale heffing in Zuidlwlland .. S. 296 . 

Bij deze wet wordt tot 1 Januari 1909 be
krachtigd de heffing, met ingang van 1 J annari 
1904, ten behoeve van de provincie Znidhol1110d, 
van rechten voor het gebruik van be t acheep-
vaartkanaal .tns9chen Rijn en Schie. · 

7 December 1903. WET, tot wijziging van het 
r,ij.fde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 297. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
vnn dit hoofdstuk: 

a. r,erkoogd: 

.J.rt. 140 met/125,000. 

.J.rt. 203 met/ 1,150. 
b. r,erminderd: 

.J.rf. 142 met/ 11,850. 

.J.rt. 202 met/ 8,700. 

.J.rt. 204 met/10,000 . 

,M. 158 met/ 133,000 . 
Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 

verm,inderingen wordt het totnal der lide Afd. 
van dit hoofd11tnk r,erkoogd met / 118,160; dat 
der 8ste Afd. r,erlloogd met / 9,860; dat der 
9de Afd. r,erlwogd met f L0,000 en dat der 
6de Afd. r,ermiwrd met/ 188,000. 

7 Dece111!Jer 1903. WET, tot verhooging van de 
begrootipg vnn uitgaven der Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1902. S. 298. 

Bij deze wet :.Vordt na verhooging vnn eenige 

artikelen het eindcijfer nrlwogd met / 2905. 

'l December 1903. WBTTE!f, tot bekrachtiging 
van provinciale belastingen. S. 299-30\l . 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heffing ten behoeve der provinciën: 

Jvoordbrabant: van t,oee en t11Ji.tig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelaating op de gebouwde 
eigendommen en van r,ièr ,m t11Jintig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 1904, en van Mgentin 

· opcenten op de hoofdsom vnn de belnatiog op het 
personeel over 11)04. S. 299. 

Gelderland : van zeven opcenten op de hoofdRom 
vnn de grondbel,Lsting op de gebonwde eigen
dommen en vnn r,ij/ opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebon wde eigen• 
dommen over 1904 , en van wgen opcenten op 
de hoofdsom vnn de beluting op het penoneel 
over 1904. S. 300. · 

Zuidk.olla,ul: van elf opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelnating over 1904, en van acht 

opoeoten op de hoofdsom van de belasting op 
het penoneel over 1904. S. 301. 

Noordlwlland: van negen opcenten op de hoofd
som van de grond belasting over 190 l,, en van 
zer,en opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het penoneel over 1904. $. 302. 

Zeeland : van acht en twintig opcenten op de 
hoofdoom van de grondhela1ting op de gebouwde 

eigendommen en van ze• en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelastin11: op de ongebon wde 
eigendommen over 1904 , en van een en ttcin,ig 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het penoneel over 1904. S. 303. 

Utrecht: vnn negen en een kalr,en opcent op 
de h~fdsom van de grondbelasting over 1904, en 
van negen en een kalDen opcent op de hoofdsom 
van de belasting op het personeel over 1904. S. 304. 

Frieûand: van twee .,m dertif1 opcenten op de 
hoofdsom vnn de grondbelasting over .1904, en 
van drie et• t1Dintig opcenten op de hoofdsom van 

· de belasting op het personeel over 1904. S. 305. 
Ouerijuel : van r,eertien opcenten op de hoofd

som van de grondbelasting over 1904, en van 
r,11ertien opcenten op de hoofd110m van de be
lasting op het personeel over 1904. S. 306. 

Groningtm: van ze, en dertif1 opcenten op de 
hoofdsom vun de grondbelasting over 1904, en 
van twee en fH!ertig 'en een kalven opcent op de 
hoofdsom van de belaating op het personeel over 
1904. s. 307. 

Drentke : van ,ier en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over l ll04, en 
van een en tt/JÏntig opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over 1904. S. 308. 

Limln,rg: vàn zecentin opcenten op de hoofd. 
som van de grondbelasting op de gebonwde eigen
dommen en van t,oi,itÎfl en el!fi kalr,en opcent op 
de hoofdsom van de grond be)astiog op de onge
bouwde eigendommen over 1904, en van r,ij/tu,, 
opcenten op Je hoofdsom van de belasting op 
het personeel over 1~06. S. 309. 

Al dtze ,retten vangen aan te werken met den 
hten Janna.ri 19041. 

Lasten en bevelen, enz. 

GeJEeven op het Loo, den 7den December 1908. 

(get.) W I L Jl E L M J N A. 

De Mini.ter r,an Binnenland•cke Zaken, 

(get.) KuTPB:R. 

( Uitgeg. 24 Dec. 1903,) 
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1 December 1903. Wn, tot wijziging van het 
Mgende hoofdstuk der Staatebegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 310. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdatak: 

a. oerlwogd: 
Árt. 8 met/ 1180.-. Àrt. 11 met/ 62,200. 
Àrt. 30met/ 1,800.-.Àrt. ó7met/ 22,000. 
Àrt. 62 met/ 30,000.-. Àrt. 69 met/ 24,000. 
Àrt. 79 met/ 55,000.-. Àrt.103 met/ 3,700. 
Àrt.104met/ 1,1100.-. Àrt.117met/ 5,000. 
../rt. 120 met/ 2,400.-. Àrt.121 met f 2,672. 
Àrt.123 met/ 4.,600.-. Àrt.134 met/ 5,900. 
J.rt.135 met/ 27,000.-. Àrt.136 met/172,000. 
bt.138met/2ó9,000.- Àrt.142met/ 2,330. 
Àrt.145 met/ 20,306.94• .l.rt. 153 met,f 6,000. 
Àrt.158 met/ 1,700.-. Àrt.169 met/ 1,100. 
Àrt.238met/ n,ooo.~.Àrt.239met/ 1,000. 
Àrt. 246 met/ 5,000.-. Àrt. 247 met/ 35,1110. 
Àrt. 248 met/ 84,000.-. .4rt. 255 met/ 6,000. 
4rt.274met/ 1,600.-. Art.275met/ 9,500. 
.4rl. 277 met/ 1,500.-. 

IJ. ingelaacl,,t: 
Àrt. 70bi.r. Tot de dienstjnren 1892 en 1893 

beboorende .vordering van F. H. JoSBPR te Utrecl,,t 
wegens den laatsten termijn en meer werk bij he; 
houwen van een stoomwatermoleu op den Ouden 

Zederik te ..Jmeide volgens bestek n°. 177 dienst 
1890/1892 / 7,800.-. 

.Art. l35bi8. Tot afgesloten dienstjaren beboo
rende vorderingen van de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staat88poorwegen we!{ens do(!r haar 
bij voorschot betaald aandeel van den Staat in 
de kosten van uitbreiding van. het station 
'l'ülnvg I 10,000.-. 

Art. 282bi.,. Toeluge aan P. G,U.DB, wegens 

een hem in den dienst overkomen ongeval /500.-. 

c. verminderd: 

Àrt. 36 met/180,000.bt . . 70 met/ 52,000.-. 
ht. 80 met/ 36,602 . .Art.139 met/ 30,536.94• 
.4rt. 147 met/ 4t00,000.Árt. l70 met/140,900.-. 
.4rt. 201 met/ 12,000.Àrt. 243 met/ 17,000.-. 
Àrt. 249 met/ 10,000.bt. 253 met/ 5,150.-. 
.4rt. 258 met/ 10,000.ht. 260 met/ ó,000.-. 
Art. 262 met/ 33,000 . .drt. 272 met/ 11,100.-. 
ht.28lmetf 500. 

Tengevolge van het vorenstaande wordt het totaal 
der 3de Afd. fJerlwogd met/ 180,600.- , dat der 
7de Afd. met / l,500,- en dat der 4de Afd. 
verminderd met.f 182,100.-. 

7 December 1908. Wrr, tot verhoopng en aan
vnllfog van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dien,tjaar 1903. S. 311. 

Bij deze wet wordt art. 35 fJerlioogd met 
/ 4.71,500.-. 

Tneschen de artt. 35 en 36 wordt een nieuw 
artikel ingelascht, luidende: • 

.4rt. 3öbi.r. Aanleg van bekadingen langs de. 
noordzijde van het benedendeel der nieuwe rivier 
de Haai, tasschen Keizerneer en het Spijl:erboor 

f 55,000-• 
Tengevolge van voorschreven verbooging en 

aan vnlling wordt het totaal der 2de Afd. als· 
mede het eindcijfer r;ernoogd met/ 526,ilOO.- . 

7 December 1908. Wrr, tot aanvalling en ver- · 
hooging van het tJiertle hoofdstuk der Staats• 
begrooting voor het dienftjaar 1903. S. 312. 

Bij deze wet wordt na verhoo!(ing van een 
artikel en toevoeging van nieuwe artikelen , het 
totaal der I.te Afd. van dit Hoofdstnk nader 
vastgesteld op / 167,686.66; en het eindcijfer 
op / 6,958,099.16. 

7 December 1908. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat art. 1 F van het Koninklijk besluit van 
21 Januari 1897 (Staatsblad n°. 46) is on
verbindend , vermits deze bepaling verder 
gaat dan art. 4 der Arbeidswet toelaat, zoowel 
omdat het gevaar, waaraan de jeogJige per
sonen moeten blootgesteld zijn, in verband 
wordt gebracht m_et de plaatsing der werk
tuigen en niet met den arbeid, die daaraan 
verricht wordt, als omdat niet enkel bepaalde 
soorten van arbeid, maar elke arbeid ter 
plaatse, waar zich de omschreven werktuigen 
bevinden, Yerboden · wordt. 

Het bedoeld KQliinklijk 6e8luit i8 tJeroangen 

door dat oan 16 ·Maart 1903, S. 83, 111elk /Je1luit 

onder art, 12 F eene gelijklvidende bepaling in
llovdt, au art. 1 F oan laet Koninklijk /Jelluit 

oan 21 Ja11,u,:-i 1897 (Staatablad n". 4.6.) . 
De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van CB888tie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie; 
Schending of verkeerde toepassing van art. 4 

van de wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48), 
doordien is toegepa1t art. 1 F van het Koninklijk 
beelnit van 21 Januari 1897, welk artikel niet 
steunt op de wet; 
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Ourwegende, dat den requirant bij dagvaarding 

in de tweede plaats is ten laste gelegd, en bij 

het beklaagde von~ie ale wettig en overtnigend 

bewezen aangenomen, dat hij als hoofd en be• 
etunrder van de Nederlandsche Meubel- en Hont

warenfabriek te Zaandam, den 4, Maart 190S, 
den toen 14.-jarigen J. B. aan eene in die fabriek 
aanwezige scbmûu)achioe, welker riemen eu riem

schijven minder dan 1.80 M. van den werkvloer 

verwijderd bewegende en gevaar ,-eroorzakende 

waren, arbeid heeft doen verrichten, terwijl ook 

volgens liet oordeel van den inspecteur van den 

arbeid in de 5de inspectie meergemelde riemen 

en riemschijven niet behoorlijk beechut waren, 

voor zoo ver het bedrijf zulks toelaat; 

dat namens ilen requirant ter terechtzitting 

is wmgevoerd, dat hij deswege zou behooren te 

worden ontslagen van rechtsvervolging, daar art. 1 
aanhef en F van het ten · deze in oanmerkin11: 

komende Koninklijk besluit van 21 Januari 1897 
(Staatablad n•. 46) ie onwettig, omdat art. 4, 

van de Arbeidswet de oorzaken van ·d" aldaar 

genoemde gevaren beperkt tot die, voortvloeiende 

uit de wijze, waarop de arbeid verricht wordt, 

en nit de verwerkt wordende stoffen, terwijl art. 1 F 
van genoemd K111,inklijk be,luit !l:6heel onafhan

kelijk daarvan arbeid verbiedt, die door de plaats, 

waar hij verricht wordt, gevaar voor ongevallen 

oplevert; 

dat deze verdediging bij het belilaagde vonnis 

ie verworpen, op grond dat de plaats, waar arbeid 

verricht wordt, in zulk een nauw v~rb_and staat 

met de wijze, waarop dit geschiedt, dat het be

doelde verl!od gezegd kan worden steun te vinden 

in de aangehaalde wetsbepaling; 

0. met betrekking tot het daartel(en gerichte 

middel van oaeaatie ; 
dat volgens art. 4, van de arbeidswet bij alge

meenen maatregel van best.uur o. m. wordt ver

boden een penoon beneden 16 jaren bepaalde 

soorten van arbeid te doen verrichten, op grond 

van de · ~varen, welke die soorten van arbeid 

door de wijze, waarop zij verricht worden, voor 

een persoon beneden de 16 jaren opleveren; 

dat bij art. 1 F van het ten deze toepasselijk 

Koninklijk besluit van 21 Januari 1897 ie ver• 

boden in fabrieken en ·werkplaatsen een persoon 

beneden 16 jaren arbeid te doen verrichten, waar 

minder dan 1.80 M. van den werkvloer ve.i

wijderde, bewegende en gevaar veroorzakende 

deelen ·aanwezig zijn van de daarbij omschreven 

werktuigen, tensij een en ander behoorlijk beschut 

ia, voor zoo ver het bedrijf zo lks toelaat, volgens 

het oordeel van den bevoegden inspecteur; 

dat deze bepaling verder gaat dan de aangehaalde 

woorden der wet veroorloven, zoo wel omdat het 
gevaar , waaraan de jeugdige personen moeten 

blootgesteld zijn, in verband wordt gebracht met 

de plaatsing der werktnigen en niet met den 
orbeid, die daaraan verricht wordt, ale omdat 
niet enkel bepaalde soorten van arbeid maar elke 

arbeid ter plaatse, waar zich de omschreven werk

tuigen bevinden, verboden wordt; 

dat de voorschreven verbodsbepaling de.rhalve 

ale niet berustende op de wet, ie onverbindend 

en het middel van c"88&ti11 mitsdien ~nd is; 

Vernietigt het vonnis door de Arrondissemente

Rechtbank te Haarlem den 3 September 190S 
in deze zaak gewezen, voor zooveel betreft de 

qualificatie, aan hei in de tw~e plaatetenoemde 

feit 11:egeven, en de deswege nitgesp~oken straf; 

Recht doende krachtens art. 105 der wet op 
de R. O. ; 

Verklaart den reqnirant niet strafbaar, en 

Ontslaat hem van alle rechtsvervolging ter 

zake van dat feit. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(W. v. 'TR. 8006.) 

8 J)eeelff6er 1903. WE'l'TBN, houdende natnrali-

aatie van: 

Ca r I An ton Bernard Rob de. S. 31S. 
G u staf S t r ö m. S. S 14.. 
.l On 1\ 8 Be •• es en. s._ 815. 
Mr. Ulbo Jetze Heerma van Voss. 

s. 316. 
Georg Joseph Gr ünning. S. 317. 
Mnrtin Georg Brühl. S. Sl8. 
Joseph Hermann Fen del. S. 319. 
H e i Il r i C h J n I i u 8 s C h a D b. ·s. 320. 
Herman n C ar I E uwen s. S. 321. 
A n t o n i n e E d o u a r d u e V e r b i s t. 

S. 322. 
L ud OV i C u • COC k :r. s. 323. 

N i c o I a u s D a n i e I J o a c h i m V o • s. 
s. 324. 

8 IH1r,,c/Jt!r 1903. BZBLUlT, omtrent vervoer en 

nederlagen van suiker en kandij in het ter

rein omschreven bij art. 162 der Al!l:6ffleene 

wet van 26 Aup;ustue 1822 (Staat,blad n". 88), 
dat gelegen ie binnen de provincie 011erij1sel, 
Li•/Jwg en Noordbra/Jant. S. 325. 
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W11 WILHELMINA, ~-
- Op de voordracht va11 Onzen Minister van 

Financiën van 25 November 1903, n°. 82, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 87 S 3 der Suikerwet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 1 De

cember 1903, n°. 1,7); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 4 December 1903, n•. 89, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Btmig 4rlikel. 

De bepalingen omtrent het vervoer en de neder
lagen van sniker en kandij, welke, krachtens 
art. 87 § 1 en S 2 der Suikerwet, in vet·band 
met het Koninklijk besluit van 7 November 1903 
(St44t3lJlad n•. 2~3), geld~n voor het bij art. 177 

der Algemeene wet van 26 !Augnstns 1822 (8t44t1-

/Jlad n°. 38) omschreven terrein van toezicht aan 
de landzijde worden nitges~rekt tot die gedeelten 

van het in art. 162 de~enoemde Algemeene 
wet omschreven terrein, elke gelegen z_ijn in de 
provinciën OverijsMl, Li '!/ en Noordór@ant. 

Onze Minister van Finaroiën ie belaet met de 
uitvoering van dit bealuit, dat in het 8taatsbl4d 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Jlaad van State. 

Het Loo, den Baten DeCfmber 1903. 

(get .) W Jt H .EL MINA. 

(get.) 
IJe Mit1fter van Financiën, 

HA.BH ivAN T.11:CKLll:NBURG. 

( qtgeg. 13 JJec. 1903.) 

9 December 190h. BBBLU~T, tot vnststelling van 
een bijzonder regleme11t van politie voor de 
ecqeepvaart op de rifiereo beneden Rotter

dam tot in zee. S. *6. 

W1J WILHELMINA, •,z. 
Op de voordrncht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 22 October 
1903, L•. CC, afdeeling Wuter.taat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 181ll'(Maal8• 
blad n°. 69) en op het Algemeen Regl~ment van 
politie voor rivieren, kanjlleq, havens, .alnizen, 

bruggen en daartoe behoorende werken, onder 

beheer vnn het Rijk, vastgesteld bij Koninklijlc 
bealnit vun 13 Angu1tna 18~1 (Staatsblad n°. 158) 

en laatstelijk gewijzigd bij ~oninklijk besluit van 

8 Juli 1897 (Staat11blad n•t 174); 

Den &.ad van State gehoord(adviea van 20 No• 
vember l\lOB, n°. 19); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen voor• 
noemden Minister van 2 December 1903,n•. 185, 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het bij One besluit van 

26 Maart 1900 (Staatsblad n°. 37) vastgesteld 
bijzonder reglement van politie voor de scheep
vaart op de rivieren beneden Rotterdam tot in zee, 
Vllllt te st~Jlen het navol~nde: 

Bijumder regl,,.,,,mt van politie f/OOr dt, 11C/ieep
t1aart op de riflierm /Jeneden Rotterdam 

tot in zee. 

Art. 1. Dit reglemeut is van toepnsaing op : 
a. den llotterdam8clum Water1Deg beneden de 

westelijke grens der gemeente llotterdam, bij de 

westpunt 'der R"igepl44t en het tot den linker 

oever doorgetrokken zuidelijk verlengde dier 
grenslijn ; 

/J. de Noordgeut, Botlek en Brietsclie Jfa48 ; 

c. de monden der genoemde rivieren tot aan 

de lijn, gaande door de uitertonnen. 
2. De schipper van elk zeeschip draagt zorg, 

dat des nachts steeds een man op het dek a11n

wëzig _zij , die de wacht houdt, en die bij het 
aanroepen van het vnartnig door het daartoe be

voegd !l(ezag verplicht is antwoord te geven. 
3. Vaartuigen, waarvoor de golfslag gevaarlijk 

kan zijn, mogen niet dieper tjjn geladen, dan tot 
eene lijn, die bij gehi:el open vaartuigen op 50 c.M. 
onder het boord, en bij vaartuigen die met luiken 

kannen worden gesloten, op 80 c.M. onder het 
boord ligt. 

4. Het is verboden in het vaarwater te ankeren, 
tenzij met vergunning en volgens aan wijzing van 
een der in artikel 88 van het Al!l(emeen Regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, enz. be
doelde ambtenaren van den Waterstaat of van 

het loodswezen. Vnn dit verbod zijn nit~zonderd 
vaartuigen, dienende voor opnemingen en peilingen, 
~rvaartnigen en grondschouwen, werkznam 
in 's Rijk& dienst. 

Zooveel mogelijk moet vermeden worden, dat 
de vaartni!l(t!n dwars van·elkander komen te liggen. 

Het is bovendien verboden te ankeren: 
a. van 200 M. boven tot 100 M. beneden het 

rivierwnnrls verlengde van de as der haven van 
Ma411slr.is ; . 

/J . op een afstand kleiner dan 10 M. llit de 
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assen . der lage dammen, op den oever aanp:ep:even 
door twee rnitbakens ; 

c. op · de plaatsen, waar zoodani11: verbod ·door 
borden is aanp;ewezen. 

Bij het ankeren gedragen de schi11pers der 
vaartnip;en zich naar de aanwijzing der ambtenaren, 
met de handhaving van dit reglement belast. 

5. Het ten anker komen van vaartuip:en moet 
in het alp;emeen, Z?Oveel mop;elijk, aan dezelfde 
zijde van het. vaarwater geschieden. 

6. Met bnskrnit, andere ootplofoare stoffen, 
petrolenm, benzine (naphta) or terpentijnolie p;e
laden vaartnigeo, die gednreode het getijde moeten 
stoppen, mogen niet anders stillip:p;en dan op een 
afstand van ten minste 1000 M. van andere vear
tnigen, behoudens de bevoegdheid van de am bte• · 
naren der Rij kspolitie, om vaartnigen, met pe· 
trolenm of andere oliën geladen, zoo noodi,r, een 
minderen afsten<l te vergnnnen. 

7. Het is verboden , tenzij met vergnnninp: 
van Onzen Minister vau Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, vaartuigen van minder dan 68 d.M. 
diep11ang te leii:gen op de Rijksligp_laats aan de 
dukdalven nabij den bovensten strekdam aan den 
linker oever van het Scneur, beneden Ylaardi11gen, 
alsmede te lossen nit of te laden in vaartuigen, 
welke op die lip:pleets vertoeven. 

Het is ve1•boden, tenzij met vergnnning van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, vaart nip;en van minder dan 78 d.M. 
diepgang te leggen op de Rijksligplaats aan de 
dnkdalven na.bij den rechter oever beneden de 
bergha.ven voor Rijksvaartuigen aan den Boek 
-van Holland, welke dukdalven nader zijn aan
geduid door een bord, waarop het woord .Lig
plaats" gesteld is. 

V aartnigen mogen nooit met trossen, kettingen 
of op andere wijze aan de bove~bedoelde dnk
dal ven worden vastgemaakt. 

Bij het aanleggen moeten door het uitzetten 
van anbrs en, zoo noodip:, door het bezigen van 
een eleepbootje alle voorzorgen worden in acht . 
genomen ter voorkoming ven schade. 

De schipper is verplicht te zorgen, dat het 
· vaartuig, zoolang het eene ligplaats aan de boven
bedoelde dukdalven inneemt., behoorlijk aan de 
'llich bij die dukdalven bevindende meerpalen is 
vastgemaakt, ter beoordeelinp: van de ambtenaren, 
met de hand ba ving · van dit reglement beb1st, op 
wier bevel ook een anker op stroom en achteruit 
een zwaar werpanker moet worden nitgezet. 

De schipper moet in het algemeen, zoowel bij 

dap: als bij nacht, zorg dragen voor het behoorlijk 
bevestigen en vieren op de meerpalen en zorgen 

h oor oordeel kundige ligginp: van het roer. 
Het is verboden m~t een vaartuig langer dan 

vtftien uren op een der beide boven bedoelde 
' lip:plaatsen te vertoeven. In biji ondere omstandip:• 
heden ken de Ingenieur voor het 6de rivier
arrondissement te Rotterdam . een langer verblijf 

' aldaar toestaan. 
8. Het is verboden, tenzij met vergnnninp: van 

Ooien Minister van Wa1erstaat, Handel en Nij-
' verheid, andere vaartnigen dan binnenvoattoip:en, 

welke ontplofbare stoffen te lossen of te laden 
hebben, in de haven aan de Oostpnnt van Rozen

burg te l~n of daarmede in die haven te ver
toe..-en. 

Het is verboden, tenzij met vergnnning van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel• en Nij
verheid, de ankerboeien nabij de oostpunt van 
Rozenburg te bezigen tot het vastmeren van andere 
vaartnigen dan die meer den 100 K.G. ontplof-

. bare stof aan boord, of meer dan deze hoeveelheid 
te lossen of te laden · hebben . . 

Van die ankerboeien mag gêen gebruik worden 
p:emaakt om door het nitbrengen van een troe, 
bij aankomst of vertrek van een vaartuig, te 
zwaaien. 

Veartnigen, wier lengte en diepp:anp: het meren 
aan het znidelijk stel ankerboeien toelaten, mogen 
ni~t op het noordelijk stel meren, tenzij het eersi
genoemde reeds is in~nomen. 

Ged nrende den tijd, dat de h11 ven aan de oost• 
pun.t van Rozefflrg wep:ens uitdieping of uit• 
voerinp: van werken niet gebrnikt kan worden, 
mogen de in het lste lid bedoelde binnenvaar• 
·tuigen aan het znidelijk stel der in dit artikel 

" genoemde ankerboeien meren , zijnde zulks op 
andere tijden niet jte(lorloofd." 

Een vaartujg, vastgeme, rd aan de ankerboeien, 
moet bij dll!l, ter plaatse waar · znlks het best kan 
gezien worden, evenwel niet leger dan 3 M. en 
niet hooger dan 6 M. boven den romp, een aan 
een winkelhaak uitgezette witte vlag van ten 
minste 1.30 M. lanp: en 0.65 M. breed voeren, 
waarin in gued leesbare zw11rte letters het op,chrift 
• Buskrnit" gesteld is. 

Het is verboden, met een veartnig langer dan 
dertig uren aan de boeien te vertoeven. 

In bijzondere omstandighed.en hn de in artikel 7 
genoemde ingeL ienr een langer verblijf aldaar 
toestaan. 

9. Het is verboden, tenzij met vergunning van 
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Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid en behoudens het bepaald~ in het 
laatste lid : 

11. in het veer Brielle-M)uual.u, de Rijksaanleg'. 
plaats op Roteenburg tegenover Maa.r8luu met 
de daartoe behooreode werken, de Rij ksaanlegplaats 
te Maa.r8lui8 met den oostwaarts daartegen gren
zenden basaltmunr, of den Rijksveerdam op Rozen• 
lntrg tegenover Brielle, te bezigen tot het aan 
leggen of vastmaken van vaartuigen, welke niet 
tot den Rijksdienst of tot dien van het ~eer 
behooreo; 

/J. aan den Hoek r,an Holland de berghaveo 
voor Rijksvaartoigeo, den aanlegsteiger langs den 
rechter oever van de Doorgraving aan de oost• 
zijde van die haven en den aanlegsteiger langs 
den rechter oever van de Doorgraving op ongeveer 
800 M. bovenwaarts van de registreerende peil
schaal, te bezigen tot het aanleggen, doen li~en 
of vastmaken van vaartuigen, welke niet tot den 
Rijksdienst of to~ de uitvoering van Rijkswater
staatswerken behooren. 

De Ingenieur, i_n artikel 7 genoemd, kan het 
voor niet langer dan 24 nor gebruik maken van 
de sub a en b genoemde werken vergunnen. 

10. Het is verboden, tenzij met vergunning 
van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, den aanlegsteiger voor de qnaraotaiÓe 
even beneden liet A.111er,g11t te bezigen tot het 
aanleggen of vastmaken van vaartoig~o, we~ke 
niet tot den Rijksdienst of tot de in q uaraotaioe 
liggende schepen behooreo. 

11 . Het is verboden, tot het vastmaken, _ver
halen of aanleggen van vaartuigen te bezigen: 

11. de van lichttoestellen voorziene dukdalven; 
IJ. de niet van borden voorziene dukdalven· 

langs den rechter oever beneden de berp;haven 
voor Rijksvaartnigen aan den .Hoek r,an Holland, 
staande naast en tnsschen de dnkdal ven, bedoeld 
in artikel 7; • 

c. den dukdv.lf nabij den rechter oever boven 
de haven van .Waa,ûuu bij de registreerende 
peilschaal; 

d. het paal werk naar en bij de registreerende 
peilschaàl aan den Hoek ~an Holl11niJ. 

12. Het is verboden gedeelten der lading of 
ballast in het water te werpen, tenzij zulks ver• 
gnnd wordt door den betrokken loodscommissaris, 
io gevallen, waarbij het behoud van het vaartuig 
van het over boord zetten der lading of ballast 
afhangt. 

13 Overtreding van de bepalingen van dit 

bijzonder reglement wordt, vMr zoover daartegen 
niet -bij de wet of bij het Algemeen Reglement 
is voorzien, gestrafi als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig golden, 
de overtreding van artikel 6; 

IJ. met geldboete van ten hoogste honderd golden, 
de overtreding .-an de artikelen 2, 8 en 4; 

c. met geldboete van ten hootzate vijf en zeventig 
golden, de overtreding van de artikelen 7, 8, 9, 
10 en 11; 

d. met geldboete van ten hoogate vijftig golden, 
de overtreding van artikel 5; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
golden, de overtreding van artikel 12. 

Onze Minister van Water•taat, Handel en Nij
verheid is bel86t met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 9den December 1903. 

(get.) W IL H EL M IN A. 

De !,fin. oan fl' aterataat, Handû en Ni,ir,e,-1,eid, 
("get.) DE Mu.&z 0YENS. 

( Uitgeg. 7 Jan. 1~04.) 

14 December 1908. BBSLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent de zeebrieven en jaar
J>ASBen in Nederlandach-IndiiJ. S. 327. 

Wr1 WILHELMINA , BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van den 27sten October 1903, litt. A •, 
n•. 14; 

Den Raad van State gehoord (advie■ van 24 No
vember 1903, n°. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 9den December 1908, 
litt. A', n°. 12; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Koninklijk besluit van 30 Januari 1874 

(Nederland,cA Staaûblad n°. ló, InducA Staau
/Jlad n°. 118), houdende bepalingen omtrent de 
zeebrieven en jaarpassen in NederlandacA•lndiiJ, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 27 De. 
cember 1901 (Nederland.YcA Staatsblad n°. 275, 
lMdilcl, S!aat,/Jlad 1902 n°. 18l1), wordt nader 
gewijzigd, als volgt: 

1 °. In het laatste lid van artikel 3 vervalt het 
woord .altijd" en dat lid wordt aangevnld als 
volgt: 

• In bijzondere gevallen kan daarvan met Onze 
machtiging worden afgeweken." 
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2°. Io artikel 11 sub b en in artikel 28 sub 6 
wordt in plaats van ,niet meer in Nederlandacli 
lttdië" gelezen ,zonder Onze machtiging niet ~ 
Nederlandsch-Indië." 

Onze Minister v11.n Koloniën is belast met d. 
nitvoering van dit besluit, dat in het Staatabla!I 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden· gezonden aan Onze Ministers van Water• 
etaat, Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche 
Zaken en aan den Raad van State. ' 

Het Loo, den Uden December 1903. 

(1et.) W I L H EL M I N A. 
De Mittiater van Koloniën, (1et.) .InENBURG. 

( Uitgeg. 80 Dec. 1903.) 

15 Decem!Jer 1908. MISSIVE van den MinisteT 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro. 
vinciëo, betreffende declaratiën veeziekte. 

Het is mij gebleken , dat de voorschriften, be, 
hoorende bij het Koninklijk besloit van 9 J ooi 1885 
(Staatsblad n°. 126), wat betreft de behandeling 
van hokken of stall~n bij ontsmetting tengevolge 
van een ziektegeval bij vee, niet door iule bur
gemeesters juist worden toegepast. 

Immers daarin wordt o. m.•bepaald, dat houten 
vloeren moeten worden opgebroken en met het 
overige houtwerk van hef hok of den stal , voor 
zoover het niet verbrand of begraven wordt, op 
de gewone wijze dienen te worden gereinigd eo 
ontsmet. 

Meermalen komt het echter voor, dat io gevallen, 
waarin op boveo~noemde wijze moet worden ge
handeld, kosten aan het Rijk io rekening worden 
gebracht wegens vernieuwing of "6rstelling van 
vloeren en ander bontwerk io stallen of hokken - ' 
ala geleverde planken , spijkers, arbeidsloon -
somwijlen tot nog al h°°"" bedragen. 

Vermits no èn de Wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad o0

• 131), èn de reeds genoemde voor
schriften dergelijke uitgaven niet toelaten en de 
Algemeene Rekenkamer dan ook steeds bezwaar 
heeft gemaakt deze te verevenen, is daarop bij 
de verschillende dergelijke gevallen dezerzijds steeds 
de aandacht gevestigd en er op gewezen , dat 
bontwerk , dat om de een of andere reden niet 
voor voldoende ontsmetting vatbaar is, moet 
worden onteigend en getaxeerd, waarna de 1Jolle 
tcaarde daarvan dan aan den eigenaar wordt vugoed. 

Wanneer deze opmerkingen dezerzijds werden 
gemaakt, waren de uitga'l'en reeds gedaan, maakten 

sommige burgemeesters veelal bezwaar, vooral 
wanneer het groote bedragen betrof, deze van 
hnnoe declmtie af te voeren eo · moesten de 
voorgeschoten sommen op een andere dan de 
gewone wijze worden vergoed. 

In verband hiermede verzoek ik U H.E.G. de 
aandacht van de burgemeesters io Uwe provincie 
op deze aangelegenheid te willen vestigen en hen 
uit te noodigen er nauwkeurig op toe te .zien• 

· dat in gevallen, als de in dit schrijven bedoelde, 
geen kosten worden in rekening gebracht voor 
oernintoittg of lieratelling van hokken of stallen, 
en dat , waar geen voldoende ontsmetting kan. 
plaats vinden , het houtwerk worde onkigend 
en geta:i:eerd, waarna de volle waarde aan dea 
eigenaar wordt vergoed. 

De Mitt. van Waterataat, Hattdel en Nijoerlieid, 
(get.) DE MA.REZ 0YENS. 

18 Decem/Jer 1903. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, hondende beslissing dat 
art. 26 der Armen wet ten aanzien der kosten 
van verpleging een recht schept tusschen het 
gesticht dat verpleegt en de gemeente der· 
woonplaats van den krankzinnige, maar geen. 
recht toekent aan een ander, die de kosten 
aan het gesticht heeft betaald, om de door 
hem betaalde •erplegingskosten van de ge
meente der woonplaats van den krankzinnige 
terug te vorderen. 

De Hooge Raad enz.; 
OueN1Jegende: dat blijkens het arrest van het 

gerechtshof te 's Gravenhage van 19 Januari 1903 
. tusschen partijen gewezen, waartegen de cassatie· 

is gerioht, en de daarbij overgenomen overwegingen 
omtrent de feiten van het door het arrest be-

. ,-estigde vonnis der arrondissements-rechtbank te 
Middelbnrg van 13 Maart 1901, de arme krank
~nnige C. Rl!lllilN van 1882 tot 1899 voor reke
Qing der gemeente Ovemnd is ;verpleegd in het 
krankzinnigengesticht te Delft, en deze gemeente 
de kosten dier verpleging krachtens overeenkomst 
lljln dat gesticht heeft betaald, meenende dat die 
krankzinnige haar wettig domicilie te Ovezand had; 

dat in het geschil over de woonplaats dier krank
•jnnige de gemeente Heinkenszand bij Konin.klijk 
li,sluit van 7 Maart 18119 ingevolge art. 70 der 
wet tot regeling van het Armbestuur (wet van 
24 Jnni !854 (Staatdilad n°. 100), gewijzigd bij 
4e =t van 1 Juni 1870 (Staata/Jlad n°. 85) ie 

,ungewezen als de ~mcente, waar het domicilie· 
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van genoemde krankzinnige 1edert 10 Maart 1879 i-liinnigen de gemeente aan te wijzen van welke de 
voortdnrena _is verbleven; stichten en zij die de krankzinnigen daarheen 

dat de gemeente Oveza.od daarop van de gemeente , överbrengen, de voldoening hnnner kosten kunnen 
_Heinkensza'nd heeft gevorderd / 2S50.00', zijnde ,orderen, en het daarom aan het gesticht dat nr• 
(na aftrek der van het Rijk en provincie genoten pleegt en aan hem die den krankzinnige over• 
subsidies en van hetgeen llndenzins is verhaald . s\racht, recht geeft de voldoening der kosten van 
knnnen worden) het bedrap: der door de gemeente verpleging en overbrenging van de gemeeote der 
Ovezand van 1 November 1882 tot 7 Maart 1899 woonplaats te vorderen; 
betaalde ·kosten van verpleging . der genoemde dat het artikel dns ten aanzien der kosten van 
krankzinnige; verpleging een rechts band schept tn&schen het 

en die vordering was gegrond op de verplich- geaticht dat verpleegt en de gemeente der WOOD• 

ting der gemeente, die ala woonplaats der krank- plaats v1&n den krank.innige; doch daarbij !t"eo 
zinnige was aangewezen om krachtens art. 26 der , recht wordt toegekend aan een ander die de kosten 
genoemde wet de verpleginpkosten aan de ge- aan het gesticht heeft betaald om de door hem 
meente Ovezand terug te beta~en; betaalde verplegingskosten v~n de gemeente der . 

0., dat de rechtbank te Middelburg bij haar · woonplaats terug te vorderen; 
gemeld vonnis die vordering niet ontvankelijk dat art. 26 omtrent dergelijk recht van verhaal 
heeft -verklaard , en dat vonnis bij '• Hofs arrest van reeds betnulde kosten niets bevat, en ook 
werd bevestigd; uit de geachiedeois der wet niet blijkt, dat het 

0., dat tegen dat arrest als cassatiemiddelen . de bedoelin11: van den wetgever was een recht van 
zijn aangevoerd : verhaal voor betaalde verplegin11skosten toe te 

1°. Schending of verkeerde toepassing van art. 26 kennen ; 
der wet · van 28 Juni 1864. (Staatsblad n°. 100), dat · art. 26 ' derhalve in het bestreden arrest 
tot regeling van het armbestuur, gewijzigd bij de juist is toegepast, en het ee,~te middel van cas• 
wet van 1 Juni 1870 (Staaublad n°. 86), doordien · satie ia ongegrond; 
bij het beklaagde arrest is beslist, dat de eischer · 0. omtrent het tweede middel van cassatie ; 
niet het recht heeft de door zijne gemeente betaalde dat blijkens 's Hofs nrrest de gemeente Ovezand 
kosten vao verpleging vau eeue arme kruokzinnigll bij de overeenkomst met het krnnkzinnigeo~sticht 
in een krankzinnigengesticht terng te vorderen, en bij het betalen der verplegingskosten niet had 
hoewel volgens het genoemd artikel de kosten uit de wetenschap dat zij voor een ander handelde, 
de verpleging dier arme krankzinnige voortvloeiende doch meende eigen recht en verplichtin11 uit te 
moesten voldaan wordun nit fondsen der gemeente oefenen; en bet Hof, dit feitelijk anonemendP, 
Heinkenszand waar de verpleegde woonplaats bad te recht heeft be6liat, dat de vordering tot terng• 
en hoewel dan ook het arrest aanneemt, dat de!.· betaling dier verplegingskosten niet bp art. 1893 
gemeente Heinkenszand tot betaling der verple-< B. W. koude word~n gegrond; 
gingskosten verplicht it; dat toch om die vordering uit zaakwaarneming 

2°. Schending of verkeerde toepassing der artt . te kunnen instellen wordt vereischt, dat men eens 
1388, 1389, 1390 en 1393 B. W., doordien het anders zaak heeft waargenomen wetende dat het 
beklaagde arrest besliat heeft, dat van zaakwaar• eens anders znak was; 
neming slechts dan eprake kan zijn, wanneer men' dat volgen, art. 1390 B. W, om zaakwaar-
eeos anders zaken waarneemt wetende, dat het de neming aan te nemen noodig is, .dat iemand eens 
zaken van een ander zijn, en dus niet, wanneet anden zaak • vrijwilli!(' heeft aangenomen, dat 
men meent eigen recht en verpliohting uit tè is met den wil om de belangen van eeo ander 
oefenen; waar te nemen, en uit de verplichtingen in de 

0. omtrent het eerste middel van C&88Btie : artt. 1390 en vlg. den zaakwaarnemer opgelegd 
dat een recht van den eiacher om de door de ook volgt, dat hij moest weten eena anders zaak 

gemeente Ovezand aan het krankzinnigeogestich waar te nemen; 
te Delft betaalde verplegingskosten van de gemeenta dat derhalve ook het tweede caesatiemiddel i, 

Heinkenszand terug te vorderen niet uit art. 26 ongegrond; 
der genoemde wet kan worden afgeleid ;- Verwerpt het beroep; en 

dat dit artikel strekt om ter verzekering van Veroordeelt den eischer qq. in de daarop ge· 
de opname en verpleging van behoeftige krank- vallen koi;ten. (W. v. 'T R. 8007 .) 
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21 Decem6er 1908. BESOHIKKING van den Mi• 
nieter van Waterstaat, Handel en Nij verheid, 
betreffende uitreiking van zeebrieven. 

De Minieter van Waterstaat, Handel en Nijver
heid brengt ter kennis van belanghebbenden : 

Onder intrekking der be1cbikking van 23 Sep
tember 11102, opgenomen in de Nederlandacke 

Staat1courant van 26 September d. a. v., o•. 224., 
zullen in het nrvolg voor stoomochepen ~D 
zeebrieven worden uitgereikt, dan nadat zal zijn 
gebleken, dat voor het gebroik van de atoom• 
ketels aan boord il ier acheP!ln akten vnn ver
gnooinit, kraebteua de wet van 15 April 18116 
(Staatsblad n°. 611), zijn verleend en dat ook 
oYerigens aan de voorschriften dezer ·wet, be
treffende het periodiek onderzoek van de atoom
ketela, zal zijn voldaan. 

Tè dien· einde zal bij de aan vraap; om een 
ewatn :zee!Jrw/ moeten worden overgelegd eeoe 
verklaring, op verzoek van belanghebbenden, door 
den betrokken ·ingenieur voor het atoomffezen af 
te geven, waarnit blijkt, dat voor het gebruik 
der atoomke~la, geplaatst in het stoomvaartnig, 
definitieve akten van vergnnniog, of indien deze 
oog niet mochten zijn uitgereikt, voorloopige 
akten van vergunning zijn afge~veo. 

Bij de aanvraag om -een r:ieu,oe" :zemuf zal 
eeoe verklaring als boven bedoeld moeten worden 
overge:egd, houdeade mededeeling, dat de ketel,, 
geplaatat in het atoom vaartuig, op tijd inwendig 
zijn onderzocht en in orde bevonden en wanneer 
het laatste onderzoek heeft plaats gehad. 

VQOr/oopige :zeebriefJen voor etoomvaartnigen 
voor eenig11ins ruimen termijn zollen voortaan 
slechts worden uitgerdkt, wanneer bij de aan
Yr&ag zal worden overgelegd eene verklaring ale 
boven bedoeld, waaruit blijkt, dat voor het ge

brnik der stoomketels, geplaatst in het atoom• 
vaartuig, definitieve akten van -vergnnuing, of, 
indien deze nog niet mochten zijn nitgereikt, 
voorloopige aktllll van vergunning krachten, de 
boveu~noemde wettelijke bepalingen zijn verleend. 

'a Gravenhage, den 2 !eten December 1903. 

De Ki11üter flOOnaoemd, 

(get.) DE Muxz On:Ns. 

22 Decentber 11108. Ba:sLvIT, houdende bealiaaiog 
dat de termijn van art. 35, 2de lid der ge
meentewet, evenals de ter.mijn van appèl in 
art. 38 ia een /11ule, zoodat na het ver-

11103 . 

atrijken daarv11n de besli"ing van den r11ad 
omtreoi toelating van nienw benoemde leden 
niet meer kan vernietigd worden. 

Zie liet besluit flan 12 Dec~mber 181111 , ntet 
betreli:mg tot dm in arl. 35, tweede lid, de,• 

gemeentewet ge1tetdeu terlflijfl. 

W1;i WILHELHINA, BNz. 

Beschikkende : 
l •. op het beroep, iogeateld door den raad der 

~meente Hendrik-Ido-Ambacht tegen het besluit 
van Gedepnteerde Staten van Znidholland d.d. 
3 Aogn1tn1 11108, B. 11.•. 3047, late Afd. , G. S., 
n•. 69, waarbij J. NUGTBllliN alsnog ale lid van 
dien Raad ia toegelaten; 

2°. op de beroepen, inge■teld door den raad 
der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en P. PL.U• 
BIBR WzN. aldaar tegea het besluit van Gedepu
teerde Statllll vu Zuidholland d.d. 24./26 Aug11•· 
tua 1908, B. n°. 3316, late Afd., G. S. o•. 4/8, 
houdende vernietiging ambtshalve van het besluit 
van genoemden raad van ~2 J oli bevorena tot 
toelating van geooomden P. PLAt8JIIIR WzN. als 
lid nn dien raad; 

Den Raad van State enz. ; 
0 verwegen de: dat de gemeenteraad van Hendrik• 

Ido-Ambacht op 22 Juli 11103 besloten heeft, 
P. PLAISIBB W ZN. , op 8 Juli 1903 tot raadelid 
gekozen, tot het 1-idmaatacbap van dien raad toe 
te laten, en tevens J. NuoTBRIIIN, die op den 
16d~n dier maand bij herstemming tnt raad11id 
gekosen was, ale zoodaoip; niet toe te laten op 
!l'rond dat reeds zijn zwoger P . PLAIBIIIIB WzN., 
als lid dier vergaderiDI( was toegelaten en art. 21 
der gemeentewet de toelatintr van J. NVGTBRBN 
dus verbiedt; 

dat een der wethouders, een drietal raadsleden 
en de niet-toegelatene ingevolge art. 38 der p;e
meentewet tege11 het raadsbesluit beswaren hebben 
ingebracht bij Gedeputeerde Staten von Znid
holland, doarbij aanvoerende. dat de niet-toelating 
ten onrechte was geschied, vermita de verkiezing 
van J. NUGTllBIIIN ,trekte ter voorzieninl( in eeoe 
toen reeds beataande vacature, ontstaan door het 
bedanken van B. NuGTBRll:N, die in 11105 aan 
de benrt van aftreding zon zijn geweest , terwijl 
zijn zwager P. PLAISIB& WzN. ia verkozen in 
eene vacature, die eerst met den eenteu Dinsdag 
van September ontstaat; 

d11t Gedeputeerde S~teo hierop bij besluit van 
8 Au,tn1tn1 11103, B. n°. 30,7, late Afd., G. S., 
u0

• ö9, hebben verklaard, dat J. NvGTJ:BBN al■nog 
23 
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als lid van den raad der gemeente Hendrik-[do

Ambacht behoort te worden toegelaten; daarbij 
overwegende, dat in dezen niet moet worden ge
vraagd naar het tijdstip waarop Pr,AISIER en 

NUGTEREN tot leden van den raad zijn gekozen, 

maar dient te worden gelet op het tijds\ip, waarop 
ieder van hen nis lid aan de werkzaam heden van 

den raad zou kunnen deelnemen; dat, waar 

J. NuoTJCRBN, gekozen ter voorziening io eeoe 

reeds bestaande -,acatore, derhalve reeds voor den 

eersten Dinsdag van September eo dus vóór het 

tijdstip waarop de vacature ontstaat, wo.arin voor
zien werd duur de verkiezing van PLAISIER, 

zitting kon nemen, de raad hem had behooren ' 

toe te laten; 

dnt de gemeenteraad tegen het besluit van 

Gedeputeerde Staten van 8 Augustus 1903 bij 

Ons beroep heeft ingesteld, daarbij aanvoerende 

dat door de toelating van J. NuoTEREN en door , 

het besluit tot toelating van diens zwager P. PLAI• 

s11111 WzN,, genomen in de raadsvergadering van 

22 Juli 1908 - tegen welk besluit binnen den 

daarvoor gestelden termijn geen bezwaren zijn 

ingebracht en waartegen men derhalve niet meer 

kan opkomen - een toeetaod io den raad zou 

worden geschapen waartegen art. 21 , late lid, 

der gemeentewet zich verzet ; op welke gronden 

appellant Ons verzo~kt, het bestreden bes] uit van 

Gedeputeerde Staten te vernietigen; 

dat vervolgens Gedeputeerde Stalen een tweede 
besluit hebben genomen, gedagteekeod. 24/25 Au

gustus 1908, strekkende om, met vernietiging 

van het besluit van den raad der gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht van 22 Juli l.i. voor zoo. 

ver dit strekt tot toelating ale raadslid van den 

heer ·p. PLAISIICR WzN., te verklaren, dat ge

noemde heer niet als lid van den raad behoort 

te worden toegelaten ; 

dat zij daarbij hebben overwo!!Cn: dat, waar 

ut. 21 der gemeentewet verbiedt het gelijktijdig 

zitting hebben ,in den raad van de heeren PLAIBIKR 

en NuGTJCREN zoolang tn88Chen hen zwagerschap 

in den bij dit wetsartikel verboden graad bestaat, 

de beer PLAIBIBR W ZN. niet op_ l Septem her a. s. als 

raadslid kan worden toegelaten; dat evenwel uit 

het schrijven van den raad der gemeente Hendrik

Ido-Ambacht , waarbij hij bij Ons tegen de toe

lating van den heer J. NuOTICREN als. raadslid 

in beroep komt, blijkt, dat de raad meent, dat 

de heer P. PLAISIJCR op 1 September als raadslid 

kan worden toegelaten; dnt het, ten eiude,haogeode 

hd beroep op Ons die toelating te weren, mitsdien 

wënechelijk ie het raadsbesluit tot · toelating van 
den beer P. PLAISIJCR WzN. uitdrukkelijk ambts• 

halve te vernietigen ; 
dat voorts de gemeenteraad en P. PLAISIJCR WzN. 

van laatstgemeld besluit van Gedeputeerde Staten 

bij Ons in beroep zijn gekomen, daarbij aan• 

voerende, enz. ; 
0.: dat het raadsbesluit tot 'toelating van 

P. PLAISIBB WzN. bij echrijven van 28 Juli 1908 

aan Gedeputeerde Staten is medegedeeld; 

dat Gedepnteerde Staten den 24 Angnstna 1908 

aan den gemeenteraad bericht hebben gegeven van 
hnn ~oornemen om' ambtshalve omtrent die toé• 
lating uitspraak te doen ; 

dat Gedepnteerde Stuten alzoo den termijn van 

acht dagen, gesteld in art. 85, 2de lid-, der ge• 
meentewet hebben overschreden; 

dat die termijn, evenzeer als de termijn van 

appèl, bij art. 88 l!C&teld, het karakter heeft van 

een fatalen termijn, zoodat na verloop daarvan 

de besliBBing van d.iri. raad niet meer vatbaar ia 

voor vernieti11:ing; 
dat immers , zoodro die termijn verstreken is, 

zood~r dat tegen de bealissiog van den raad be

zwaren zijn ingebracht of zonder dat Gedeputeerde 

Staten aan den raad kennis gegeven hebben van 

hun voornemen om ambtshalve omtrent de be· 

alissiog van den raad uitspraak te doen, de nieuw 

inkomende leden, overeenkomstig art. 88, late 

lid, hunne betrekking kunnen aanvaarden; 

dat nit die bevoegdheid der inkomende leden , 

waaromtrent geen a11der voorbehoud bij de wette• 

lijke bepaliD!!CU wordt aangetroffen, noodwendig 

volgt, dat door het enkel verstrijken van de in 

de artikelen 88 en 86, 2de lid, gestelde termijnen, 

de raadsbesluiten, waarbij. zij als lid van den raad 

werden toegelaten, als in kracht van gewijsde 

gegaan moeten worden beschouwd; 

dat liet besluit van den raad tot toelating van 

P. PLAISIBR WzN. mitsdien reeds in kracht van 

gewijsde was ~n, toen Gedeputeerde Staten bij 

hun besluit van 24/25 Angnatoe voormeld raada• 
besluit vernietigden ; 

dat mitsdien het daartoe strekkende besluit van 

Gedeputeerde Staten moet worden vernietigd; 

dat, on P. PLAISIICII. WzN. tot het lidmaatschap 

van den raad is toegelaten en die toelating niet 

meer kan worden te niet" gedaan, handhaving van 

het besluit van Gedeputeerde Staten tot toelating 

van J. NuGTBRKN - aangenomen dat daartoe 

termen bestaan - een toestand zon eche.ppen, in 

:strijd met art. 21 der gemeentewet; · 
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dat mitsdien ook dit besluit van ·'Gedeputeerde 
Staten moet worden vernietigd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden . en verstaan : 

de ·bestreden beslniten 'van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland , van 8 .Augustus 1908 en 
24/26 ADgnstns 1903 te vernieiigen. 

(Gem.stem.) 

24 Decem/Jer 1903. BBSLUIT, hondende beschik
king op het beroep, ingesteld door J. Rl:lCIJN 
en anderen, leden d~r Varkensverzekering
maatschappij .de Volharding" gevestigd te 
Sluis, tegen de weigering van Gedeputeerde 
Stater, van Zeeland om aan H. C. BA11;:rui:R, 
onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Slwia (kom) vrijstelling te verleenen van het 
verbod, in artikel 36 der wet tot regeling 
van het lager on_derwijs vervat, tot het be
kleeden der betrekking van voorzitter van 
de onderlinge Varkensverzekeringmaatschappij 
.de Volharding". S. 328. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. REKUN en anderen, leden der Varkensver
zekeringmaatschappij 0 de Volharding", gevestigll. 
te Slwi8, tegen de weiu;ering van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland, om aan H. C. BAKKl!:R, 
onderwijzer aan de openbare lagere school te Sl1'ia 
(A:om), vrijstelling te verleenen van het verbod, 
in artikel 36 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs vervat, tot het bekleed.en der betrek
king van voorzitter van de onderlinge Varkens
verzeke.ringmaatschappij .de Volharding"; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen nn bestuur gehoord , adviezen van 
lil Angustns 1903, n°. 149 en 7 October 1908, 
n°. 149/84. 

Op de voordmcht • van Onzen Minister van 
Biuuenlandsche Zaken van 21 December 1903, 
n°. 10662, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
7,eefand op 4 April 1903 afwijzend hebben be

schikt op het adres van H. C. BAKU:R, onder
wijzer Mn de openbare lagere school te Sluu (kom), 

verzoekende vrijstelling van het verbod, in arti- . 
kei 86 der wet tot regeling van het lager onder• 
wijs vervat, tot het bekleeden onder anderen der 
betrekking van voorzitter van •d11 onderlinge 
Varkensverzekeringmaatschappij "de ~olharding''; • 

dat op 18 April dalU'Bllnvolgende J. REHIJN, 

P. F. VAN OvERBEEKK, A. VAN ,DEN .AHKELE en 
H. VAN !OOREN, tezamen met H. C. BAKKER 
voornoemd , uitmakende het bestuur der genoemde 
maatschappij, zich tot Gedeputeerde Staten gewend 
hebben met het verzoek terug te willen komen op 
hun beslnit van 4 April 1903 en alsnog aan 
H. C. BAKKER vergnuning te willen verleenen· 
om het voorzitterschap van meergenoemde maat
schappij waar te nemen ; 

dat Gedepnteerde Staten op 24 April 1903 be• 
sloten hebben, aan adre888nten te kennen te 
geven, dat er geene termen bestaan om aan hun 
verzoek te voldoen ; 

dat J. REKIJN en andere leden dier maat
schappij bij. adres, bij Ons ingeli:omeu op 21 Mei 
1903, zich tot Ons h11bben gewend met verzoek 
het door Gedeputeerde Staten genomen bes! uit te 
vernietigen en alsnog_ aan den heer BAKKER de 
gevraagde vergunning te geven ; 

Overwegende, dat in dezen niet duidelijk blijkt, 
of de llppellanten van Ons vmgen de vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
7.eeland d.d. 4/9 April 1903, n°. 17, late afdee
ling, of van dat d.d. 24/80 April 1903, n°. 20, 
late afdeeling ; 

dat zoo het eerste bedoeld is, tegen de weige
ring van 4 April 1903, waarvan de maatschappij 
op 18 April d11araanvol~nde kennis droeg, niet 
meer op 21 Mei 1903 beroep kan worden inge• 
steld, als zijnde alsdan de voor het beroep ge
~telde termijn van dertig vrije dagen reeds ver
loopen; 

dat zoo het tweede bedoeld is, dit besluit van 
Gedeputeerde Staten niet kan gezegd worden te 
zijn een besluit, kmchtens de wet tot regeling 
van het lager onderwijs door Gedeputeerde Staten 
genomen, ale waartegen bij artikel 14 dier wet 
aan ieder . belanghebbende bij de vernietiging of 
verbetering van dat besluit recht van hooger be
roep is verleend; 

dat alzoo adréssanten, zoowel in het eene nis 
in het and~re geval niet ontvankelijk zijn in hun · 
verzoek; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder• 
wijs, waarvan de gewijzigde tekst ie afgekondigd 
in n°. 208, StaatalJlad 1901; 

Hebben goed~vonden en verstaan: 
adre888nten niet ootvanblijk te verklaren in 

h nn verzoek. 
Onze Minister v11n Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het StaaulJlad geplaatst en tegelijk met de in 

23* 
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hoofde deus vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nederland8c"4 Staat8t:qurant op• 
genomen zal worden en wa1.rvan afachrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdee
ling voor de gesehillen van beatnnr. 

'a Gravenhage, den 24aten December 1908. 

(get.) WILHELMINA. 

De Jfinuter tJan Bin11en'4nd8clie Zalm, 
(get.) KuYPBR. 

(Uitgeg. 28 Ja,s. 1904.) 

24 December 11108. 8BSLUIT, houdende regelen 
betrtkkelijk het toekennen van de vergoeding, 
bedoeld in art. l lSbi.r der Militiewet 1901 
(Staatsblad n°. 212 van l\lOl) laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van ó December 11108 
(Staatsblad n°. 298). ·S. 829. 

Wu WILHELMINA, JCNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oor)og, van 18 December 1908, 
VIIde Afd., n°. · 1 , en van Onzen Minister van 
Marine van den 2lsten December 1903, Bnrean 
S/8., no. 6; 

Gezien art. llSbi.r der Militiewet 1901 (Staata

lJl,ad n". 212 van Hl0l; laatatelijk gewijzigd bij 
de wet van ó December 11103 (Staat8bladn°. 2113); 

Gelet op Ons besluit vau 28 Januari 1902 
\Staatsblad n_0 • Il); 

Hebben goedgevonden en verslaan : . 
.,J.. In te trekken Ons beslnit van 28 Janu

ari 11102 (Staat,IJl,ad n°. Il), hie~voren vermeld, 
met dien verstande, dat de bepalingen van dit 
bealnit van kracht blijven voor de vergoedingen 
toegekend vóór 10 December J 903; 

B. te bepalen: 
Art. 1. Het hoofd van het ~in, waartoe de 

ingelijfde behoort of waarin hij ia ~pgenomen, 
dan wel de peraoon of de personen, in wiens of 
in wier onderhoud de ingelijfde vóór zijne in
lijving of vóór zijne opkomst in werke)ijken dienst 
voorzag of hielp voorzien:, zal, om toekenning 
van vergoeding te kunnen erlangen, daartoe een 
verzoek hebben te richten tot Onzen Minister 
van Oorlog zoo de ingelijfde tot de militie te 
land behoort, tot Onzen Minister van Marine, 
zoo de ingelijfde tot de zeemilitie behoort. 

Onze voornoemde Ministers regelen, ieder voor 
zooveel hel.D betreft., de wijze, waarop zal worden 
onderzocht, of en În hoeverre er grond bestaat 
het verzoek in gunstige overweging te nemen. 

2. Blijkt ·uit het ingestelde onderzoek betrek
kelijk eene aanvrage · om ver11:oeding, dat er 
termen aanwezig zijn, den ingelijfde injl;evolge de 
vierde, in verband met de derde zinanede van 
art. 118 der Militiew;t 1901 in aanmerking te 
doen komen om van den we;kelijken dienst te 
worden ontheven, dan zal Onze bij de aanvrage 
betrokken Minister aan den ingelijfde doen kennen, 
dat deze zich tot Ons zal knnnen wenden met 
een verzoek tot het erlangen van de ontheffing 
hiervoren bedoeld. 

3. De verjl;oedin.g mag niet te boven gaan het 
bedrag aan inkomsten, dat door de vervnlling 
van den ,rerkelijken dienst van den ingelijfde 
wordt onttrokken, hetzij aan het gezin waartoe 
hij behoort of waarin hij ia opgenomen, hetzij 
aan den persoon of aan de personen, in wiens of 
in wier onderhoud hij voorzag of hielp voorzien. 

Bij het bepalen van het bedrag der vergoeding 
wordt verder rekening gebonden met hetgeen de 
ingelijfde aan levensonderhoud kostte, ~etzij aan 
dat ~in, hetzij aan 'dien persoon of aan die 
pereonen, · althana indien de ingelijfde met dien 
persoon of met die peraonen samenwoonde. 

4. Toekenning van vergoeding aan een persoon 
of aan personen, met ,rien of met wie de inge• 
lijfde niet tot hetzelfde jl;ezin behoort, mag niet 
geschieden, indien deze persoon of deze personen 
den ingelijfde niet in bloed- of aanverwantschap 
beata"n, of indien de graad van bloed- of aan
verwantschap eelie and'ere· ia dan die van eigen 
kind, atiefkind, vader, moeder, stiefvader, stief
moeder, broeder, znster, halfbroeder, halfzuster, 
grootvader, ~ootmoeder, behuwdvader, behuwd
moeder, behnwdbroeder; behuwdzuster, behuwd
stiefvader, behuwdstiefmoeder, behuwdhaJfbroeder, 
behnwdlialfzuster, behnwdgrootvader, of behuwd
grootmoeder. 

5. Het bedrag der vergoeding wordt bepaald 
door Onzen Minister van Oorlog, zoo de injl;e• 
lijfde tot de militie te land, door Onzen Minister 
van Marine, zoo de ingelijfde tot de zeemilitie 
behoort. 

6. Ia de ingelijfde zelf hoofd van het gezin, 
waaraan de vergoedinir wordt toep;ekend, dan 
wordt deze ten behoeve van dat gezin aan de 

. rechthebbende of rechthebbenden uitbetaald door 
tuuchenkomst van den burgemeester der gemeente 
waar de ingelijfde woonplûts heeft. Woont deze 
bnitenslands, 'dan kan de uitbetaling ook recht
streeks gesc;hieden. 

Ook wordt de in het eerste lid bedoeld-, tnaachen-
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komst ingeroepen, indien de op vergoeding aan• 
spraak hebbende persoon of personen wegens 
onmondigheid of soortgelijke reden niet in staat 
wordt of worden geacht zelf over de vergoeding 
te kunnen beschikken. 

Ook voor alle andere gevallen kan Onze 
Minister, die de vergoeding toekent, bepalen, dat 
de uitbetalinit door tusschenkomst van bedoelden 
bnrgemeester zal plaats hebben. 

7. Elk verzoek om vergoeding moet zijn onder• 
teekend door hem, haar of hen, die vermeent 
of vermeenen daarvoor in aanmerking te komen, 
nitgezonderd in het geval bij het tweede lid van 
artikel 6 oma~hreven. 

In laatstbedoeld geval kan de onderteekening 
plaats hebben door den. persoon, aan wien de 
uitbetaling van de vergoèding zou geschieden. 

De ingelijfde zal, zoo hij daartoe niet hoiten 
staat ia, van zijne instemming met het verzoek 

moeten doen blijken door mede-onderteekening 
van het verzoekschrift. 

8. Van de beslieaing op een verzoek om ver• 
goeding wordt mededeeling gedaan aan de op het 
verzoek gehoorde autoriteiten. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belaat met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staat1• 

6/ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Binnen_landsche Zaken en aan de 'Algemeene 
Rekenkamer. 

'aGravenhage, den 2%ten December 1903. 

(get.) WILHELMINA, 

De Minuter 11an Staat, Mi,iiater 11a11 Oorlog, 
(get.) J, W, BERGAIISIUS. 

De Miniater van Marine, (get.) ELLIS. 

~Uitgeg. 6 Jan. 1904.) 

30 Dece,der 1903. Wr:r, hondende vaatstelling van de begrootinit van Nederlandllch-lndië voor het 
dienstjaar 1904. (Hoofdstuk l. Uitga1111n in Nederl«nd.) S. 330. (11erknrt .) 

W11 WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikd 2 der wet tot ~linlt van de 
wijze van beheer en verantwoord in!? der geldmiddelen van Nederlandsch Indië (Staat,blad 1896 , 
n°. 146) de begrooting van NederlandllcA-l,uJië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet worden 
vastgesteld ; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het late hoofdstnk der begrooting van uitgaven van Nederlandack-lndië voor het- dienst· 

jaar. 1904, betreffende de uitga11e11 in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 

l• .Jfdeeli"! : Regeering en Hoogè Colleges . 
2• Departement van J natitie . 

Departement van Financiën 
Departement van Binnenlandsch Bestnnr . 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
Departement der Burgèrlijke Openbare Werken • 
Departement van Oorlog 
Departement van Marine • 

. f 28,000 
79,900 

• 13,143,760 
1,602,329 
1.886,226 
ó,ö64,650 
7,420,780 
3,562,760 

f 38,287 ,S96 

30 December 1903, Wr:r, houdende vaststelling van de begrooting van Nederland,ck-lndië voor het 
dienstjaar 19Ó4. (Hoofdstuk II. Uitg,mm in Neder/andllck-Indië.) S. 331. (r1erlort.) 

W11 WILHELMINA, B!IZ ••• doen te weten: 

Alwo Wij in overw,ginit genomen hebben, dat volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 
wijze v&n beheer en verantwoording der geldmiddelen van NeJerlandsch-Tndië (Staatsblad 1896, 
n°. 145) de b_egrooting van Nederlandsck-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet worden 
vastgesteld ; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. Bet IIde hoofdstnk der begrooting van uitgaven van Nederland8ck-Indië voor het dienst
jaar 1904, betrefl'~nde de r1itga1Jn in Nederlandlck-Indië, wordt vastgesteld als volgt: 

l• .Jfdeeling: Regeering en Hooge Colleges • / 1,123,490 
2• Departement van J nstitie. 5,956,601 
3• Departement van Financiën . 13,461,858 
4• Departement van Binnenlanàsch Beatnnr . 81,287,625· . 
6• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid . 20,336,620 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken 28,223,772 
7• Departement van Oorlog • . 28,287,344 
8• Departement van M~rine. 5,076,679 

f 18S,7Ml,080 

30 DecemlJer 1903. WBT, houdende aanwijzinp: van de middelen en inkomsten tot goedmakiug van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsck-Indië voor het dienstjaar 1904. 
(Hoofdstuk I. 'Middelen eu inkomsten in Nederland.) S. 332. (oerkort.) 

WtJ WJLHELMIN A, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat , volgens art. 2 der wet 'tot regeling van de wijze 

van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Jndië (Staata1Jlad 1895, n°. 145) de 
middelen tot dekking d~r uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsck-Indië, jaarlijks bij 
afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen ; 

Zoo is b,et, dat. Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsck-Indië voor het dienstjaar 1904, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te ·weten: 

l. Verkoop van koffie, enz • 
. Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in NederlandscA-Indië te ontvangen middelen 
tot goedmakinp: dér in artikel l dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voor zooveel noodig , 
voorzien door eene geldleening, krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den laten Januari 1904. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E LE N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D. 
Rami11g voor het dienstjaar 1904. 

1. Verkoop van koffie. 
2. Verkoop van kinabast. 
3. · Verkoop van Banka-tin 

. f 7,056,701 
277,992 

16,296,128 
2,300,000 4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatsch11ppij over het boekjaar 1908- 1904 .• 

5, Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 
spoorweg van Semarang langs So~rakarta naar Djokjakarta, van de krachtens de con• 
cessie door den Stut aan haar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de winst 
door de exploitatie verkregen 

6. Terugbetaling door het immip:ratiefonds voor de kolonie Suriname der in 
Nederlandsch-Indië ten behoeve van de koeliewerving voor eerstgenoemde kolonie 
gedane uitgaven. • . • 

7. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsèh-Indië nit de opbrengst der 

905,000 

7,200 

Nederlandsche bedrijfsbelasting • 358,000 
8. Ontvangsten van civielen of algemeenen aard • 47,000 
9. Ontvangsten in betrekkinp: tot het departement van oorlog in Nederlandsch-Indië. • 40,100 

10. Ontvangsten in betrekking tot het departement van marine in Nederlandsch-Indië. • 128,000 
ll. Renteloos voorschot van Nederland ter bestrijding van uitgaven. • • 2.,188,800 

/ 29,604,921 
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30 lJecember 1903. WBT, houdende aanwijzing vnn de middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de nitgaven , begrepen in de begrooting van Nederla,uucl,-lndië voor het dienstjllBl" 1904. 
(Hoofdstuk II. Middelen en idom,ten in Nederlandacl,..lndië.) S. 383. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doeu te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staat,blad 1895, 
n°. 146) de middelen tot dekking der nitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandac!,..lndië, 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begtooting van 

Nederlan,hck-Indië voor het dienstjll8.l" 1904, worden over dat jaar gebezigd de na· te noemen in 
Nederlawck-Indië te ontvangen middelen, te wet~n: 

1. Ontvangsten van het hnlpbnrean voor den indostrieelen eigendom, enz. 
Art. 2. Deze wet treedt in -werking met den lsten Jannari J 904. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I tf' N E D E R L A N D S C H -1 N D I Ë. 
Raming fJ00r ket dienstjaar 1904. 

Departement van Ju,titie 

1. Ontvangsten van het hnlpbnrean voor den indnstrieelen eigendom. I 
2. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiën. · • 
S. Terngbetaling van gerechtskosten in strafzaken • • • 

2,400 
225,000 

25,000 
4. Leges en salarissen van de griffiers der Enropeesche rechtscolleges en emolu-

menten van de gewestelijke secretarissen • 
5. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengst der wees- en boedelkamers. • • 

100,000 
99,000 

6. Betaling voor het afleggen van de examens ter verk
0

rijging van de bevoegd
heid tot uitoefening van het notaris-ambt 

7. Opbrengst van den arbeid der gevangenen • 
8. Voor het verstrekken van voeding aan gel{ijzelden 

Departement flan Financiën. 
11. Verpachte middelen • 

10. Opbrengst der exploitatie van het opîummiddel in eigen beheer 
ll. Opbrengst der exploitatie van pandhuizen in' eigen beheer 
12. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in ver-

band staande • 

1,000 
158,000 

26,000 

7,981,400 
12,801,000 

170,000 

• 18,S0l,000 
13. Ha ven en ankeragegelden • • 402,000 
14. Loods- en kaaigelden in 'de hoven van Tandjoeng Priok 
16. Loods- en steigergelden in de Emmahaven. 
16. Personeele belasting • 
17. Patentrecht . 
18.. Verponding, belasting op de door niet-inlanders zonder ingeschreven wettigen 

titel geoccupeerde op het land Bloeboer gelegen erven, belasting van onroerende 
goederen, bezeten krachtens een titel van het voormalig Britsche gon vernement en 
belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden 

19. Openbare verkoopingen 
20. ~egelrech t 
21. Recht van overschrijving van vaste goederen • 

Transporteere 

126,000 
51,000 

955,000 
1,159,000 

2,279,000 
620,600 

1,347,000 
563,000 

/ 47,892,400 

(1) De administratief opgelegde boeten we_gens te late betaling van belasting enz. zijn onder het 
, bedrag der inkomsten begrepen. 
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Per transport I 
22. Belasting op rijtuigen 
23. Rechten van successie en van overgnng bij overlijden · • 
24. Licentiën tot het honden van Chineeache apeel- of dobbeltafels. 
26. Belasting op het slachten van runderen, buffels, paard.en en venlena op 

Java en Madoera. • • · • • • • • • • 
26. Belasting op het slachten van varkens op Java en Madoera. 
27. Belasting op waijangs 
28. Belaating op het bedrijf. 
211. Bijzondere belastingen in de boitenbezittingen 
30. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
81. Aandeel in de winst van de Javasche Bank over het boekjaar 11103-1904, • 
32. Ternir;betaling van voorachott.en, v6ór dit dienstjBAI' aan Enrupeesche burger• 

lijke landsdienaren en aan andere Eoropeanen veratrekt • • • 
33. Terugbetaling van voorschotten v66r dit dienstjaar aan inlandsche burgerlijke 

landsdienaren ven trekt. • • • • 

Departement van BinMnland8cli Beatwr. 

34. Bijdrage tot de koaten van bestnnr van de landschappen en eilanden onder 
Menado, langs de noordknat van Celebes. 

86. Bijdrage tot de koeten van bestuur van 
S6. Hoofdgeld van heerendienst pligtigen . 
37. Afkoop van heerendiensten • 

het landschap Gianjar (Bali). . . 

88. Kadaster • • 
311. Landelijke inkomsten en andere grondlasten 
40. Afstand van grond" • 
41. Registratiê van werkcontracten·, gesloten door eigenaren of administrateurs 

van landbouw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders 

42. Koffie. 
43. Kina • 
44. Verhuur van vogelnest- en mestatofgrotten 
46. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het znider zeestrand in 

d~ afdeeling. Soekaboemi (Preanger regentschappen) 

. . 

46. Verhuur van de vischvijvers te Tel10 en te Sambong Djawa (gouvernement • 
Celebes en Onderhoorigheden) · • 

47. Bosch wezen • • • • • 
48. Inkomsten uit de parelvisscherij 
411. Aflossing en l'ente ter zake van voor de oprichting van toioboowhoeven 

verleP.nd landboowcrediet • 

Departement i;an Onderwija, &redie1ut en Nijoerlieid. 

60. Onderwijs 
51. Verkoop van producten uit den cnltnnrtuin van 'a lands plonteotoin , 
li2. Landsdrukkerij • • • 
53. Vergoeding voor de verpleging en begrafenis van lijd~ in de krankzinnigen• 

gestichten en burgerlijke ziekeninrichtingen . 
5 t Vergoeding voor het geneesku~digonderzoek van passagiers van pelgrimschepen. 
55. Landakoepolcinrichting te Batavia en vaccinatiebnreao's te Semarang en 

Soerabaja • 
56. Geneeskundig laboratorium , • 

Transporteere f 

47,8112,400 
805,000 
165,000 

5,000 

1,842,000 
127,000 
16,000 

3,264,600 
2,643,1100 

881,000 
111,000 

586,000 

1112,000 

62,000 
5,000 

S,3811,000 
Memorie. 

63,000 
18,806,000 

818,000 

83,000 
6,069,500 

401,000 
26,200 

1,330 

980 
3,395,000 

5,000 

Memorû. 

561,700 
1,200 

300,000 

62,000 
5,300 

1,1100 
500 

II0,Oli7,510 
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· Per transport 
57. IJk van maten en gewichten . 
58. Belasting op het honden van loterijen . 
59. Tin 
60. Steenkolen • 
61. Zont . 

361 

/ 90,067,510 
12,500 
32,000 

749,000 
" . 3,169,000 

11,403,000 
62. Vast recht en cijns van mijnconceas1en en van ve.rgnnningen tot mijnbonw

ii:undige opopori11gen, alsmede retribntiën van andere vergunningen tot het winnen 
van ~teenten en grondsoorten . 

JJepartem~t der Bwrgerifiu ~11/Jare werm. 

63. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen . , . " 

64. Opbrengst der exploitatie van de drinkwaterleiding ter hoofdplaats Soerabaja. " 
65. Ontvangsten voortvloeiende uit andere waterleidingen en uit overvaarten • • 
66. Schut- of doorvaartgelden bij enkele landsslnizen in de residentie Soerabaja. • 
67. Vergoeding voor het gebruik van loskranen . . ~ 

68. Retribntiën van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter vergoeding 
van de uitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tnsschen de daarbij belang
hebbenden . • 

69. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen en 
van vernieuwde akten van vergnnning tot gebruik dier toestellen 

70. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorend terrein . . 

71. Verp:oeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 4000-tons dok. 

72. Brieven•. en pakketpost . ." 
• 73. Restitntie van de nitgaven ten behoeve van de postspaarbank 

7 4. Binnenlandsche paarden post 
7~. Telegraphie . 
76. .Bijdrage van het departement van Financiën in de kosten van het personeel 

van den post- en telegraafdienst . 
77. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengst van de particuliere telephonen. • 

.78. Spoorwegen . • • . • • 

Departement van Oorlog. 

79. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pnpillenkorps. 
80. Boeten en andere ontvangsten. voortsprnitende uit contracten van aanneming 

en nit leverantiën . 
81. Terngbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor 

eigen rekenin·g opgenomen. 
82, Artillerie-constructiewinkel . 
83. Topographisch bureau en litographisch etablissement • • 
84. Verkoop en verhnur van voor 'a lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goederen • • • • • • 
85. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen. • 
86. Stoomtramwegen in Atjeh . ., 
87. IJsfabriek te Koeta Radja . 
88. Militair telephoonnet in Atjeh 
89. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan militairen en tot 

het departt1ment van oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt. 

90. Andere ontvangsten . 

332,000 

23,000 
40,000 
30,000 
33,000 

11,000 

13,000 

29,000 

3,000 

411,000 
l,5V0,000 

52,740 
800 

8711,000 

33,425 
135,000 

14,425,000 

1,800 

23,000 

72,000 
1,000 
8,000 

450,000 
40,000 

400,000 
30,000 

8,000 

400,000 
-17,000 

Transporteere / 124,549,775 
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Per transport , / 124,649,776 
Departellt4ftt van Marine. 

91. Loodsgelden, met uitzondering van die in de Emmabaven en in de haven 
van Tandjoeng Priok 

92. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen 
93. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken,. ketelbok, pont 
en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen. 

94. Steigergelden en huar van kolenloodsen en opslagterreinen te Taudjoeng Priok. • 
95. Verkoop van zeekaarten nit het depot en de onderdepots. •. 
96. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . 
97. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris . 
98. Terugbetaling van voorschotten v6ór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. • 
99. Korting op de· traktementen vau de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaja bij verplicht gebruik van eene gouvernementswoning. 
100. Audere ontvangsten . 

Ontoang,ten van gemengden aard en toeDallige baten. 
101. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den 

voorraad van het ei viel departement . 
102. · Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit als voren 
I 03. Alle andere ontvangsten. 

361,000 
10,000 

16,000 
44,000 
4,000 

17,000 

60,000 
16,000 

28,000 
.7,000 

30,000 
50,000 

200,000 

Totaal / 125,380,776 

30 Decembet 1903. Wm, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen
fonds voor Weduwen en Weezen van Bur
gerlijke Ambtenaren voor het jaar 1904. 
s. 334. 

Rij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt: 

Art. I. Traktement van den directeur en van 
de ambtenaren en beambten, toelage van den con
cierge, benevens schr:ijfloonen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen. / 24,066 

.Art. Il. Bureel- en lokaalbehoef-
·ten, benevens drnkwerk • . • . • 

.Art. III. Toelagen en presentie-
gelden voor commissarissen • . • 

5,000 

1,400 

Per transport . / 
gemeente-brandweer van het gebouw 
waarin de bureelen zijn gevestigd en 
onderhoud van den tuin achter dat 
gebouw, benevens toelage van een 
bouwkundige, belast met het toezicht 
over het gebouw . 

.J.rt. VII. Pensioenen . 

.J.rt. VIII. Aank~p van inschrij
vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld en van andere 
geldswaardige papieren, alsmede alle 
daarmede in verband staande uitgaven. • 

.J.rt. IX. Restitutie van ingehou
den kortingen , bedoeld bij de 5de 
alinea van artikel 17 der wet van .Art. IV. Reis- en verblijfkosten 

van commièsarissen, van den direc
teur en van de ambtenaren , . • • 

Art. V. Aandeel van het Pensioen
fonds voor Weduwen en Weezeu van 
Bnrgerl:ijke Ambtenaren in de toe
lagen en presentiegelden van de leden 
van den Pensioenraad voor Burger
lijke Ambtenaren. 

9 Mei 18110 (Staatablad n° .. 79), 
1,000 laatstelijk gewijzigd. bij de wet van 

29 Juni 18911 (Staat11Jlad n". 149). • 

Art. VI. Onderbond, asanrantie
premie. en bewakingskosten door de 

950 

.J.rt. X. Aankoop van perceelen, 
welke he\ gebouw van het Pesioen
fonds belenden, en verbouwing van 
een of meer dier perceelen tot uit-
breiding van de bureau , alsmede 
alle met den aankoop en de verbou
win_g in verband staande uitgaven . 

32,416 

1,150 
1,126,000 

1,106,086 

2,000 

60,000 

Transporteere • • f 32,416 Transporteerè • f 2,s16,600 
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Per transport . f 2,316,600 
Àrt. XI. Ver~edinit van rente 

door het Pensioenfonds voor Wed uwen 
en Weezen van Boriterlijke Ambte
naren aan het Rijk verschuldiitd 
krachtens de wet van 12 Mei 1902 
(Staatablnd n°. 60) • 125,000 

îlrt. X[J. . Onvoorziene uitgaven. • S,000 

/ 2,444,600 

Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking aanitewezen. 

31 December 1903. W.e:T, tot verlenging en wijzi
ging van het aan de N ederlandsche Bank ver
leende octrooi. S. 335. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1902/03, n•. 147, 1-8; 
1903/04, n°. 161 1-6. 

Hand. id. 1903/04, bladz. 69-88. 
Hand. 1 • Kamer 1903/04, bladz. 43-45, 50-54, 

89-100. 
WIJ WILHELMI NA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging itenomen hebben, dat 

het wenschelijk is, het tijdperk waarvoor de 
Nederlandsche Bank, krachtens de wetten van 
22 December 1863 (Staatsblad n°. 148) en van 
7 An11:nst11s 1888 (Staatabfad n°. 122), in ver
,!>and met Ons besluit van 16 November 1901 
(Staata/Jlad n°. 221), gerechtigd is om als circulatie
bank werkzaam te zijn, te verlengen en tevens de 
bepalingen waaronder baar het ~echt daartoe bij 
die wetten werd verleend, in ee~igi, opzichten te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
. Art. 1. Het tijdperk waarvoor de Nederle.ndsche 
Bank , krachtens artikel 2 der wet van 22 De
cember 1863 (Staata6lad n°. 148), en artikel 1 
der wet van 7 Augusios 1888 (Staat,bladn°. 122), 
in verband met Ons besluit van 16 Novemb,ir 1901 
(Staatsblad _n°. 221), gerechti1atd is om als circulatie
bank werkzaam te zijn, wordt, te rekenen van 
den 31-sten Maart 1904, verlengd met vijftien 
jaren, dus tot en met den 3lsteu Maart 1919, 
en wel onder de bij die wetten gemaakte 
bepalingen, voor zoover daarvan bij deze wet niet 
wordt afgeweken. 

Dat tijdperk wordt- geacht telkens OP,nieuw 
met één jaar verlengd te zijn, tenzij door Ons of 
door de Bank, oloor opzegging, van ongeneigdheid 
tot die verlenging blijk zij ge!(even ; welke op
zegging echter het recht om als circulatiebank 
werkzaam te zijn niet eerder kan doen eindigen 

dan na verloop van twee jaren, in!(88nde op 
den, na den dag der opze~nit, eerst verscnijnenden 
eersten April. · 

2. Het vierde lid van artikel 10 der wet 
van 22 December 1863 (Staatablad n". 1.48), 
gelijk die wet is gewijziitd en aangevuld bij de 
wet van 7 Augustus 1888 (Staatablad n•. 122), 
wordt !l"lezen : ' 

Indien de Minister van Financiën dit noodig 
acht, belast zij zich bovendien kosteioos met het 
kassierschap van de Rijkspostspaarbank en van 
andere bij de wet of door Ons in het leven 
g~roepen instellingen , alsmede met de bewaring 
van alle geldswllllrden dier spaarbank en dier 
instellingen en vim de door deze in pand 
genomen waarden, 

3. Het eerste lid van art. 11 der genoemde wet 
wordt 11:elezen: 

De Nederlandsclie Bank verleent kosteloos hare 
hulp en medewerking tot de intrekking van de 
muntbiljetten. 

4. Artikel llbi, der itenoemde wet wordt ge
lezen: 

Bij uitzondering op hetgeen bij het tweede 
lid van artikel 8 is bepaald, is de Bank verplicht 
aan den Staat, telkens wànneer de Minister van 
Financiën dit tot tijdelijke versterking van 's Rijks 
schatkist noodig acht, voorschotten in rekening
courant te verstrekken, op voldoend onderpand 
van schatkist-biljetten , waarvan de uitgifte of 
beleening bij de wet ~l zijn toegestaan. 

Deze voorschotten worden door de Bank rente
loos verstrekt, doch mogen te gelijker tijd ge
zamenlijk niet meer dan vijftien millioen golden 
bedngen. 

De verplichting tot het verstrekken dier voor
schotten houdt op: 

1°. wanneèr de Staat na J October 1904 be
sluiten mocht muntpapier oit te geven; 

2°. zoodra en voor zoolang als het beschikbaar 
metaalsaldo der Bank beneden tien millioeu gul• 
den is gedaald. Zij vervalt in zoover dit se.Ido 
door die voorschotten beneden dat bedrag dalen zou. 

5. Het tweede lid van a~tikel 12 der ge
noemde wet wordt gelezen : 

Zij geeft geeue biljetten nit tot een lager be
drag dan van .f 10 (tien golden). 

6. Het la~tste lid van artikel 20 der genoemde 
wet wordt gelezen : 

Zijne bezoldiging komt ten laste van den Staat. 
1. § 1. De drie eerste leden van artikel 22 

der genoemde wet worden gelezen: 
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De winst.en der Bank blijven ten beloope van 
drie en een half percent van het maatschappelijk 
kapitaal nihl 11itend ten haren voordeele. 

Mochten de winsten in eenig jaar minder dan 
drie en een half percent van dat kapitaal be• 
dragen,. dan wordt hetgeen er aan ontbreekt. uit 
het reiervefonds aangevnld , wits dit fonds niet 
beneden vijftien percent van het maatschappelijk 
kapitaal dale. . 

~agen de winsten meer dan drie en een 
half peroent van het maatschappelijk kapitaal, 
dan gaat van dit meerdere eerst tien percent in 
het reservefonds, tutdat dit bij artikel 6bi.f be
paalde bedrag heeft bereikt. Van het overschot 
wordt 3 pCt. als tantièmes aan directie en 
commissarissen uitgekeerd. Het meerdere wordt 
voor een derde door de Bank en voor twee derden 
door den Staat genot.en. 

S 2. Het zesde lid van hetzelfde artikel wordt 
gelezen: 

Het aandeel van den Staat in de winsten der 
der Bank vervalt : 

1 °. wanneer aan een ander dan de Nederlandsche 
Bank mocht worden toegestaan bankbiljetten uit 
te geven en in omloop te brengen; 

2°. wanneer de Staat Df 1 October 1904 be
sluiten m?6ht mnntpapier nit te geTen. 

Ooergang1bepalingen,. 

8. Indien het reservefonds bij het einde van 
het tijdperk, waarvoor _.rtikel 1 deze~ wet de 
Nederlandsche Bank opnieuw het recht g~ als 
circulatiebank werkzaam te zijn , blijken mocht 
meer te bedragen dan op den Slsten Maart 1889, 
volgens de balans over het boekjaar 1888/8\1 en 
dat tijdperk niet weder wordt verlengd, komt 
dat meerdere voor de helft ten voordeelfl van 
den Staat en blijft het voor de ~ederhelft ten 
bat& van de Bank. 

9. De statuten der Nederlandeche Bank worden, 
behondens Onze goedkeuring, met de bepalingen 
dezer wet in overeenstemming gebracht. 

10. Deze wet treedt in werking met den 
laten April 1904. 

Last.en en bevelen, enz. 
Gegeven te '1 Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1903. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Minuter Mn Financiën, 
(get.) HAD.TIi VUi T&CKLltNBURG. 

(Uiige,. 12 Jan. 1904.) 

31 December 1903. WIIT, tot intrekking van 
de muntbiljetten. S. 386. 

W11 WILHELMINA , BNZ • •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wensobelijk ia de muntbiljetten in te trekken; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. J!Jr worden geen muntbiljetten · meer 

uitgegeven. 
De muntbiljetten. uitgegeven krachtens de wetten 

van 26 April l 8112 (Sfa&t1blad n • 90) en van 
_27 April 1884 (Staat,blad n°. 98), worden inge
trekken . 

De muntbiljetten hebben opgebonden wettig 
betaalmiddel te zijn. 

2. Tot 1 April I 909 zal de gelegenheid tot 
inwi88Cling der muntbiljetten openstaan bij de 
betaalmeest.erekantoren , alsmede bij de Neder
landsche Bank te A1tUterda"', bij hare bijbank 
en bij hare agentschappen en correspoodentechappên 
der eerste klaaee. De in wisseling zal, ter keuze 
van den houder, ~schieden tegen specie of tegen 
bankbiljetten. Echter zal de inwisseling t.e~n 
specie bij de agentschappen en correspondent
aohappen zoo noodig kunnen worden uitgesteld, 
totdat specie van de hoofd ban lc zal ontvaniren zijn. 

Wij bebonden On• voor, zoo noodig rel!lllen 
te stellen ten aanzien van de verwisseling bij d!l 
betaalmeesterskantoren. 

De vorderingen, ontleend aan biljetten, welke 
niet binnen den in het eerste lid genoemden ter• 
mijn, ter in,.wiaaeling zijn aangeboden, zijn ver• 
vallen. 

3. De muntbiljetten zullen nog tot 1 October 
1905 bij alle betalingen aan Rijkskassen tot hnn 
nominaal bedrag worden aan~nomen. 

4. De, overeenkomstig de bepalin11:en dezer wet 
ingewiuelde of aan Rijkekaseen betaalde munt
biljetten worden door Onzen Minister van Finnn• 
eiën, ter vernietiging bij de Al11:em_eene Reken
kamer overgebracht. Iedere maand wordt van 
het aantal en de soort der in den loop der vorige 
maand overgebrachte mnntbiljetten door Onzen 
voornoemden Minister in de Staabcourant mede
deeling gedaan. 

5. De kapitalen, ingevolge art. 3 der wet vn.n 
27 !;pril 1884 (Staau6lad n°. 98), in een der 
grootboeken vau de nationale schold ingeschreven 
onder het hoofd van rekening: .Fonds tot ver
zekering van de verwis.seling der muntbiljetten 
tegen standpenningen", worden overgeschreven 
onder het hoofd: .Geamortiseerde schold." 
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6. De:,.e wet treedt in werking op den laten 
October 1904,, 

Met dien dag wordt ingetrokken d.e wet van 
27 April 1884, (Staatablad n°. 98). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den Sleten Decem

ber 1903. 

(gel.) 

(gel.) 

W I L H E L M I N A. 

De Minuter 11an Financiën, 
HART!! VAN TKCKLl.:NBURG. 

(Uitgeg. 12 Jan. 1904..) 

31 Decèa/Jer 1{103. Wrr, tot wiJziging van het 
tweede hoofdstuk dèr Stantsbegrooting voor 
het dienstjaar 1 ~02. S. 337 . 

B.ij deze wet wordt na verhoop:inir en vermin
dering van een artikel het totaal der late A.fd. 

van dit hoofdstuk gebracht op f 349,619.84 en 
dat der 6de Afd. op f 34,027.16. 

31 Decea/Jer 1903. WKT , tot wijziging van het 
U11ettde hoofdstnk B der St.aatabegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 338. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenî~ artikelen het totaal der Bate Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 1,255,581.13 en 
dat der 9de Afd. op f 14,009,823.37 . 

31 DecemlJer 1903. Wm:, tot wijziging van het 
U11Mtu hoofdatnk B der Staatsbegrootin11: voor 
het dienstjaar 1903. S. 339. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 4de Afd. van dit hoofd
atnk 11erlwogd met f 37,800.-; dat der Bste Afd. 
met f 3600. - en het eindcijfer met/ 41,400.- . 

31 December 1903. WET, tot vaststelling van het eerate hoofdatnk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjapr 1904. S. 340. 

Bij deze wet wordt het late hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven 'l'oor hei dienstjaar 1904 . 
betreffen de het Huil der Koningin , vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Inkomen van de Koningin • . . 
2. Inkomen van de Koningin-Weduwe . 
S. Onderhoud der Konink!ijke paleizen . 

f 600,000.-
150,000.
li0,000.-

f 800,000.-

81 Dec8mber 1903. WET, tot vaststelling van het ze11emu hoofdstak À der Stantsbegrootin11: voor 
het dienstjaar 1904.. S. 341. · 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstnk A der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1904, betreffende de Natiou/e ScAuld, vastgesteld zooala hierna verkort volgt: 

l• Afd. : Interesten enz. . . . . . • . . . . . . • . . • • .f :11,097,958.93 
3,400,000.-Amortisatie en afloBBing van rentegevende Nationale Schuld. 

31 Decem/Jer 1903. WKT, tot aanW1Jzrng van 
de middelen ter goedmaking van de nit• 
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1904. S. 342. 

W11 WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 
volgens de artt. 123 en 124 der Grond wet, jaar
lijks de middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rijke, in de 
algemeene begrooting begrepen; · 

Zoo is het, dat Wij,. den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be. 

f M,497,958.93 

grepen in de algemeene begrooting voor het dienst
jaar 190'6, znllen over dat jaar worden· gebezigd 
de middelen en 'inkomsten hierna omschreven, 
te weten : 

1 °. de Rijks- directe en indireete belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna genoemd: 

a. de gro,idbeuuting, 
6. de peraon.ule be/a,ting, 
c. de belasting op bedrjifa• en andere idom8ten, 
d. de 11ermogen1bela, ti11g, 
e. de tlOtfiun, 
f. de rechten en boeten· van 11eg_11t, regutratie, 

hypotheek, nu:ce,ne en 011ergang lJij {)f)erlijtku, 
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g. de rechten op den i11ooer en het fo,-,..aat

ugel, in gebruik bij de heffing van die rechten, 
À. de waarborg en • belasting der govdn en 

,nlvi,ren 1011rien; • 

2°. de inkomsten der domeinn, toegen en fJaarten; 

3°. de opbrengst der Po1terijn, ; 
4°. de opbrengst der Rjjlutelegrafen ; 
5°. de opbrengst der Staat-1lott1rij; 

6°. de opbrengst der 11stgifte fJan akten voor 
de jadt en vi8,clierij ; 

7°. de opbrengst der lood.rgelden; 

8°. het recht op de •ijnen; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de ezploitati4 der Staat11poorwegen ; 

10°. de opcentm op de hoofdsom der volgende 
belastingen en rechten, te weten: 

a. fJijftig opce,stn op de rechten en boeten 
van ugel, met uitzondering van die, genoemd 
bij de letters a, li en c van art. 13 der wet van 
den ] lden Juli 1882 (Slaat1lilad n°. 93) en bij 
art. 2 der wet van den Sleten December 1885 
(Staatsblad n°. 264.), 

IJ. acht en d11rtig opce,ste,, op de rechten en 
boeten van 1111Cce11ie en van OfJergang bij overlijden, 

c, fJijftig opcmten op het formaatzegel, in 
gebruik bij de heffing van rechten op den 
invoer, 

d. fJÎ)ftitm opcent~ van het recht op de mijnm, 
voor iwade po1tm en collecteloo.. ; • 

_11°. e11aailoon, in geval van verbreking van 
gout/11,e en zilfJertm 1011ritm en voor gehaite-proeven, 
welke geene betaling van belaating ten gevol!_!e 
hebben; 

12°. de oer1ckilknde ontva.11g1ten en toevallige 
liatffl hierna omschreven : 

a. de baten en opkomsten, voortvloeiende uit 
den dienst deT Posterijen, 

ll. de baten en opkomsten, voortvloeiende uit 
den dienst der Rijkstelegrafen, 

c. de toevallige baten, het beheer van den 
gewon en ·dienst der gevangenissen betreffende, 

d. de inkomsten. voo-rtvloeiende nit den arbeid 
der gevangenen, 

e. de inkomsten, voortvloeiende nit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen, 

f. de inkomsten ingevolge de wet van den 
30sten September 1893 (Staat,/Jlad n°. 146), bon• 
dende bepalingen op de fabriek&• en handels- · 
merken, 
· g. de opbTengst van de Nederlandlcke Staatl• 

courant en het J111r1lág der Handelingen van de 

Staten- Generaal, 

k. de opbrengst van het Staat1/Jlad, 

i. het batig slot van het Fmut, der Algemeene 

Landsdruikerij, 
j, de opbrengst van voor het publiek verkrijg-

baar gestelde stukken, 
.t. de justeerloonen van gewichten, 
l. de consnlaatrecbten, 
111. de baten, voort rloeiende uit het be beer van 

'1 Rijks veeartsenijschool, 
"· de baten, voortvloeiende uit het beheer van 

het Universiteits.ziekenhuis te Ude,,, 

o. de baten, voortvloeiende nit het beheer van 
de Rijkskrankzinnigengestichten, ' 

Jl. de bijdragen in de koste11 van aanleg en 
onderhoud van Jandswei-ken, 

q. de vergoeding door !l,e provinciën en ge• 
meenten in 1904 verschuldigd voor de invordllJ'ing 

. van opcenten op de grondbelasting over het dienst
jaar 1903 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1902, 
. ,. • de ontvangsten wegens verrichtingen betrek
kelijk het kadaater, 

,. de opbrengst van het door de landmeters 
van het kadaster voor particulieren verrichte 
werk, na aftrek van het hun daarvan toekome·ode 
gedeelte, 

t. de boeten van verschillenden aard, 
v. het aandeel van 71, ten honderd in de op

hrenf,llt. van de boeten en verbenrdverklaringen, 
bij de personeele belasting, de rechten op den 
in voer en de aeoijnzen vallende, 

"· de tern~ve wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting en op 
de personeele helaating over het dienstjaar 1901, 

10. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen aan de schatkist vervallen, 

z. de leges aan de achatkist vervallen, 
ij. de verjaaTde ren ten, 
IJ. · de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel en de renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, rentende 2½ ten 
honderd, ingeschreven kapitalen, 

1111. de inkomsten van de Grootboeken der 
Nationale Schuld, 

/JIJ. de bijdragen vooT peneioen van burgerlijke 
ambtenaren, 

cc. de bijdragen voor penaioen -van onderwijzers 
bij openbare lagere scholen, 

dd. de betalingen voor het afleggen der eIBniens 
bedoeld bij art. 61iter der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, 
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ee. de schoolgelden van leerscholen, verbonden 
aan de Rij kskweekscholen van onder wijzers, 

.ff. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzers, 

gg. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
school voor knnstnijverheid, 

AA, de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

ii. de bijdragen van leerlingen op de Rijks• 
landbonwsoho_ol, 

jj. de bijdragen van kweekelingen op de Poly
technische School, 

U. de bijdragen van leerlingen op de winter• 
scholen, 

ll. de bijdrllftll van de gemeente &tterdam in 
de kosten der aldaar bestaande Rijksinrichting 
tot opleiding van vroed vron wen, 

mm. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksnniversiteiten, 

nn. de betalingen voor ]iet afleggen der examens, 
bedoeld bij art. 89 der wet van den 28sten April 
1876 (Staatsblad n°. 102), 

oo. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

pp. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
bij de Koninkl~ke Militaire Academie, 

qq. de bijdrogen voor de opleiding van oadetten 
aan dd Cadettenschool, 

rr. de bijdragen voor. de opleiding van adel
borsten bij het Koninklijk Institnnt voor de 
Marine, 

1a. de bijdragen voor de opleiding van adspirant-
administrateurs te d.11Uterdam, · 

tt. de bijd~n voor de opleiding van leer• 
lingen-machinist te Helle11oetsluu, 

""· de teruggaven en renten van voorschotten, 
1111. de . opbrengst van verkochte Rijkagoederen 

en eigeniiommen, 
IDIC. de uitkeeringeo van België, 
1 °. volgens art. 18, alinea S, van het · verdrag 

van den 5den November 1842, goedgekeurd bij 
de wet van den 4den Februari 1848 (StaaulJ/ad 

n•. S), wegens de vnurgelden op de Westér-Schelde; 
2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 

den Sl sten October 1879, goedgekeurd bij de wet 
van den 22sten April 1880 (Staatsblad n•. 63), voor 
werken voor de nitloozing der Vlnamsche wateren, 

zz. de baten van 's Rijke Munt, 
ijij. de teruggave van de nit de Staatsbegrooting 

bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 
zz. de teruggaven door gemeenten ter zake 

van hetgeen door haar volgens art. 45 der wet 

tot regeling van het lager onderwijs, over 1902 
te veel is genoten, 

aaa. de ontvangsten wegens hontgeest gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot vermenging van zont, 

bbb. de toevallige baten voortvloeiende uit den 
aanleg der Staatsspoor wegen, 

ccc. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
st.atione, 

ddd. de bijdrage nit de geldmiddelen van 
Nederlandseh-Indië in de kosten van de afdeelinl! ~ 
.hoogere land- en boschbouwschool" der Rijke, 
lnndbouwsohool te ffTageningen, 

eee. de inkomsten van het hengstvi,nlendepot 
te Bergn op Zooa, 

fff. de baten voortvloeiende uit het btheer 
van de Rijksvischhal te IJ,,,widen, 

ggg. de bijdragen van de gemeenten Goes en 
Bergn op ?,oom in de kosten der Rijke- hoogera 
burgerscholen aldaar, 

-,.u. teruggaaf door de Rijksverzekeringsbank 
van het aan haar, ingevolge art. 98 der Onge
vallenwet, verstrekt voorschot, 

iii. alle andere ontvangsten niet tot de voren 
genoemde beboorende; 

18°. het aatedeel 11an de geldmiddelen 11an 

Nederlantl.ach-lndië in de uitgaven wegens uit• 
gifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld; 

14°. het aandeel 11an de geldmiddelen 11an 

Nederlantl.ack-Indië in de uitgaven voor renten, 
kosten en aflossing van drie ten honderd rente-
gevende Nationale Schuld; 

15°. de in artikel 2 bed,oelde /Jijdrage uit het 
Fow, ooortspruitende uit koopprijzen 11an do

meinen; 
16°. het aandeel van den Staat, in de 1Dinsten

der Nederlandsclte Bad, zijnde een vierde gedeelte 
der over het boekjaar 1908- 1904 en drie oiet'de
gedeelten der over het boekjaar 1904-1905 den 
Staat toekomend~ winsten ; 

17°. de lege,, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staau/Jlaá n°: 80), gewij
zigd bij die van den 29sten December 1898 
( Staats/Jlad n °. 246); 

2. Het 'l'Oordeelig 1lot • der rekening van het 
Fonds, voortspruitende uit koopprijzen val! do
meinen, over het jaar 1908 en de in 1904 te
ontvangen koopprijzen van domeinen en afk:onp
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 
grondrenten, een wigd urende erfpachten en derge
lijke praestatiën, wor~en, tot een gezamenlijk 
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bedrag van drielionderd duizend gulden, toegevoegd 
aan de middelen tot goedmaking der uitguen, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1904. 

bepalingen , worden voorzien door uitgifte van 
schatkistbiljetten en schatkistpromessen of door 

, beleening van schatkistbiljetten tot een bedrag 
van ten hoogste t11Jaalf mil/wen gwldn. 

3. Naàr aanleiding van art;. 35 der wet van 
tlen 2lsten April 1810 (Bulleti,, dt,1 Lou n•. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1904 bepaald op t11Jee en een Aalf ten 
liond8rd der zuivere opbrengst. 

5. Deze wet treedt in werlriug met den lsten 
Januari 1904. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den 3laten Decem• 

her 1903. · 
4. In de som welke aan de middelen en in

komsten bij artikel 1 dezer wet aanp:ewezen, tot 
goedmaking van de daarbij vermelde nitgaven 
ontbreekt, kan, in af~achting nn nadere wettelijke 

(1et.) WIL HELM INA.. 
De Minuter ~an Fiunein, 

(get.) HARTE VA.Il TECKLK!IBURG. 

( Uàtge1. l Ja,i. 1904.) 

S T A AT S B EG ROOT I N G VO O R H ET D I E NS T J A A R . 1904. 

WET OP D E MIDDELEN. 

BEN!.MING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. l)irecte l;ela,t ingen. 

• f 13,3so,ooo.-
34,ooo.-

BELOOP 
PJ:R MIDDEL OP 

J!IKOM:ST. 

a. Grondbel1111ting. • . • • . • . . • . . 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten. 

------ f rn,s10,soo.-
l;. Peraont>ele beluting • •• • • . . . • • . • . f 9,940,000.-
af: ontheffi ngen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten • • • • • • . • . • . . • • . 570,000.-

c. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten . • ../ 6,880,000.-
af: a. onthelfinp:en, verminderingen, afschrijvingen, ternp:iraven 

en oninbare posten • . • • • . • • • • . / 165,000.-
l;. uitkeering aan de geldmiddelen van Neder-

landsch-Indië volgens de wet van den 9den April 
1897 (Staa'8lJ lad n°. 84) . . . . . . . . • 332,500.-

497,600.-

d. Vermogensbelasting • . • • . • • . . • • • / 7,800,000.-
af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afächrij vingen 

en oninbare posten, welke in 1904 worden betaald 85,000.-

a. Suiker 
l;. Wijn. 

B. .dcci,jn,:en. 

c. Binnenlandsch en bnitenlandsch gedistilleerd. 
d. Zout •• 
e. Bieren en uijnen. 
/. lttslacht • 

. f 19,300,000.-
1,750,000.

• 26,600,000.-
1,590,000.-

• 1,420,000.-
• 4,100,000.-

9,870,000.-

6,382,500.-

7,765,000.-

Tranaporteere 

54,760,000.

. / 91,595,000.-
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BELOOP 
PER JIITDDEL OF 

INKOKST. 

Per transport . . f 91,593,000.-

C. 
a. Zegelreehten . 
50 opcenten op zogelrechten . 

IJ. Registratierechten. . . 
c. Hypotheiikrechten 

Indirecte bel,utingen. 

• f S,690,000.-
570,000.-

------ / 

d. Rechten van successie en van overgang bij 
ov~rlijden . • • • . . . / 8,660,000.

• 3,190,800.-38 opcenten op die rechten 

4,260,000.-
6,000,000.-

600,000.-

------ • 11,950,800.-

. D. Recl,ten op den inimi-. 

a. Rechten op den in voer . 
IJ. Formaatzegel . 

.. 50 opcenten op het formaatzegel • 

. . . f 10,300,000.
f 12,800.-

6,t00.-
19,200.-

• 22,810,800.-

---~-----,. 10;819,200.-
E. 11' aarborg en beltuting der gOlllien en :zif.011ren 'IDl!r/een. 

a. Belasting (hoofd~tn en opcenten) . • . . • . f 350,000.-
b. Essnailoon in genl van verbreking der werken en voor ge· 

halteproeven, welke geeue betaling van belutin,r ten gevolge hebben. • 850.-

F. Dollll!i,ieu. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen , tienden , tnz. 
IJ. Inkomsten van het domein van Oorlog 
c. Inkomsten van de groote wegen . 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens . 

G. Opbrengat der 1Kl8terijen • 
H. Opbrengst 11an de Rijhteleg,·afen 

(. Opbrengst der Staataloterij . . 

. / l,490,000.-
60,000.-
32,000.-
93,000.-

J. Opbrengst der uitgegevm a/etm roor de jaclet en 11uac1'erij. 

K. Loodsgelden 

L. Reent op de mij,aen. 
Vast recht . . 
l'roportioneel recht • 
10 opcenten voor kwade posten, 

21 April 1810 • • • • • • 

.f 

volgens art. 36 der wet van 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 39 van het 
decreet van 6 Mei 1811 • . . • . . • • • • . . . • • 

800.-
19,700.-

1,970.-

985.-

350,850.-

l,675,000.-

12,488,000.-
2,729,000.-

638,000.-
140,00~.-

2,2'1'0,000.-

22,966.-
M. Àandeel 11an liet Rij/e in de o,w,·engat 11an tie ezploitatie van Staataspoorwegen. • 4,188,140.

N, Yeracl,itfenfie ontoangaten en toevallige /Jaten . 

a. Baten"en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der posterljen / . 
IJ. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der Rijk&• 

telegrafen • . • • • • • . . • • 

Transporteere ./ 
1903. 

31,000.-

15,000.-

46,000.- / 149,214,945.-
2' 
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• Per tranaport . . / 
c. Toevallige baten, het beheer van de gewone dienst der ge• 

vangeoiasen betreft'ende. • • . • . 
d. Inkomaten, voortvloeiende nit den arbeid der gevangenen 
e. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerk

inrichtingen . 
/. Inkomsten, ingevolge de wet van den 30aten September 18113 

(Staat,6/ad n°. 146), ho~dende bepal_ingen op de fä.brieks- en 
handelsmerken • . • 

g. Opbrengst van de Nederland&cke Staatscowra11t en het fTeralag 

der Handelingt!lf 11an de Sl4tni•Generaal • 

-.1. Opbrengst van het Staatllllad. 

i. Batig slot van het Fonds der Algemeene Landsdrukkerij. 
j. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken. 
1. J nsteerlooneo van gewich teo . . • 
l. Conanlaatrechteu . 
m. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 'e Rijkaveeartsen ijachool • 
n. ' Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteit&• 

ziekenhuis te Leiden 
o. Baten, voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskn.nk-

zinnip;engeaticbtcn • . • 
p. B~drugen in de kosten van aanlep: en onderbond van lands

werken . 
q. Vergoeding door de provinciën en gemeenten voor de invorde- . 

ring van opcenten op de grondbelasting over het dienstjlllll' 1903 
en op de peraoneele belaating over het dienstjaar 11102 • • . • 

r. Ontvangste~ wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaater •• 
•· Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verrichte werk, na aftrek van het hno daarvan toe-

komende gedeelte. . • 
t. Boeten van verschillenden aard . 
•· Aandeel van 7 6 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeuFdverklaringen, bij de pe~necle belasting, de rechten op den 
invoer en de accijnzen valJende • 

11. Ter uggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 
'1 Rijke kas geheven opcenten in de kwade posten op de grond
belaating en op de peraoneele belasting over het dienatjaar 1901 . • 

to. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 
aan de achatkist vervallen. 

:r. Lejl;ea aan de schatkist vervallen. 
V· Verjaarde l'l.'Dte~ • 

,:. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 
de -te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schold, rentende 
2! ten honderd , i ngeachre.ven kapitalen . • 
• aa. Inkomsten van -Jl.e Groothóeken der Nationale Schold 

M. Bijdragen voor penaioen van bU'rgerlijke ambtenaren . 

BELOOP 
PJIR JIIDDICL 01' 

INKOJIST. 

46,000.- /1411,214,945 -

1,400.-
603,000.-

333,300.-

12,600.- . 

42,000.-
6,000.-

16,000.-
15,000.-
20,500.-
38,000.-
21,300.-

6,000.-

45,600.-

218,000.-

296,000.-
66,000.-

41,000.-
234 000 .-

40,000.-

320,000.-

90,0Q0.-
220,000.-

16,000.-

22,600.-
21,000.-

57.5,000.-

Tranaporteere • f 3,359,000.- /Ull,214,945.-
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. BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOllST. 

Per tranaport . . • / 3,359,000.- / 149,214,945.
cc. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare l~re 

acholen . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
dd. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij 

art. 6 5ter der wet tot regeling van het l~r onderwija. 
ee. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek

acbolen van onderwijzers . . . . • . • . • . . . • • • 
ff. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalachool voor 

teekebonderwijzers • . . • • . • • . . . . . • . . • 
gg. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksschool voor kunst-

nijverheid • . . • • • . • . . . . . . . . • . •• 
Mi. Bijdragen van leerlingen op de Rijks hoogere burgerscholen. • 
ii. Bijdragen van leerlingen op de Rijkslandboowscbool . • 
jj. Bijdragen van kwee]rnli~gen op· de Polytechnische achool . • 
Iele. Bijdragen van leerlingen op de wfoterscholeo . • . . . • 
ll. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der 

aldaar bèstaande Rijksinrichting tot ·opleiding van vroedvronwen ·. • 
mm. Bijdragen voor het volgen der leBBen aan de Rijkanniversi

teiten .................... ,, 
nn. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij ort. 89 

der wet van 28 April 1876 (Staat&blad n°. 102) • . . . • • • 
oo. Bijdragen ven kweekelingen der Rijks-akademie van beeldende 

kunsten •. · . . . . . . . . • • . . • . . • • . . • 
pp. Bijdragèn voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 

Militaire Akademie • 
qq. BijJragen voor de opleiding van cadetten aan de Cadetten-

school . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 
rr. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Konink

lijk Instituut voor de Marine · . · . . • . . . • . . . . • 
&s. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administ ,·atenrs te 

Á.m8'erdam. • . • . . . . • • .•.••• 

tt. Hijdrsgen voor de opleidin_g van leerliugeo-machinist te 
Hetlevoetaluis . . • • . . 

uu. Teruggaven en renten van voorschotten . • • • . 
11v. Opbrengst van verkochte Rijksgoedercn en eigendommen 
ww. Uitkeeringen van België : 
1 °. volgens art. 18, alinea 3, van het verdrag 

van 5 November 1842, _goedgekeurd bij de wet 
van den 4den Februari 1848 (Staatablad n•. S), 
wegens de vourgelden op de Wester-Schelde . . / 1{1,000.-

20. yolgeus art. 10 van de overeenkomst van 
31 October 1879, goedgekeurd bij de wet van dev. 
22sten April 1880 (!}taat,blad n•. 63), voor werken 
voor de aitloozing der Vlaamache watePen . . . • 58,S00.-

rz. Baten van 's Rijks munt. 

250,000.-

41,000:-

13,600.-

2,100.-

2,000.-
80,000.-
11,000.-

170,000.-
1,560.-

6,000.-

225,000.-

32,000.-

4,700.-

51,900.-

22,500.-

40,000.-

3,100.-

12,800.
S,021,t00.-

400,000-

68,300.-
159,650.-

Trousporteere • / 7,976,710.- /149,2Hi,945.-
24* 
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BELOOP 

P.llll JllDDKL OF 

INKOJlBT. 

Per traneport . . • . f 7,976,710.- / 14!1,21',94~.

iii/. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting. bestreden kosten 
voor de Rijkspostspaarbank . . • . • . . . . . • 

zz. Ternggaven door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 
ingevolge art 4ö der wet tot ngeling van het lager onderwijs, 
over l 902 te veel ia genoten . • • • • 

naa. Ontvangsten wegeua bootgeeat, gebezip;d tot vermenging van 
gedistilleerd, en wegens atoff'en , gebezigd tot vermenging van zont. • 

666. Toevallige baten, voortvloeiende oit den aanleg van Staats-
spoorwegen. . • . . . . . . . • . • 

ccc. Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations . . • • • • • 
ddd. Bijdr~n uit de geldmiddelen van Nederlandscb-Indië in 

de koeten vau de afdeeling .hoogere land- en boschbonwschool" 
der Rijkslondbon wschool te 1Yagmingen . • • • . • . . • . • 

eee. Inkomsten van het hengstveulendepot te Berge,, op Zoom. • 
.ff/. Baten, voortvloeiende uit het beheer van de Rijksvischhal 

te IJ•uitkti . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 
ggg. Bijdragen van de gemeenten Goe8 en BerÎen op Zoom in 

de kosten der Rijks hoojlere burgerscholen aldaar • . . • • • • 
k,U. TernggnaC door de Rijksverzekeringsbank van hetaan hur, 

ingevolge art. 93 der Ongevallenwet, veratrekt voonchot . . . • 
fü. Alle andere ontvimgsten niet tot de vorengenoemde behoorende. • 

410,000-

65,000.-

133,000.-

25,000.-
23,900.-

20,000.-
12,000.-

32,000.-

4,500.-

70,000.-
325,000.-

O. .J.andeel 11an de geldmiddele" 1111t& NederlaNhck-It&dië in de uitgaven wegens 

9,097,110.-

uitgifte of beleeniog van bewijzen van vlottende schold . . • . . M l!"'orie. 

P. .J.andeef. 11an de geldnciddelen van Nederlandack•lndië in de uitgaven voor 
rente, kosten en aflossing van drie ten honderd ren tegevende schuld . • . . . 3_.,861,000.-

Q. De in artikel 2 der Middeleuwet bedoelde /Jijdrage uit het P0111M, 11oort• 
6Pruitende uit koopprijzen 11an domeine,, , • • . • • • • . • . • 300,000.-

R. ÁA#deel llat& de,, Staat in de winsten der Nederlandsche Bank , zijnde één 
vierde gedeelte der over het boekjaar 1903/1904 en drie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1901/1905 den Staat toekomende winsten . . • . ·. . . • . . • 1,670,000.

S. 1Age1, geheven ·ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staau!/lad n°. 80), 
gewijzigd bij die van den 29 December 1893 (Staaûólad n°. 246) . J 72,000.-

:! I Decrm6er 1903. Wrr, tot wijziging en aan
vulling van het derde hoofdstnk der Staats
begrooti11g voor het dienstjaar 1902.' S. 843. 

Bij (deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der late Afd. 
van dit hoofdstuk nader vastgesteld op/94,7S0.- ; 
dat der 2de A.fd. op f 70:1,858.- ; dat der 
3d& Afd. op f 86,272.- en dat der 4de Afd. 
op / 88,608.-. 

Totaal . • • . . / 164,315,055.-

31 Decrm/Jer 1903. Wrr, tot wijziging van het 
IJi#rde hoofd1tok der Staatebegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 344. 

Bij deze wet wordt na verhooging en • vermin-
• dering van eenige artikelen het totaal der late Afd. 

van dit hoofdstuk nader gebracht op f 160,353.-; 
dat der -4de Afd. op f 437,500.-; dat der 
5de Afd. op f 637 ,885.-; dat der 6de Afd. op 
f 1,529,769.- ; dat der 7de Afd. op f 407,925.- ; 
dat der Bate Afd. op f 9 l 6,818.- en dat der 
!Ode Afd. op f 81,450.-. 
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31 December 1903. Wrr, tot verhooging van het 
11i,ifde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1903. S. 345. 

Bij deze wet worden de volgende iu-tikelen van 
dit hoofdstuk 11erlwogd: 
Àrt. 2 met f-" 2,600. 
Àrt. 81 met / 5,600. 
Art. 150 met f 16,000: 
Àrt. 215 met / 40,000. 

Art. 57 met / 500. 
Ärt. 149 met / 152,000 
Art. 167 met f 10,000. 

Tengevolge van voorschre:ven verhoogingen wordt 
het totaal der late Afd. van dit hoofdstuk 11er
lwogd. met / 2600.- ; dat der 2de Afd. met 
/ 11100.-; dat der 4de Afd. met / 167,000,-; 
dat der 5de Afd. met/ 10,000.- ; dat der ·Sste Afd. 
met/ 40,000.- en het eindcijfer met/225,700.-. 

31 December 1903. WJ:T, tot verhooging en 
wijziging van het 11iJf de hoofdstuk der Staats
bey:rooting voor het dienstjaar 1903. S. 346. 

Bij deze wet wordt art. 88 gelezen ale volgt : 
Onderetand aan gemeenten die bniten etaat zijn 

in alle of sommige kosten harer huiehouding be
hoorlijk te •oorzien f 14,075.- . 

Art. 152 wordt 11erlwogd met / 40,000.- . 
Tengevolge van voorschreven wijziii:ing en ver

hooging wordt het totaal der 2de Afd. van dit 
hoofdstuk 11Brlwogd met f 14,075.-; dat der 
•4de Afd. met f 4(1,000.- en het eindcijfer met 
f 54,075.-. 

31 December 1903. W '11,r, tot verhooging van 
de begrooting der nitgnen van de Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1908. s. 347. 

Bij deze w~t wordt art. 5 en het eindcijfer der 
begrootin~ 11erlloogd met f 25;000;- . 

31 December 1903. WBT, tot vaststelling van de 
begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij vot>r het dienstjaar 1904. 
s. 348. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting vast
gesteld op / 350,425.- . 

Bij de artt. 2 , 3, 4 en 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aangewezen. 

81 Dece111ber 1908. WBT, tot verhoogiog van 
het uijf de hoofdstuk der Staatshegrooting voor 
het dienstjaar 1903. S. 349. 

Bij deze wet worden de na volgende artikelen 
van dit hoofdetuk 11erlwogd: 
Art. 51 met f 6,200.-. Art. 88 met/1100 • ...:..... 

Tengevolge van voorschreven verhoogingen wordt 

het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk alsmede 
het eindcijfer oerlwogd met / 7800.-. 

31 December 1903. WETTEN, tot afwijking van den 
regel omtrent plaatselijke belastingeu, Kil- · 

steld bij artikel 254, eerste lid, der Ge-· 

meentewet, ten behoeve van de gemeenten : 
(S. 850, 351.) . 

Àl/mcaar en Purmerend: Behoudens Koninklijke 
goedkeuring kunnen tot 1 Januari 1905 wik- en 
weegloooeu worden · geheven ten behoeve der ge
meente A llcmaar tot een bedrag van ten hoogste 
vijftig cent en ten behoeve der gemeente Pur
mernd tot een bedrag va~ ten hOOf!Bte zestig 
cent per 100 kilogram. S. 350. 

Hoorn : Ten behoeve der gemeente Hoorn kun
nen, behoudens Koninklijke goedkeuring, tot 1 Ja
nuari 1905 wik- en weegloooen tot een bedrag 
van ten hoogste vijftig cent per 100 kilogram 
worden geheven. S. 351. 

31 /Jecember 1903. WKT, tot bekrachtiging van 
eene provinciale heffing in O1erij.11el. S. 352. 

Bij deze wet wordt tot 1 Januari 1905 be
krachtigd, de heffing, met ingang van 1 Jan11-
ari 1904, ten behoeve van de province 0 tBrÎ()a8el, 
van he.ven- en opslaggelden voor het gebruik van 
de provinciale haven te Kuin,·e. 

31 December 1903. WtT, hondende w11z1gmg 
van het ze8dt hoofdetok der Staatsb~grooting 
voor het dieostjnar 1902. S. 3ö3. . . 

Bij deze wet wordt 11a verhooging en ver
minderinp; va11 eenige artikelen het totaal der 2de 
Afd. van dithoofdstnk oerlwogdmetf 89,000.-; 
dat der 3de Afd. 11erminderd met .f 65,000.
en da.t der 4de Afd. 11erminderd met/ 24,000,- . 

31 December 1903. Wll'r, houdende nadere wijzi-
ging en verhoogi11g van het aclltate hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1903. s. 354. 

Bij deze wet wordt na verhooging va11 eenige 
artikelen het totaal der lste Afd. van dit 

0

hoofd
stnk t1erlwogd met f 20,800.- ; dat der 3de Afd. 
met/33,600.- ; dat der4de Afd. met/558,032.- ; 
dat der 5de Afd. met / 18,100.- ; dat der 
8ste Afd. met f 33,820.- ; dat der 9de Afd. 
met f 338,705.-; dat der !Ode Afd. met 
f 11,600.- , dat der 12de Afd.met/21,700.- ; 
dat der 13de Afd. met / 6,000.- ; dat der Ude 
Afd. met f 38,000.-; dat der l6de Afd. met 
f 6,700.- en het eindcijfer met fl,086,857. - . 

• 
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31 Det:elfWtr 1903. WET, houdende nadere wijsi
ging van het acAt8fl! hoofdstuk der Stanta
begrooting voor het dienstjaar 1902. S. 353. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 2de 
Afd. van dit hoofdstuk nader vastgesteld op 
f .263,985.-; dat. der 3de Afd. op/3,219,409.-; 
dat der 4de Afd. op f 7,438,714.-; dat der 
9de Afd. op/ 2,443,275.-; dat der !Ode Afd. 
op/ 648,l lJ0.-; dat der ltde Afd.op/380,IJ00.- ; 
dat der 16de Afd. op/ 867,7152.-. 

31 Decem/Jer 1903._ Wu, tot verklaring van 
het algemeen nnt der onteigening vnn eigen
dommen, noodig voor de verruiming van de 
Drent,c!,e Hoo/dDaart. S. 356. 

31 Decern/Jer 1903. Wrr, houdende bekrachti
ging van een krediet <loor den Gouverneur
Generaal van Neder/and8cl, It1dië geopend 
boven de begrooting van Nerlerla11dsck-lndië 
voor het dienstjaai· 1901. S. 357. 

Bij deze wet wordt bekrachtigd het krediet 
van / 4t:0,000.-, door den Gouveruenr-Generae.l 
van !'rederlandsch-Indië, bij besluit v11n 30 D&
cember _1902, n•. 10, boven het IIde hoofdstuk 
der begrooting van uitgaven van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1901 geopend tot aan
vulling van onderafdeeling 38 • Uiqi;aven in verband 
met eene vermindering von de heerendiensten op 
Java en · Madura". 

31 December 1903. WKT, houdende wijziging 
en verhooging van de koloniale haishoude
lijke begrooting van O.,açao voor het dienst

jaar 1902. S. 358. 
Bij deze wet wordt na verh~ng en vermin

dering van eeu"ige · nrtikelen het eindcijfer der 
begrooting met / 23,060,66.- tJermeerderd en 

mitadien gebracht op/ 735,027,76. 

31 December 1903. WJo:T, tot verhooging van 

het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjOBr 1902. S. 359. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een 
nrtikel het totaal der 3de Afd. van dit hoofdstuk 
gebrucht op / 415,064.50• en het eindcijfer op 
/ 1,680,451.92•. 

31 Det:l!mber 1903. Wrn, houdende wijzigin11: 
van de koloniule huishoudelijke begrooting 
van Suriname mor het dienstjaar 1902. S. 360. 

1 

31 llecem!Jer 1903. Wn, houdende wijziging 
ven het Reglement op het Beleid der Regering 
in de kolonie Surina•e. S. 361. 

W11 WILHELMINA ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de artikelen io9 en 112 van 
het Reglement op het b~leid der Regering in 
de kolonie Suri,aa,u, waarvan de tekst werd be
kend gemankt bij Ons beslnit van 25 Februari 
1902 (Staau!Jlad n°. 37), te wijzigen; 

Zoo is :1ret dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eeni9 artikel. 

Het Reglement op het beleid der Regering in 
de kolonie S1tri11ame ondergaat de volgende wij• 
zigingen: 

a. In artikel 109 worden de woorden: .bij de 
opening hnnnervergaderiog''vervangen door: .niter• 

lijk op den eersten Dingsdag der maand Maart". 
IJ. In artikel 112, 8°., worden de woorden : 

• vó6r den lliden J nlij" vervangen door: • v6ór 
den tweeden Dingsdag der ~aand Mei". 

Lasten' efl bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gra venhnge, den 31 Decem her 1908. 

(get.) Vil IL HELM I NA. 
De Mi•uter 11an Koloniën, (get.) lnlffiBURG. 

('flitgeg. 12 Jan. 1904.) 

31 Decem!Jer 1903. WET, hondende wijziging · 
ven het Reglement op het Beleid der Re· 
gering in de kolonie C,u-açao. S. 862. 

Wu WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de artikelen 101 en 104 van 

het Reglement op het beleid der Regerin~ in 
de kolonie Ouraçao, waarvan de tekst werd bekend 
gemaakt bij Ons besluit van 25 Februari 1902 
(Staata!Jlad n°. 38), te wijzigen; 

Zoo is het dat Wij , den Raad van State, enz. 
Benig artikel. 

Het Reglement op het beleid der Regering in de 
kolonie O.Uaçao ondergaat de volgende wijzigingen : 

a. In artikel 101 worden de woorden : • bij de 
opening zijner vergadering" vervangen door: • uiter
lijk op den eersten Dingsdag der maand Maart". 

IJ. In artikel 104, 3•., worden de woorden: 
• vóór den l6den Jnlij" vervangen door: • vóór 
den tweeden Dingsdag der mnand Mei". 

Lasten en bevelen, enz. 
~ven te 's Gravenhage, dea Sl December 1V03. 

(get.) W 1 L H J<J L M l N A. 

De Minilter van leofoniën, (get.) ÎDENBURG. 

( Uitgeg. ·12 Ja,a. 1V04.) 
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81 Dec,mber 1908. WBT, houdende wijziging 
en verhooglng der begrooting van Neder

landscli-Indië voor het dienstjaar 1902. (Hoofd
stuk I. Uitga1Jen i11 Nederlattd.) S •• 868. 

81 December 1908. WBT, houdende .wijziging 
en verhooging der . begrooting van Neder
landscli-Indië voor het dienstjaar 1902. (Hoofd
stuk II. Uitgaoen in Nederlandse!,- Tndië. 

s. 864. 

81 December 1908. WBT, ii.oudende voorziening 
in het kas-tekort v1111 den Indischen dienst 
in 1904. s. 865. 

Bij deze wet wordt de Minister vnn Finan
ciën bevoegd verklaard om bij het openen van 
kredieten ann den Minister van Koloniën ge
durende het jaar 1904, het bedrag der volgens 
artikel 88 der Indische Comptabifüeitswet in 
's Rijks schatkist gestorte j!'elden, te boven te gaan 
met eene som van twee en dertig millioen gulden. 

De Minister van Financiën zal in dat voor
echot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, mel inachtneming van de daaromtrent 
beetaande of nog vast te siellen wettelijke be
palingen. 

23 Maart 1903. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslisaing dat de 
vernietiging van besmette of van besmetting 
verdachte Toorwerpen, ingevolge art. 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staat&!Jlad .n°. 134) 
ondernomen , niet geacht kan worden , hetzij 
krachtens die wet, hetzij met het oog op 
art. 190 der gemeentewet, tot de taak der 
ge~eente-politie ala zoodanig te behooren. 

De Hooge Raad enz ; 
Gelèt op het middel van ca111&ti11, namens den 

req nirant voorgesteld bij memorie : 
Schending, althaas verkeerde toepassing van de 

artt. 5 en 26 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 184) in verband met art. 1 Ko
ninklijk besluit ter uitvoering van art. _25 der 
voormelde wet van 4 December 1872, van 17 April 
1878 (Staatsblad n°. 43) j0

• S 1 der refte)en 
waarnaar f_!llnoemd Koninklijk besluit verwijst, van 
de artt. 180 Strafrecht en 211, 221, 228, 246 
en 247 St-rarvordering ; 

Overwegende: dat aan den reqnirant was ten 
Jaste gelegd , en bij het bevestigde vonnis werd 
bewezen verklaard, dat reqnirant zich den 24eten 
Februari 1902 te De Werken met geweld heeft 

· verzet tegen den gemeenteveldwachter dier gemeente 
G. v. Z., toen deze ambtenaar in de rechtmatige 
uitoefening zijnu bediening bezig was met het ver• 
branden van goederen van een aan typhllJI aldaar 
overleden persoon genaamd P. H. , en welke goe
der~n met dien lijder in aanraking waren geweest, 
geeohiedende dit verbranden door genoemden amb
tenaar op last van den bm-gemeester te De Werken 
ter uitvoering der wet, door met het doel dat 
verbranden te beletten en te verijdelen en ge
noomden ambtenaar in dat verbranden te belem
meren, dien ambtenaar te stooten en te stompen, 

,. en terwijl hij dien ambtenaar met de vuist dreigde, 
• dezen dreigende toe te roepen: .e.11 je il.iet uit

scheidt met stoken, dan donder ik je in het water 
of ik snij je aan bonken"; 

dat het vonnis ter motiveering der beslissing, 
dat genoemde veld wachter alstoen aldaar was in 
de rechtmatige nitóefening zijner bedieni~g, over
woog, dat een burgemeester ia het hoofd der ge
meentepolitie en dUB een veldwacht.er der gemeente 
staat onder zijne onmiddellijke bevelen, zoodat 
handelingen op last des burgemeesters binnen 
wett.elijke bevoegdheid bevolen en venicbt, moeten 
worden geacht tot de uitoefening van de bedie
ning van den gemeenteveldwachter te behooren, 
welke overweging door het Hof ia overgenomen, 

' en • dat tegen deze overweging en beslissing het 
middel van cassatie ie gericht; 

0. hieromtrent: 
dat wel is waar de burgemeester ie hoofd der 

gemeentepolitie en een veldwachter der gemeente, 
voor zoover de gemeentepolitie betreft, staat onder 
zijne bevelen, doch de vernietiginl( van besmette 

_ of van besmetting verdachte voorwerpen, inge
volge art. 6 der wet van 4 December 1872 (Staat8-

blad n°. 184) ondernomen, niet kan geacht wor
den tot. de taak der gemeentepolitie als zoodanig 
te behooren; 

dat toch deze maatregel door den blll'gemeester 
ni;t • wordt bevolen ter handhaving der openbare 
orde (!f veiligheid in het algemeen, noch ter nit

: vooring van plaats~lijke verordeningen of bevelen 
ten gevolge der gemeentewet gegeven in het bij• 
zonder, en mitsdien niet reeds krachtens art. 190 

.. der ge.weentewet tot .de taak der gemeentepolitie 
, kan worden gerekend; 

dat evenmin (ie vooraangehaalde wet van 4 De• 
. cember 1872 die vernietiging breng~ binnen den 
kring der gemeentelijke politiezorg; 

dat toch het vooraangehaalde art. 5 wel aan den 
burgemeester als orgaan van het rijksgezag opdmagt, 
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om voor de vernietiging der besmette of van be
smetting verdachte voorwerpen zorg te dragen , 
doch hem daarbij volkomen vrijlaat in de keuze 
van den. persoon die dezen maatregel als zijn werk
tuig zal ni t voeren ; 

des eersten rechters te bevestigen, dit artikel in 
verband met art. 6 en art. 26 der wet van 
4 December 1872 (Staatafllad n°. 134) en art. 1 
Koninklijk bes! uit van 26 J nli 1885 (Staatablaá 
n°. 167), zooala dit ia herzien bij het Koninklijk 
beslnit van 24 Jnli 1891 (Staatafllad n°. ló8) en 
art. 247 Strafvordering heeft geschonden, en mits
dien het voorgestelde middel van cassatie ia gegrond; 

dat derhalve, bijaldien de burgemeester niet 
een partfonlier persoon doch een gemeenteveld
wachter met deze vernietiging belaat, deze laatste_ 
wel uitvoert eenen maatregel voor welks uitvoe
ring de burgemeester als ambtenaar heeft te waken, 
doch daarbij zelf niet vervult een deel van den 
op hem als gemeenteveld wachter rustenden ambts
plicht, en derhalve daarbij niet werkzaam ia in 
de uitoefening zijner bediening; 

dat mitsdien het ten laate gelegde en bewezen 
verklaarde feit niet oplevert het misdrijf van 
• wederspannigheid" in art. 180 Strafrecht om
achreven., noch elders ia strafbaar gesteld; 

dat derhalve het Hof, door in zoover het vonnis 

Vernietigt het arrest door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch den 18den December 1902, be
nevens het vonnis d!'1' arror:dissementa-rechtbank 
te 'a Hertogenbosch van 23 October 1902 in deze 
zaak ge wezen ; 

En recht doende ten principale op het verzet 
ingesteld tegen het bij verstek gewezen vonnis 
der voormelde rechtbank van 24 April 1902 ; 

Verklaart het daarbij bewezen verklaarde feit 
niet strafbaar, en ontalaat den requirant te dier zake 
van alle rechtsvervolginp;. (W. v. 'T R. 7907,) 

V E R B E T E R I N G. 

Bladz. 219, kolom 2, Art. 19, tweede lid, van den tekst der wet van 1 Jnni 1865, S. 60, 

moet luiden: 
.Bij herhaling van dezelfde overtreding binnen twee jaren sedert de vroegere veroordeeling 

van den schuldige onherroepelijk is geworden, of de op de overtreding gestelde geldboete 
vrijwillig is betaald, kan de boete tot / ó00 gebrain of eene hechteniastraf van een dag tot 
één jaar opgelegd worden." (Verbeterd uitgegeoen Staatablad n°. 148 van 2 Juni 1908.) 

Bladz. 223 , kolom 1. Art. 31, tweede lid, van den tekst der wet van 1 Juni 1866, S. 61 , 
moet luiden: 

.In geval van herhalinit derzelfde overtreding binnen twee jaren sedert de vroegere veroor
deeling van den schuldige onherroepelijk is geworden, of de op de overtreding gestelde geld
boete vrijwillig is betaald, kan de boete tot f 500 gebragt of eene hechtenisstraf opgelegd 
worden voor den tijd van een dag tot één jaar." 

Aan het slot van art. 38 vervallen de woorden: ·.en verbeurd verklaard!'. 
( r erbeterd uitgegeven Staatablaá n°. 149 van 2 Juni 1903.) 

Bladz. 261, kolom l, regel 20 van boven van het besluit van 22 Juli 1908, S. 2ló, ·staat: 
.genoemde dag", lees : .genoemden dag". 

De medeonderteekening van het ~lnit door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, vervalt, waarvoor in de plaats komt: 

De Minister van Buitenlanáscke Zaken, (get.) R. MELVIL ,AN LYNDEN. 

lle Mi.ni1ler van JUJJtiti.e, J. A. LOEFI', 

De Minuter van Binne,elandscke Zaken , 
· De Minister .van Marine, 
De Minilter van Financiën, 

De Minister van Oorlog, 
De .l!ü,. van W aterataat ; Handel en Nijverl,eid, 

/Je Minilfer van KoloniëN, 

KUYPER. 

ELLIS, 

HART& VAN TEOKLlllNBURG. 

J. W. ÜERGANSIUS. 

DE MAREZ ÜrENS. 

lDENBURG, 

( r erbeterá uitgegeven Staaublaá.) 



ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 1903. 

De jaargang is geheel chronologisch, behalve het arrest van 23 Maart 1903, 
voorkomende op bladz. 375. 

~ 

Academie. (Kon. Militaire) Besluit be
treffende het brenf!en van eerbewijten aan het 
vaandel der Koninklijke Militaire Academie. 

7 Oct. 
Arbeid van jeugdige personen · en 

vrouwen. Besluit tot vaetetelling van een 
algemeenen maatregel van beetn ur, ale bedoeld 
bij art. 4 der Arbeidswet. S. 83. 16 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van beetnnr, als bedoeld · bij art. 6, 

4ode lid der Arbeidswet. S. 86. 18 Mrt. 
- Besluit van den Minister van Binnenla.ndeche 

Zaken, hondende vast&telling van den vorm der 
kennisgeving, bedoeld in art. 17 van het beslnit 
van 18 Maart 1903 (Stbl. n°. 86). 20 Mrt. 

- Besluit tot regeling van den werkkring en de 
bevoegdheden YBn de bij art. 19 der Arbeidswet 
en art. 9 der Veiligheidswet bedoelde inspecteurs 
en verdere ambtenaren. S. 107. 24 April. 

- Besluit tot wijziging van art. 16 van het 
besluit van 16 Maart 1903 (Stbl. n°. 83), 

S. 142. 13 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van art. 16 van 

het beslnit van 16 Maart 1903, S. 83, zooals · 
dat is gewijzigd bij besluit van 13 Mei 1903 
(Stiiatsblad n°. 148). S. 272. 4 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon• 
dende beslissing dat art. 1 /!' van het besluit 
van 21 Januari 1897, S. 46, is onverbindend, 
vermits deze bepaling verder gaat dan art. 4 

der Arbeidswet toelaat, zoowel omdat het gevaar, 
waaraan de jeugdige personen moet.en blootge-. 
steld zijn, in verband wordt gebracht met de 
plaatsing der werktnigen en niet met den arbeid, 

die daaraan verricht wordt, als om.dat niet enkel 
bepaalde soorten van arbeid , maar elke arbeid 
ter plaatse, waar zich de omschreven werktuigen 
bevinden, verboden wordt. 7 Dec. 

Armwezen. Missive van den Minister van 
Financiën aan de Directeuren der Registratie 
en Domeinen, betreffende toepassing van art. 77 
der wet tot r~ling van het armbestnnr, 6 Mrt. 

· - Besluit houdende besliseing in een geschil 
tnssch~n twee gem~enten over de v~g, welke 
van beide de kosten hee~ te betalen van de 
verpleging van een behoeftif!ll in een ziekenhnis. 

16 Mei. 
- . Miuive van den Minister van Binnen1andsche 

Zaken aau de Commissarissen der Koningin in 
d~ provinciën, betreffende de toepassing van 
art. 77 der Armenwet. 16 Jnli • 

. Azijnen. Besluit houdende bepalingen omtrent 
de azijnmakerijen waarin waterhoudend calcinm· 
aeetaat als grondstof gebruikt wordt. S. 30. 

13 Jan. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent vrijdom 

van invoerreèht voor waterhoudend calcinm• 
acetaat, dat gebezi~ wordt voor d~ vervaar
diging van azijn. S. 31. 13 Jan. 

- Besluit tot wijziging van de besluiten van 
·9 October 1889, S. 129 en 111 October 1895, 
S. 170, houdende bepalingen omtre1_1t den 
nitvoer van azijn met afschrijving van den 
accijns. S. 144. 18 Mei. 

Bank. (Nederlandsche) Wet tot ver
lenging en w gz1g1ng van het aan 
de Nederlandsche Bank verleende• 
octrooi. S. 336. Sl Dec. 
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Begrootingen. Wetten 
de volgende hoofdstukken 
voor 1908: 

tot Yaststelling van 
der Staatebegrooting 

Il. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII B. 
VUi. 

IX. 
x. 
XI. 

Ale voren voor 1904: 
I. 
VII .J.. 

S. 40. 30 Jan. 
48. 31 Jan. 
44. 31 Jan. 
46. 2 Febr. 
ó5. 2 Febr, 
ó8. 2 Febr. 
67. 
68. 
62. 
64. 

2 Febr. 
2 Febr, 
2 Febr, 
2 Febr. 

S. 340. Sl Dec, 
341. 31 Dec. 

Wetten tot verhooging en wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1902: 

II. S. 337. Sl Dec. 
III. 
IV. 

v. 

Vl. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 
Als voren voor 1903 : 
II. 
III. 

JV. 

V. 

VI. 

VIIB. 

VUL 

343. 31 Dec. 
243. 24 J nli. 
344. 31 Dec. 

47. 2 Febr. 
163. 29 Juni. 
297 . 7 Dec. 
353. 31 Dec. 

13!i. 27 April. 
338. 31 Dec. 

6, 12 Jan. 
200. 22 Juli. 
356. 31 Dec. 

6. 12 Jan. 
ll. 12 Jan. 

Sl0. 7 Dec. 
859. 31 Dec. 

S. 207. 22 Juli. 
116. 27 April. 
212. 22 Jnli. 

46. 31 Jan. 
209. 22 Juli. 
244. 24 Juli. 
312. 7 Dec. 
203. 22 J nli. 

34.ó, 846. 31 Dec. 
349. 31 Dec. 
162. 27 Juni. 
210. 22 Juli. 
208. 22 Juli. 
339. 31 Dec. 
102. 11 ·April. 

X. 

- Wetten tot : 

S. 201. 22 Juli. 
21J. 22 Juli. 
854. 81 Dec. 
218. 22 Juli. 
227. 28 Juli. 
247. 24 Juli. 
8ll. 7 Dec. 
214. 22 Juli. 
218. 23 Juli. 

Aanwijzing van de middelen ter p;oedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1904. S. 842. 

31 Dec. 
Beschik~aarstelling van gelden, wegens door 

het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen, voor den dienst van 1903. 

S. 289. 30 Nov. 
Als voren door het Departement van Marine, 

voor den dienst van 1903. S. 202. 22 Juli. 
V natatelling der begrooting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het nsting
stelsel, dienst 1903. S. 66. 2·. Febr. 

Verhooging van de begrooting van uitgaven der 
Algemeeni: Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 11102. s. 298. 7 'nee. 

A.ls voren voor het dienstjaar 1903. S. 848. 
• 31 D~. 

Vaststelling van de begrooting der 
van de Algemeene Landsdrukkerij 
dienstjaar 1904. S. 848. 

uitgaven 
voor het 
31 Dec. 

Wijziging en aanvulling van de begrooting der 

uitgaven van het J'ensioenfonda voor wednwen 
en weezen van burgerlijke ambtenaren voor 

het dienstjaar 11102. S. 14. 12 Jan. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 

het Pensioenfonds voor weduwen en weezen 
van burgerlijke ambtenaren voor het jaar 1904. 

S. 334. 30 Dec. 
Wijziging en verhooging der begrooting van 

Nederlandseh-Indië voor het dienstjaar 1902. 
(Heofst. I. Uitgaven in Nederland.) S. 363. 

· • 31 Dec. 

Ale voren (Hoofdstuk Il. Uitgaven in Neder-
landseh-Jndië.) S. 364. 3 l Dec. 

Wijziging en verhoogi.ng der begrooting van 
nitgaven van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1903. S. 220,221, 224, 225, 228. 

23 Jnli. 
Aanwijz[ng van de . middelen en inkomsten tot 

goedmaking van de uitgaven begrepen in de 
begrooting van Nederl~dsch- Indië voor ·11et 
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dienstjaar 1904. (Hoofdstuk I. Middelen en 
inkomsten in Nederland.) S. 382. 30 Dec. 

Als voren. (Hoofdstuk IL Middelen en in• 
komsten in Nederlándsch-Indië.) S. 888. 

80 Dec. 

Vas-tstelling van de begrooting van Nedcrlandsch
lndië Yoor het dienstjaar 11104. (Hoofdstuk 1. 
Uitgaven in Nederland.) S. 830. S0 Dec. 

Als voren. (Hoofdstuk ll. Uitgav~n in Neder• 
landsch-Indië.) S. 831. 80 Dec. 

Bekrachtiging van een krediet door den Gonver

neur-Generaal van Nederlnndsch-lndiëgeopend 
boven de begrooting van Nederlundsch-Indië 
voor het dienstjaar 11101. S. 857. 8l Dec. 

Nadere voorziening in het kas-tekort van den 

Jndisc~en dienst in 11103. s: 246. 24 Jnli. 
Voorziening in het kas-tekort van den Indischen 

dienst in 11104. S. 365. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch• 
Indië over het dienstjaar 181111. S. 137. 

27 April. 
Wijziging van de koloniale hl!ishondelijke be

grooting van Suriname 'loor het dienstjaar 
11102. S. 360. 31 Dec. 

Definitieve vaatstelling van de koloniale hni&

hondelijke begrooting van Suriname voor het 
dienstjaar 1903. S. 60. 2 FeJir. 

Verhooging van de koloniale huishoudelijke 

begrooting van Suriname voor het dienst

jasr 11103. S . .217. 28 Juli. 
Vaststelling van het slot der rekening van de 

koloniale uitgaven en ontvangsten voor Snri• 
name over het dienst.jaar 18911. S. 12. 

12 Jan. 
Als voren over het dienstjaar 11100. S. 222. 

23 Juli. 
Wijziging en _verhooging van de koloniale hnis-
• houdelijke begrooting van Cnrac;ao voor het 

dienstjáar 11102. S. 368. 31 Dec. 
Definitieve vaststelling van de koloniale huis

houdelijko begrooting van Cnrac;ao voor het 
dienstjasr 1903, S. 61". 2 Febr. 

Ve.itstelling van de koloniale uitgaven en ont• 

vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 

18118. S. lil. 12 Jan. 
Als voren over het dienstjaar 18119. S. 223. 

23 Juli. 
Begraafplaatsen. Besluit houdende beslissing 

dat een ierrein, hoewel beetemd om aan een 

bestaande begraafplaats te worden t®gevoegd, 
zoolang het van deze door een breede sloot 

gescheiden is, nog niet als een deel daarvan 
kan. worden aa merkt, en evenmin als een 
op zich zelf staande begraafplaats kan wordei,. 
beschouwd, als het niet is afgesloten op de bij 
art. 18 der wet van 10 April 18611, S. 65, 
voorgeschreven wijze, dat derhalve het bouwen 

van woningen binnen 60 meter afstand van 
dat t.errein , geen verlof behoeft op grond van 
art 16 dier wet. 4 Mei. 

Bele.stingen. (Plaatselijke) Besluit tot 
vernietiging van het beeluit van den raad der 

gemeente Middelbnr{Z:, waarbij werd afgewezen 
het verzoek van M. M. M...zuu, wednwe 
D. R.KltRINK, te Amsterdam, om ontheffing van 

haren aanslag in de plaatselijke directe belasting 
op de inkomsten te Middelburg over de maandell 

Aprii tot en met December 1901. S. lfl'. 
2 Jnni. 

- Besluit tot schorsinp: van het besluit va, 
Ged. Staten van Limburg, waarbij aan A. V:nzui 
te Venlo ontheffing' is verleend van zijn aanslag 
op het kohier der plaatselijke belasting wegens 
het {Z:ebruik der openbare straat in die gemeente 
over 1902. 8. 162. 8 Jnni. 

- Missive van den Minister van Biunenlandsche 

Zaken aan de Ged. Staten van de provinciën, 

betreffende garnisaires. · 23 J nli. 

- Besluit tot vernietiging van het beeluit van 

den gemeenteraad van Venlo, van 211 Maart 
11102, tot vaststelling van een kohier van de 
plaatselijke belaating op luiken en uitsprin{Z:ellde 

trappen voor het dienstjaar 1902, en van het 

besluit van Ged. Staten van Limbnrg van 
5 April 11102, L-. 21126/7 Q waarbij dat kohier 

ia goedgekeurd, alsmede van het besluit van 

Ged. Staten van Limburp; van 16 Mei 1903 , 
L-. 1616/3 S, lat.e afdeeling , waarbij aan 
A. Vuz11L te Venlo ontheffing ia verleeüd 

van zijn aanslag op gemeld kohier. S. 263 . 
17 Sept. 

- Wet tot afwijking van den regel omtrent plaat• 

selijke belastingen, geateld bij art. 264, eerste 
lid, der gemeentewet, ten behoeve van de ge• 
meenten: 

Alkmaar en Purmerend. S. 860. 31 Dec. 
Hooru. 361. 31 Dec. 

Belastingen: (Provinciale) Wet tot be
krachtiging eener wijziging der helling van vllllrta•, 
brug-, wal- en steigergelden voor het gebruik 
van het provinoiaal .knnaal van Almelo naar 

de Pruissische grenzen. S. 50. 2 Febr. 
- Als voren van tolgelden voor het gebruik der 
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provinciale kunstwegen in Groningen. S. 51. 
2 Febr. 

- Ais voren va.n den watertol aan de brng over 
de Tnsschenlinde bij Slijkenburg. S. 52. 2 Febr. 

- Wet tot verlenging van den termijn waarvoor 
bij de wet van 9 April !900, S. 44, bekrach
tiging is verleend aan de heffing van tolgeld 
voor het gebruik van den provincialen kunst
weg van Assen over Rolde en Gieten naar de 
Hilte. S. 183. 27 April. 

- Wetten tot bekrachtiging van provinciale be
lastingen in: 

Noordbrabant. 

Gelderland. 
Zuidholland. 
Noordholland. 
Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 

Overij ssel. 

s. 132. 
299. 
300. 

s. 294-296, 301. 
302. 
301. 
304. 

204-206. 
305. 
306. 

27 April. 
7 Dec. 
7 Dec. 
7 Dec. 
7 Dec. 
7 Dec. 
7 Dec. 

22 Jnli. 
, 7 Dec. 
7 Dec. 

352. 31 Dec. 
Groningen. 307. 7 Dec. 
Drenthe. 308. 7 Dec. 
Limburg. 309. 7 Dec. 

Betaalmeesters. Missive van den Minister 
van Binnenlnndsche Zaken aan de Ged. Staten 
van de provinciën , betreff'ende stortingen bij 
Rijksbetaalmeesters. . 16 Juni. 

Buskruit. Besluit houdende opheffing van 
het verbod van uit• en doorvoer van ammnnitie 
en buskruit. S. 292. 2 Dec. 

Consulaten. Wet hondende wijziging 
van art. 3 der wet van 18 April 1874, 
S. 65, regelende de consnlaatrech
ten, :r.ooals die i ■ gewijzigd bij de 
wetten van 14 April 1890, S. 42, van 
15 Aug. 1892, S. 201 en van 11 Dec. 
1899 lS tb 1. n•. 239). S. 116. 27 April. 

Corps diplomatique. Besluit houdende 
aanvultling van de bepalingen van het besluit 
van 28 Aognstos 1881, S. 168, gewijzigd bij 
dat van 13 April 1882 (Stbl. n°. 51), S. 139. 

H Mei. 
Curaçao. W e t ho n d en de w ij z i g i n e: 

van het Reglement op het Beleid 
der · Regering in d·e k o Ion ie C u
r aç ao. S. 362. 31 Dec. 

Dijksbesturen enz. WeL houdende nadere 
Rijksbijdrage aan het polderdistrict Bommeler
waard beneden den Meidijk voor de verhooging 

van de WBaldijken , in verband met de afslui
ting der Heerewaardensehe overlaten. S. 10. 

12 Jan. 
- Bes! uit houdende besli■sing dat de nitloozing 

van faecaliën en menagewater in de wateren 
van een polder, ook al heeft zij jaren lang 
plaats gegrepen, door eene polderkeor voor het 
gevolg kan worden geweerd. 15 Jan. 

Domeinen van den Sta.at. Wetten be· 
treff'ende: 

verkoop van een stuk voormaligen militairen 
grond te Groningen aan die gemeente. S. 16. 

12 Jan. 
verkoop van een stuk voormaligen vesting• 

grond te Delf:r.ijl aan de Nederduitsch Her
vormde G~meeote aldaar. S. 16. 12 Jan. 

verkoop van het Krnisheerenklooster met aan
hoorigheden te Uden aan de Vereeniging van 
Krnisheeren te Uden. S. 17. 12 Jan. 

verkoop van een stok voormaligen vestin~rond 
te Breda aan de R. K. Parochie van de 
H. Barbara te Breda. S. 164. 29 Juni. 

verkoop en .koop van den voormaligen znid
westelijken berm met bermsloot van den 
Rijksweg der lste klasse n°. 4, van 's Gra
venhage naar de Hoornbrng, tnsschen de 
brug genaamd de Galgheol over de Laak
molensloot en de brug genaamd de Broek
slootheul. S. 166. 29 Juni. 

F abrieken enz. Besluit tot vernietiging van 
het besluit van bnrgemeester en wethouders 
van Diepenveen d.d. 3 December 1902, waarbij 
aan H. KBlll6SINll aldaar vergnnning is gewei
gerd tot het oprichten van een derden kalk
oven aan den Snippeling op het perceel, kadBB• 
traal bekend Sectie H, n°. 1571. S. 257 . 14 Ang. 

- Besluit hondende vernietiging van een beslnit 
van burgemeester en wethouders van Hengelo, 
waarbij vergunning is verleend t~t uitbreiding 
eener inrichting, zonder de mededeeliog van 
den inspecteur te hebben afgewacht, bedoeld in 
art •. 7!Jia tweede lid der Hinderwet. 14 Sept. 

Gedistilleerd . Besluit tot wijziging van het 
bealnit van 21 Jnli 1882, S. 115, hoÓdende 
nadere aanwijzing der kringen om branderijen 
waar peilingen knnnen verricht worden. S. 168. 

19 Juni. 
- Besluit tot wijziging van de bepalingen nopens 

den vrijdom van den aocijns op gedistilleerd, 
dat met hontgeeat vermengd is. S. 266. 2 Oct. 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
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Koudekerk, waarbij A·. VAN EGMOND is benoemd 
tot -ontvanger dier gemeente. S. 82. 18 Jan. 

- · Beslnit hondende bealisaing dat de betrekking 
van directenr en onderwijzer bij de Rijk&nor
maallessen on vereenigbaar is met het lidmaat
aohap van den raad. 28 Jan. 

- Beslnit hondende beslissing dat hij, die ge
kozen tot lid van den gemeenteraad, nevens 
zijn geloofsbrief niet heeft overgelegd de ver
klaring, bedoeld in art. 17, derde lid der ge
meentewet, niet als lid van den gemeenteraad 
kan worden toegelaten , ook al staat vast dat 
hij op het oogenblik van het onderzoek zijner 
geloofsbrieven overeenkomstig art. 19, derde lid 
dier wet ingezeten was dier gemeente. 25 Juni. 

- Beslnit houdende handhaving van een besluit 
van Ged. Staten der prov. Noordholland, waarbij , 
is verklaard dat F. L. FAAS, wegens het ver
liea van een der vereischten genoemd in art. 19 
der gemeentewet (ingezetenschap), heeft opge· 
honden lid te zijn van den raad der gemeente 
Haarlemmermeer. 22 Jnli. 

- Besluit hondende on~grondverklaring van het 
door den raad der gemeente Kampen ingesteld 
beroep van een besluit van Gedeputeerde Staten 
der provincie Overijssel , waarbij goedkeuring 
werd onthouden, aan een besluit van dien ra«d 
tot verkoop van inschrijvingen op het Grootboek 
der Nationale Schuld om met de opbrengst er 
van deel te nemen in eigen leening. 2 Oct. 

- Besluit houdende beslisaing dat de termijµ 
van art. 35, 2de lid der gemeentewet, evenals 
de termijn van appèl in art. 33 is een fatale, 
zoodat na het verstrijken daarv:in de beslissing 
van den raad omtrent toelating van nienw be
noemde leden niet meer kan vernietigd w_orden. 

22 Dec. 
Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging van 
· de grens tnsschen de gemeenten Rotterdam en 

Hillegel'flberg. S. 287. BO Nov. 
- Als voren tuseehen de · gemeenten Schoterlaud 

Weststellingwerf en Ooststellingwerf. S. 288. 
BO Nov. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogen Raad der Ned., houdende beslissing 
betreffende eeue · toepassing van art. 180 cl.er 
gemeentewet. 13 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende bealissing dat art. 52 der algemeeoe 
politieverordening van Amsterdam, bevat een 
vool'flchrift, behooreude tot de bevoegdheid van 
den gemeenteraad en niet is in strijd met art. 186 

Strafrecht en dat de vraag of de gemeentewet
gever door dit lllOorschrift de 11:renzen van het 
algemeen gemeentebelau11: heeft overschreden , 
alleen ter beoordeelin11: staat van het admiliia• 
tratief !!!!zag. 2 Jnui. 

- Arrest van den· Hoogen Raad. der Nederlanden, 
houdende beslissing betreffende art. 7 5 der 
algemeene politie-verordening d.er gemeente 
Kampen in verband. met het Jioor burgemeester 
en wethoud.ers dier gemeente gegeven bevel tot 
afalniting eener voor de gezondheid schadelijk 
water opleverende pomp. 19 Oct ." 

Geneeskundig Staatstoezicht enz. Mis
sive van den Minister van Bionenlandsche Zaken 
aan de Commissarissen der Konin11:in in de pro
vinciën, betreffende opgaven van geneeskun,iii 
gen enz. 20 1an. 

- Besluit ter bekendmaking van 
den tekst der wet van 1 Juni 186lt; 
S. 60, r e g e I e n d e d e u i t o e f e n i n g 
der geneeskunst, zoo als d.ie bij 
verschillende we,tten is aange
v o Id en gewijzigd. S. 148. 2 Jnui. 

- Besluit ter bekendmaking van 
den tekst der wet van 1 Juni 1865, 
S. 61, reg e Ie n de de o i toefe n in g 
der artsenijbereidknnst, zooals 
die bij verschi llende wetten i& 
aangevuld en gewijzigd. S.149. 2Jnni. 

- Besluit · houdende nadere aanvulling van het 
besluit van 26 Maart 1895, 8. 87, gewijzigd 

-en aangevuld bij besluit van 28 M1111rt 1899, 
S. 88, tot aanwijzing van eenige getni11:schrifteu 
en diploma's, al1 bedoeld in de artt. 8 en 9 
der wet van 26 Dec. 1878, S. 222, houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende. S. 161. 

24 Juni. 
Gevangenissen. Besluit houdende nadere 

1111uvolling van cj.eu algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur, vastgesteld bij besluit van 
81 Ang. 1886 (Stbl. n°. 159). S. 94. 80 Mrt. 

- Missive van den Minister van Justitie aan 
het college van regenten te Rotterdam, betreffende 
de kosten van vastzetting van een minderjarige. 

8 Mei. 
Havens . . Besluit houdende wijziging van het 

plaatselijk reglement van politie voor 's Rijks 
Marinehaven te Hellevoetslnis , vastgest~ld bij 
besluit van 11 Juni 1896 (Staatsblad" n°. 98). 

S. 76. 18 Febr. 
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Hondsdolheid. Besluit van den Minister van Kanalen. Bealuit tot wijziging en ag,nvulling 
Waterstaat, Handel en N"" rheid, betreffend:e van het. bij bee!nit van 9 Juli 1892, S. 175, 
de vaststelling van het model van den muilkorf, va11tgeateld bijzonder reglement nn pulitie voor 
bedoeld iu art. 3 der wet van li Juni 1875 het Nederlandsch gedeelte van de Znid-Wil-
(Staotsblad n°. 110). 19 J nni. lemsvaart en de ~kanaliseerde Dieze. S. 268. 

Indië. (Nederle.ndech) Wet IÎondende 9 Oct. 
wijziging der Indische Comptabili- - Besluit tot wijziging van het bijsonder regle-
t ei t s wet. S. 172. 29 J nni. me11t van politie voor het kanaal van Amster-

- Wet hondi:.nde decentralisatie van dam -naar de Merwede, "astgesteld bij bealnit 
het bestuur in Nederlandech-Indië. van 30 Janll&l'i 1894, S. 8, gewijzigd bij be-

s. 2lil. 28 Juli. sluiten van 12 Juni 1897, S. 165 en 1 Sep-
- Besluit tot nadere wijziging van art. 18 van tember 1899 (Stbl. n". 206). S. 276. 11 Nov. 

het besluit van 29 Augustus 1888, S. 138, Keuring van vleeech voor uitvoer be-
houdende vaststelling van nieuwe regelen omtrent stemd. Beeluit tot va.ststellintr van het tijdstip 
de beuoembnarheid en uitzendinp: van rechter- van aanvang van den keuringsdienst bedoeld 
Jijke en administratieve ambtenaren voor den in het besluit van 21 Nov.1902 (Stbl. n°. 199). 
&ienst in Nederlandsch-Indië. S. 252. 10 Ang. · . S. 91. 26 Mrt. 

+- Besluit tot instelling van het caniiidaat-amb· Kiesrecht. Beschikking van den Hoogen Raad 
; tenaarschap voor dec Indischen administratieven der Ned., houdende bealisain11: dat het toelatings-
dienst en vaststelling van de voorwaarden van examen tot de universiteit niet behoort tot de 
uitzending uit Nederland van candidaat Indische in art. l IJ 4.0 • der kieswet bedoelde e:i:amens. 
Ambtenaren. S. 253. 10 Aug. 12 Juni. 

Inkwartieringen. Be al n i t houdende - Besluit houdende bealiaaing dat de bJ1rge-
be ken dm aki n g van den tekst van het meester bevoegd iaen verplicht met de inlevering 
bes I n ii va :ii 10 Nov b m be r 1892, S. 253, eener opgave, die in strijd met de bepalinp: 
zooals dat ia gewijzigd bij besluiten van art. 62 Kieswet, niet is aangeboden door 
van ó Augustus 1895,S.147, van 17 Ja- · een of meer personen die haar hadde1►, onder-
nuari 1898, S, 22, van 24 Jnni 1898, teekend, bij het opmaken der in art. ö4 dier 
S. 149 en van 16 Dec. 1902 (Sto.ats- wetvoorgeachrevenlijst,geeni:ekeningtehond.en. 
blad n°. 222 •, S. 78, 19 Febr. .24 Nov. 

Jacht en vieeoherij. Arrest van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende bealiBBing dat art. 1 
van het Souverein besluit van 8 Februari 1815 
kennelijk stelt twee voorwaarden tot herstel, 
eerstens het hebben of verkregen hebben van 
heerlijk jachtrecht en ten tweede het zijn ge
weest in het• wettig bezit daarvan in 1794 of 
op een later tijdstip vóór de in 1798 ph1ats · 
gehad hebbende afschaffing; dat het artikel alzoo 
stelt dat bezit naast en onder&eheidt het van 
het vereischte, dat men al~ heer gerechtigd zij 
tot de jacht en dat het vereiechte bezit ia op 
te vatten in dien zin, dat het recht den heer 
niet alleen ale zoodanig toekwam, maar ook 
door hem feitelijk werd uitgeoefend, hetzij in . 
persoon, hetzij door anderen. ó Juni. · 

Kade.eter. Missive van den Minister van Bin
nenlandache Zaken aan Ged. Staten van de pro• 
vinciën, betreffende het ter beachikking stellen 
van de ge:rondheidscommisaiën der bij de ge
mee0ut"ebesturen berustende kadastrale stukken. 

18 Mei. 

~oninklijk Huis. Besluit betreffende het 
honden van parade bij gelegenheid van verj1111r
dageu van H. M. de Koningin en van leden 
van het Koninklijk H nis. 3 Juli. 

Krijgeschool. Besluit tot nadere wijziging 
van de reglement.en voor de Hoogere Krijgsschool 
en den Hoofdcurans. S. 270. 12 Oct. 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere 
wijziging van het bealnit van 17 Augustus 1892; 
S . .2.12, waarbij aan het bestuur van het krank
zinnigengesticht .het Si. Elisabeth's Gasthuis" 
te Deventer verii:onning is verleend, op het 
landgoed .de Brinkgreve", gemeente Deventer, 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

' 
S. 76. 19 Febr. 

-. Besluit houdende nadere wijziging van het 
beslnit van 18 Februari 1892, S. 43 , waarbij 
aan de Vereeniging tot opvoeding en verple
ging van idioten en achterlijke kinderen, . ge
vestigd te Utreeht, vergunning is verleend om 
het landgoed .'s Heeren Loo" te Ermelo tot-een 
gesticht voor idioten in te richten. S. 79. 25 Febr. 
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- Besluit houdende nadere wijziging van het 
beslnit van 8 Juni• 1896, S. 91, waarbij met 
wijziging van het be~lnit van 16 Mei 1866, 
n°. 7 , bepalingen zijn vastgesteld omtrent het 
maximum van het a11ntal verpleegden en het 
minimum van het getal geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht • Veld wijk" te Ermelo. 

,s. U3. 14 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 

van 8 Januari 1898, S. 24, houdende vergunning 
aan Regenten van het geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen te 's Gravenhage tot oprichting 
van een gesticht voor krankzinnigen op het 
landgoed .Ond-Rosenbnrg", gemeente Loos
duinen, alsmede bepaling van het maxitnnm 
der verpleegden en het minimum der genees
kundigen. S. 260. 9 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van het bealnit 
van den 2den Juli 1894, S. 89, waarbij aan 
de V ereeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is verleend 
te Zuidlaren een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 278. 18 Nov. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
besluit van 9 October 1885, S. 184, tot be
paling. ,vaJI het maximum der verpleegden en 
het minimum van geneeskundigen voor het 
~raubinnigeugeati.c:bt te Rosmalen. S. 283. 

27 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad der :Seil.\ hou

dende beslissing dat art. 26 der Armenwet ten 
aanzien der kosten van verpleging een recht 
aehept tnsachen het gesticht dat verpleegt en 
de gemeente der woonplaats van den krank
zinnige, maar geen recht toekent aan een ander, 
die de kosten aan het gesticht heeft betaald, 
om de door hem betaalde verplegingskosten 
van de gemeente der woonplaats van den krank

·zinnige terug te vorderen. 18 Dec. 
Landbouw enz. Missive van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de 
Commissarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende het geven van inlichtingen nopens 
de verwachtingen van den te velde ataanden 
oogst. 14 April. 

Landsdrukkerij . Besluit tot wijziging van 
art. lli van het Reglement op de inrichting 
en het beheer der Algemeene Landsdrukkerij 
vastgesteld bij het besluit van 4 Februari 1876 
(Staatsblad n°. 39). S. 146. 30 Mei. 

Landweer. Besluit houdende bepaling van 

den dag; waarop de wet van 24 Jnni 1901, 
S. HI0, in werJtig treedt. S. 84. 15 Jan. 

- Besluit betreffende de regeling van de Land-
weer. 29 Mei. 

- Bealui~hondende vast.stelling eener voorloopige 
inatmctie voor de Land weerdistrictscomman
danten. 26 Juni. 

- Miosive van den Minister van Staat, Minister 
van Oorlog, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinci_ën betreffende het register bedoeld 
bij art. 26 der Landweerwet. 29 Ang. 

- MiBBive van den Minister van Staat, Minister 
van Oorlog, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende het verleenen van 
toettemming, bedoeld bij art. 27 der Land weer
wet. 5 Sept. 

Leerplicht. Arrest van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat onder de in 
art. 7, late lid, 2°. der Leerplichtwet bedoelde 
inri~htingen ook kunnen begrepen worden buiten
landsche scholen van hooser- of middelbaar 
onderwijs. 26 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou• 
dende beslissing dat de woorden in art. 28 der 
Leerplichtwet • voorzoover de bovenbedoelde 
feiten niet worden te~ngesproken" alleen doelen 
op eene tegenspraak ter terechtzitting. 23 Mrt. 

Loodswezen. Besluit houdende wijziging van 
het Algemeen Reglement op den Loodsdienst 
en het Bijzonder Reglement op den loodsdienst, 
in het IV de en V de district (Goedereede, Maas 
en Brouwershaven), vastgesteld bij Koninklijk 
besluit vo.n 22 Januari 1902 (Staatsblad n°. IS). 

S. 42. 31 Jan. 
Maatschappijen. Wet houdende wijziging 

van het contract met de Stoom vaartmaatachappij 
.Nederland" wegens het uitvoeren van eenen 
maildienst tnsschen Nederland en Nederlandsch• 
Indië. S. 226. 23 J nli. 

Marechaussee. Besluit betreffende organisatie 
van het wapen der Koninklijke Marechaussee. 

17 Mrt 
Maten en gewicht en. Be,luit van den 

Minister van Waterstaat, Handel.en Nijverheid, 
betrefftnde vaststelling van het goedkeurings• 
merk der maten en gewiehten voor 1904. 

16 Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou• 

dende beslissing dat door de afschaffing van 
den ijk der weegwerlrtnigen bij de wet van 
11 J nli 1882, 8, 91, wel zijn vervallen Rlle 
voorschriften, dien ijk betreffende, maar niet 
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voorschriften, welke geen regeling bevatten van 
den ijk en afgescheiden daal,an voor nitvoering 
vatbaar zijn , waartoe behooren die van het 
beslnit van 4 September 1878 ._ S. 127 en 
art. 11 der wet vao 7 April 1869 (~bl. n°. 67). 

Il Nov. 
- Besluit tot regeling van den herijk der matèn 

en gewichten in 1904 en 1906. S. 286. 28 Nov. 
Mijnen. Besluit tot aanwijzing van een mijn 

ter ontginning overeenkoma~ig de wet van 
24 Juni l 901 (Stbl. n°. 170). S. 4. 8 Jan. 

- Wet betreffende het opsporen 
v a n d e l f s t o ff e n T a n S t a a t s w e g e. 

S. 230. 24 Juli. 
Militaire zaken. Besluit houdende regelen 

voor het onderzoek naar de onbekwaamheid 
of ongeschiktheid van officieren der landmacht, 
bedoeld in artikel 39, snb 2°. d, der Bevor
deringswet voor de landmacht 1902. S. 36. 

20 Jan. 
- Besluit houdende vB&tstelling van een regle

ment betreffende de raden vao onderzoek en 
van appèl, bedoeld in de Be.vorderingswet voor de 
Landmacht 1902 (Stbl. n°. 89). S. 66. 2 Febr. 

- Besluit houdende intrekking van het besluit 
van 12 November 1889, S. 168 en tot wijziging 
van het besluit van 18 Februari 1887 (Staats
blad n°. 36). S. 98. Il April. 

- Besluit houdende intrekking van het besluit 
van 12 November 1889, S. 169 en tot wijziging 
van het besluit van 18 Febr. 1887 (Stbl. n°. 87). 

S. !lil. Il April. 
~ Bealnit houdende intrekking van het besluit 

van 12 Novembef 1889, S. 170 en tot wijzi• 
ging· van het besluit van 18 Febr. 1887 
(Stbl. n°. 38). S. 100. Il April. 

- Wet tot vaststelling van een Wet
boek van Militair Strafrecht. S. 111. 

27 April. 
- . We-t op de Iî.rijgstncht. S. 112. 

27 April. 
Militie. (Nationale) Besluit houdende op

roeping onder de wapenen van verlofgangers 
der lichtiqgeo van 1900 en 1901 van de 
regimenten der infanterie en van het korps 
genietroepen. S. 68. 1\ Febr. 

- Besluit houdende bevelen tot het onder de 
wapenen blijven van de ingelijfden der lichting 
van 1902. S. 82. 11 Mrt. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën, betreffende de 4de zinsnede in ver-

band met de 3de en laatste zinsnede van art. 118 
d"r Militiewet 1901. 27 Mrt. 

- Besluit houdende besliBBing dat wanneer van 
twee in hetzelfde jaar geboren broeders een 
op grond v:an art. 46 sub 2°. der Militiewet 
1901 van den militiedienst wordt vrijgesteld, 
dan art. 50 j0

• art. 47, laatste lid dier wet 
buiten toepnssii)g blijft, en dos de ander, onRf
hankelijk van eene tnsschen hen aangegane 
overeenkomst , tot - den dienst moet worden 
aangewezen. Il April. 

- Besluit houdende machtiging op den Minister 
van Oorlog tot het met verlof huiswaarts 
zenden van miliciens der lichtingen van 1900 
en 1901. S. 104. 20 April. 

- Besluit houdende beslissing dat de bepalingen 
der militiewet niet beletten in hooger beroep 
kennis te nemen van eene reden van vrijstelling 
op bewijsstukken, waarvan de overlegging eerst 
in die instantie heeft plaata gehad. 2 Juni. 

- Besluit houdende machtiging op den Minister 
van Oorlog tot het met verlof huiswaarts 
zenden van miliciens der lichting van 1902. 

S. 164. 11 Juni. 
160. 24 Juni. 
lllll. 21 Juli. 

- Bealnit tot wvz1gmg van het besluit van den 
laten April 1902, S. 48, houdende vBBtstelling 
van de eischen van militaire bekwaamheid en 
lichamelijke geoefendheid, bedoeld in art. 104 
der Militiewet 1901. S . .166. 11 J nni. 

- Mi88ive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissari ssen der Koningin in 
de provinciën, betreffende voorbereidend mili
tair onderricht. 11 Jnni. 

- Besluit bepalende dat de militieraad in Over
ijssel, behalve in de hoofdplaats der provincie 
en in de gemeenten Stad-Almelo, Steenwijk en 
Deventer, tot het honden zijner zitting ook 
in de gemeente Hengelo zal vergaderen. S. 169. 

20 Jnni. 
- Mi88ive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende voorschriften van 
het Departement van Koloniën voor de uit
voering van de Militiewet 1901. 18 Jnli. 

- Wet tot het onder de wapenen honden van 
ingelijfden bij de militie te land der lichting 
van 1902, behoorende tot de onbereden korpsen, 
die ingevolge ~rtikel 110, eerste zinsnede, der 
Militiewet 1901 onder de wapenen zijn ge
houden. S. 198. 21 Juli. 
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- Missive van den Minister van Binnenlandacbe 
Zaken aan den Commissaris der Koningin in 
de provincie Zeeland, betreffende militieplich
tigheid en inschrijving voor de militie van 
vreemdelingen. 22 J nli. 

- Beslnit houdende voorloopige vaststelling van 
de regeling van de opleiding en de benoeminp; 
van ingelijfden bij de militie te land tot den 
officiersrang bij het wapen der infanterie, zoo
mede regeling van de opleiding voor bevordering 
van militie-officieren bij dat wapen. S. 249. 

27 Jnli. 
- Missive van den Minister van Staat, Minister 

van Oorlog, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betrefende de artt. 99 en 104 
der Militiewet 1901. 12 Ang. 

- Missive van den Minister van Oorlog, aan 
de Commissarissen der Koningin in. de pro
vinciën, betreffende art. 114, derde zinsnede, 
eerste volzin, der Militiewet 1901. 15 Sept. 

- Besehikking van den Minister van Oorlog, 
betreffende dienstreizen van dienstplichtigen der 
nationale militie. 1 Oct. 

- Bes) uit houd~nde voorloopige vaststelling van 
de regeling van de opleiding en de benoeming 
van ingelijfden bij de militie te land tot den 
officiersrang bij de vestingartillerie, zoomede tot 
regeling van de opleiding voor bevordering van 
militie-officieren bij genoemd gedeelte van het 
wapen der artillerie. S. 269. 12 Oct. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der K;oningin in 
de provinciën, betreffende oproeping van de 
militie voor opkomst onder de wapenen met 
spoed. ·28 Oct. 

- Besluit houdende m~htiging om, met_ be
trekking tot de miliciens der lichting van 
1903 , af te wijken van de bepalingen van het 
besluit van 9 J!Wuari 1902 (Staatsblad n°. 3). 

. S. 280. -21 Nov. 
- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 

militie van het jaar 1904. S. 281. 21 Nov. 
- W et b o u d e n de aan vu 11 i n g e n wij• 

ziging van eenige bepalingen der 
Mi I i tie wet 1901, S tb 1. 1901, n°. 212, 
aangevuld bij de wet van 20 Juni 
1902 (Staats b Ia d n°. 119). S. 293. 6 Dec. 

- Beslnit houdende regelen betrekkelijk het 
toekennen van de vergoeding, bedoeld in art. 
113bi.t der Militiewet 190J, S. 212 van 1901, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 December 
1903 (Stbl. n°. 293). S. 329. 21, Dec. 

Ministerieele Departementen. Besluit 
houdende wijziging en aanvnllint van )tet besluit 
van 31 Dec. 1874, S. 231, tot vaststelling' van 
bepaijpgen omtrent de bezoldigingen van de 
referen rissen en hoofdcommiezen, alsmede 
van de mindere ambtenaren en de bedienden 
bij de Min. Departementen. S. 216. 22 Juli. 

Muntwezen. Wet tot intrekking van 
de muntbiljetten. S. 336. 31 Dec. 

Ne.ture.lise.tie. Wetten bondende naturali
satie van: 

Augspnrg. V. J. C. s. 20. 12 Jan. 
Hengach. J. E. 176. 1 Jnli. 

Bergmans. J. 127. 27 April. 

Bessesen. J. 315. 8 Dec. 
Brühl. M.G. :n8. 8 Dec. 
Cockx. L. 323. 8 Dec. 
Cordemeyer. W. B. 120. 27 April. 
Conlet. V. D. 129. 27 April. 
Dahmen. P. 238. 24 Jnli. 
Dasbach. W. 27. 12 Jan. 
Euwens. H. C. 321. 8 Dec. , 
Fehrs. G. 0. M. 24. 12 Jan. 
Fendel. J. H. 319. 8 Dec. 
Fiacher. R. E. 236. 24 Juli. 
Flintrop. H. 25. 12 Jan. 
Funke. H. J. C. 237. 24 Jnli. 
Goes. L. W. van der 189. 1 Juli. 
Gramberg. K. P. 0. A. 242. 24 Juli. 
Grove. B. W. 191. 1 Juli. 
Grünning. G. J. 317. 8 Dec. 
Hanf. J. 26. 12 Jan. 
Heim. C. F. M. 118. 27 April. 
Hertz. E. 177. 1 Jnli. 
Hij mans. H. P., wed. van) J. Leeser. 

s. 22. 12 Jan. 

Jaski. C. J. 178. 1 Juli. 
Kat. R. de 29. 12 Jan. 
Kemper. H. E . 131. 27 April. 
Keulemans. P. 126. 27 April. 
Knnf. A_. I. 176. 1 Juli. 
Kremer. J. D. H. 119. 27 April. 
Lewis. R. 181. 1 J nli. 
Lingbeek. M. S. 123. 27 April. 
Livain. G. H. 130. 27 April. 
Logemann. J. B. 182. 1 Jnli. 
Loon. J. J. van 121. 27 April. 
Lörtzer. 1: G. 179. 1 Jnli. 
Lückeratb. E. 240. 24 Jnli. 
Meijer. A. 190. 1 Juli. 
Mönking. H. F. R. 126. 27 April. 
Moora, H. 21. 12 Jan. 
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Pauw. J. B. C. de 
Reimaiu. ?tf!r J. 
Rl>hde. C. A. B. 

S. 180. ], Juli. 
122. 27 A11.ril> 
SIS. & Dec. 

Roo. J. J. W. H. de, wed. van Mr.H. bCoster. 
S. 184. J· J oli. 

Schaub. H. J. 
Schulz. R. M. A. 0. 
Strunk. H. F. W. 
Strörn. G. 
Tattersall. J. 
Thieu. J. H. 
Timmermans. H. N. A M. 
Tolsma. W. 
Trotseuburg. D. A. van 
Veuema. T. 
V erbiat. A. E. 
Verloren. Mr. H. 
Vo&B. Mr. U. J. Heerma vau 
Voss. N. D. J. 
Weber. C. H. F. 
Weise. W. J. 
Wels. A. C. F. 
Wersch. J , C. H. van 

320. 
188. 

23. 
314. 
186. 
19. 

239. 
183. 
241. 
128. 
322. 
124. 
316. 
324. 
185. 
235. 

28. 
187. 

8 Dec. 
1 Juli. 

12 Jau. 
8 Dec. 
1 Juli. 

12 Jan. 
24 Jnli. 

1 J-uli. 
24 Juli. 
27 April. 
8 Dec. 

27 April. 
8 Dec. 
8 Dec. 
l Juli. 

24 Juli. 
12 Jan. 
1 Juli. 

Nederlanderschap. Missive van deu Com
misaris der Kouiugiu in de provincie Overijssel 
aan de burgemeesters der gemeeuteu iu die 
provincie, betreffende inlichtingen te verstrekken 
bij aanvragen om een bewijs vau Nederlanderschap. 

8 Sept. 
N ote.ri e.e.t. Missive van deu Minister vau 

Justitie, betreffende de ontwerp-noto.rieele acte 
van oprichting eeuer uaamlooze •eunootsohap 
voor het verkr ijgen der Koninklijke bewilliging. 

17 Febr. 
Onderwijs. Besluit houdende benoeming eener 

Staatscommissie tot het ontwerpen van voor
atelleu om te geraken tot eene betere aaneen
schakeling van de verschillende deeleu van het 
onderwijs. 21 Mrt 

Onderwijs. (Le.ger) Arrest van deu Hoogeu 
Raad der Ned., houdende besli&Biug du,t het woord 
• verordeuin[t6n" iu art. 72 der wet op het lager 

onderwijs zoo rnim moet worden opgevat, dat 
daaronder ook begrepen zijn andere wetten op 
het lager onderwijs, bij name de leerplichtwet. 

9 Febr. 
- Besluit betreffende het door Ged. Staten van 

Groningen op 3 October 1902 iugeyolge art. 147 
der provinciale wet aan de Koninklijke uitspraak 
onder worpen geschil, gerezen tnsschen de !til· 

meentebesturen van Grijpskerk en Oldehove 
over de regeling van de jaarwedde eener onder-

wijzeres aan eene gemeenschappelijke openbare 
lagere school te Kommerzijl. S. 92. 27 Mrt. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Breskens, waarbij Mej. M. P. 
DK HULLU is benoemd tot o!lderwijzeres aan de 
lste openbare 18""re school aldBBr. S. 97. 7 April. 

Vernietiginl{ van dat beslnit. 153. 10 Juni. 
- Besluit tot schoning van het besluit van den 

raad :ler gemeente Leek, wBBrbij met ingang 
vnn 1 Jnli 1903 is ingetrokken de gemeen
schappelijke regeliog nopens de toelating van 
kinderen uit de gemecote Zuidhorn op .de open
bare lagere school te Énumatil. S. 178. 29 Jnni. 

Vernietiging van dat besluit. 284. 27 Nov. 
- Als voren . van kinderen uit de gemeente Olde

kerk op de openbare lu.gere school te Enumatil. 
S. 174. 29 Juni. 

Vernietiging van dat besluit. 285. 27 Nov. 
Beslnit houdende beschikking op het beroep 

ingesteld door den raad de gemeente Wijk bij 
Dnnrstede, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de • Verordening omtrent geheelen of ge
deeltelijkeo stilstand van de jaarwedde in geval 
van ongesteldheid van onderwijzen bij het open• 
baar luger onderwij,", vastgesteld in de openbare 
vergadering van den r-.tatl. der gemeente Wijk bij 
Duurstede op 28 Juli 1902. S. 194. 8 Jnli. 

~ Besluit houdende beslissiug dat, volgens art. 
fi46ia, fide lid in verband roet art. 45 sub 1 
laatste lid, der wet op het lager onderwijs de 
bijdraK'l in de kosten van schoollokolen, eerst 
in aanmerking komt op het tij.detip dat de 
bijdrage in de jaarwedden der onderwijzers kan 
worden verleend. 22 Anit. 

- Besluit houdende . beslissing dat niet voor 
goedkeuring vatbaar ie eene regeling ~aarbij 
kinderen tot de openbare lagere school tolJ!l8laten 
worden die eerst in den loop van het schooljaar 
den ouderdom van zes jo.ren zullen bereiken. 

t7 Aug . 
- Besluit betreffende de berekening der Rijks

bijdrage voor het herhalingsonderwijs aan leer
lin~n van verschillende scholen. 21 Sept. 

- Besluit houdende beslissing met vernietiging 
van een besluit van Gedeputeerde Staten der 
provincie Znidholland, dat eene vereeniging geen 
aanspraak kan maken op de r ij ksbijdrage• 
bedoeld bij art. 54bi.r der wet op het lager 
onderwijs gedurende den tnsschentijd dat hare 
~echtspersoonlijkheid is. geëindigd en deze op
nieuw is verleend. 2 Oct. 
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- Besluit houdende bealieaing dat Gedeputeerde 
Staten bevoegd zijn zelfstandig te beslissen or 
schoollokalen eener bijzondere lagere school voor 
de toekenning van het Rijkssnbsidie voldoen 
aan de eischen, geeteld in het 5de lid enb A., 
a-d van art. 546i.r der wet tot regeling van 
het lager onderwijs en zij dns niet zijn gebon
den aan het oordeel, noch van den districta
schoolopziener, noch van den inspecteur. 2 Nov. 

- Besluit houdende besliHing d~t noch bij art. 14 
der wet tot regelin!( van het lager onderwijs, 
noch bij eenige andere wet beroep op de Koningin 
ia toegekend van een bealnit van Gedeputeerde 
Staten, waarbij verklaard is dat dit eolley:e geen 
tnsschenkomst kan verleenen bij de weigering van 
een gemeentebestnnr om eene onderwijzeres als 
zoodanig tot de school toe· te laten. 2 Nov. 

- Missive van den Minister van Binnenla.ndsche 
Zaken •aan de Gcd. Staten van de provhiciën, 
betreffende pensioensbijdragen van de belooning 
wep;ens het geven van herhalinponderwijs. 

6 Nov. 
- Beslnit hondende beslissing dnt ontslag van 

een onderwijzer wegens vermindering van het 
aantal schoolkinderen eerst goedgekeurd kan 
worden, wanneer eenige zekerheid bestaat, dat 
dit aantal beneden de bij art. 24 der wet op het 
lap;er onderwijs gestelde grens zal blijven. 9 Nov. 

- Beslnit houdende beschikking op het beroep, 
inJ1;eSteld door den raad der gemeente Acht
karspelen tegen het beslnit van Ged. Staten 
van Friesland, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de • Verordening tot wijzi~np; en aanvnllinp; 
van de verordening, houdende algemeene bepa• 
lingen voor de scholen van open baar lop;er 
onderwijs in de gemeente Achtkarspelen", vast- · 
p;esteld in de openbare ver,:aderinp; van den 
Raad dier gemeente op 17 December 1902. 

S. 275. 11 Nov. 
- Besluit houdende beschikking op het beroep, 

ingesteld door J. RbJJN en anderen, leden 
der Varkennerzekeringmo.atachappij .de Vol

harding" gevestigd te Slnis, tegen de weigerin!( 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland om aau 
H. C. BA1tKBB., onderwijzer asn de openbare 
lagere school te Sluis (kom) vrijstelling te ver
leenen van het verbod, in art. S6 der wet 
tot r~ling van het l~r onderwijs vervat, 
tot het bekleeden der betrekking van voorzitter 
van de onderlinge Varkeneverzekerinp;maat
schappij .de Volharding". S. S28; 24 Dec. 

Onderwijs. (Hooger) Beelnit tot aanwijzinl( 

van eene binnenlanclsr.be bijzonder 11ehool van 
hooger onderwijs bedoeld in artr 8~ der wet 
tot weling van het hooger onderwijs, zboals 
dat ~idt krachtens de wet van 9 Jnli 1900 
,Staatsb n°. 11S). 8. 87. 28 Jan. 

88. 21 Mrt. 
Ongevallenverzekering. Beslnit tot vaet

•telling van een algemeenen maatregel van be
etnnr, ale bedoeld in de artikelen 41 en 76 
der Bèroepswet~ S. S8. 26 Jan. 

- Besluit hondende bepalingen omtrent de jaar
wedden van de leden van den centralen raad 
van beroep, de voorzitters van de raden van 
beroep en de ambtenaren bij die colleges aan
gesteld. S. 41. · Sl Jan. 

- Besluit houdende vaststelling der loonbe
dragen , b~oeld in art. 7, snb TII, der Onge
vallenwet 1901. S. 68. 2 Febr. 

- Beslnit hondende wijzi~n(I: van art. ' 1 van 
het besluit vail 7 Juli 1902, S. 152·, tot vast
stelling van een algemeenen maatregl!l van 
beetunr, als bedoeld in art. 82 der Ongevallen
wet 1901. S. 70. 9 Febr. 

- Besluit tot vaststellin(I: van een al11:emeenen 
maatregel van beatunr, sla bedoeld bij de artt. 89, 
57 en 118 der Beroepswet en tot regeling der 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten van leden
commissarissen en van ambtenaTen , die zich 
krachtens die wet voor plaatselijk onderzoek 
naar elders moeten begeven. S. 80. 26 Feb~. 

- Besluit tot vastatelling van e~n algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
99 en 120 der Beroeps wet. S. 87. 20 M"'-

- Missh--e van den Minister van Binnenlandsche· 

Zaken aan de Commissarissen der Konin~n in 
de provinciën, betreffende het doen van onderzoek 
ingevolge artikel 64 der Ongevallen wet 1901. 

21 Mrt. 
- Besluit van den 'Minister van Justitie, hou

dende va11tstelling van het formulier bedoeld 
in art. 40 der Beroepswet. 23 April. 

- Beslnit tot wijziging van artikel 11 van het 
besluit van 5 December 1902, S. 206, tot 
vastetillling van een alt(Cmeenen maatregel van 
bestonr, als bedoeld in de artikelen 52, tweede 

en derde lid, en 59, sub 1, 3 en 4, der Onge• 
vallenwet 1901. S. 271. 14 Oct. 

Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 
onteigening ten algemeenen natte vau eigen
dommen voor: 

verruiming van de Gonwe onder Boskoop. S. 7. 
12 Jan. 
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het bouwen van een wagen werkplaats, en daar
med~ in -aerband staande werken, te Amer■-

f~t. s. 8. 12 Jf\h. 
de verbreeding van de Domsteep: en ~e Korte 

Jan11traat te Utrecht. S. 48. 2 Febr. 
hef bestraten van een gedeelte de~ Hobbema-

straat te 's Gravenhage. S. 4.9. 2 Febr. 
het gedeelte Nijkerk-Barneveld van een spoor• 

weg Nijkerk- Ede. S. 69. 2 Febr. 
een nienw grensstation nallij Baarle ,Nassan. 

S. llS. 27 April. 
den aanleg van den westelijken ringdijk ten 

behoeve van de droogmaking en verkaveling 
van een deel van het waterschap Mastenbroek, 
genaamd de Koekoek, het Zwijosleger en de 
Hagens. S. 72. 16 Mei. 

een apoorweg van Dinxperlo naar Varaaeveld. 
S. 167. 29 Jnni. 

de nitbreiding van het atation Osa. S. 168. 
· 29 Juni. 

een apoorweg van Egmond aan Zee over Alkmaar 
naar Bergen. S. 169. 29 Juni. 

een spoorweg van Coevorden naar Gasselternije-
veen. S. 170. 29 Juni. 

-een apoorweg van Stadskanaal naar Zuidbroek. 
· S. 171. 29 Juni. 

den vestingbouw, tot het maken van eeu weg 
langs de Kerksloot van Krommenie naar 
Rnseh. S. 197. 16 J nli. 

. de verbetering van de rivier de Vecht in Over
ij ■sel, in de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen en 
Stad- en Ambt-Hardenberg. S. 229. 23 Jnli. 

~n apoorweg van Middelburg naar Domburg 
• met een zijtak van Koudekerke naar Vlia-

■ingen. S. 290. 30 Nov. 
de· uitbreiding van het station Haarlem en de 

uitvoering van daarmede in vqrband staande 
werken. S. 291. 30 Nov. 

de verruiming van de Drentsche Hoofdvaart. 
S. 366. 3 J Dec. 

- Wet houdende intrekking van de wet tot ont
eigening ten behoeve van een locaalspoorweg 

• vau Amsterdam naar Haarlem. S. 9. 12 Jan. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende bes! issing, dat de gedaagde in hèt ont
eigeningsproces, die genoegen neemt met het 
bij de dagvaarding ter voldoening van art. 22 
der Onteigeningswet gedaan aanbod, niet in 
de kosten van het geding kan worden veroor
deeld. 9 Mrt. 

- Arreat van den Hoogen Raad der Ned., lion• 
dende besliasing dat met de woorden .na die 

teregtzittiog" in art. 37 der onteigeningawet, 
3• lid, blijkbaar wordt gedoeld op de terecht
zitting, waarin het !'lpenbaar ministerie zijne 
conclusie nám, hetzij dit plaat& had in de zit
ting, waarin het rappon werd nit~bracht, 
hetzij in eene binnen acht dagen daarna ge
houden zittin15. 29 Juni. 

Pensioenen. Besluit houdende regelen voor 
het militair geneeskundig onderzoek, bedoeld 
in de Pen1i~ns- en Bevorderiogswetteo voor 
de Zee- en Landmacht 1902. S. 2. 6 Jan. 

- Besluit tot r~ling der betaalbaarstelling van 
de pensioenen en onderstanden, bedoeld bij 
art. 4.6 der pensioen wet voor de Zeemacht 1902 
en bij art. 4,4, der pensioenwet voor de Land: 
macht 1902. S. 67. 3 Febr. 

- Besluit houdende bepaling van den datum, 
waarop de Bevorderioga- en Pensioen wetten voor 
de zee- en landmacht 1902 (wetten van 9 Juni 
1902, Stbl. n°. 86, 87, 89 en 90) in werking 
treden. S. 71. 9 Febr. 

- Besluit van den Minister van Oorlog, Jllde Afd. 
n°. 176, houdende uitvoering van het besluit 
van 5 Jannari 1903 (Stbl. n°. 2). 21 Febr. 

- Besluit betreffende de pensionneering krachten, 
art. 2, pnnt 6°., der pensioenwet voor de land
macht l 902. 21 Febr. 

- Wet hondeode bepaling dat de v66r l Janu
ari 1903 door eenige ambtenaren aan de poet
stempelfabriek bij 's Rijke M not aan den Staat 
bewezen diensten, vermeld op den bij deze 
wet behoorenden staat, bij de regeling van hun 
penaioen in annmerking kunnen komen. S. 136. 

27 April. 
- W et t e r v o o r k o m i n g v a n g e I ij k

t ij d i g genot van wegens hetzelfde 
feit toegekende tijdelijke uitkee
ring of rente ingevolge de onge
v .a 11 en wet 1901 en pensioen of 
onderstand ten laste van den Staat. 

S. 24.5. 24. Jnli. 
Phosphorlucifers. Wet tot wijziging 

der p hos p hor I u c i f ers wet 1901. 
S. 134. 27 April. 

Polders. Besluit houdende handhaving van 
een besluit van Gedeputeerde Staten van de 
provincie ZuidhoI:and, waarbij, op ~ond van 
art. 22, 1°. der wet van 10 November 1900, 
S. 176, een besluit van stemgerechtigde inge
landen van den Grooten Westlandschen Polder, 
wegens strijd met de inrichting van de instel• 
ling, is vernietigd. 21. Ang. 



ALP HA BE T IS CHE INHOUD S-0 PG AVE VOOR 19 Ü 3. XIII 

Poaterij . Missive vao deo Minister vao Bio
oeolaodsche Znkeo aao Ged. Staten der pnivio
ciëo, betreffende het portvrij verreodeo vao 
stukken die niet deo openbaren dienst betrefl'eo. 

11 April. 
- Besloit hondeode wijziging eo aaovolliog veo 

art. 11, § S, vao het besluit vao 14 Dec. 18115, , 
S. 222, tot uitvoering vao ooderseheideoe be- , 
palio~n der wet vno 15 April 18111, S. 87, tot 
regeling der brieveoposterij. S. 138, 28 April. 

Besloit hoodende vrijstelling vao briefport. 

.S0 Mei. 
Bes\oit houdende aanvulling vao artikel 3 

van het beslnit van den !Oden November 1898 
(StaatsblaJ o". 2211 •. S. 250. 30 Juli. 

Rechten van in-, uit-, en doorvoer. 
Beeluit houdende bepalingen omtrent vrijstelling 
van invoerrecht voor aetber sulfnricus, benoo• 
digd bij het lnchtlooig maken van voorwerpen 
in fllbrieken eo trafieken. S. 69. 7 Febr. 

- Besluit houdende aanwijzing vao de gemeente 
Maaatricht als !ospleats van goederen bij in voer 
langs spoorwegen. S. 105. 21 April. 

- liesloit- houdende aanwijûng van het kantoor 
Gendringen voor den in·, uit- en doorvoer van 
goederen langs spoorwegen. S. 106. 23 April. 

- Besluit houdende aanwijzing van een heerbaan 
en vestiging van eeo kantoor vao in-, oit- en 
doorvoer te Broekhenrne (gemeente Lonneker). 

S. 140. 12 Mei. 
- Als voren te Glane ,gem. Losser). S. l'JS. 

7 Juli. 
Rechtswezen. Missive van den Minister vao 

Justitie aan de Prl)Cuxeurs-Generaal bij de ge
rechtshoven, betreffende de t.ijdelijke vervanging 
van tot het griffie-ofp~rketpersoneel behooreode 
personen bij oproeping tot herhalingsoefeningen 
der nationale militie. 6 Juni. 

- Wet tot wijziging van de artt. 1 eo 
2 der wet van 9 April 1877, S. 79, 
tot vaststelling van de k\e.esen en 
zamenstelling der arrondissemente
regtbaoken, van de jaarwedden der 
leden van en ambtenaren bij die r·egt
banken, alsmede van de klassen der 
kantongeregten en van de jaarwed• 
den der kantonregters en der ambte
naren bij de kanton11=eregten. S. 234. 

24 Jnli. 
:_ Besluit tot wijziging vao het besluit van den 

18den December 1874, S. 212, hou<lende voor
schriften omtrent de onderwerpen, aangewezen 

bij nrtfäel 7 8 der wet vao 18 Apr!\ 1874, S. 66• 
tot vaststelling van een tarief van geregtskosten 
io strafzaken waarvan de gewone reitlei keon ie 
neemt. S. 256. 13 Aog. 

- Missivee vao den Minister vao J nstitie aao 
de Procureurs-Generaal bij de gerechtsho_veo, 
betreffenJ.e inzending der declaratiën wegens 
gerechtskosten in strafzaken, S Sept. 

- Besluit tot wijziging vao art. 83 vao het hij 
besluit vao 14 September 1838, S. a6, vaatge
stelde eo lnatstelijk bij besluit van 11 Octoher 
1895, S. 168, gewijzigde Reglement I. S. 282 

26 Nov. 
Rivieren. Besluit tot wijziging en aanvulling 

vao het bij besluit van 29 December 1897, 
S. 268, v~tgesteld reglement van politie voor 
de scheepvaart eo de vlotvaart op de Merwede, 
de Noord en de Nieuwe Maas. S. 264 . 30 Sept. 

- Bes) n it tot Yaststelling vnn een bijzonder regie• 
ment van politie voor de scheepvaart op de 
rivieren beneden Rotterdam t-Ot io zee. S. 326. 

Il Dec. 

Rijksinstituut voor het onderzoek der 
zee. Besluit tot vaststelling van een reglement 
voor het Rijksiostitunt voor het onderzoek der 
zee. S. 95 3 April. 

Rijnvaart. Besluit tot bekrachtiging der door 
de Centrale Commisaie ,·oor de Rijnvaart io 
hare gewone zitting vao 4 September · 11102 
vastgestelde politiÏ>-bepuliogen op het vervoer 
vao licht-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen 
op den Rijn. S. 89. 23 Mr 

Scheepvaart Bealoit tot wij?.igiog_ vso he 
reglement ter voorkominit van aanvaring_ of uen• 
drijving op openbare wateren in het Rijk, die voor 
de scheepvaart openstaan. S. 251. 10 Ani'(. 

· - Besluit van den Minister vnn Financiën 
houdende instelling vao nieuwe districten voor 
meting van biooeovaartuigen. 27 Aug. 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende m~cl!· 
til'(ing tot uitgifte vnn schtkistpromesseo volgens 
de wet van 6 December 1881 (Stbl. n°. 185). 

S. 74,. 13 Febr. 
85. 17 Mrt. 

155. 11 Juni. 
262. 14 Sept. 

Spoorwegen. Beel-oit tot tijdelijke voorzie• 
ninp; ter verzekering VBO de behoor) ijke uitoefe
nio~ der spoorwegdiensten. S. 1. 3 Jan. 

- Besluit tot gelijkstelling vao deo spoorweg 
van den Helder naar Hoisduinen, waarop io 
hoofdzaak geen ander vervoer dan dat van per-
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eonen binnen ééne gemeente plaats heeft met 
de apoorwegen, waarop geen ander vervoer dan 

personen-vervoer binnen ééne gemeente plaats 

heeft. S. 88. 16 Jan. 

- Bealnit tot nadere aanvulling van btt Algemeen 

Reglement voor den dien,t op de spoorwegen, 

vas~esteld bij besluit van 27 October 187 6, 
S. 188, sooals dit laatstelijk gewijzigd is bij het 

beslnit van 6 October 1899 (Stbl. n°. 214) . 
S. 96. 7 April. 

- Wet tot het instellen van een onderzoek ten 
uozien van de rechtaverbond ingen en de voor

waarden waaronder het pel'IOneel bij het apoor• 

wegbedrijf in dienst is. S. 108. 11 April. 

- Wet houdende toekenning van _een renteloos 

voorschot uit 's Rijke achatkiat ten behoeve van 

den oàuleg en het in exploitatie brengen vlln 

een spoorweg van Middelburg naar Domburg, 

met een zijtak van Koudekerke .naar Vlissingen. 

S. 114.. 27 April. 

- Besluit tot wijziging van het algemeen regle

ment voor het vervoer op de spoorwe111en, vast

geateld bij bealnit van 4 Januari 1901, S. 20, 

gewijzi111d bij besluit van 8 Augnstaa 1901 

(Staatsblad n•. 201). S. 196. 8 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende bealissing dat in het algemeen, zoowel 

in de spoorwegwet van 9 April 1876, S. 67, 

nis ïn het algemeen regiement voor den dienst 

op de spoorwegen zooala het. laatstelijk ia ge
wijzigd bij besluit van 9 Februari 1899, S. 69, 

.d ienst" eene ruimere beteekenis heeft dan • ver

voer" en dat in art. 118 van het reglement, 

zooals bet thans lnidt, als beambten en bedienden, 

belast met de uitoefening van den dienst dan 

ook niet alleen zijn te verstaan zij , die belast 

zijn met het vervoer maar onder eerstgemelden 

bepaa.ldelijk ook begrepen zijn de assiatenten 

bij de cont~le op de plaatskaarten. 26 Oct. 

Staatscourant. Bealuit betreffende de uitgifte 

enz., der Nederlandsche Staatacournnt. 26 Nov. 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van 

het bealuit van Ged. Staten van Gelderland, 

waarbij ongegrond ia verklaard het beroep van 

de weduwe W. DIii L,UIGIII, geboren ScHAAU, 

te Herwijnen tegen een besluit van burgemeester 

en wdhoudera van Herwijnen tot weigering 

der vergunning voor den ,erkoop van sterken 

drank in het klein. S. S. 6 Jan. 

- Bealoit tot vernietip;ing van het besluit van 

Ged. Staten van Utrecht, waarbij ongègrond ie 
verklaard het beroep, ingesteld door J. A. A. 

VIBRBERGBN, weduwe van H. W. VAN RAULE, 

tegen een beslnit van bnrgemeeater en we!hoodera 
van Utrecht tot weigering der vergunni ng voor 

den verkoop van aterken drank in het klein. 
S. 89. 29 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Znidholland, WlllUbij ongegrond 

is verklaard hd beroep van G. A. ENGBL1lAN, 

weduwe E. F. BoNESll.l, t... Rotterdam tegen 
een besluit van bnrgemee11ter en ,rethondera 
dier gemeente tot weigerint; van de vergunning 

voor .den verkoop van sterken drank in het 

klein. S. 90. 24 Mrt. 

- Mi1sive v;n den Minister van Binnenlandsche 

Zaken .aan de Ged. Staten der provinciën, be

trelfènde toepassing van art. 26 der wet van 

28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97). 2 April. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

bnrgemeeater en wethouders van Hengelo, waarbij 
aan het beatnnr van de Twentache Handela

societeit aldaar vergnnning voor den verkoop 

van sterken drank in liet klein ia verleend. 

S. l0ll. 27 April 

- Als voren van Lekkerkerk, waarbij aan K. DEN 

H.&11.TOG vergunning voor den verkoop van 

sterken drank in het klein ia verleend. S 110· 

27 April. 

Strafrecht en Strafvordering. Wet 

tot aanvulling en wij1igin111 van het 

Wetboek van S.trafrecht. S. 101. 

11 April. 
Suiker. W e t ho o de n de n ad ere be

palingen betreff_ende den accijna 

op de suiker. S. 248. 24 Juli. 

- Beslnit hondende vastatelling van het bijzonder 

recht, te heffen van suiker, herkomsti111 nit 

landen , die premiën op de prod nctie of den 

uitvoer daarvan nrleenen. S. 259. 22 Ang. 

- Besluit houdende •oorschriften omtrent het 

bepnlen van den zuiverheidsfactor van melAdo, 

mel11!88, stroop en andere snikerhondeode vloei

stolfün. S. 261 . 9 Sept. 

-- Besluit houdende voorschriften omtrent het 

váststell,m van de herkomat vau auik~r. S. 267. 

7 Oct. 

- Besluit omtrent ver,oer van aniker en neder

lagen van kandij in het terrein van toezicht. 

S. 278. 7 Nov . 

- Bealnit houdende aanvulling van de besloit.:n 

van 14 Anguatus 1897, n°. 44, S. 194 en 

9 December 1898, S. 266 ter nitvoering van 

art. 4 der S.ikerwet. S. 277. 12 Nov. 
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- Besluit omtrent vervoer en nederlagen van 
suiker en kandij io het terrein omschreven bij 
art. 162 der Algemeene wet van 26 Ang. 1822, 
S. 38, dat gelegen ia binnen de provincie Over• 
ijssel, Limbnrgen Noordbra.bant. S. 326. 8 Dee. 

Suriname. Wet hondende spoorwegaanleg en 
expl'::iiratie van het Lawagebied in Suriname 
door het gouvernement en overneming van de 
rechten en verplichtingen der Maatschappij 
Suriname. S. 216 . 23 Juli. 

- Wet houdende wijziging , van het 
Reglement op het Beleid. der Rege
ring in de kolonie Suriname. S. 361. 

SI Dec. 
Telegraaf. Arrest van dtn Hoogen Raad der 

Ned., houdende beslissing, dat waar het spraak• 
gebruik van het beschaafde dagelijksch leven 
de telephooo standvastig onderscheidt van de 
telegmaf, aangenomen moet worden, dat ook 
de taal der wet de eerste onderscheidt van de 
laatste, soolaog het stellig blijk ontbreekt, dat 
de wetgever het tegendeel heeft willen doen, 
gelijk zulks voor het strafwetboek is gebleken 
bij de vaautelliog van art. 361, maar voor de 
telegraaf wet niet kan worden aangenomen. 1 Mei. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van art. 4 
van het beslnit van 14 Angustua 1876,S. 172, 
betreffende de uitgifte van telegramzegels, zooala 
dat artikel luidt, na de daarin bij het besluit 
van 22 Septew ber 18 79, S. l ii4, aangebrachte 
aanvnlling, alsmede tot regeling der inwisseling 

• ~ van de ingetrokken BOOrten. S. 141. 12 Mei. 
Tracta.ten. Overeenkomst betreft'~nde de suiker 

belasting, den 5den Moart 1902 te Brussel ge• 
sloten tusschen Nederland, D~itechla.nd, Ootten
rijk-Hongarije, België, Spanje, Fr11,okrijk , Groot
Brittannië en Ierland, Italië en Zweden. 

S. 18. 12 Jan. 
l"i12. 4 J nli .' 

Republiek San Marino. Uitleveringsverdrag. 
S. 73. 10 Febr 

Veneznela. Overeenkomst · tot het ontwerpen 
aan arbitrage en tot betaling van alle onafgedane 
~ord.erin~n v~n de Nederlandsche Regeering 
en Ned.erlaodsche oolj.erdaoen op de genoemde 
Republiek. S. 108. 2~ April. 

157. 13 Juni. 
- Groot-Brittannië. Verdrag betreffende de in . 

sommige strafzaken aan getuigen behooreoi!e 
tot den visscbersstaud te verleenen schadeloos• · 
stelling. S. 117. 27 April. 

1'6. 2 Juni. 

- Overeenkomst van 29 Joni 1896, betreffende 
de verbetering van het kanaal Gent-Ter Nensen. 

S. 1116. H Joli. 
258. 19 Aug. 

- Verdrag tot regeling der wetsconflictl>n met 
betrekking tot het huwelijk. S. 231. 24 Juli. 

- Verdrwg tot regeling der w~ta• eu j orisdictie
conflicteu met betrekking tot de echtBOheiding 
eu scheiding van tarel en be<l . S. 23:!. 24. Joli. 

- Verd~ tot regeling der voogdij van minder• 
jarigen. S. 233 24 Juli. 

·- Toetreding van Nederland tot de Protokollen 
den ':'den Mei 1903 door Venezuela respectievelijk 
geteekeud met Italië, Groot-Britaonië eo·Doitsch
land, betreffende de onderwerping aan het 
Perma11eute Hof van Arbitrage van eenige punten. 
rakende de verdeeling der door de Republiek 
Venezuela aan onderscheidene Mogendheden af. 
geetai:e 30 pCt. der inkomende rechten van 
La Guaira en Puerto Cabello. S. 254. 10 .!ng. 

Veeartsenijkunst. Bealuit, tot wijziging van 
het Reglement voor 'a Rijksveeartsenijach.ool, 
vastgesteld bij het besluit van den 25sten Mei 
1894, S 65 en gewijzigd bij de beslniten van 
den 22sten April 1899, S. 110, en den Sdeu 
Februari 1902 (Stbl. n". 15). S. 265. 13 Aug. 

Veeziekten Missive van den Minister van 
Waterstaat, Hnndel en Nijverheid aan de Oom• 
miasarissen der Koningin in de provieoiën, 
betreffende optreden van geéxamineerde vee
artsen _in .geval van vermoeden van miltvuur 
bij in nood geslacht of. gestorven vee. 2 Mrt. 

- Beelnit van de Ministers van Watentnat, 
Handel eu Nij verheid en Fin1111ciën, betreft'ende 
wederin voer in Nederland van in het buitenland 
geweigerd vee en vleuch. ' 4 Sept. 

- Missive van , den Minister van Waterstaat, 
Handel eu Nijverheid, aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende de• 
claratiëo veeziekte. 16 Dee. 

Veiligheid in fabrieken en werkplaat
sen. llesloit houdende wijziging van het 
_besluit vnn 7 December 18116, S. 215, tot 
vaststelling van een algemeeneo maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 6 en 7 
der VeilighB;Îdswet, zooals dat is gewijzigd bij 
besluit van 3 Februari 1902 (Stbl. n•. J 6). 

S. 84.. 16 Mrt; 
- Besluit tot regeling van den werkkring en de 

bevoegdheden van · de bij art. 12 der Arbeidawet 
en art. 9 der Veiligheidswet bedoelde inspecteurs 
eu verdere ambtenaren. S. 107 ._ 24. April, 
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Vestingwerken. Besluit betreffende klassi-
ficatie van vestingwerken . S. 77. 19 Febr. 

- Besluit waarbij, met wijziging van het besluit 
van 25 Jan. 1854, S. 8, wordt' bepaald, dat 
de ~wee lnneUen vóór de schntslnizen van het 
kanaal van Voorne aan den Haringvliet geen 
vestingwerken meer zullen zijn. S. 93. 28 Mrt. 

Volkshuisvesting. Beschikking van den Mi
nister ven Binnenlandscbe Zaken, houdende 
uitvoering van artikel 9, zesde lid der Woning• 
wet, voor zooveel betreft vaat.stelling van het 
model van aangifte bedoeld in het eerste lid 
van ~noemd artikel. 14 Febr. 

- l:lesliiit tot· wijziging van het besluit van 
28 Juli 1902, S. 160, tot nitvoerina: van de 
artt. 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 
der Woningwet. S. 274. 10 Nov. 

Wapenhandel. Besluit tot herziening en aan
volling van art. 12 van het bij besluit van 
20 December 1886, S. 215, gewijzigd besluit 
van 12 Mei 1867, S. 49, houdende vaststelling 
van eenige algemeene regelen voor · de veree
ni11;ingen ten doel hebbende om, door vrijwil
lige oefening in den wapenhandel en bijzonder 
jn het schieten, 's lands weerbaarheid te be• 
vorderen. S. 81. 3 Mrt. 

- Besluit van den Minister van Staat, Minister 
van Oorlog, houdende nadere vaststelling van 
het voorschrift .nopens het verleenen van mede
werking aan vereenigin!!CD tot vrijwillige oefe
ningen in den wapenhandel. 31 J nli. 

Waterstaat. Besluit tot vaatstèlling van de 
inrichting van den Rijkswatentaatsdienst, als 
bedoeld bij art. 5, -tweede lid der wet vau 
10 November )900, S. 176. houdende alge
meene regels omtrent het waterstaatsbestuur. 

S. 151. 3 Juni. 
Wegen. Besluit houdende beschikking op het 

beroep van de Maatschappij tot Exploitatie en 
Administratie van onroerende goederen .Ond 
Thamen" te Uithoorn tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noordholland, vso 12 Maart 
1902, n°. IJS, tot vaststelling van den ligger 
der wegen in de gemeente Uithoorn. S. 66. 

3 Febr. 
Wet · houdende overbrenging v.nn een gedeelte 

vso den Rijksweg Meppel-Zwolle in beheer 
en onderbond bij de gemeente Meppel. S. 166. 

29 Jnni. 
Zeebrieven. Besluit houdende nadere bepa

liugen omtrent de zeebrieven en janrpaasen in 
Nederlsndsch-Indië. S. 327. 14 Dec. 

- Beschikking van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, betreffende uitreiking 
van zeebrieven. 21 Dec. 

Zeemacht. Besluit houdende regelen voor het 
onderzoek naar de onbekwaamheid ofongescbikt
heid van • officieren der zeemacht, bedoeld in 
artikel 28, sub 2°. d der Bevorderingswet voor 
de zeemacht 1902. S. 36. 21 Jan. 

- Besluit houdende vaststelling van een reglement 
betreffende de raden van onderzoek en van appèl, 
bedoeld in de Bevorderingswet voor de zee
macht 11102 (Stbl. n°. 86). S. 64. 2 Febr. 

Ziekten. (Besmettelijke) Arrest van den 
Hoogen Raad der Ned., honden de beslissing dat 
de vemietiging van besmette of van besmetting 
verdachte voorwerpen, ingevolge 8l't. 5 der wet 
van 4 December 1872, S. 184, ondernomen, niet 
geacht kso worden, hetzij krachtens die wet, 
hetzij met het oog op art. 190 der gemeentewet, 
tot de taak der gemeentepolitie als zoodaoig 
te bebooren. (bladz. 375) 23 Mrt. 

- Beslnit houdende bekendmaking 
van den tekst der wet van 4 Dec. 
1872, S. 13i, tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten, zoosls die b~ 
verschillende wetten is aangevnld 
en gewij~igd. S. 150. 2 Juni. 

- Besluit tot toep888ing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de wet van 
20 ' Juli 1884, S. 164 en gewijzigd bij art. 19 
van de wet van lö April 1886, S. 64, tot 
vaststelling van buitengewone maat~leo tot 
afwending "van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 266. 

3 Oot. 
Zout. Besluit ·houdende bepalingen omtrent 

vrijdom van den accijns voo~ zont, benoodigd 
tot het bewaren van visch, b111~md • om te 
worden verwerkt tot viseholie en viscbgnano. 

: S: 279. 21 Nov. 




