
.,,,,,.------

I •, 

·r 

_ LUTTENBERG's OHRON01oarsciIE '·vERZAMELING· 
- '• '. <' ''. ', ' • ' . ' ' ... 

,, - - ', '·:·1913. 

'' ,.,,_ 

-··' , .. ' 



I. 

I 

VERKORTI N GEN. 

. s ... = Staatsblad . 

Sc. = Staatscourant. · . , 

G. Bijvoe,qsel · op het Staatsblad. 

C. V. = Luttenherg's Ohronologische Ve1·zameling .. 

N. J ur. Nedel'landsche Jurisprudentie,_ 

.\V. \-. 'T R. .Weekblad van het Recht. 

Gem.-stem. Gemeentestem. 

W: v. n. B. A. Weekblad voor de Burgerlijke Administra.tie_ 



:r 

. . . 

. ···· .. CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 
· · , DER. 

WETTEN, BESLUITEN EN-ARRESTEN.BETREKKELIJK 

HET OPENBAAR . BESTUUR: 'IN: DE- NEDERLANDEN 
. SEffERT DE HERSTELDE ORDE -YAN ZAKEN IN 1813 -

. VOORTGEZET D.OOR -

• • • ✓- • 

- Mr. ·nr. J. ·G: STENFERT KROESE -
Advocaat en Procureur te Zwolle 

-1913 

Z'WOLLE · 
. ' , . 

-- ... ~- E. J. TJEENK WILLIN:K 



L UTTENBE-RG'.S 
CHRONOLOGISCHE VERZA}!ELING 

J aarg'ang"' 1913. 

2 Januari 1913. BESLUIT,· tot nadere aanvul- gunning hebben verkregen, moeten zich ten 
ling van het Besluit op. de Indische Be·- · · genoegeri v·an den directeur van onderwijs en 
stuursopleiding .. S. l. . eeredif:mst verbinden tot onverwijlde teruggave 

der gelden, die wegens overtocht naar Nederland 
WIJ WILHET,MINA, ENZ. te hunnen behoeve worden voldaan, bijaldien 
Op de voordrachten van Onzen Minister van zij zich (behoudens overmacht) in Nedf;rla;,,,d 

Kolonien van 20 April 1911, Afdeeling D, n°. niet binnen. den daarvoor gestelden tijd voor 
19, en van 16 October 1912, Afdeeling D, n°. 9·; de studie of voor het examen, waarvoor· de 

Den Raad van State gehoord· (adviezen van overtocht wordt verleend, aanmelden, dan we! 
30 Mei 11!11, n°. 29 en van 12 .November 1912, behoudens het geval · van welbewezen ziels 
n°. 24); of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ont

Gezien het nader .. rapport van Onzen voor- staan ·ceen en ander ter beoordeeling van de 
noemden Minister van 23 December 1912, Af- Regeering) als candidaat-Indisch nmbtenaar 
deeling D. n°. 45; worden ontslagen. · · 

Hebben goedgevonden en verstaim: 3°. Aan het tweede lid van artikel 52 wordt 
In. Ons besluit op de Indische· Bestuursop- toegevoegd : 

ieiding (Nederlandsch _Staatsblad 1907, n°. 71, -Van de verplichting tot het _houden van 
Indisch Staatsblad 1907, n°. 230), gewijzigd hij v:oordrachten als bovenbedoeld kan het college 
Onze besluiten van 14 April 1909, n°. 26 (Ne- van curatoren, den directeur gehoord, onthef
derland.~ch Staatsblad 1909, n°. 108, Indisch _:fing verleenen. 
Staatsblad 1909, n°. 312), en 20 September 1909, · Onze Minister vari Kolonien is belast met 
n°. 45 (Nederlandsch Staatsblad 1909, -no. 312, de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
Indisch Staatsblad 1909, n°. · 558), worden de· : blad · zal worden geplaatst en wa_arvan· afschrift 
volgende aanvullingen gebracht: zal -worden gezonden aan den Raad van State 

1°. aan artikel 5, sub I, wordt toegevoegd: en aan de Algemeene Rekenkamer. 
e . . het eindexamen van de ·openbare handels- · 's Gravenhage, den 2den Januari 1913. 

scholen met tweejarigen cursus te Amsterdam, · · ' ' 
- (get.) .WILHELMINA. 

Groningen, Haarlem, Harlingen, Rotterdani, 
· De Minister van Kolonien, Utrecht, en Vlissin,qen en van de bijzondere 

liandelsscholen met tweejarigen cursus van het. (get.) DE w .A.AL MALEFIJT. 
Canisius College te Nijmegen en het College (Uitge,q. 28 Jan. 1913.) 
St. Willebrord te Katwijk aim Zee. 

Telkens wanneer di t wenschelijk blijkt zal 
deze lijst van schole·n door Ons, den Raad van 
State gehoord, worden herzien. 

f. het natuurkundig examen -voor !(anstaande 
veeartsen. 

2°. Aan artikel 14 wordt toegevoegd: 
4: · Zij die de in het vorige lid_ bedoelde ver-

3 Januari 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Burgemeester, namens de gemeente 

als eischer of als verweerder optredende 
is partij in het geding en kan niet als 
getuige worden gehoord. 

'(B. W. art. 1947. Rv. art. 237. Gem. wet 
art. 71.) 
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Voorzitter~- Jhr. Mr. S. LAMAN TRIP. 
Raadsheeren: Mrs. J. H. VAN Goo&, C. 

KRABBE, B. C. J. LODER en A. P. L. 
NELJSSEN. 

J. A. VAN DrJK VAN 'T VELDE c.s., eischers 
tot cassatie van een arrest door het- Gerechts
hof te Arnhem den 21sten Februari 1912, advo
caat Mr. A .. K. C. DE BRAUW 

tegen: 

S. A. K. baron VAN NAGELL, burgemeester 
der gemeente Warnsveld qq., advocaat Jhr. 
Mr. E. E. U. VA,N DooBN. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
J. J. L. VAN HANGEST baron D'YvoY. 

In een geding tusschen den Burgemeester 
van Warnsveld, als die gemeente in rechten 
vertegenwoordigend en J. A. v. DIJK v. 'T 

VELDE c_.s., is -in appel door laatstgenoemden, 
de geintimeerden, voorgesteld _dat S. A. K. 
baron VAN NAGELL, Burgemeester van Warns
veld; . niet als getuige zal worden gehoord 
op grond dat hij als partij onbekwaam is 
om getuigenis af te leggen. Het Hof te 
Arnbem heeft dienaangaande beslist, dat deze 
getuige alleen . de gemeente, die het g1pding 
voert als Burgemeester v_ertegenwoordigt en 
dus zelf geen partij in. bet geding is, en op 
dien grond het voorgesteld verzet verworpen. 
Tegen die beslissing is het middel van cassatie 

. gericht luidende: ,,Schending, althans ver
keerde toepassing der artt. 1947, 1966, 1971, 
1972, 1977, 1932 B. w~. 48, 237, 239, 241, 242 
B. Rv. en 71 Gemeentewet, doordien bet Hof 
bij het beklaagde arrest de voorgestelde be
zwaren tegen het hooren van den getuige 
S. A. K. baron v AN N .A.GELL heeft verworpen 
en heeft verstaan dat deze getuige zou worden 
gehoord; zulks hoewel feitelijk vaststaat, dat 
het beklaagd~ arrest gewezen is, en het ge
tuigenverhoor plaats had, in het geding, waar
in alleen partijen waren de genoemde getuige( 
Burgemeester van Warnsveld als die gemeente 
in rechten vertegenwoordigend als appellant 
en eischers in cassatie als geintimeerden". Als 
ik het middel juist opvat, gaat het uit van 
deze stelling dat baron VAN NAGELL als Bur
gemeester vertegenwoordigende de procedee
rende gemeente in het proces, daarin partij 
is; en daarom onbekwaam is om als get1!ige 
op te treden. Uit het middel volgt niet dat 
feitelijk zou zijn uitgemaakt dat de getuige 
partij was; daarin wordt alleen als vaststaande 
aangenomen dat het beklaagde arrest gewezen 
is en het getuigenverhoor plaats had in het 

geding waarin alleen partijen waren de ge
noemde getuigen, ·Burgemeester, als de ge-· 
meente · vertegenwoordigend enz. en dit feit 
blijkt onomstootelijk nit het arrest zelf. Ten 
onrechte . wordt dan ook tegen het middel 
opgekomen met de bewering dat het Hof niet 
heeft uitgemaakt dat baron VAN NAGELL partij 
was en dat. dus bet middel, dat daarvan uit
gaat, foitelijken grondslag mist. Het komt mij 
_voot dat he~ Hof -door te beslissen dat deze 
getuige alleen de gemeente die het geding 
voert als Burgemeester vertegenwoordigt en 
dus zelf geen partij in het geding is ook geen 
feitelijke beslissing heeft -gegeven, iiiaar een · 
rechtskundige ·gevolgtrekking heeft neerge
schreven uit deszelfs overwegingen omtrent 
de vertegenwoordiging der gAmeente door den 
Burgemeester. Uitdrukkelijk heeft het Hof 
niet beslist. de vraag of iemand die partij in 
geding is al of niet als getuige kan worden 
gehoord. Dat de Burgemeester die de ge
meente in een proces vertegenwoordigt daarin 
als partij optreedt,. zou ik willen onderschrij
ven. Wie in het algemeen partijen in het ge 
ding zijn wijst het Wetb. v. B. Rv. aan, eischer 
en gedaagden, appellant en gedaagde in hooger 
beroep, waarbij het onverschillig is of die 
partijen voor zich zelf of voor anderen, optre
den, zij blijven de partijen ; krachtens art .. 71 
der Gemeentewet is bet de Burgemeester die 
in alle rechtsgedingen de Gemeent_e betreffende, 
namens haar als eischer of verweerder optreedt, 
en voor of tegen hem worden von.nissen- uit
gesproken en ten uitvoer gelegd. De gemeente 
als zoodanig kan als gemeenschap of zedelijk 
lichaam _zelve geen rechteu uitoefenen of in 
rechten optred_en en moet dus vertegenwoor
digd worden; die vertegenwoordiger is de Bur
gemeester. Wei beslist de Raad omtrent het -~ 
al of niet voeren v_an een. proces en is tot bet 
voeren van een proces door de gemeente de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten vereischt, 
maar eenmaal het· proces aanhangig, is .de 
Burgemeester degeen, die de leiding heeft en 
vereenzelvigd met de Gemeente voor haar 
optreedt, en onder deze omstandigheden is de 
vertegenwoordiger onafscheidelijk van de ver
tegenwoordigde, zoodat zijn daden-en hande
lingen in het proces moeten aangemerkt wor- -
den als die van de Gemeente zelve. Is de 
Burgemeester alzoo partij, dan i~ verzet tegen 
het verhoor van dezen als getuige ten onrechte 
-verworpen; immers waar art. 1947 B. W. bloed-
en aanverwanten van partijen in de rechte linie 
onbekwaam verklaart om als getuigen op te 
treden, mag a fortiori worden aangenomen dat_ 
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dit verbod ook de partijen zelven betreft. Op 
grond v~n het nevenstaande houd ik het mid' 
·del voor gegrond. . 

Mijne· coriclusie strekt tot vernietiging van 
bet arrest waartegen beroep, en tot gegrond
-vei-~laring van het verzet tegen het hooren van 
,den getuige-Burgemeester baron VAN NAGEL:r,, 
met veroordeeling van den verweerder in de 
proceskosten. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. (!at blijkens den inhoud van het boven

-vermelde arrest, toen in het onderwerpelijk 
·geding - gevoerd: tusschen den Burgemeester 
-der gemeente Warnsveld, als die gemeente in 
rechte vert~genwoordigende, als eischer en de 
ihans eischers in cassatie als gedaagden - een 
getuigeverhoorwerd gehouden, door den eischer 
als getuige onder anderen is voorgebracht: 
S. A. K. baron· VAN NAGELL, oud 55 jaar, 
burgemeester van Warnsveld; 

dat de eischers in cassatie, als gedaagden, 
zieh tegen het hooren van dien getuige heb
ben verzet onder andere op grond, dat deze 
als pai·tij in het geding, onbekwaam is om ge
tuigenis in dit geding af te leggen: 

dat evenwel bij het aangevallen arrest dien
aangaande is beslist dat' hij ivel als getuige zou 
worden gehoord, zijnde ,,het Hof van oordeel 
<lat deze getuige alleen de gemeente, die het 
geding voert, als burgemeester vertegenwoor• 
-digt en dus zelf geen partij is" ; 

dat tegen deze beslissing het cassatieiniddel 
is gericht hetwelk ltiidt: (Zie conclusie adv.• 
gen.);· 

0. daaromtrent: 
dat art. 71 der Gemeentewet bepaalt, dat de 

Burgemeester in alle rechtsvorderingen de ge
meente betreffenc\e, namens de gemeente als 
eiacher of als 11erweerder optreedt; 

dat hieruit volgt dat, wanneer is besloten 
en goedge)rnurd, dat door de gemeente zal wor
den geprocedeerd, de burgemeester in die ge
dingen optreedt als orgaan van de gemeente 
welke niet zelf in het geding kan staan en het 
dus de Burgemeester is die, hetzij a!s eischer 
hetzij als verweerder optredende, · naar eigen 
oordeel het geding voert en ais parlij in· bet 
geding staat; 

dat der!:talve het Hof, door te beslissen dat 
de gemeente het geding voert · en . de burge
meester s!echts zijn geding voerende gemeente· 
vertegenwoordigt, zoodat hij zelf dus geen 
partij in het geding is - art. 71 der Gemeente
wet heeft geschonden, terwijl het Hof voorts -
door te beslisseri dat de Burgemeester als ge-

tuige zou worden gehoord heeft geschonden 
art. 237 Rv. daar z66 parlijen elkander in een 
geding wens~hen te hooren dit verhoor alleen 
kan plaats grijpen op de wijze als in dit.en de 
daarop volgende artt. is bepaald en ·dus_ niet 
onder eede als getuige ; 

dat alzoo het middel is gegrond en het b,e
streden arrest moet worden vernietigd; 

Vernietigt het arrest door het Gerechtshof 
te Arnhem op 21 ~'ebruari 1912 in deze zaak 
gewezen; 

En opnieuw recht d0ende ten principale 
krachtens art. 105 der Wet op de R. -0. en 
het beleid der J ustitie; · 

V erklaart -gegrond het verzet vim eischers 
in cassatie tegen het hoor!)n van S. A., K. 
baron VAN NAGELL, burgemeester van Warns-
veld, als getuige in dit geding; - · 

Verstaat dat deze, partij in het geding zijnde, 
niet als getuige kan worden gehoord; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te· 
Arnhem om met inachtneming van dit arrest 
verder te worden behandeld en afgedaan; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten op 
het beroep in cassatie gevallen. 

(N. Jur.) 

4 Januari 1913._ BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van het bijzonder reglement van 
politie voor de scheepvaart door de Konings
haven en op de Nieuive Maas, imder de ge
meente Rotterdam, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 23 J nni 1910 (Staatablad 
n°: 167). S. 2. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. -

Op . de voordracht vaii Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Juli 1912, n°. 240, Afdeeling 
Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (St~ata
blad n°. 69) en op het algemeen reglement van 
politie. voor rivieren, kan(llen, enz., onder be
heer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatablad n°. 
158) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 20 Augustus 1910 (Btaatsblad n°. 262); 

Den Raad van State gehoord (advies van· 
3 September 1912, n°. 34); 

Gezien liet nader rapport van Onzen vo.or
noemden :Minister· van 2 Januari 1913, n°. 243; 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben go~dgevonden en verstaan :· 
het bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 

(Staalsblad n°. 167) vastgesteld bijzonder regle
ment van politie voor de scheepvaart door de 
Koningshaven en op de Nieuwe· Maaa, onder de . • 
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geme~nte Rotterda11i, ')VOrdt aangevuld en ge• 
wijzigd _ als volgt : 

I. Tusschen artikel 5 en artikel 6 wordt in
gel;scht· een artikel 5bis, luidende : 

,.A.rtikel 8, tweede lid, van het Algerueen 
reglement wordt v·oor de Nieuwe Maas gelezen 
als volgt: · 

Vaartuigen van 73 d.M. of meer diepgang 
voeren bovendien, zoolang zij varende zijn, aan 

· den fokkemast, bij dag, vlag P van het inter
nationale seinboek, en bij nacbt, drie roode 
lichten, geheschen onder elkander, op een 
onderlingen afstand van' niet meer dan 0.50 M., 

Voor.,. vaartuigen met minder dan 73,d.M. 
diepgang is het voeren vai;i die seinen verboden." 

II. Artikel 10, tweede en derde lid, wordt 
gelezen als volgt : 

.,Het is aan den schipper of aan de opvarenden 
van eenig vaartuig verboden: 

1°. dat vaartuig vast te maken, te doen vast
maken of vast te houden aan• of te leggen tegen 
een zeeschip; over te gaan op- of personen of 
goederen over te _nemen van een zeeschip, be
halve wanneer het zeeschip ter plaatse van los
sing of bestemming geankerd, of aldaar voor
uit en achteruit ,behoorlijk vastgemeerd ligt ; 

2°. binnen den afstand van 5 M. met een 
zeeschip op- of af te varen. 

Het.is aan,den schipper of aan de 9pvarenden 
van een zeeschip verboden eenige krachtens 
sub 1° van dit artikel verboden handeling toe 
te laten of daarvoor gelegenheid te geven. 

De verbodsbepalingeri van dit artikel zijn 
niet van toepassing ten aanzien van die han
delingen of gedragingen, welke : 

a. noodig zijn voor het sleepen · en het vast
meeren van een zeeschip ter plaatse waar en 
ten tijde waarop dit moet gescbieden ; 

Met scbepen, welke een diepgang- bebben.van 
55 d.M. of meer, mag nie~ anders dan bij op
gaand water door de bruggen worden gevaren. 

Vaartuigen, als in bet eerste lid van dit ar
tikel bedoeld, welke v66r stroom door de brug
gen varen, moeten een sleepboot acbter zicb 
bebben, in staat en gereed om .het vaartuig 
tijdig te doen stoppen, wanneer eene belem
mering in den vaarweg zicb mocbt voordoen. 

Bij het doorvaren van de bruggen moeten 
de raas zooveel mogelijk aangebrast of getopt 
zijn en de over de boorden uitstekende deelen 
zooveel _mogelijk zijn ingenomen." 

IV. In artikel 43. wordt: 
1 °. sub a, tusschen ,.artik~l 9", en ,,a;tikel '.W', 

ingelascbt, ,.artikel 10, tweede en derde lid", 
2°. ,,ub b, in plaats van ,,artikel 10", gelezen: 

,,artikel 10, eerste lid.'.' 
Onze Minister van ·waterstaat is belast met 

de. uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad · geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 4den Januari 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minislei· van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REaouT: 

(Uitgeg. 31 Jan. 1913.) 

4 Januari J913. BESLUIT, tot aanvulling -en 
wijzigfog. van bet bijzonder reglement van 
politie voor de scheepvaart op de rivieren 
beneden Rotterdam tot in zee, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 9 December 1903 
(Staatsblad n•. 326) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 
(Staatsblad n•. 169). S. 3. 

Wr,J WILHELMINA, ENZ. 

b. vereischt worden voor het aan boord Op de voordracht van Onzen Minister van 
brengen en afhalen van den loods of van andere Waterstaat van 4 Juli 1912, no. 240, afdeeling 
personen, die krachtens wettelijk voorschrift Waterstaat; 
recht van toegang tot een zeeschip bebben; I Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staata-

c. noodzakelijk zijn om hulp te verleenen blad n•. 69) en op bet algemeen reglement van 
bij brand of in andere dergelijke gevallen, en politie voor rivieren, kanalen enz. onder bebeer 
voorts in alle gevallen, dat de ambtenaren der van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
invoerrecbten en acciji,izen daartoe toestemniing van 13 Augustu~ '1891 (Staatsblad n°. 158) en 
bebben gegeven." laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 

TII. Artikel 38 wordt gelezen als volgt: 20 Augustus 1910 (Staatsblad n•. 262); 
.,A.an de scbippers van zeescbepen met een Den Raad van State gehoord (advies van 

inboud .van meer dan-2264 M3• (800 registerton) 3 September 1912, n°. 34); 
en Rijnacbepen van meer dan 70 M. lengte Gezien bet nader rapport van Onzen voor
of meer dan 1,500,000 K.G. (30,000 centenaars) noemden Minister van 2 Januari 1913, n°. 243, 
laadvermogen kan de vaart v66r stroom door afdeeling Waterstaat; 
de bruggen door de bavenpolitie worden ver• Hebben goedgevonden en verstaan: 
boden. Het is verboden in strijd met zoodanig bet bij Koninklijk besluit van 9 December 
.voorscbrift te bandelen. 1903 (Staatsblad n°. 326) vastgesteld en laatste• 
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lijk bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 
(Staatsblad n°. 169) gewijzigd bijzonder regle
ment van. politie voor. de scheep_vaart· op de 
rivieren beneden Rotterdam .tot in ~ee wordt 
nader aangevuld en gewijzigd als volgt : 

I.· tusschen artikel 5 en artikel 6 wordt in
gelascht een artikel 5bis, luidende: 

,,Artikel 8, tweede · lid, van het Algemeen 
reglement wordt voor deze rivieren gelezcn 
als volgt: · 

Vaartuigen van 73 dM. of meer diepgang 
voeren boveridien, zoolang zij varende zijn, aan 

· den fokkemast, bij dag, vlag j, van het inter
natfonale, seiiiboek en b'ij nacht,. drie ro.ode 
lichten, geheschen oU:der elkander op een ~n
derlingen afstand van niet meer dan 0.50 M. 
Voor vaartuigen met minder dan 73 dM. diep
gang is het voeren van die seinen verboden". 

II. Artikel . l2bis word t gelezen als volgt : 
,,Het is aan den schipper of aan de opvaren

den van eenig vaartnig verboden : 
1°. dat vaartuig vast te maken, te doen 

vastmaken of vast te houden aan- of te leggen 
tegen en zeeschip; over te gaan op- of per
sonen of goederen over te nemen van -een zee
schip, behalve wanneer bet zeeschip ter plaatse· 
van lossing of bestemming geankerd of aldaar 
vooruit en achteruit behoorlijk vastgemeerd 
ligt; 

2°. b.innen, den . afstand van 5 M. ll).et een 
zeeschip op- of af te varen. 

Het is aan den schipper of aan de opvaren
den van een zeeschip verboden eenige krachtens 
sub 1° van <lit artikel verboden handeling toe 
te laten of daarvoor gelegenheid te geven. 

De verbodsbepallngen van dit artikel zijn 
niet van toepassing ten aanzien van die han
delingen of gedragingen, welke 

a. noodig zijn · voor het sleepen en het vast
ineren van een zeeschi p ter plaatse waar en 
ten tijde waarop <lit moet geschieden; 

b. vereiscbt worden voor het aan boord bren
gen en afhalen van den loods of van andere 
personen, die krachtens wettelijk voorsch.rift 

· recht yan toegang tot een zeeschip hebben; 
c. noodimkelijk .zijn. om hulp te verleenen 

!>ij brand of in andere ·dergelijke gevallen, en 
voorts. in alle gevallen, dat de_ ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen daartoe toesteniming 
hebben gegeven." 

III. tu~schen artikel 12ter en ar.tikel 13 wordt 
ingelascht en artikel l2q«ater, luidende: 

,,Met uitbreiding van artikel 90 van het Al
gemeen reglement zijn de schippers verplicht 
te geboorzamen. aan alle . bevelen, .welke bun 
tot uitvoP.ring van dit reglement of -in het be-

Jang der :goede· orde of veiligbeid door.een der 
ambtenaren, bij_ artikel 88 van het .Algemeen 
reglement en bij artikel l2ter van dit reglement 

--bedoP.!d, worderi gegeven." 
IV.- Artikel 13 wordt gelezen als volgt: 
,,Overtreding van de bepalingen van dit bij

zonder reglement wordt, voor zoover_ daartegen 
niet bij de wet of bij het algemeen reglement 
is voorzien, gestraft als volgi: 

a. met hechtenis va_n, ten., boogst!) .dertig 
dagen- .pf geldboete van ten hoogste bonderd 
vijftig gutden, de overtreding van artikel 6 en 
artikel · l2bis; 

b. _ ~et geldboete van-·ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 2, artikel 3, 
artikel 4 en artikel l2quatu ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf. en' 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 7; 
artikel 8, artikel 9, artikel 10 en artikel U; 

d. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 5 ; . 

e. met geldboete .van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 12." 

Onze Minister van _Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en· in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenbage, den 4den Januari 1913. 
(get.) WJ.LHELMIN A. 

De Minister van fVate,:sta'at, 
(get.) . L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 31 .Jan. 1913,) . 

4 Jani£ari 1913. _BESLUIT, tot vaststelling' van 
een _reglement van politie voor de scbeep
vaart op eenige rivieren en stroomen be
neden Dordrecht tot in zee. S. 4. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen 3'1inister van 
Waterstaat van 4 Juli 1912, n°. 240, Afdee
ling Waterstaat; 

Gelet op de .wet van 28 Februari .1891 
(Staatsblad no. 69); 

Overwegende, dat bet ter verzekering van 
bet doi,lmatig en vei!ig gebruik .van eenige 
rivieren en stroomon beneden Dordrecht tot in 
zee, :wenschelijk is bepalingen te stellen omtrent 
het vastmaken en vastgemaakt bouden van 
·vaa_rtuig~n aan zeescbepen, die van die wateren 
gebruik maken ; 

Den Raad van -State gehoord (advies van. 
3 September 191:2, n°. 34); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Januari 1913, n°. 243, 
Afdeeling Waterstaat; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het. ~olgende: 

REGLEMENT vaii politie voor de scheejJ
vaart op eenige rivieren en Bfroornen be
neden Dordi·echt tot in zee. 

Art. 1. Dit reglement is Yan toepassing cp 
-de volgende vaarwaters: 

A. het zeegat 'tan Goeilereede, Ha;'ingvliet, 
Beningen,' Spui en Ottde M;as; 

B. het zeegat van Goedereede, Harin,qvliet, 
Vuile Gat, Hollandsch Die11, Dordfsche Kil, 

M allegat en Oi;de ltfa~s; 
G. Roo,npot, Keeten, Masfgat, Zijpe, Krarn,ner, 

Volkerak, Hollandsch Diep, Dordtsche Kil, Malle-
gat en Oude Maas; · 
· en we! voor zooveel betreft het zeegat van 
Goedereecle en Roornpot met hunne mondingen, 
tot de lijn, gaande door de uitertonnen. 

2. Het is aan den schipper of aan de op
varenden van eenig vaartuig verboden : 

1°. dat vaartuig .vast te maken, te doen 
vastmaken of vast te houden aan of te leggen 
tegen een :>.eeschip; over te gaan op- of per
sonen of goederen over te nemen van een zee
schip, behalve wanneer het zeeschip ter plaatse 
van lossing of bestemming geankerd of aldaar 
vooruit en achteruit behoorlijkvastgemeerd ligt; 

2°. 'binnen den afstand van 5 :M. met een 
zeeschip op- of af te varen. 

Het is aan den schipper of aan de opvaren
den van een zeeschip verboden eenige krach
tens sub 1° van dit artikel verboden handeling 
toe te laten of daarvoor gelegenheid te geven. 

De verbodsbepalirigen van dit artikel zijn 
niet van toepassing ten aanzien van die han
delingen of gedragingen, welke: 

a. nooclig zijn voor het sleepen en het vast
meren van een zeeschip ter plaatse waar en 
ten tijde waarop dit moet geschieden ; 

b. vereischt worden ·voor het aan boord 
brengen en afhalen van den loods of van andere 
personen, die krachtens wettelijk voorschrift 
recht van toegang tot een zeeschip hebben; 

c. noodzakelijk zijn om hulp_ te verleenen 
bij brand of in andere dergelijke geyaJlen, en 
voorts in alle gevallen, dat de ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen · daartoe toestem
ming hebbc,n gegeven. 

3. Met de handhaving nn dit reglement 
zijn belast : de ambtenaren en beambten van 
de Rijks- en gemeentepolitie, de ambtenaren 
van den Rijkswaterstaat, van het Loodswezen, 
van de ambulante recherche te water, die be
last met het toezicht op de visscherij, zoomede 
die der invoerrechten en accijnzen. 

De ambtenaren en beambtel)., in het eerste 
lid bedoeld, zijn bevoegd tot de han<lelin'gen 
in artikel 6 ·der · wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) omschreven; de ambtenaren. 
van den Rijkswaterstaat, van het Loodswezen, 
van de ambulante recherche te water. zoo
mede die der invoerrechten en accijnze~ zijri. 
bevoegd tot de handelingen in artikel 3 dt>r 

.genoemde ,wet omschreven. · 
De door hen opgemaakte processen-verba:1! 

worden gezonden aan den Ambtenaar van het 
Openbaar Miriisterie bij het betrokken kanton
gerecht en in afschrift medegedeeld aan den 
betrokken hoofdingenieur-directeur van den 
Rijkswaterstaat. 

In dit artikel worden verstaan onder amb
tenaren van den Rijkswaterstaat: de hoofd
ingenieurs-directeuren, ingenieurs, adjunct
ingenieurs, opzichters en de adjunct-opzichters 
van den Rijkswaterstaat, zoomede de baken
meesters. 

4. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zoover daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft met hechtenis van ten hoogste 

. dertig clagen of geldboete van ten hoogste hon
derd vijftig gulden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 4den Januari 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. w. REGOUT. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1913.) 

4 Janum·i 1913. BESLUIT, tot bekendmaking 
van de overeenkomst, betreffende het tele
graafverkeer tusschen Nederland en Rus
lancl, over Duitschland. S. 5. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de krachtens artikel 17 van het In
ternationale telegraafverdrag van St. Petersburg. 
van 22 Juli 1875 (Staatsblad 1876, n°. 112) 
tusschen Necle,·land, Dwitschland en Riisland ge
sloten overeenkomst, betreffende het telegraaf
verkeer tusschen Nederland en Rusland over 
Ditifschland, .. welke overeenkomst, geteekend 
te 's Gravenhage op 24 Mei, te Re,·lijn op 6 J uni 
en te St. Petersburg op 7 /20 J uni 1912, strekt 
ter vervanging van die van 13/1 Mei 1897 
(Staatsblad 1897, n°. 202) ;. · 

Overwegende dat genoemde overeenkomst, 
waarvan een afdruk met vertaling bij dit besluit 
is gevoegd, is bekrachtigd en dat de akten van 
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bekrachtiging -op 14 December 1912 te St. Pe
tersburg zi)n uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister -van 
_Buitenlandsche Zaken van 30 December 1912, 
n°.· 24025 Direetie van bet Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : de be
kendmaking van oedoelde overeerikomst, met' 
de vertaling daarvan, te bevelen door plaatsing 

_ van dit besluit. in bet .Staatsblad. (1) 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

. van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooyeel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten de:r.e wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 4den· Januari 1913. 
(qet.) WILHELMINA. 
DP JJ1inister van Buitemq,ndsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN .. 

(Uit_qeg. 14 Jan. 1913.) 
YERT.ALING. 

OVEREENKOMSTbeb"f;"{fende hd teleg,·aaf
verkee,· titSschen Rusland en Nederland. 

Krachtens artikel 17 van het Internationaal 
Telegraafverdrag van Sint-Petersburg hebben 
de ondergeteekenden, behoudens bekrachtiging 
door hunne wederzijdsche Regeeringen, in on
derling overleg de volgende bepaliugen vast
gesteld: 

Art. 1. Voor de gewone teiegrammen, gewis, 
seld tusschen Rusland en N ederland, wordt de 
taks per woord bepaald op de volgende wijze : 

Eindtaks van Rusland. . . . . 25 centimes 
Eindtaks van Nederland .... 6 centimes 
Transittaks van Duitschland . . .6 centimes. 
2. De genoemde taksen zullen op de tele-

grammen worden toegepast, te rekenen van af 
de uitwis~eling der ministerieele verklaringen 
en in geen geval v66r 1 Juli 1912. 

3. De taksen, vastgesteld bij de artikelen 1 
en 2 van de overeenkomst van l/i3 Mei 1897, 
zullen ophouden te gelden na de inwerking
treding van de tegenwoordige overeenkomst. 

Deze overeenkomst zal van kracht blijven 
gedurende onbepaalden tijd en tot na afloop 
van een termijn van zes maanden, volgende 
op den dag, waarop de opzegging van bedoelde 
overeenkomst door een·e der contracteerende 
partijen zal zijn gedaan. 

Gedaan in drievoud te Sint-Petersburg, te 
's Gravenhage en te Berlijn. 

's Gra"l'enbage, 24 · Mei 1912. 
· Voor Nederland: 

De Directeu,·-Generaal der Posterijen en · Tele
g.-aphie van het Koninkrijk der Nederlanden, 

(get.) G. J. 0. A. Por. 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
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Berlijn, 6 J uni 1912. 
Voor Duitschland: 

Het Keizerlijk Duitsche Postdepartement, · 
Voor den Staatssecretaris, 

(get.) MENNY. 

Sint-Petersburg, 7/20 Juni 1912. 
Voor Rusland: 

De Direcfeur· Generaal der Posterij_en en Tele
graphie van het·Keizerrijk 'Rusland, 

. (get.) 8.EV.Ao;TIANOFF. 

4 Januari 1913. BESLUIT, houdende beslissirig 
dat, waar door het gemeentebestriur de 
kra~htens de Hind

0

erwet · gevraagde· ver
gunning vcrleend is onder zoodanige voor
waarden, dat bij voldoening daaraan, de 
aard der inrichting geheel zou veranderen, 
het beshiit van Burg. en Weth., waarbij 
dit geschiedde, behoort te worden ver
nietigd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door de 
N aamlooze Vennootschap ,,Algemeene Gara,qe
en Autonwbiel Maatschappij" te 's-Gravenhage, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet, 
houders dier gemeente van 6 .Mei 1912, n°. 
4204/64, Afd. 0. W., II, waarbij aan haar en 
hare rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot het. oprichten van eene 
benzine-bewaarplaats op een tot het perceel 
de Oarpentierstraat 78 behoorend open terrein; 
kadastraal bekend gemeen te 's- Gra venhage, 
Sectie R n°. 7746; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 December 1912, n°.- 407; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Januari 
1913, n°. 984H. Afdeeling Arbeid; 

Overwegende: dat bij bovengemeld besluit 
de vergunning vcrlee·nd is met bepaling : 

a. enz. 
b. dat de bewaarplaats van benzine naar het 

oordeel van Burgemeester en vVethouderg moet 
zijn ingerichf volgens het stelsel ,,:Martini und 
Huneke, Maschinen-bau-Aktien-Gesellschaft'' 
te Berlijn, of volgens een daarmede in doel
matigheid overeenkomend stelsel, ter beoor
deeling waarvan eene teekening van de be
waarplaats en eene teekening van de aftap• 
inrichting in drievoud, moeten worden inge
diend, van welke teekeningen, na goedkeuring 
door Burgemeester en Wethouders, een ten 
blijke van die goedkeuring door hun College 
gewaarmerkt exemplaar aan den concessionaris 
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wordt uitgereikt en in het lokaal, waar de 
inrichting is gevestigd, te allen tijde ter be
schikking moet zijn voor de ambtenaren, be
last met het toezicht op de naleving van deze 
voorwaarden ; 

c. dat de aftapinrichting, zoo ten opzichte 
van het perceel der inrichting als van de be
lendende perceelen moet zijn geplaatst ten ge
noegen van .Burgemeester en Wethouders; 

d. dat het aftappen van --benzine. alleen mag 
geschieden bij daglicht of bij ten genoegen van 
Burgemeester en, Wethouders, voldoende ge'iso
leerd kunstlicht zonder dat eenig vuur of ancler 
clan ten genoegen van .hun College voldoende 
ge"isoleerd kunstlicht in de nabijbeid aanwe
.zig is; 

e. dat de in de inrichting aanwezige hoeveel
heicl benzine, het aantal van 420 Liters niet 
mag overschrijden ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders de Naamlooze Vennootschap ,,Al
gemeene Garage- en Automobiel-Maatschappij" 
-te 's-Gravenhage bij Ons in beroep is gekomen, 
claarbij o. a. aanvoerende, dat door geen cler 
eigenaars of gebrilikers van omliggende per
ceelen bezwaren tegen de oprichting der in
richting zijn gemaakt;, dat. blijkens het eYen
genoemd besluit, de gev.-aagde vergmining word 
verleend, terwijl cle· voorwaarde b. die vergun
ning weder geheel te niet doet en de aanhech
ting · van een exemplaar der stukken,. bedoeld 
in art. 5, sub 1° en 2° der Hinderwet, dus ·geen 
zin heeft, wijl de daarop voorgestelde inrich
ting, tot cle oprichting waarvan vergunning 
werd verzocht, niet mag worden gemaakt en· 
derhalve de gevraagde vergunning feitelijk ge
weigercl is_; dat van eene voorwaarclelijke ver
gunning als bedoeld in art. 12 der Hinderwet 
hier bezwaarlijk sprake kan zijn om de vol
gende redenen: clat de vorm van het besluit 
in kwestie geheel in strijd is met _die eener 
voorwaardelijke vergunning; dat men onmo
gelijk als voorwaarcle kan beschouwen den 
eisch, dat de inrichting, voor de oprichting 
waarvan vergunning wordt gevraagd, niet wordt 
gemaakt en in de plaats daarvan eene geheel 
andere inrichting wordt daargesteld, die men 
onmogelijk kan doen maken, wanneer niet alle
eigenaars van benzine-bewaarplaatsen te 's-Gra
venhage worclen_ verplicht de inrichting- dier 
bewaarpl aatsen te wijzigen wegens het systeem 
,,Martini und Biineke" of een dergelijk systeem 
en waarv.oor dan geene vergunning werd ge
vraagcl; dat blijkens art. 12 der Hinderwet 
alleen voorwaarden km;men Worden gesteld ten 
beboeve van belangbebbenden en dus bier 

geene voorwaarden kunnen worden gesteld, 
naardien op de op 2 April _1912 gehouden ver
gadering geene bezwaren tegen het verleenen 
der gevraagde vergui:ming zijn gemaakt, dat 
derhalve • Burgemeester en Wethouders, blijk
baar de gevraagde vergunning willende ;weige
ren, verplicht waren, ingevolge art. 11 der 
Hinderwet,, zulks- te doen onder vermelding 
der redenen, die tot dit besluit bebben geleid; 

.Overwegende: clat de .genaagde vergunning 
door het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
verleend is onder zoodanige voorwaarden, dat 
bij voldoening daaraan, de aard der inrichting 
geheel zou veranderen ; · ··· · 

dat mitsdien deze ·voorwaarden niet hadden 
mogen worden opgelegcl en dus het besluit van 
Burgemeester en Wethouders behoort te wor
den vernietigd ; 

Gezien de Hinderwet ; · 
Rebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Burgemeester en Wethouders 
·van de gemeente 's-Gravenhage van 6 Mei 1912, 
n°. 4204/64 Afd. 0. W. II, te vernietigen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast enz. (W. v. D. B. A.) 

6 Janiu,ri 1913. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 28 Januari 1907, houdende 
nieuwe indeeling van de coil.troles der 
grondbelasting (kadaster). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister ·van 
Financien van 2 Januari 1!113, n°. 80, afdee
ling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. enz.; 
3° . .Met wijzigiilg in zooverre van Ons be

sluit van 28 Januari 1907, n°. 33, gewijzigd bij 
Onze besluiten van 8 December 1910, n°. 43 
en 5 Januari 1912, n° .. 8, met ingang van 
1 April 1913 : 

A. ef te scheiden van den kring der controle 
der grondbelasting: 

a. te 's Gravenhage, de tot het kantoor der 
hypotheken· en ·van bet ·kadast'er te Leiden be-' 
hoorende kadastrale gemeenten ; 

b. te Zwolle en te Almelo, de tot het kantoor 
der hypotheken en van het kadaster te Deventer. 
beboorende kadastrale gemeenten ; 

c. te Heeren·veen, de kadastrale gemeen ten 
Lemmer, Oosterzee, Langweer en Sloten, behoo
rend~ tot bet kantoor der hypotheken en van· 
het kadaster te Sneek; 

B. toe te voegen aan den kring cler controle 
der grondbelasting te Lee«warden, de kadastrale 



13· 7 JANUARI.. 1913 
gemeenten Lemmer, Oosterzee,. Langweei· en 
Sloten, behoorende tot het kantoor der hypo
theken en van het kadaster te Sneek ;· 

0; in te stellen een controle der grondbelas-. 
ting: 
. •a: te · Leiden; voor de tot · het. kantoor der 
hypotheken · en··· van , het · kadaster · aldaar be-· 
h'iiorende kadastrale ·gemeenten; · 

b. te Devente1·, voor ·de tot het kanto<ir der 
hypotheken en van het kadaster aldaar be
hoo·rende kadilstrale· ·gemeenten; 

4°. enz. 
Onze voornoemde Minister is belast met de 

uitvoering · van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de AlgemeeJie Reken
li:amer. 

's Gravenhage,- den 6den. ,Januari 11)13. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financi~n, 
(get.) . KOLKMAN. 

7 Jf!nuari 1913. BEBLUIT, houdende nadere 
regeling van de porten der brieven en, 
andere stukken, welke rechtstreeks over 
zee tµsschen het Rijk en zijne kolonien en 
bezittingenin Oost- en w·est-Indie worden 

.. gewisseld. S. 6. 

·w1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van ·waterstaat eri van ·Kolo
nien van 18 December 19]2, n•: 19, Afdeeling 
Posterijen en Teleg_rafie, en van 19 December 
-1912, n°. 7, Afdeeling A 4 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1912, n°. 12); 

· Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 31 December 1912;n°. 17, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie, en 4 Janu
ari 1913, n°. 54, Afdeeling A4 ; 

En lettende op artikel 25 der wet tot regeling 
der brievenposterij (Staatsblad 1908, n°. 316), · 
benev·ens op ar.tikel 21 van het Algemeen 

. Postverdrag van Rome van 26 Mei 1906 (Staata
blad· 1907, n°. 239); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: _; 

Art. 1. De brieven en andere hieronder te 
.ven'neldeJi stukken, welke·rechtstreeks over zee 
(dat' is met de zoogenaamde ,,zeepost") tusscben 
bet ,_.Rijk en zijne kolonien en bezittingen in 
Oost- en West-Indie worden gewisseld, zijn 
onderwoi-pen aan bet navolgende · tarief vim 
frailkeer_ing: . 

-1. bij verzendin°g uit Nede~Jand naar Oost
.. en · West-lndie, alsmede bij verzending uit 
· West-Indie naar Nederland: 

a. brieven'. 5- cent per 20 'gram· of ·gedeelte 
van 20 gram; 

b. briefkaarte:ii,21/ 2 cent per enkele kaart en 
5 cent voor een dubbele kaart, dat is met voor. 
uitbetaald antwoord; 

c . . gedrnkte stukken 1 cent per 50 gram of . • 
gedeelte van, ·50 gram ; 

.d. ·papieren en bescheiden 1 cent per 50 gram 
of gedeelte van 50 gram, met toepassing van 
een minimum van 5 cent voor elke -verzeildilig 
onder een · afzortderlijk ·adres; 

e. monsters of stalen van koopwaren 2 cent 
per 50 gram of gedeelte -van ·50 gram, met 
toepassing van een minimum van 5 cent 
voor elke verzending onder een afzonderlijk 
adres; 

2. bij verzending uit Oost-lndie naar Ne
derland: 

a. brieven 10 cent voor een gewicht tot en 
met 20 gram en 7½ ·cent voor elk gewicht 
van 20 gram of gedeelte van 20 · gram boven 
het eerste gewicht van 20 gram; 

b. briefkaarten 5 cent per enkele !mart. en 
10 cent voor eene dubbele · kaart, dat is met 
vooruitbetaald antwoord·; 

c. gedrukte stukken, papieren en bescheiden 
en monsters of stalen van koopwaren zijn 
onderworpen aan liet tarief, hierboven sub 1 
c, d en e_ genoemd. 

Bljeenvoegii:tg van de sub c, d en e bedoelde 
soorten van stukken onder een ·adres is geoor-, 
loofd. Het minimum port van 5 cent is dan 
toepasselijk. 

2. § 1. Voor ongefrankeerde brieven en 
briefkaarten, per ,,zeepost" verzonden, is· in 
het verkeer met West-Indie het dubbele ·van 
het -port, ·bedoeld bij artikel l, sub la en b' in 
het verkeer met Oost-Indie het dubbele van liet 
port, bedoeld bij artikel 1, sub -2a en b, _van 
de geadresseerden te heffen. 

§ 2. Alle andere . in artikel 1 vermelde 
stukken moeten ten minste gedeel.telijk ge
frank~erd zijn. Indien zij ongel'rankeerd ter 
post· worden bezorgd, blijft de verzending 
achterwege. 

§ 3. · Bij · ontoereikende franke ering is, zoo
wel voor de brieven als voor de andere stuk
ken in ·artikel 1 bedoeld, van de geadresseerden 
te beffen . een port ten bedrage v·an tweemaal 
de cintbrekende som, met aanvulling: van de 
breuken van 2½ cent tot het volle bedrag van 
2½ cent. 

a: De brieven, bedoeld sub 2a van artikel 1, 
kunnen, bijaldien zij zijn gericht aan- beneden 
den rang van officier bij de land' qf'ziiemacht 
dienende militairen, of afkomsti'g ·van beneden 
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dien rang bij de land- of zeem:icht in Oost
Indie dienende militairen, bij verzending met 
de ,,zeepost" gefrankeerd worden met 5 cent, 
mits zij het gewicht ·van 20 gram niet te. boven 
gaan en geen voor anderen dan den geadres
seerde bestemde of van anderen dan den onder
teekenaar · afkomstige brieven bevatten. 

4. § 1. Op de verzi>nding met de ,,zeepost" 
zijn .overigens van toepassing de-·bepalingen, 
geldende voor de ·brieve1/ er. verdere stukken, 
die op andere wijze dan langs den rechtstreek
schen zeeweg, tusschen .het Rijk en zijne ko
lonien. en bezittingen in Oost- en W est0Indie_ 

· worden ge~isseld: · 
§ 2. Met afwijking in zooverre val! de voor

melde bepalingen, kunnen echter de gedrukte 
stukken, bij ·verzending per ,,zeepost", tot een 
·gewicht van ten hoogste 5 kilogram worden 
toegelaten. 

5. Dit besluit treedt in werking: 
voor de verzending nit Nederland den 16den 

J anuari 1913 ; 
voor de verzending uit Nederlandsch-Indie, 

Suriname en Curac;ao op den datum respectie
velijk door den Gouverneur-Generaal van 
NederlahdPch-Indie, en Gouverneurs van Su
riname. en van Curac;ao te bepalen. 

6 .. Bij het in werki-ng ,treden van de bepa
lingen van dit besluit vervalt het Koninklijk 
besluit van 30 September 1907 (Nederland.•ch 
Staatsblad n°. 261; Indisch Stao1'sblad no. 502; 
Suri1.iaamsch Gozwe,·nementsblad n°. 34· en Ciwa
£:aosch Publicatieblad n°. 41). 

Onze Ministers van .Waterstaat en van Ko
lonien. zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den Januari 1913. 

(.qet.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Ministe,• van Kolonien, 
(get.) DE W AAL MALEl,'IJT. 

<Ui(qeg. 15 Jan. 1913.) 

7 Janua,·i 1913. BESLUIT, tot verlenging van 
den termijn, genoemd in artikel 2 dei: wet 
van 18 Juli 1911 (Staatsblad n°.-253). S. 7. 

7 Januari 1913. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent den vrijdom van accijns 
voor het zout, benoodigd voor het ontdooid 
houden van spoorwegrails ·en het reinigen 
van openbare wegen. S. 8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen -Minister van 
Financien van 11 December 1912, n°. 70, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 74, letter f, der wet van 27 
September 1892 (Staafsblad n°. 227), houd_ende 
bepalingen omtren_t den accijns op het zon~ en· 
Ohs besluit van 6 April 1912' (Staatsblad-n°. 
139); . , . . 

Den Raad van State gehoord (advies van.24 
December 1912, n°. 9); 

Gelet op 4!lt nader rapport vari Onzen .:voor
noemden Minister van 3 Januari 1918, n°. 44, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het ruw zout, beno.odigd voor het 
ontdooid houden van spoorwegrails en· voor 
het reinigen van 02e_nbare wegen, kan, ·met 
aanvulling in zoover van artikel 3 van Ons 
voormeld besluit van 6 April 1912 (Staatsblad 
n°. 139); mede betrokken worden uit een depot 
op den voet der volgende bepalingen. 

2. Ieder, die een depot van vermengd zout 
ten behoeve van het ontdooid houden van 
spoorwegrails en het reinigen van openbare 
wegen wil.oprichten, .,heeft daartoe .noodig·de 
vergunning van den dfrecteur der accijnzen 
over de gemeente, waar het depot zal geves
tigd worden. 

De. vergunning wordt. verleend tot wederop
zeggens. Intrekking geschiedt--door den direc
teur bij eene met redenen omkleede besiissing. 

De belanghebbende, wien eene vergunning 
is geweigerd, of wiens · vergunning is inge
trokken, heeft beroep op Onzen Minister van 
Financien. . 

3. Alvorens het depot in gebruik wordt 
genomen, moet van het pand waarin het depot 
zal worden gevestigd , schri:ftelijk aangifte 
worden gedaan ten kantore van den ontvanger 
der accijnzen over de gemeente, waarin het 
depot is gelegen, die over het al dan niet 
toelaten beslist: 

De ontvanger geeft, bij toelating, van .deze 
aangifte een bewijs af. · 

Alleen met schriftelijke toestemming ~an 
den ·ontvanger kan een als depot aangegeven · 
iokaal teven_s dienen tot opslag van ~ndere 
goederen of tot andere doeleinden. 

De belanghebbe~de heeft van des ~ntvangers 
beslissing omtrent een en ander beroep op 
Onzen .Minister van Finai;icien. ' 

Op of· boven den _ingang der bedoelde loka
len moet met duidelijk leesbare' letters in. olie-
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verf gesteld wordenhet opschrift: ,, Bergplaats 
van Wegerizout"." , 

4, De depothouder stelt ten genoegen van 
den, oi:itvanger bo~g voor den accijn~, van liet 
op·gesl~gen iout, . 

5. Onverminderd het bepaalde. bij artikel 
·21. der wet van 27 September 1892 (Staatsblad 
n°. 227) omtrent inslag uit entrepot en bij Ons 
be~liiif .yan :~ · Januari 1908' (Stqatsblad· n°. 2) 
omtrent inslag rechtstreeks van buitenslands, 
kan bet zout door den depothouder worden 
.betr.okken- iiit eene-zoutziederij, uit·eene berg.
plaats onder krediet van een baridelaaY of uit 
eene' v~ijdombergplaats als bedoeld bij Ons be
sluit van 29 September 1909 (Staatsblad n°: 
326), bij boeveelheden van ten minste .2500 
kilogram. . 

Onze_ Minister van Fin:~ncien kan to~'staan, 
dat eene kleinere· hoeveelheid wordt ingeslagen. 

Dadelijk na den inslag wordt bet zout, ten 
einde het ongescbikt te maken voor belast ge
bruik, onder toezicbt van ambtenaren, en over
eenkomstig de voorscbriften van· Onzen Mi
nister van Finaricien, verrnengd met ·ten min
ste een liter petroleum en een half kilogram 
naphtaline per 100 kilogram zout, te verstrek
ken door den depothouder, of met zoodanige 
andere stoffen als door dien Minister zullen 
worden voorge'schreven. 

Ret alzoo verkregen mengsel wordt Wegen
zout genoemd. 

Te,rstond na bet·.vermengen wordt. bet we
genzout door of. vanwege den depothouder in 
gave zakken gedaari. 

Elke zak, met uitzondering van die voor bet 
overschot, moet 100 of 50 kilogram bevatten. 

De gevulde zakken worden door. de ambte
naren met· eeri lood verzegeld. 

Onze Minister van Financien kan, onder de 
noodige voorzieningen, ontheffing van deze ver
piicbtingen verleenen, terwijl bij kan eiscben, 
dat be·t in bet depot aanwezige zout, op kos
ten van den depothouder, opnieuw worde ver
mengd. 

·6. De depotbouder botidt een door den ont
vanger gewaarmerkt register, waa~in worden 
geboekt de in- en · uitgeslagen hoeveelbe'ilen 
zout. . 

Dit register wordt ingericht en bijgebouden 
overeenkomstig de v~orschriften van. On~en 
Minister Financien. 

Jaarlijks in de maand _Januari, worden de 
over bet afgeloopen jaar gebouden registers, 
bedoeld in dit en bet volgend artikel, ingele
verd bij den ontvanger,. met de scbriftelijke 
verli:laringen, bedoeld bij artikel S: 

Wanneer de . ambtenaren der accijm1en bet 
de.pot bezoeken; ·moet' hun . dat register op aan-. 

. vrage onverwijld ·worden· ·vertooud·. . 
7. Het iµgeslagen zout mag alleen w.orden 

afgeleverd aan spoor- en tramwegmaatscb!J-p· 
pijen, gemeentebesturen.en. andere lichamen of 
personen, wien ·de zorg voor. een· openbaren 
weg is toevertrouwd, die het n·oodig hebbeii v9or · 
.bet ontdooid bouden .:van· spoorwegrails eri. bet 
reinigen van openbare, wegen .. De af!evering 
~an plaats bebben met· door den d.epothouder 
~elven af te. geven . geleibiljettei:J. uit een. regis

.,ter, waarvani het--model wordt vastgesteld door 
Onzen Minister van· Financien en die .die_nen 
tot dekking van uitslag, vervoer en inslag: · 

:Met betrekking tot den tijd voor bet vervoe, 
gedraagt. de depothouder zicb naar de voor
schrifteu'.: deswege. door den ontvanger der ac
cijnzen te geven. 

Het is verboden weg:mzout uit een depot ui t. 
te slaan, te vervoe-ren of in eene bergplaats in 
tc slaan anders dan met een document als. 
bierbedoeld. 

De . vervoerder zorgt dat. de volgens dit be-. 
sluit toegepaste verzegeling gedurende bet ver
voer ongescbonden blijft. 

8. De depothouder zorgt voor _iederen uit
slag in het bezit te zijn-van eene gedagteeken
de schriftelijke verkl;ri;;:g V~ll den -~ntbied~r' 
waaruit blijkt : 

a. naam, woonplaats van den ontbieder; . 
b. bes,teniming· v~n h!J.t,, W:!lgenzout volgens. 

de• onderscbeiding van artikel 1 ; · 
c. hoeveelbeid ontboden wegenz~ut.' 
9. De ambte.nar'en zljn bevoegd, mits voor

zien van eene scbriftelijke macbtiging van den 
ontvanger of booger ambtenaar, om den voor-
raad in bet depot aan te peilen. 

De depothouder • is verplicbt kosteloos de 
noodige werklieden: ·een weegto~stel met ge
wichten, alsmede de bij de opneming vereischte
zakken of andere voorwerpen tot bei-ging van 
zout te verstrekken. · ' · 
Het gewicbt cier zakken, , waarin het zout. 

zich bevindt, kan worden bepaald door. weging
van eenige ledige zakken van dezelfde soort en 
grootte, ter keuze van de ambtenaren. . . 

Het is verboden cen kleineren v_oorraad aan
w~zig te· hebben dan bet register aanwijst •. 

Verscbillen van niet meer dan vijf.ten,hon
derd, berekend over den voorraad bij de vorige· 
opneming en. de latere inslagen, worden · niet 
als over_treding van dit besluit beschouwd. 

Bij hct bevinden van een tekort. van meer 
dan twee percent, berekend over de bij de vo
rige peiling bevonderi en daarna _lngeslagen 
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hcieveelheden, wo~dt vim het tekort boven·die 
speling de accijns ingevorderd, berekend· tegen 
drie gulden per 100 kilogram. 

10. 'De depothouder zorgt, dat de looden 
der zakken ongeschonden blijven. 

De' ambtenaren kunnen ·te alien tijde die 
looden afnemen, doch verzegelen die zakken 
dan opriieu w. 

11. Wanneer de vergunning van den depot: 
hciuder,• is· iri'getrokkiin, worden verdere insla
gen. van zout niet toegelateri. 

Het voorbanden zout moet biriI'.en een jaar 
na de intrekking der vergunnirig, op den voet 
va'n dit· besluit, worden afgeleverd, bij gebreke 
waarvan de accijns wordt ingevorderd. 

l 2. Bij overgang of verplaatsing van bet be
drijf kan de inspecteur der accijnzen, <>1'der de 
noodige voorzienirigen, toestaan, dat de aanwe
zige voorraad aan den nieuwen verkrijger wordt 
overgedaan of naar een ander depot wordt over
gebracht. 

13. Het ·is verboden wegenzout in'te slaan 
of aanwezig te bebben in eene zoutziederij of 
in panden of op erven, welke door deuren, ven
sters of andere openingen met eene zoutziederij 
gemeenscbap bebben. 

Onze" Minister van'· Financien is' bela'sf m·et· 
de uitvoering van dit besluit; betwelk · in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's Gravenbage, den 7den Januari 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Ministei· van Financien, (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 28 Jan: 1918.) 

8 Januari Hll8. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog tot wijziging van' de 
bescbikking van den Minister van Oorlog 
van ·21· Februari 1908; boudende uitvoe

·ring van bet Koninklijk besluit van 5 ·Ja:
nuari' 1908 (Staatsblad n•. 2). 

De Minister van Oorlog, 
Gezien de dezerzijdscbe Beschikkingen van 

21 Februari 1903, lll• Afd., n°. 175 en van· 
10 Mei 1906, III• Afd., no.· 279'; 

Overwegende, dat de toepassing' van eerst
vermelde Bescbikking overbodig en ook on
gewenscbt is ten aanzien van de na te noemen 
cafegorieen van personen ; 

Heeft goedgevonden, onder intrekking van 
de biervoren in de tweede plaats aangehaalde 
Beschikking, bet navolgende te ·bepalen: 

De dezerzijdscbe Bescbikking van 21 Fe
bruari 1908, III• Afd., n•. 175, is niet meer 
van toepassing op alle voor de waarneming van 

den militairen dienst ongescbikt bevondenen, 
van wier gebreken bet vaststaat en ook door 
belangbebbenden niet ontkend wordt, dat ze 
zijn ontstaan buiten den dienst, voor zooveel 
die personen op bet. oogenblik: bunner onge
schiktverklaring : 

a. hoewel voor den dienst aangewezen, nog 
geenerlei militairen dienst hebben verricbt; of 
: b. minder dan -ze's maim'deil in den militaii-en 

dienst hebben doorgebracbt ;' of 
c. verlofgangers· der Militia of der :r'.andweer 

· zijn, dan we! miliciens en landweerplichtigen, 
· die voor berbalingsoefeningen onder de wape
rien zijn gekomen en. minder dan vijf voor 
pensioen geldende dienstjaren bebben. 

Deze personen worden - met bandhaving 
overigens van bet beginse!,. neergelegd in 'de 
dezerzijdsche Aansch rijving van 16 November 
1906, III• Afd., n°. 160 - door de autoriteiten, 
die daartoe kracbtens hare instructie de be
voegdheid bezitten, ontslagen, nadat hunne 
cingeschiktheid• door ,1:1-en Inspecteur van den 
Geneeskundigeri Dienst der Landmacht is ge
constateerd en ter kennis is gebracht van die 
antoriteiten. Voor bedoeld ontslag wordt de 
tusschenkomst van bet Departement van Oorlog 
dus niet .meer :vereischt.' 

In het bewijs van ontslag, alsmede in het 
stamboek, zal moeten worden vermeld, dat bet 

· · ziels-
ontslag wordt verleend wegens lichti.'ams- ge-

breken, ontstaan: ,,buiten den dienst';_ 
Oi:ntrent de wijze hunner ondergeschiktver

klaring zullen door voormelden Inspecteur aan 
de 0hefs van den niilitairen geneeskundigen 
dienst nadere voorscbriften worden verstrekt. 

De personen, behoorende tot een der voren
bedoelde categorieen a, b en c, komen niet in 
aanmerking voor een uitgesteld oritslag als 
waarvan sprake is in de dezerzijdscbe Aan
schrijvingen van 9 December 1886, III• Afd., 
n•. 31 en 15 September 1909, III• Afd., n°. i70. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (gel.) A. J. Do ORMAN.· 

9 Januari · 1913. BESLUIT, boudende nadere 
wijziging van bet Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1888 (Staatsblad n•. 144), tot 
bepaling van het maxim nm der verpleegden 

· en bet mininiuin der geneesklindigen in .bet 
provinciaal krankzinnigengesticht ,,Meeren-
berg" te Bloemendaal. S. 9. •. , 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van ·1 Januari 1918, 
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n~. 10443 (1912),, afdeeling Yolksgezon dheid en 
Armwezen; · . ,. 

Gelet op de wet van 27 April 1884;(8t(!ata
btad, n°, 96), laatstelij~ gewijzigd .bij de .,wet 
_van 2i April 1912 (Staatsblad n°. 165); . 

Hebben. goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van de Koninklijl,:e besluiten 
:vap.: .·, .. 
24 Feqruari .1894. (Staatablad n°. 36) ; . 

·.van 8, Augustus 1902 (Staatsblad n°; 165); 
van 15 Februari 1905. (Staatsblad n°. 72) ; 
van 21 Mei 1907 (Staatsblad n° .. 1:40) ;· 

. van 26 October 1_909 ·(Staafsblad n°. 345) ; 
.. van 11 April 1910 (Staatsblad n°. 109), en· 
. van.18 April 1911 (Staatsblad n°. 121),· 
te. bepalen,. dat in -het Koninklijk besluit 

van 28 Augustus, 1888 (Staatsblad n°. 144) 
nailer· de volgende wijziging wordt gebracht. 
· Artikel .1 wordt gelezen als volgt: 
,,fo .. bet ·, provjnciaal krankzinnigengesticht 

,)lf eerenberg", te Bloern~ndaal, mogen niet meer 
dan 1374 krankzinnigen verpleegd warden, 
namelijk 269 mannen en 270 vrouwen in bet 
gebouw tot stand geJ?racht krachtens de ver
gunning, verleend bij Koninklijk besluit van 
30 November 1885, n°. 19, en 403 niannen en 
432 vrouwen in het oudere gebouw". 

On7.e Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
<lat in het Staatablad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den Januari 1913. 

(get.) WILHELM.IN A. 

De Ministei· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEE:MSKERK. 

(Uitgeg. 28 Jan. 1913.) 

'9 Januari 1913. BESLUIT, betreffende de klas-. 
sificatie van vestingwerken. S. 10. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
-Oorlog van 29 November 1912, Kabinet, Litt. 
M:93; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 der Wet van 
:21 December 1853 (Staatsblad n°: 128); 

Gelet ·op de Koninklijke besluiten van 25 
.J anuari I 854 (Staatsblad no. 8), 16 September 
1859 (Staatsblad n°. 100), 13 Augustus 1881 
,(Staatsblad n°. 150), 8 April 1886 (Staatsblad 
n°. 48), 4 November 1890 (Staatsblad n°. 161), 
24 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 197) en 19 
Februari 1903 (Staatsblad n°. 77); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 24 
.December 1912, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
19] 3. 

noemden. Minister yan 6 J anuari 1913, Kabihet, . 
Litt. F 1 ; 

Hebben beslo'ten .en besluiten: 
Art. 1. Met wijziging .van het Koninklijk 

besluit van 25. J anuari 1854 (Staatsblad n °. 8) 
zullen de batterijen in de gemeente B.unscho
ten (niet ten Westen van de· haven gelegen) 

.geen ·vestingwerken me.er zijn. · 
2. De lijst vastgesteld bij Koninklijk. besluit 

van 25 Januari 1854 (Staatsqlad n°. 8), voor 
;moveel betreft : 

.de batterij de Roskam·; . 
de batterijen. bij. Dale-m ; 
de batterij ten westen van de haven in de 

gemeente Bunschoten ;· 
het werk aan de.n Daafselaar; 

• -het voorw_erk aan .den. Engelaar ; 
de stelling aan den mond van de Roode Vaart 

en bet Hollandsch Diep ; . 
• het retranchement. aan de •haven .v(ln• den 

Oudenbosch ; 
de stelling aan den mond van de Dintel en 

het Volkerak ; 
de stelling bij Steelhoveii ; 
de linie van den Hout ; 
de linie van den Mwinikenhof, en 
de groote schans genaamd Spinola en de 

kleine schans te Terheij den : ; 
de lijst vastgesteld bij Koninklijk besluit 

van 16 September 1859 (Staatsblad n°. 100), 
voor zooveel betreft : 

de kustbatterij nommer twaalf . in de :ge
meente Oost- Voorne ; · 

de lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 13 Augustus 1881 (Staatsblad n°. 150), 
betreffende : 

de knstbatterijen nommer negen, tien en elf 
in de gemeente Oost- Voorne, met den bedekten · 
weg en de redan tusschen deze batterijen ; 

de lijst, vastgesteld bij KoninklijkjJ:besluit 
van 8 April 1886 (Staatsblad n°. 48), voor zoo
veel betreft : 

de batterij bij de Drirnmelache· sluis, en 
het werk op den rechter Waaloever beneden 

Lent; 
en, voor zooveel laatstgenoemcl werktbetreft, 

nader vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
4 November 1890 (Staatsblad n°. 161); 

de lijst, vastgesteld bij laatstgenoemd besluit, 
voor zooveel betreft : 

de stelling in. de Neder-Betuwe, en 
het gedeelte van de stlllling aan de Grebbe, 

op den linkeroever van de Buitengrijt; 
de lijst, vastgesteld bij Koninklijk ·besluit 

van 24 Augustq.s 1897 (Staatsblad n°. 197), 
voor zooveel betreft : 

2 



1913 9 JANUARL. 18 
de Grebbelinie van bet werk aan· den Rooden 

Haan tot K,·achtwijk ; 
bet fort bij de Oruquius ; 
bet fort aan de Zwet ; 
bet fort bij het NieuiviYMeer; 
bet fort: Schiphol ; 
de werken bij Amstelveen ; 
bet fort in · den Laander- ·en West-Bijlme;._ 

polde,·; 
bet werk Gaasp-Gein, en· 

de werken beoosten Djemerbrug ; en 
de lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit 

van Hl Februari l!l03 (Staafsblad n•. 77), voor 
zooveel betreft : · 

de W ie,-ickerschans, en 
de werken bij Ouderkerk, 
worden vervangen door de bij dit besluit 

behoorende lijst. 
3. De vestingwerke11, vermeld in de bij dit 

besluit beboorende lijst hebooren tot de fweede-

of tot geene klasse, zooals in die lijst is ver
meld. 
· 4. Op de in de ·laatste kolom van de lijst 

aangeduide perceelen, •ofschoon ziJ bin'neri een 
verboden kring . .liggen, is de Wet van 21 
December 1853 (Staatsblad n.0

• 128) niet van 
toepassing. 

5. Dit besluit met de daarbij beboorende 
lijst komt in werking op den tweeden dag na 
de dagteekening van bet Btaatsblad, waarin 
bet besluit is geplaatst. · 

Onze Minister vim Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit b.esluit, hetwelk tegelijker
tijd in het Btaatsblad en 'in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1913. 
(qet.) W I.L HELM IN A. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. CoLIJN. 
(Uit_qe_q. 31 Jan. 1913.) 



Gerneente of 
Vestingwerken of gedeelten van Beschrij-gerneenten waar-

in het vestingwerken, behoorende tot: Vestingwerken of gedeelten 
vingvande Perceelen of gedeel ten van:perceelen, 

vestingwerk of in Artikel binnen een verboden kring liggende, 
waarin het van vestirtgwerkeri, negen der ten aanzien van welke de Wet niet 

vestingwerk en de eerste de tweede de derde behoorende tot geene klasse. Wet 
van toepassing is. bedoelde . de verb,odE)n klasse. klasse. klasse. lijnen. kringen liggen. 

Haarlemmermeer, Het fort bij de De perceelen en gedeelten van percee-
Heemstede en Cruquius. Jen gelegen aan de keelzijde van het fort 

Haarlemmerliede beoosten de grenslijn, gevormd door de 
en Spaarnwoude. aaneenschakeling van : den W estelijken 

boord van het Spaarne ; de Oosteli,ike 
grens van het perceel, kadastraal gemeente 
Heemsfede, sectie A, n°. ·762; de grens 
tusschen de kadastrale sectien A en C der 
gemeente Heemstede; de OostelJJke en Zuid-
Oostelijke grenzen van het perceel, ka-
dastraal gemeente Heemsfede, sectie C, n°. 
918; de Oostelijke grens van het perceel, 
kadastraal gerneente Heemstede, sectie C, 
n °. 1796; het verlengde in N oordelijke 
richting van de Oostelijke grens van den 
militairen Landsgrond van het fort; de 
Oostelijke en Zuid-Oostelijke grenzen van ,_ dien rnilitairen . Landsgrond ; de lijn ge-
trokken op een afstand van 115 Meter ten 
Zuid-Westen van en evenwijdig aim de as 
van den Kruisweg; de as. van de Spaarne-

I 

fochf en de lijn, getrokken op een afstand 
·van 194 Meter ten Zuid-Westen van en 

I 
evenwijdig aan de as van evengenoemden 

/ weg. 

Oost1Joorne, Brielie De kustbatterij De perceelen gelegen in de gemeeiiten 
en Roien'tmr/1, noimner tw~alf. Rozenburg en Brielle, voor zooveel deze 

perceelen niet zijn gelegen binnen de ver-
' ' boden kringen van de vesting Briell1 en 

de ' lrnstbatterij, aan den mond van de 
haven. 

Vuren en Daie,n. / / De batterijen bij .Da/em. 
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Gemeente of 
gemeenten waar

in het 
vestingwerk of 

waarin het 
vesting)verk en 

de verboden · 
. kririgen liggen. I 

Bodegraven. 

_Bunschoten. 

Ede, Geldersch-
Veenendaal, Rens-, 

woude, Lunteren, 1 

Stichts Veenendaal, 
Amerongen, Leer- , 
suni, Woudenberg,1 
Leusden, Stouten- ; 
berg, Amersfooi·t 
en Hoogland. 

. , 

Renswou_de, ,Lun- !I 
, _ · teren. , · j , 

.· 'I R~nswoude.- · i 
Rhenen en Wag~-/ 

ningen. 1 

Vestingwerken of gedeelten van 
vestingwerken. behoorende tot : 

de eerste. -de: .tweede_ 
klasse. , _ .klasse. 

. 1 

.. 

-1 

--------· 

· de derde 
klasse. 

Vestingwerken of gedeelten 
van vestingwerken, 

behoorende tot geene klasse. 

De Wierickerschans. 

I 

De batterijen ten 
van de haven . westen :1 

· De Grebbelinie van het 
werk aan den Roaden, 
Haan tot Krachtwifik, 
bestaande uit : 

a. de linie; i 

b. het fort aan de Buur-

c. 
steeg: 
de linie van Jufvrouw 
Wijk; 

d. de batterij op den Schalm-
dijk; 

e. het werk met voorwerk 
aun den Roaden Hatm ; 

f. het voorwerk te Lam-

g. 
balgen; 
het voorwerk op de 
Rojfelaarskade, en 

h . het voorwerk op de 
Aschatter kade . 

Beschrij- _ 
vingvande: 
in ArtikeJ: 
negen der 

Wet 
bedoelde 

lijnen . 

-.-

I 

I 

Het voorwerk aari den En- -1.· 
gelaar. -1 

Het gedeelte van de Stel-
ling aan de Grebbe, o_p 
den linkeroever van de 
Buitengrift, bestaande nit 
het hoornwerk aan de 
Grebbe en de bastions op 
dan_lI,:i.f.p_11:,1JlllJ..1:.rl_ 

--Perceelen of gedeelten van perceelen, 
, binnEih · c~n · 'verboden !~ring )1ggimde, : 
- ton a~n¼ie,n ,van welke c\'e Wet µlet , 

van, foepassing is. 

',,. 

-



I 

Klundert. 

1: ., 

Gastel, Ouden-

I 
bo.~ch., 

Dinteloord, l!'ij-1 naart. 

Oosf- Voorne. 

El~t (Lent)~ ' 

I 
. Weesp. I 

Haarlemmerliede I 
en Spaarnwoude. , 

·' 

. " 

Slot.en, Haarlems 
·,mermeer; 

I, 

I 

I 

I I 

I I I 

Ii I: 
I 

! 

! 

I 
I I i 

I 
I 

I I 

r' ,, 

B~tuwe, b;taande uit ; 
a. het werk op den Waal-

b. 
bandf' te O~hten , 
de inie tusscheri ae 
werken op den Waal• 
en, den Rijnbandijk te 
Ochten en ;ian de Spee'i ; 

c. het werk op den Rijn--
bandijk aan de Spees. 

De Stelling aan den mond 

I· 
van de .Roode Vaart en 

. het Hollandsch' Diep: 

Het re_tranchement aail .de 

I 
haven van .. den Ouden-
bosch. · 

De Stelling aan den mond 

I 
van de Dintel en het 
Volkerak. '' ' . . . 

De kustbatterijen nommer 
· ne,qen, tien en elf met den 
bedekten weg en de re-
dan tusschen die batte-
rijen. ·'' 

Het werk' op den rechter0 I 
Waaloever bened!ln-Lent. 

De batterij de Roskam, , . .· I 
Het fort aan de Zwet, be-

staande uit ; ·:· . • 
a. het werk benoorden den 

spoorweg , van A1l!ster, 
,dam. naar Haar/em, on 

b., de lunet. bezuidei:J.. de 
. trekt'vaart ·van Halfweg 

naar Haarlem . 

.. Het fort b1J het Nieuwe 
Meer, bestaande uit: 

· .a. het' w!lrk benoorden de 
rjl)gvaart van den Jfaar
lemmermeerp'older, en. 

' b. ·de lunet· bezuiden· deze 
ringvaart. 

' 
' 
i 
; 

I 

I 

1: 

I 
I 

-

' 

• 1( 



Gemeente of 
Vestingwerken of gedeelten van gemeenten waar- ·, 

in het · vestingwerken, behoorende tot: V estingwerken of gedeelten 
vestingwerk of v~n. _vestingwerken, waarin het 
vestingwerk en behoorende tot geene klasse. de eerste de tweede· do derde 

de verboden klasse. klasse. klasse. 
·kringen liggen. 

. , 
-

Haarlemmer11ieer.1 I Het fort' Schiphol. 

Nieuwer-Amstel. De ·werken bij AmstJ/veen, 
bestaande uit : . . 

a. de post bij het Gi·oote 
Loopveld, rechts, links 

;,, .,, en bewesten de ring-
'.' sloot van den Bovenker-

kerpolier ; en 
en links " 

,. b.· de· posl; rechts 
van den weg naar de 

.' Hand naar. £eiden. 

Ouder-Amstel en De werken bij Ouderkerk 
Nieuwer-Amste/; bestaande uit: 

a . de ,post aan de Bulle-

b. 
. wijk; 
de post ten ·oosten· en· 
ten westen·van,den Am-
stel; en 

c. · c\e post aan het Groote 
'Loopveld. · 

Weesperkarspel. 
I 

Het· fort in den· L~an<ter
~n West-~ijlmerpolder. 

--------'-~---'--------',-----'---I Het we_rk Gaalt_P-Gein. Weesperkarspel. 
--------;-----;--------;-------;---

De w~rken be'oosten Diemer
bru,q, bestaande uit : 

·iJiemen. 

·a. de post aan -de Vinke
brug;· rechts en links 
van de Muidervaart; 

b. de .post bij de Vierhu:i
zen; ., , 

c. de.-post· op de landtong 
de Sniep, -en · 

d. ~~,JJ,~~!. aan het Wees-

Beschrij-
vingvande Perceelen of gedeelten van perceel_en, 
in Artikel binnen een verboden kring liggende, 
negen der 

ten aanzien van· welke de Wet niet Wet 
bedoelde van toepassing is. 

lijnon . 
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10 :(anuari 1913. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 9 Maart 1910 
(Staatsblad ,-n~,, 82), waarbij aan de Veree
niging tot opvoeding en verpleging van 
idioten en achterlijke kinderen, g9vestigd 
te Utrechf,,vergunning is verleend,,op het 
terrein ,,Lozenoord'.' te Ern,elo, een g(lsticht 
voor. idioten_op te richten. S. 11. 

WIJ WILHRLMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Januari 1913, 
n°. 32, afdeeling Volksgezondheid en .A,rm
wezen; 

Gelet op de wet van· 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), Jaatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsbfod n•. 165) ; 

Hebben goedgevooden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 
van 9 Maart 1910 (Staatsblad n°. 82), wordt 
gelezen als volgt : 

,,In het gesticht, dat bestaan zal uit 3 
paviljoenen en de noodige -dienstgebouwen, 
mogen slechts. l)'leisjes verple~gd worden ten 
getale van niet l)'leer dan 107" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is b,elast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Btaatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den !Oden Januari 1913. 
(get.) WILHELM.INA. 

De Minister van Binn.en/andsche Zaken, 
(get.) liEEMSKERK. 

(Uitgeg. 28 Jan. 19lq.) 

10 Janttari 1913. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van· het Koninklijk ·besluit van 
13 Februari 1892 (Staatsblad n•. 43), waarbij 
aan de· Vereeniging tot opvqeding en ver
pleging van idioten en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend om het landgoed ,,'s Heerenloo" te 
Ermelo, tot een gesticht voor idioten in te 
richten. S. 12. 

WI.T WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Qnzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8- Januari, 1913; 
no. 36, afdeeling Volksgezondhei~ en Arrn
wezen; 

Gelet op de wet, .van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) laatstelijk gew_ijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 
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Hebben. goedgev6i:Jden: en verstaan ·: , · · 
·· inet intrekking viin Ons- besiuit' van 24 

November 1910 (8taatsblailn°. 358) te bepalen: 

-Eenig ar;tikel. 

•' In het eerste lid van artikel 2 van bet 
Koninklijk besluit van · 13 Februari 1892 
(Staatsblad n°. 43) zooals dat U:rtikel wordt 
gelezen i~gevolge Onze besluiten van 17 Pe
cember 1909 (Staatsblad n°, 401) en van 24 
November· 1910 (Staatsblad n°, 358), woi:dt in 
de plaats· van ,.231' mann:en en 96 vrouwen" 
gelezen ,.249 mannen en 78 vrouwen"; 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
. is belast met de ·uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst. · 

's Gravenbage, -den ·1oden janu·ari 1913. 
(get.) \VIL HE L.M IN A. 

De Jfinister i•an Binnenla,idscl,e · Zaken, 
(gel.) HE~;MSK~:RK. 

·(Uifgeg. 28 .Tan. 1913.) 

10 Jan,,ari 1913. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Zoowel bistorisch als taalkundig breagf 

bet vestigen van een hoofdverblijf over
eenkomstig· art. 74 Burg. Wetb. mede; ·aat· 
een plaats worde aangewezen,. die als tehuis
van den persoon, die ziin•"hoofdverblijf 

. gevestigd beeft, kan worden- aangemerkt 
en waar bij- ten behoeve zijner maatscbap
pelijke betrekkingen te vinden- is. 
· Van zoodanig boofdverblijt' kan in bet 

onderbavige geval geen sprake zijn, waar 
immers vaststaat, dat de betrokken persoon 

·zonder vaste woonplaats was, een zwervend 
!even leidde en- zelfs ter zake van land_
looperij werd veroordeeld. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Beslis~ende bet gescbil over de woonplaats 
van de armlastige krankzfonige E.- IMMERS, 
weduwe -K. -NOTH; 

Den Raad· van State, Afdeeiing voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advies van 
20 December 19i2, n°. -426 ·; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van ·s -J anuari HJ13, 

· n•. 1, afdeeling Volksgezondheid·en Armwezen: 
Overwegende, dat ELISABETH IMMERS, we-

' dtiwe van KkRL · N 0TH, bij vonnis · van: de 
.Arrondissements-Rechtbank van Amsterdam
van 13 J uni_ 1911 - de vermelding inboudende, 
dat zij, v66r dat .zij in bet buis van bewaring 
werd opgenomen, ·geen vaste woonplaats bad -

, ter zake van· 1andlooperij werd veroordeeld tot 
twee dagen bechtenis en plaatsing in een Rijks-

werkinricbting voor den tijd van een jaar en 
daarna op 22 Juli 1911 uit de Rijkswerkinrich
ting te Leiden, waarin zij was geplaatst, werd· 
overgebracht naar bet Rijkskrankzinnigenge
sticht te Grave, waar patiente voor rekeninir 
van bet Departement van Justitie werd ver
pleegd--tot aan het einde van den straftijd op 
19 Juni 1912; 

dat Burgemeester en W ethouders van .4.mster
d~m bezwaar maakten om overeenkomstig bet 
verzoek ~an den Minister van Binnenlandsche 
Zaken de· kosten van de verpleging vanaf 19 
Juni 1912 voor rekening van hunne gemeente 
te nemen, daarbij aanvqerende, dat patiente 
eenigen tijd voor hare opzendfog naar de 
Rijkswerkinrichting geen vast adres beeft ge
had, hetgeen blijkt uit bet vonnis van 13 Juni 
1911, hetwelk inboudt, dat E. IMMERS, v66r 
ze in h·et huis van bewaring werd opgenomen, 
zonder vaste woonplaats was; dat bet verder 
voor het hebben eener woonplaats in eene ge
meente niet voldoende is, dat iemand voort
durend in eene zelfde gemeente_ verblijft, maar 
daarvoor tevens _vereischt wordt, dat men in 
die gemeente een vast verblijf heeft gevestigd, 
welke opvatting in overeens_temming wordt 
geacht_ met de gebruikelijke uitlegging van d_e 
betrekkelijke wetsbepalingen; 

Overwegende, dat ook al mocht worden aan
genomen, dat E. IMMERS, wedtiwe K. NOTH 
steeds in de gemeente Amsterdam verbleef, 
totdat op 17 Juni 1911 het bovenbedoelde VOil· 
nis van de_Arrondissements-Bechtbank ·aldaar 
werd ten uitvoer gehigd, toch niet kan worden 
aangenomen, dat zij haar boofdverblijf in den· 
zin, be.doeld in bet 1 • lid van art. 74 van het 
Burgerlijk Wetboek, te Amsterdam had ge
vestigd; 

dat toch, zoowel historisch als taa!kundig, 
bet vestigen van een hoofdverblijf medebrengt, '· 
dat een plaats worde aangewezen, die als tehuis 
van den persoon, die zijn hoofdverblijf geves
tigd heeft, kan worden aangemerkt en waar 
hij ten behoevc zijner maatschappelijke be
trekkingen. te vinden is; 

dat van zoodanig hoofdverblijf in het onder
havige geval_geen sprake kan zijn, daar imniers 
vaststaat, dat E. IMMERS, weduwe K. NOTH, 
zonder vaste woonplaats· was, een voortdurend 
zwervend !even leidde· en zelfs ter zake van 
landlooperij werd veroordeeld·; 

dat mitsdien de kosten van verpleging m6e
ten komen ten laste van het Rijk; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente als woon-
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plaats' van· de ·armlastige krankzinnige -:E. 
lMMERS; weduwe,K.- NOTH, v'oor de"toepassing· 
vari art: 39 der.·Armenwet .kan ;,worden ·aan:· 
gewezen. 

Onze Minister vim Birinenlimdsche 'Zaken: is 
belast' enz. : : - _c, (vV.. v. ·D.· B.· -A:-)'" 

10 Janua:ri -1913. -BESLUIT, ·h'ouden:de· beslis:. 
···sing, dat waar Gedep. Staton -de gevraagde 

.-n:.ontheffing van de verbodsbepaling van het 
provinciaal reglement op de ,wegen heblien 
geweigerd op .een · grond, vreemd aan het 

· ,aan•hunne beslissing onderworpen:v'erzoek, 
hun in-. deze- genomen -besluit behoort .te 

· worden .vernietigd. -. 

Wr;r WILHELMINA, ENz.·; .· ,, . " . ,, ,, . 

• :Beschikkende ·op het beroep, ihgesteld door 
E. DE VRIES. te .. Cuyk. tegen het besluit v'an
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant- van 
14 Augustus 1912;· G. n°. :260· (le afd.) waarbij 
afwijzend· is beschikt·op :e:ijn verzoek om ont-. 
heffi.ng van de .verbodsbepaliilg, -vetvat in art . .4 
sub f van. het Politiereglement,op .. de wegen 
in . .Yoord-Brabant.1901 (Prov:,BlaG. 1909; •no; 38), 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij ·besluit der 
Staten- van 20. Juli -1911. (Prov.- Blad-· 1912, 
n°. 11), tot· het spannen en aanbrengen van 
electrische geleiding_en boven of•.over de· pro
vinciale. wegen·onder de gemeente Cuyk e."a,.; 

Den Raad van State, 'Afdeeling ,voor de ge,. 
schillen van bestuur, · ,gehoord, ad vies van 
4- December 1912, n•. 404; 
· Op de· .voordracht:van Onzen-Minister van, 

Waterstaat van 8·. Januari. 1913; n° .. 265, Af
deeling · Waterstaat; 

· Overwegende: dat door -het Electrotechiiisch 
Installatie Bureau ,,DIRKSEN en DE. ·:VRIES". 
te Nijmegen in 1910, ten- behoeve van de explui
tatie v'an·- de, electrische centrale· .te Cuyk op de -
provin"ciale: wegen onder · Cuyk palen zijn ge
plaatst, door middel van .welke· hove~ en over 
die . wegen .lijnen · zijn gespannen of aangebracht·, 
tot voortgeleiding van ele'ctrische stroo·m,_zon
der dat ontheffing was verkregen· van de :ver
bodsbepaling, vervat in· art. 2 ·sub: a j" art._ 5 
sub c- van- het.-Politiereglement op ·de -wegen 
in Noord-Brabant 1904 (fi;ov: Blad-l909n0.-38); 

-dat Gedeputeerde Staten van 'Noord-Brabant 
bij schrijven · -van· 8· Maart 1911 den curator van· 
de inmiddels in staat van · faillissement ver
klaarde. handelsvennootscliap hebben. verzocht,, 
maatre·gelen te ·willen doen riemen tot weg
ruiming van de palen en geleidingdraden ; dat 
bij schrijven -van 30 Juli 1912, G .. n~. 193, 1 • 
Afd. Gedeputeerde Staten dit verzoek hebben. 

hernieuwd • aim• den, appellar.t, dhr.·op den, len, 
Juli. 1912 eigenaar .der .:gen0:emde electrische 
centrale: was geworden en,die-tot Gedeputeerde 
Staten -het· ver2<oek 'had. gericht, om ontheffing 
van de.-verbodsbepaling,: vervat ih art. 4·subj 
van het· Politiereglement op de wegen 1904, 
z'ooa!s· dit reg lenient is gewijzigd bij beslui t 

-der Staten van 20 Juli .1911 (Prov:.'Blad-1912, 
Ii0 

·- 11) ; · ' 
. dat.· Gedepilteerde Staten .. bij besluit · van• 

14.Augµstus 1912, G; n°.-260, l• afd., afwijzend 
hebben .beschikt op ·het verzoek ·van den appel
lant o,m1

, oiitii.effirtg v'~n de zooeven · genoemde, 
verbodsbepaling,-- vervat .in, art., 4, sub -f ,van·_ 
heLmeergeni:Jemd politiereglement; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
E. DE', VRIES bij' Ons ·in beroep is_.gekomen, 
aanvoerende, dat z. i. voor niet-verleening van· 
de-gevraagde ontheffing geeil voldoende termen 
aanwezig zijn; . . . 

O~erwegende : dat Gecieputeerde Staten bij 
htm bestreden besluit de. weigering .der' ge
vraagde' ·ontheffing hebben ·doen.,steunen op 
eene. beweerde· overtreding. \can :art.- 2 sub a--j0 

art;· 5 ·sub c ·_van het Politiereglement op de
wegen in Nobrd-Braban:t.-1904 (Prov. Blad vail· 
Noo;rd-Brabant 1909, ·n°.- 38); .. 
- dat·het. in dezen evenwel uitsluitend:betreft 

de vraag, of bezwaar bestaat ontheffing te ver, 
leenen van het in art.· .4 _onder f van het be
doeld.- politiereglement-vervat verbod; •· 

dat Gedeputeerde 1 Staten_ in een- onderzoek 
en beslissing van· dez'e vraag niet·zijn getreden, 
maar de ·gevraagde ontheffing·.hebbert gewei
gerd op ee·n grond: vreemd aan het, aan ·hunne 
beslissing onderworpen verzoek; 

dat het gebrU:ilr van '- en de veiligheid op 
de wegen en . voetpaden door het verleenen der 
verzochte ontheffing niet wordt bedreigd, en 
ook van andere bezwaren claartegen niet is 
gebleken ;:- . -

Gezien het gewijzigclPolitiereglement op_de 
wegen in. Noord-Brabant 1904 ;· 
... _ -Hebben g0edgevondeil en verstaan: 

inet vernietiging van het bestreden.'besluit 
van· Gedeputeerde :Staten van Noord-Brabant 
van°14:.Augustus 1912, G.-n~. 260, I• Afd., aan, 
E. DII: VRIES te,-Cuylc. onthefli.ng te verleenen• 
van de• verbodsbepaling,' ver.vat in art: 4-subf 
van het gewijzigd Politiereglement op de wegen-, 

. in ·Noord'Brabant 1904; tot het spannen · en-·, 
aanbrengen van electrische geleidingen boven 
of over de provinciale wegen· onder- de· ge0 

meente Cuyk 'e: ·a:· · 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

.(W·.,v.,:fi.·R·A.), 
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11 Januari 1913. WET, houdende goedkeuring· 
van het op 18 November 1911 te Brussel 
tusschen· Nederland en Belgie gesloten ver-• 
drag, betreffende aanwijzir:gvan het station 
Esschen als overgangsstationi S.· 13.· 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te w~t_en :. 

Alzoo· Wij -in .overweging genomen .hebben, 
·dat in het op 18 November 1911, te Brussel, 
tusschen Nederland en Belgie gesloten verdrag, 
waarbij het op Belgisch grondgebied gelegen· 
station Esschen wordt aangewezen als over• 
gangsstation tusschen de Belgische en de 
Nederlandsche Staatsspoorwegen, bepalingen 
voorkomen, die ·aan het Rijk geldelijke. ver
plichtingen opleggen ; 

Gelet . ·:op het tweede lid van . art. 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat· Wij, den Raad· van· State, ep.z. 

Eenig artikel. 

Wordt goedgekeurd het met de _bijlage (l)· 
hiernevens in afdruk gevoegde, op 18 N ovem
ber 1911 te Brussel tusschen Nederland •en 
Belgie gesloten verdrag, waarbij het op Bel-· 
gisch grondgebied gelegen statiori Esschen 
wordt aangewezen als overgangsstation· ti.rsschen. 
de Belgische en de Nederlandsche- Staats-
spoorwegen; 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven -te , 's Gravenbage, den llderi 

Januari 1913. 
(get,) W I L H E L 'llf 1 N A. 

De Ministe,·. van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREE~ YAN SWINDll:REN., 

. (get.) 

AFSCHRlFT. 

De lYlinisfe,, van Watersfaat, 
L: H. w. REGOU'f. 

(Uifgeg. 31 Jan. 1913.) 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majeste le-Roi •des Belges: 

Considerant que les travaux d'amenagement 
de la station 'd'Esschen, adoptee comme · sta
tion d'echange entre les chemins de fer de 
l'Etat beige et les chemins de fer de l'.Etat 
neerlandais, par l' Arrangement du 21 juiii 
1880, sont en voie d'achevement, 

Ont resolu de conclure une convention en 
~xecution de l'article 17 de• la Uonvention 
conclue le 31 octobre· 1879 entre les Pays-Bas 
et la Belgique et ont, nomme pour· Leurs 
Plenipotentiaires savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

le Jonkheer VAN DER STAAL VAN PIERS• 

HIL, ·Son Envoye Extra.ordinaire et· Ministre 
Plenipotentiaire pres Sa .. Majeste le Roi des 
Belges; 

Sa Majeste-le Roi des, Belges·: 
Monsieur DAVIGNON", Membre de la Cham-· 

bre de Representants, Son Ministre des 
Affaires Etrangeres, -lesquels apres s'etre corn-. 
munique mutuellement leurs pleins pouvoirs 
trouves en bonne ·et due forme, sont.convenus 
des' dispositions suivantes : 

Article 1. 
La station"d'Esschen, situee sur le territoire 

belge, est definitivement adoptee comme sta
tion d'echange entre l' Administration des· 
Chemins de fer de l'Etat beige et les Admi
nistrations de chemins . de fer ·neerl~ndaises 
auxquelles l'Etat neerlandais. a confie l'exploi
tation de la ligne- de Roosendaal a la frontiere 
belge. • 

Les travaux d'ainenagement execute~ OU a 
executer par le Gouvernement belge suivant 
les dispositions du plan ci-joint arrete de 
commun accnrd, comprerinent· non seulement 
les installations qui seront utilisees en corn• 
mun par les · chemins de fer des deux- pays, 
mais aussi celles qui resteront :a l'usage ex
clusif des chemins de fer- neerlandais. 

L'acquisition du terrain en territoire neer
landais se fera par les soins et pour le compte 
du Uouvernement neei-landais. 

.Article 2~ 
Les depenses resultant des. travaux d'ame-. 

nagement · seront dt\terminees par Jes· deux 
Gouvernements, dans un · proces-verbal qui · 
visera aussi bien Jes installations. communes 

· que les installations .destinees exclusivement a 
!'usage ,des- chemins de fer neerlandais. . 

Du chef de, ]'usage de la station d'·Esschen 
par Jes Administrations de· chemins de fer 
neerlandaises, le Gouvernement neerlandais. 
paiera .au Gouvernement beige une· redevance 
annuella qui sera fixee dans le· proces-verbal 
vise a l'alinea precedent. 

Cette redevance, calculee au tame de quatre 
pour cent (4 ¼) sera etablie : 

1°. sur la moitie de la difference entre Jes . 
depenses faites-par le Gouvernement ·belge·.et. 
les depenses faites par le Go'uvernement neer
landais pour les installations communes; 

2°. sur la ·totalite des depenses faites par 
le Gouvernement belge · pour les installations, 
destinees exclusivement a l'usage des chemins 
de fer neerlandais. 

La-: redevance sera payable a Bruxelles.par 
( I ).Deze bijlage wordt hierna· niet opgenomen. _ termes semestriels. 
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Jusqu'au jour• de• la signature· du •proces, 
verbal dont· il est fait. mention :au preniier 
alinea la· redevance ·sera etablie d,'.apres · • les 
stipulations du present. article et eUe" sera 
augmentee au: fur et. a mesure de la ·rnise en 
service des installations comprises au -plan 
admis. de c·ommun accord. 

, Article• 3 . 
. Sauf l'approbation des deux Gouvernements, 

les Administrations interessees ,pourront apor
ter a la· station d'Esscben, amenagee d'apres· 
le plan ci-joint les agrandiss~ments •et modi, 

. fications qu!elles- jugerorit -necessaires;. . . -
Article 4. 

La traction· des trains. entre la fi'ontiifre· et 
la ''station. d'Esscben s'effectuera .par les. soins 
des Administrations neerlandaises designees-a 
l'article 1. 

Article 5. 
Une convention sera passee entre l'Admi

nistration, des, cbemins de fer de ·l'Etat· belge 
et les Administrations· neerlandaises designees 
a l'article 1, pour regler ce service de traction; 
les conditions d'exploitations en- commun de 
la station d'ecbange, ainsi que l'execution des. 
travaux d'agrandissement ou ·de modifications 
vises a !'article 3. 

Artfole 6. 
Dans le cas ou les Compagnies neerlandaises 

ou rune d'elles, ·cesseraient l'exploitation des 
cbemins de fer de l'Etat neerlandais confor
mement aux conditions prevues dans les con
ventions du :n Janvier 1890 conclues avec le 
Gouvernement neerlandais, soit en·suite de· la 
reprise par l'Etat des cbemiris de fer exploites· 
par les conipagnies ou l'une d'elles, soit parce 
que •celles-ci ou l'une d'elles, seraient declarees 
decbues de leurs droits a cette· exploitation, 
la Convention designee a l'article 5 cesserait · 
ses • effets, si l'Etat neerlandais ·en exprimait 
le desir dans un avis .adresse a l' Etat belge, 
un mois .franc avant la date du -cbangement 
d'exploitation. · Cet avis indiquerait les vues 
du Gouvernement neerlandais toucbant le nou
veau regime a ·adopter. 

Le cas ecbeant, i1 ·ne pourrait en resulter 
aucune perturbation dans le service de la' 
ligne internationale, A defaut de cet avis, 
l'Etat neerlandais seraft simplement substitue 
aux Compagnies neerlandaises ·ou a liune-de 
celles-ci, pour tout ce qui concerne cette Con
vention. 

Article 7. 
La p:resente. Qonvention. sera ratifiee et les 

ratifications seront ecbangees a Bruxelles aus'. 
sit6t que faire se pourra. 

Article 8. 
.La presente· Co[lveiltion• entrera en vigueur 

un mois apres··la date de·l'ecbange des rati'
fications. Elle, -remplacera• l' A,rrangement du:· 
21 juin· 1880. 

En foi · de quoi les Plenipotentiaires respec
tifs l'ont. signee: et· scellee en ·double original. 

Fait a· Bruxelles, Je. 18 novembre 1911. 
(Signe) 0: D. V·AN· DER ST:A.AL V:AN ·PIERSH1L. 

(L .• S.) 
·(Signe) .. DAVlGNON. 

(L.-8.) 

11 Janua,;,i 1913. WET;. tot wijziging van· de 
grens tusscben -de· gemeenten Blokzijl· en -
Arnbt-Vollenhove. S. 14. 

W[,J WILHELMINA, ENZ.' .'doen_t~weten; 

Alzoo Wij·in overweging genomen-bebben, 
dat bet wenscbelijk is, de grens. tusscben ·de ge
meen ten Blokzijl en.A rnbt- Vollenhove, te wijzigen ; . 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad.van.State, enz. 
· .Art. I. _De grens tusscben de gemeenten 
Blokzijl en A rnbt- Vollenhove wordt gewijzigd als' 
volgt: · 

Aanvangende aan. den Kuinderdijk, waar de 
grens tusscben de kadastrale perceelell', gemeen te 
Ambt- Vollenhove, sectie A nos. 257 en 2til bet 
midden van de ·oostelijke bermsloot van dien 
dijk snijdt, loopt de nieu we grens iri oostelijke 
ricbting · door bet midden van de sloot, ten 
noorden van de perceelen sectie A nos. 261 en·. 
260 tot aan bet midden van de waterlossing of 
den noordoosthoek van bet·perceel:n°. 260 bier
voor vermeld. 

Op dit punt in zuidoostelijke ricbting om
buigende, wordt .de grensscbeiding gevormd 
aanvankelijk door bet midden van de •water' 
lossing (zuidoostelijke grens van de perceelen 
sectie A· nos. 260, 275 en 274), tot aan den noord
boek van bet perceel,. ·sectie· A n°. 273, om 
daarna in oostelijke en zuidoostelijke ricbting, 
door bet midden van de slooten, langs den noord
oostkant van de perceelen nos, 273, 320, 333; 
334, 336, 343, 844 en 345 gaande, bet midden. 
van bet Noorderdiep te bereiken. 

Van laatstgenoemd· punt loopt de grens in 
zuidwestelijke richting. door bet midden van 
het Noorderdiep, ·tot het ·punt; waar zij het 
verlengde van bP.t. midden van bet Zuiderdiep 
snijdt, vervolgens in oostelijke ricbting langs 
dat verlengde en door bet midden van bet Zui
derdiep tot bet verlengde van den westkant 
van. de Rotwetering. 

Daarna volgt de grens den westkant der .Rot
wetering tot aan den zuidoosthoek· van bet per-
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ceel sectie B n°. 50; buigt · op dit punt in wes
telijke 'richting,. gaande door•h'et-midd~n der 
sloot ten zuiden·van de perceelen sectie B nos:· 
50' eh 49 · tot aan :den Blokzijlerdijk, gaat van 
dit punt over dien dijk tot aan den zuidooste' 
Jijken hoek van bet' per<!eel sectie B ·n°. 1085, 
en volgt van daar eene· lijn, gaande door het
midden van een vervallen sloot .of slegge ··en 
over grenspaaltjes langs de imidelijke grens van 
de perceelen sectie B nos 1085 en 712 tot aan 
de grens van de· gemeente aan de zijde van de 
Zuiderzee. 
· Hiern~: volgt d~ grens de lijn, die de schei: 

ding· uitmaakt tusschen. het grondgebied der 
gemeente·. en de Zuiderzee, tot aan het punt, 
waar het midden van een greppel,: zijnde de 
noordelijke grens ( of het verlengde van die 
grens) van het perceel ~ectie A n°: 677, de grens 
van de gemeente aan de zijde van de Zuider
zee ontmoet, daarna ·loopt zij in oostelijke rich
ting· dcior het midden van dien -greppel, zijnde 
de noordelijke grens van n°. ·577, tot aan den 
_zuidwesthoek-van het perceel, sectie An°. 674.' 

Vervolgens op dat punt, in noordelijke rich'. 
'ting ombuigende, loopt de grens langs den 
oostkant van een sloot, vormende de westelijke 
of noordwestelijke scheiding der perceelen, 
sectie A nos. 674, 673; 672, 671, 670, 669 en 668 
tot aan den noordwesthoek van laatstgenoemd 
perceel. Van ,dit punt a£ volgt de, gi-ens in 
noordoostelijke richting eenige grenspaaltjes, 
zijnde de noordelijke grens van bet perceel 
nG. 668 en· loopt daarna in het verlengde dier 
lijn, door het perceel sectie A n°. 667 tot. aan 
bet midden van de westelijke bermsloot vim 
den Kuinde'rdijk, om van dit punt, over dien 
dijk gaande, zich te vereenigen met het punt; 
waarmede deze grensbeschrijving aanvangt ... 

2. De overgang van grondgebied van A1nbt-· 
Vollenhove naar Blokzijl; welke het gevolg is 
van deze grensverandering, heeft plaats op 1· 

Januari 191~. 
3. De gemeente Blokzijl keert binnen eeri 

jaar na.:de inwerkingtreding dezer wet, eeri be
drag· van .f 8500 (aclit duizend vijf honderd gul
den) uit aan de gemeente Ambt- Vollenhove als 
schadeloosstelling voor te verliezen inkomsten. 

4. Alle stukken, uitsluitend betrekking-heli
bende op het grondgebied van Ambt- Vollenhove, 
dat aan Blokzijl · overgaat, worden aail' de ge
meente· Blokzijl uitgekeerd; 
· Het bestuur der gemeente Blokzijl heeft te 

allen tijde het recht kosteloos inzage te nemen 
van bet archief der gemeente Ambt- Vollenhove 
en uit dit: archief afschriften of uittreksels op. 
zijne kosten te vorderen. 

5 . . :De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat tot de. gemeente Blokzijl overgaat, 
worden voor de verkiesbaarheid tot leden- van 
den - geineenteraad en voor .de. toepassing van 
artikel. 7 der Kieswet van 1 J anuari 1913 af, 
als . ingezetenen dier gemeente beschouwd, 

Voor zoover de personen, gevestigd op· het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor- het loopende jaar vastgestelde.kiezerslijst, 
zendt het gemeentebestuur van Anibt· Vollenhove 
v66r. 8 J anuari 1913 een uittreksel uit · de kie- · 
zerslijst aan het gemeentebestunr van Blokzijl.· 

Bij het opmaken van de kiezerslijst·wordt in 
laatstgenoemde gemeente voor de toPpassing 
van de artikelen 20, 21, 25 en .28, 2de lid, der 
Kieswet, ten aanzien van de in dat uittreks'el 
voorkomende personen gehandeld, also£ zij op 
de voor het loopende jaar vastgestelde kiezers
lijst voorkwarnen .. 
.. 6. Zij, die voor de lichting der nationale 

militia van 1913 in de geme·ente Ambt- Vollenhove 
zijn ingeschreven, en gevestigd zijn op bet 
gr_ondgebied, dat van die gemeente naar de 
gemeente Blokzijl. overgaat, blijven voor de 
toepassing ·der wet van 2 Februarrl912 (Staats
blad n°. 21) en van de te parer uitvoering ge
geven voorschriften beschouwd· ·worden als 
rnilitieplichtigen van eerstgenoemde gemeente. 

Zij, die in die. gemeente voorkomen in bet 
register, bedoeld in artikel. 87 van voormelde 
wet of in het register, bedoeld in artikel 26 
der Landweerwet (Staatsblad n°. 160 v:in -1901), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Decem-

. ber 1909 (Staatsblad n°. 421), worden, voor zoo
ver zij gevestigd 'zijn op het grondgebied, dat 
van die gerneerite naar de ~emeente Blokzijl 
overgaat, op het register van laatstgenoemde 
gemeente overgeschreven. 

7. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 1lden J anuari 
1913. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) H1rnMSKERK .. 

(Uit_qeg. 28 Jan. 1,91'3.) 

_ It Januari 1913: \VET, tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig vo9r bet verruime~ van 
de verbinding tuss0ben het Van Hogen
dorpsplein en de Blaak te Rotterdam., S. 15. 
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U Jaiutari 1913 .. WET, tot verkbring van ·hAt 
algemeen nut. der onteigening van eigen
dommen, noodig voo·r het verruimen van 
het Oostplein.'te. Rotterdam. .S. -16. 

11 Januari 1913. vVET, tot,verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van .eigen

. dommen, noodig voor uitbreiding van het 
gemeente-slachthuis te 's Hertogenbo~ch. 
S. 17. 

11 Januari 1913 ... WET, tot vervariging van de 
ill' artikel 9 der wet van 27 September 1841 
(Staafsblad n•; .36) opgenomen regeling om

. trent amortisatie van Nationale Schuld. 
· -s. 18. 

WIJWILHELMINA, ENZ •• ; do~n tewet~~.: 

. . Alzoo .Wij in. overwegiug genomen.hebben, 
dat het. wenschelijk is de in artikel· 9 · der wet 
vari 27 September J841 (Str.(atsblad .n•. 35) op
genomen regeling .. omtrent ainortisatie van 
N ationale Schuld door een .andere regeling te 
vervangen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,.enz; 
: Art; 1. De in artikel 9 der wet van 27 Sep: 
tern.her 1841 (Staafsblad n•. 36) opgenomen 
regeling omtrent amortisatie van N ationale 
Schuld ·wordt . vervangen . door de volgende 
regeling: 

,J aarlijks wordt op de begrooting der Staats
uitgaven - voor -het eerst op die voor 1913 -
voor inkoop van inschrijvingen: in eeri -der 
Grootboeken van d-:i N ationale Schuld ·of van 
schuldbekentenissen ten laste van den Staat, 
voor zoover deze, 'hetzij zijli te gelde gemaakt 
krachtens eene wet tot het aangaan van. -eene 
geidleening ten laste vau den Btaat, hetzij zijn 
voortgesproten uit ·verwisseling met inschrij
vingen in de Grootboeken der Nationale Schuld, 
of voor aflossing van zoodanige schuldbeken
tenissen voor haar nomina·a1 bedrag, eerie• so·m 
uitgetrokken van: een. millioen gulden, vermeer
derd met het bedrag· der door dezen inkoop 
of. aflossing :vrijgel(lten· rente.: De- zooeven be
doelde som stijgt, 'behoudens nadere wettelijke 
voorziening, niet- boven twee rnillioen· gulden. 

Indian de ingevolge het vorig lid uit te 
trekken som voor eenig jaar mocht blijven 
beneden die,. welke, volgens- de ln artikel 9 
der -wet van· 27 September 1841 (Staatsblad no. 
36) •opgerioinen-.regeling, ·voor gelijk doeleinde 
in dat jaar zou zijn · te besteden, wordt deze 
laatste som op de beg-rooting der Staatsuitgaven 
voor dat jaar, voor inkoop of aflossing, als in 
het vorig lid bedoeld, uitgetrokken. 

De Staat is ten alien tijde bevoegd meer af 
te ·lossen dan· hierooven werd bepaald. 

De -ingevolge--het,eerste lid voor haar nomi
naal bedrag .. -aflosbaar te.'stellen schuldbeken, 

. tenissen worden . telkens vooraf bij uitloting 
aangewezen. 

Deze uitlotingen hebben plaats .volgens door . 
Ons te stellen regelen. 

De ingekochte ·en afgeloste schuldbekente
nissen worden ter vernietiging bij .de Alge
meene Rekenkamer overgebrachk 

2. · Deze·w~t treedt in werking op 1 Januari 
1913. 

Lasten en bevelen, ·em,. 
Gegeven te 's Uraverihage, den llden·Januari 

1913.' . 

· (get.) 'WILHELMINA.· 

De Mi~iste,,: van Financie~'. (g~ . .) Koiio.i.i~ . 
_(Uitgeg .. 30.,Jan: 1913.). 

11. Januari 1913 .. WET,. tot ver:hooging -·~an 
het zev~nde hoofdstuk _B der Staatsbegroo; 
ting voor het dienstjaar 1912. · S. 19. · 

Bij deze wet wordt. een artikel verhoogci. 
Ten gevolg~ hiervan worden bet totaal van 

de VIde afdeeling en het eindcijfer vaii het 
hoofdstuk verhoogd met f 22,000. 

11 Jariitari 1913. WET, tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk. E der Staatsbegrooting 

. voor het dienstjaar 1912. S. _20 .. 
Bij deze wet worden e~nige artik~~en ver-

hoogd. , , . 
_Ten gevolge vanvermelde verhoogingen wordt 

h~t fotaal van. de IV de afdeeling en het eind
cijfe~ van h~t hoofdstuk verho6gd met j 56,660. 

11 Januari 1913. WET, tot aanvulling·en ver
hooging van . het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrootlng ,·oor het dienstjaar 1912, 

. s.· 21. · ·. . · 
. Bif deze wet wor.dt een· artikeli'ngelas_cht:_ 
. Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Ude afde.eH~g, alsmede het eindcijfer van ge'. 
noemd li.oofdstuk, verhoogd met f _80,000. . 

U Januari 1913. :WET, tot overbrenging in ·be
heer en ·onderhoud bij .de gemeente Gronin-

. gen· van de in die. gemeente .in den. Heere
weg over den Staatsspoorweg -liggende 
viaduct, alsmede .van een in .. diezelfde ge
·meente gelegen gedeelte van den Rijksweg 
naar de Drentsche · grens. S. 22. 
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WrJ WILH_ELMiNA, -ENZ ... d~en te weten: 

Alzoo Wij in overweging ·genomen hebben, 
dat het ,wenschelijk is de ·-te -fJroningen in den 
Heereweg over den Staatsspoorweg liggende 
viaduct, alsmede een ter plaatse gelegen ge
deelte van den Rijksweg naar- -de Dreiitsche 
grens, in beheer en onderhoud bij de genoem
de. gemeente over te brengen ; 

Gelet op artikel 1, eerste lid, der wet -van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

- Bij de- gemeente Groningen ·wordt in beheer 
en onderhoud overgebracht de in die gemeente 
in dP,n Heereweg over den Staatsspoorweg 
liggende viaduct, alsmede een in diezelfde ge
meente gelegen gedeelte van den Rijk'sweg 
naar de Drentsche grens, een en ander op den 
voet van de overeenkomst, gesloten bij de in 
afschrift aan deze wet gehechte akte van 
17 /21 l'Iei 1912, welke overeenkomst bij deze 
wet_ wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Grayenhage, den llden januari 
1913. 

(get.) WI LHE LMIN A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOU'l'. 

(UitJeg. 11 Febr. 1913.) 

.A.FSCHRIFT. 

OVEREENKOMST betreffende het IJeheer 
_ en onderhoud van de viaduct in den Heere
· weg, gelegen in de gemeente Groningen 
en van een qedeelte t•an den Rijksweg van 
Groningen naar de Dren tsche grens, ge• 
legen in dezelfde gemeente. 

Tusschen A. E. KEMPEES, c: i., Hoofdinge
nieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de 
4de directie, te Leeuwarden, handelende krach
tens machtiging vall' den Minister van Water
staat van 28 Maart 1911, n°. 222, afdeeling 
Waterstaat, in deze optredende voor het Rijk, 
ter eene zijde, 

en Jhr. Mr. Dr. E. TJARDA VAN STARKEN· 
BORCH ST.A.CHOUWER, Burgemeester, en Dr. 
A. PEKELH.A.RING, Secretaris der gemeente 
Groningen, als zoodanig vertegenwoordigende 
het ·bestuur dier gemeente en handelende . 
krachtens Raadsbesluit van 17 Februari 1912, 

· n°. 14, I, goedgekeurd door de-Gedeputeerde 
Staten der provincie · Groningen in hunne 

Vergadering van den 22 Februari 1912, n°, 7~, 
2de afdeeling A,. voor en ten_ beboeve van die 
gemeente, ·ter andere zijde, -

is, behoudens bekrachtiging.:bij de. wet, ten 
aanzien van het beheer- en bet onderhoud van 
de -viaduct, gelegen in de gemeente Groningen, 
en van een gedeelte van den Rijksweg van 
Groningen naar de Drentsche grens, gelegen 
in dezelfde gemeente, het volgende ._overeen
gekomen: 

Art.- 1. De gemeente Groningen neemt met 
het in werking treden van de in bet hoofd 
dezer overeenkomst bedoelde wet op zicb bet 
·beheer en het onderhoud van : 

1°. de viaduct over den Staatsspoorweg iri den 
Heereweg, gelegen in de gemeente Groningen, 
voor zoover met eene roode kleur· aangeduid 
op de bij deze _ overeenkomst behoorende en 
door beide partijen gewaarmerkte teekening (1) 
en kadastraal -bekend: gemeente Groningen, 
sectie . C, . nos. 2061, 2711 (gedeeltelijk), 4562 
(gedeeltelijk), 6776, doch met uitzondering van 
den tot het terrain van den Staatsspoorweg 
behoorenden grond onder de viaduct, met dien 
verstande dat de gemeente Groningen de be
voegdbeid verkrijgt .den daarop aanwezigen 
tusschenpijler ter plaatse te behouden en dien 
voor zooveel noodig te herstellen- en te ver
nieuwen, tenzij ingevolge de voorwaarde, ge
steld in artikel 4 van deze overeenkomst, de 
viaduct mocht worden gewijzigd, in welk geval 
de gemeente gelijke_ bevoegdheid verkrijgt ten 
aanzien van den gewijzigden pijler of ~an 
een eventueel in de plaats daarvan gemaakt 
werk; 

.20. een gedeelte van den Rijksweg van 
Groningen naar de Drentsche grens, met eene 
blauwe kleur aangeduid op de bovenbedoelde 
teekening; .gelegen in dezelfde gemeente en 
zich uitstrekkende ter lengte van 387 M. van 
het eindpunt van het wegvak, genoemd in de 
dd. 23 _ Mei 1877 tusschen het Rijk en de .ge
meente Groningen gesloten overeenkomst, tot 
aan de Natte brug bij de grens tusschen de 
gemeenten Groningen en H:1ren, zijnde bedoeld 
gedeelte kadastraal bekend: gemeente Gronin
gen, -sectie C, nos .. 5400, 3362, sectie B, nos. 
4662, 7336, 7338, 7340. 

2. De overname in .beheer en onderhoud van 
het in artikel 1 genoemde geschiedt als tra
verse op den voet der Koninklijke besluiten 
van 20 September 1814, n•. 52, 17 December 
1819, n•. 1 en 25 -December 1823, n°. 86. 

· (1) Deze teekening wordt hierna niet opg'e
nomen. 
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3. · Het door de gemeente Groningen· · over
genomene moet -door baar in goeden ,en ·reinen 
staat. worden gebouden. 

-4 . . Indien in bet belang van den spoorweg
dienst werken moeten .worden gemaakt· op of 
in ·de• viaduct, -~f de viaduct moet worden ·ge
wijzigd, , moet de gemeente . Groningen zulks 
gedoogen, zonder deswege scbadevergoeding 
te kun'neii vorderen. 

·s. Voor alle wijzigingen van de viaduct, 
zooniede voor bet· daarop ;plaatsen van voor
werpen, moet de gemeente Groningen-in bet 
belang van bet uitzicbt in oostelijke ricbting 
van bet seinbuis · A - gelegen ten westen van 
de viaduct· --overleg plegen met den -exploi
tant van den Staatsspoorweg en is de goed
keuring van den Minister van Waterstaat ver
eischt. 

De uitvoering V!\n werken aan. den pijler of 
de landhoofden van de viaduct mag niet anders 
plaats hebben dan in overleg met den exploitant 
van den Staatsspoorweg, terwijl de gemeente 
zicb daarbij beeft te gedragen naar de v.oor
scbriften, welke door dieu exploitant 'in het 
belang van de veiligheid van ·bet verkeer en 
de. uitoefening van den dienst op den spoor
weg zullen worden gegeven. 

6. De gemeente· Groningen treedt door de 
overname in ·bebeer .en onderboud van -boven
bedoelde viaduct en wegsgedeelte tegenover 
derden in de recbten en verplicbtingen van bet 
Rijk ter dezer zake. 

Aan derden verleende vergunningen voor 
werken in of- op bet dooi' de gemeente Gro
ningen in bebeer en onderboud overgenomen 
wegvak en zicb ook daarbuiten uitstrekkende, 
alsmede · vergunningen, verleend aan · of ten 
beboeve ·van Departementen van Algemeen 
Bestuur, mogen niet worden ingetrokken zon-
1der bewilliging van de autoriteit die de ver
gunning verleende, tenzij bet werken ·be
treft waarvan bet voortbestaan tbans reeds 

. van bet · g'oedvinden der genieente afhanke-
lijk is. _ ... . 

Voorts is de gemeente verplicbt·te gedoogen, 
dat de bonders van vorenbedoelde vergunningen 
de kracbtens die vergunningen aanwezige wer
ken onderhouden en zoo noodig vernieuwen 
onder geene bezwarenuer voorwaarden, •dan 
waaronder dit op bet tijdstip ;van deze over 
dracbt zoude mogen ,gescbieden. 

7. Het bestuur der gemeente Groningen 
verplicbt zidh voor de overscbrijving van deze 
overeenkomst in de openbare registers ·zorg 
te dragen; alle daarop vallende kosteri komen 
ten laste van die gemeente. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en wederzijds 
onderteekend, 

Voor· bet Rijk :· 
De Hoofdingenieur-Directeur van rlen 

Rijkswatersfadf in d~: .. ;4de directie, 
·Leeuwarden, den 21 Mei· 1912. 

-(_get.) A. :E. KEMPEES. 

· . Voor de gemeente Groningen: 
Het Gemeentebesfi,ur -van Groni11_qen, 

Groningen, den 17 Mei 1912. · 
(get.) :E. TJ. VAN_ 8'l'ARK.ENBOBGH, 

Burgemeesler. 
A. PEKELHARING, Sfcretaris. 

Voor eensluidend afscbrift, 
De Secretaris-Generaal van -het Departement 

i•an Waterstaat, · 
SALVERDA DE GRAVE. 

11 Januari ,1918. WET, tot verklaring van ·bet 
,algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente Ruinerwold, -n6o
dig v,oor den -aanleg eener ~,foedkade .door 
bet waterscbap Ruinerwold. · S. 23. 

H,Januaril9l3. WET, tot verktaring van,bet 
algemeen nut der onteigening ·in de ge• 
meente Ter Aar, noodig voor de verbete
ring van bet Aarkanaal van Papenveer tot 
Aardam. ·S. 24. 

11 Januari 1913. WET, tot verbooging van het 
tiende boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1912. (Verscbillende onder• 
werpen). · S. 25. 

.Bij deze wet worden eenige a'rtikelen ver
hoogd. 

Ten ·gevolge biervan wordt verboogd bet 
totaal"der Ilde afdeeling met f 46,000; 

dat der lIIde afd:eeling met f :JS,889 ; 
terwijl h et eindcijfer van bet tiende boofd

stuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 
1912 wordt verboogd met f 74,889 . 

11 Janua1·i 1913. WE·r, boudende goedkeuring 
van bet op 23 September 1910 te Brnssel 
tusscben Nederland, Duitschland,Argentinil!, 
Oostenrijk-Ho11garije, Belgie, Brazilil!, Ghili, 
Guba, Dene~arken, Spa11je, de Vereenigde 
Staten van ·Amerika, Frankrijk, Groot-Bri
tannil! en Ierland, Griekenland, Italie•, Japan, 
Mexico; Nicaragua, Noorwegen, Portugal, 
.JJ,,imenie•, Rttsland, Zweden en Uruguay: ge: 
sloten verdriig tot het vaststellen van eenige 
eenvormige regelen betreffende. aanvaring, 
met bijbeboorend protokol van onderteeke
ning. S. 26. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doe1' teweten: 

Alzoo Wij •in overweging· genomen hebben 
dat het op 23 September 1910 te Brussel tus
sohen Nederland, ·Duits·chland, Argentinie, 
Oostenrijk-Hoiigarije,. Belgie, Brazille, Chili, 
Cuba, Denemarken:, Spanje,. de Vereenigde Sta
ten van Amerika, Frankrijk, Groot-Britannie 
en Iedand, Griekenland, Italie, Japan, Mexioo, 
Nicaragua, Nciorwegen, Portugal, · Rumenie, 
Rusland, ·Zweden en Uruguay gesloten verdrag 
tot het vaststellen van eenige eenvormige 
regelen . betreffende aanvaring, · met bijbe
hoorend. protokol van onderteekening, wette
lijke rec4ten betreft ; 

Gelet op het tweede -lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad "l'an .~tate, em:_ .. 
Art. 1 .. Wordt goedgekeurd het· ·in· afdrrik 

nevens .deze .. wet gevoegde op. 23 · September 
1910, te Brussel tussohen. Nederland, Duitsch
land, Argentinie, Oostenrijk-Hongarije, Belgie, 
Brazilie, Chili, ,Cuba, Denemarken; Spanje, de 
Vereenigde Staten van- Amerika, Frankrijk, 
Groot-Britannie en Ierland, Griekenland,,Italie, 
,Japan, Mexico, Nicaragua, -Noorwegen,-_Por
tugal, Rumenie, Rusland, Zweden en Uruguay 
gesloten v:erdrag tot het vaststellen van eenige 
eenvormige regelen betreffende aanvaring, met 
bijbehoorend protokol van onderteekening. 

.2 .. Deze wet treedt in werking op den ·dag 
harer. afkondiging. · 

Lasteu en: pevelen_, euv.; 
Gegeven te 's Gravenhage, den llden Ja-

.1:1uari,.1913. 
(qtt.) WILHELM IN A.· 

, , De: 111 inister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.)· ·R. DE J\liAREES VAN SWINDEREN. 

: De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
t'f)°delijlc belast met h_et beheer ,van. 

het Departement van Justitie,. 
(get.) HEEMSKERK. 

~Ui(qe_q. 18 Jan. 1913.) 

'CONVENTION pour l'uni(ication de cer-
taines iegles en matiere d' abordage. 

· "Sa Majeste l'Einpereur .. d' Allemagne, Roi 
de Prusse, au non:i de l'Eni.pire Allemand ; 
le .President de .l~ .Republique Argentine; 
Sa Majeste l'Empereur . d'Autriche;. Roi de 
Boheme etc., .et Roi Apostolique de Hongrie: 
pqur_ l' Autriche et pour la Hongrie; Sa_ Ma,jeste 
l_e Roi des Belges ; le Presidept dE;lB Etats-Unis 
du .Bresil; le,l'resident de la Republique du 
Chili ;- le Pr~sident de .la R_epublique de Cuba ; 
Sa Majeste le Roi de Danemar:k; S~ Majeste 

le Roi d'Espagne; · le· ·President des Etats
Unis d'Amerique; le President de la Republique 
Fran9aise; Sa l\fajeste le ·Roi du Royaume-Uni 
de· la Grande-Bretagne ·et d'Irlaµde et des 
Possessions Britariniques ·'-au .. deli\, des Mers, 
Empereur · des· Indes; Sa Majeste le Roi des 
Hellimes·; :sa Majeste le Roi d'Italie ;-- Sa 
Majeste l'Empereur. du Japon; le .President 
des Etats-Unis Mexicains; le President de la 
Republique de Nicaragua;· Sa Majeste le .Roi 
de Norvege; Sa Majeste la Reine des Pays
Bas ; Sa Majeste· le Roi de Portugal et des 
Algarves; · Sa Majeste le. Roi de Roumanie; 
Sa Majeste l'Empereur de toutes Jes- Russies ; 
Sa Majeste le Roi de Suede ; le President de la 
Republique de l'.Uruguay, 
-· Ayant reccinnu.l'uti!ite·de fixer de coinmun 
accord •certaines regles uniformes en matiere 
d'ab6rdage, out deoide de -·oonclilre. une Con
vention a cet effet et out nomme. pour Leur,, 
Plenipotentiaires, savoir·: . 
· Sa. Majeste l'Empereur · d' Allemagne, Roi · 

de -Prusse-, au nom de l'Em]:iire Allemand:.·. 
· .. M.· KRACKER DE· SCHWARTZENFELDT, Charge 
d' Affaires d.' Allemagne a Bruxelles ; · 
-· ·l\L 0 ]e··Dr. STRUCKMANN, Conseil]er· fotime 
Superieur de Regence,. Conseiller rapporteur 
au Departement Imperial de la Justice. 
· . Le President de la Republique·.Argentine: 

S. Exe. M. A.: BLANCAS, · Envoye 'Extra
ordinaire et ,Ministre Plenipotentiair!l . de la 
Republique Argentine pres Sa Majes•e le Roi 
'des · Belges ; 

Sa Majeste l'Enl.pereur d'Autriche, Roi .de 
Boheme etc., et Roi .Apostolique de Hongrie,: 
·--Pour l'Autriche et ·pour·la Hongrie :_. 

s. Exe. M. \e·Oomte DE CLARY .et ALDRINGEN, 
Son , Envoye .- Extraordinaire. ,et Ministre Pie' 
U:ipotentiaire· pres Sa Majeste -le. Roi. des 
·Belges; 

Pour l' Autriche : · 
M. le Dr. STEPHEN WoRolS, Conseiller de 

Section au Ministere I., R.· Autrichien du 
Commerce. 

Pour la Hongrie : 
M. le Dr.· FRAN9ors DE N.AGY, Secretaire 

d'Etat e: r,, ·Professeur ordinaire i\, l'Universite 
Royale de Budapest, llfombre de la Chambre 
Hongroise des Deputes. 

Sa Majeste le Roi' des Belges : 
M. BEERNAERT, Ministre d'Etat, Presid.ent 

du _Comite Maritime International ; 
M. C.APELLE, Envoye Extraordinaire et Mi

nistre Plenipotentiaire, Directeur .Gepera\ .du 
Commerce- et des Consulats au Ministere· des 
Affaires Etrangeres ; 
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. M. CH. LE JEUNE, Vice-President du Comite 
Maritime Intern~tional ; 
. M. Lours FRANCK, Membre de la,Chambre 
de; Represent'ants, Secretaire G6ne;al du 
Comite. Maritime International ; 

M. P .. SEGERS, l\'[embre_ de la, Chambre des 
Representants. . . . 

Le. President des Etats-Unis du Bresil : 
. M. le Dr. RODRIGO 0CTA V:IO DE LANGOAARD 
MENEZES,. Professeur a la Faculte libre des 
sciences· juridiques et sociales de Rio d~ 
Janeiro, Membre de l'Academie bresilienne._ 

· Le Preside~t de· 1a ·Republique du Chili: 
S. Exe. M. F. PuGA-BoRNE, Envoye Extra-· 

ordinaire et Ministre Pleni_potentiaire de la 
Republique. du . Chili pres Sa l\fajeste le Roi 
des Be!ges. 

Le President de fa Republique ·de Cuba : 
M. FRANCISCO ZAYAS y ALFONSO, Ministre 

Resident de la Republique de Cuba a Bruxelles. 
Sa. Majeste le ~oi de D3:nemark : 
1VI._ W. DE GREVENKOP CASTENSKIOLD, Mi

nistre Resident de Danemark a Bruxeiles ; 
._M. HERMAN BARCLAY HALKIER, Avocat a 

la Cour s~prame de Dariemark. 
Sa .Majeste le Roi d'Esl)agne : . 
S. Exe. M. DE BAGUER Y CORSI, Son Envoye 

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire 
pres Sa Ma]este le Roi des Belges ; · 

_DON JUAN SPOTT,ORN_O, Auditeur General 
de la Marine Royale ; 

• DON RAMON _SANCHEZ OCANA, Chef de di
vision au JVIinistere de la Justice, Ancien 
·Magistrat d

0

' Audience territotiale_; 
. DON FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO, Prq
fesseur a l'Universite Centrale de ·Madrid. 

.Le President des Etats-Unis d'A°";uetique: 
M . .WALTER_ c. NOYES, Juge a la Cour de 

circuit des Etats-Unis a New-York; · 
M. CHARLES d. BURLINGHAM, A vocat a 

New-York; 
·· M. A. J. MONTAGUE, Anciei:t Gouverneur de 
l'Etat de Virginie ; · 

M. ED~ w. silnTH, Avocat a Pittsburg. 
Le President de la Republique Fran9aise : 
s: Exe. M. BEAU, Envoye Extraordinaire 

et l\'Iinistre Plenipotentiaire de la Republique 
Fran9aise pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

M. LYON-CAEN, Membre de_ l'Institut, Pro
fesseur de I,a Faculte de droit de Paris et de 
i'Ecole. des Sciences politiques, President de 
l' Association fran9aise de droit: maritime._. 

Sa l\fajeste le Roi du ·Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Pos
sessions Britanniques au ·dela des Mers, Em
pereur des Indes : 

19Ja. 

S .. Exe.- Sir ARTHUR HARDrnGE, K. C. B., 
K C. M. G., So~ Envoye Extr~o~dinaire· et 
Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste le 
Roi des Belges ; 

THE HoNble. Sir. WILLIAM PI_cKFORD, Juge 
a la Haute Cour de Londres ; 

M. LESLIE SCOTT, Conseiller. du .. Roi, a 
Londres; 

THE HoNble. M. HuGH GODLEY, Avo_cat a 
Londres. 

.Sa Majeste le Roi· des Hellenes _: 
l\LGEORGES DIOBOUNIOTIS, Professeur agrege 

a l'Universite d'Athenes. . . 
Sa l\fajeste le Roi d'Italie : 
M. le Prine~ DE CASTA

0

GN~TO CARACCIOLO, 
Charge d'.A:ffaires d'Italie a Bruxelles·; 

M. _' FRAN90IS BERLINGIERI, A v6cat, Pro
fesseur a l'Universite de Genes;· 

l\'I. 'FRAN9ors MIRELLI, Conseiller a la Cour 
d'Appel de Naples; . 

M. CESAR VrvANTE, Professeur a l'Universite 
de Rome. · · · 

Sa·_-Majeste l'Emp~re.;,~ du Japon :' 
S. Exe. M. K. · NABESHillIA, Son . Envoye 

Etraordinaire et Ministre Plenipotentiaire p·res 
Sa Majeste_ le _Roi des Belges ; 

M. Y OSHIYUKI lRIK, Procureur et Conseiller 
au Ministere de la Justice du -Japon; 

M. TAKEYUKI IsiiIKAWA, Chef de la Division 
des Affaires Maritimes a 1~ Direction des·Com~ · 
munications du Japon; 

M. M. l\L!.TSUDA, Deuxieme Secretaire de 
la Legation du Japon a. Bruxelles. 

Le President des Etats-Unis Mexicains : 
S. Exe. M. OLARTE, Envoye Extraordinair_e 

et ~inistre Plenipotentiaire des Etats-Unis 
Mexicains pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

M . . VICTOR MANUEL CASTU,LO, A vocat;" 
Membre du Senat. · 

Le President de la Republiqu:e de Nica
ragua_: 

M. L. VALLEZ, Consul. General de la Repu
blique de Nicaragua a Bruxelles. 

Sa l\fajeste le Roi de Norvege: 
S. Exe. M. le Dr. G. F. · HAGERUP, Son 

Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipo
tentiaire pres Sa Majeste le Roi des Belges; 
· M. CHRISTIAN THEODOR BoE, Armateur. 

Sa Majeste la Reine des Pays-B,i,s : 
M. le Jonkheer P. R. A. MELVILL VAN 

QARNBEE, Charge d'. Affaires des Pays-Bas a 
Bruxelles; 

M. W. L. _P. A . .i\foLENGRAAFF, Docteur en 
droit, Professeur a l'Universite _d'Utreeht; · 

M. B. C. J. LODER, Docteur en droit, Con
seiller a la C~ur de Cassation de La Haye ; · 

3 
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M. C. D. AssER jr., Dcicteur en droit, Avocat 
a Amsterdam. . 

Sa ·l\'.lajeste le Roi de· Portugal et des Al
garves: 

M. ANTONIO D_UARTE DE OLIVEIRA SOARES, 
Charge d'Affaires de Portugal a Bruxelles. 

Sa Majeste le Roi de Roumanie·: 
S. Exe. M. DJUVARA, Son Envoye Extra

ordinaire et Jviinistre Plenipotentiaire pres 
Sa Majeste le Roi des Belges; 

Sa l\fajeste l'Empereur de toutes les Russies: 
M. C._ NABOKOFF, Premier Secretaire de 

l'Ambassade de Russie a Washington. 
Sa Majeste le Roi de S~ede : 
S. Exe. M. le Comte J. J. A. EH;<tENSVARD, 

Son Envoye Extraordinaire et Ministre Ple
nipotentiaire pres Sa Majeste le Roi · des' 
Belges; 

M. EINAR LANGE, Directeur de la Societe 
d'assurance de bitteaux a vapeur de Suede. 
· Le P~e~ident de la Republique de l'Uruguay: 

S. Exe. iii. LuIS GARABELLI, Envoye ]lxtra
ordinaire et l\!Iinistre Plenipcitentiaire de la 
Republique de l'Uruguay prek Sa Majeste le 
Roi des Belges ; 

Lesquels, a ce dument aU:torises, sont con
venus de ce qui suit : 

Art._ 1. En cas d'abordage survenu • entre 
navires de mer ou e:ritre navires de mer et ba
teaux de navigation int6rieure, les indemnites 
dues a raison des dommages causes aux navires, 
aux cho~es ou personnes se trouvant a bord 
soi:tt reglees conformement aux dispositions 

- suiv'antes, sans qu'il y ait a tenir compte des 
eaux ou l'abordage s'est produit. · 

2. Si l'abordage · est fortuit, s'il est du a 
11:i1 c~s de for'ce majeure, ou s'il y a doute sur 
les causes de l'abordage,' les dommages sont 
supportes _par ceux qui les ont eorouves. 

Cette disposition reste applicabie dans le 
cas ou, soit les navires, soit l'un d'eux, sont 
au inouillage au moment de l'aecident. 

3. Si l'abm;dage est cause pac la ·faute de 
l'un des nav:ires, la -reparation des dommages 
incombe a- celui qui l'a commise. 

4. S'il y a faute commune, la responsabilite 
de chacun des navires est proportionnelle a 'l~ 
gravite des fautes respectivemerit commises; 
toutefois si, d'apres les circonstances, la pro
portion ne pent pas etre etablie OU ei les fautes 
apparaissent comme equivalentes, la respon
sabilite est partagee par parts egales. 

Les dommages causes soit aux navires, soit 
a leurs cargaisons, soit aux effets ou autres 
biens des equipages, des passagers ou d'autres 
personnes se trouvant a bord, sont supportes 

par les navires en faute, dans ladite proportion, 
sans solidarite a l'egard des tiers. · 

Les navires en faute sont tenus so_lidaire
nient a l'egard des tiers pour les dommages 
causes par mort ou blessures, sauf recours 
de celui qui a paye une: part-superieure a celle 
que, conformement a l'alinea premier du 
present-article, i d;it definitivement supporter. 

II appar.tient aux legislations nationales de 
determiner, en ce qui concerne ce recours, 
la portee et les effets des dispositions contractu
elles ou legales · qui limitent la responsabilite 
des proprietaires de navires a l'egard des per
sonnes se trouvant a bord. 

5. La responsabilite etablie pa; Jes articles 
precedents subsiste dans le cas ou l'abordage 
est cause par la faute d'un pilote, meme lorsque 
celui-ci est obligatoire.· 

6.· L'action er. reparation des dommages 
subis par suite d'un abordage n'est subordonnee 
ni a un protet, ni a aucune autre formalite 
speeiale. . 

II n'y a point de presomptions legales de 
faute quant· a la respoiisabilite de l'abordage. 

7. Les actions en reparation de dommages 
se prescrivent par deux ans a partir de l'evene
ment; 

Le delai pour intenter les actions en recours 
admises par l' alinea 3 de l' article 4 est d'une 
annee. Cette prescription ne court que du 
jour du paiement. • 

Les causes de suspension et d'interruption 
de ces prescriptions sont determinees par 
la loi du tribunal saisi de !'action. 

_ Les Hautes Parties contractantes se reser
vent le droit d'admettre dans leurs legislations. 
comme prorogeant les delais ci-dessus fixes, 
le fait que le navire defendeur n'a pu etre 
saisi dans les eaux territoriales de l'Etat 
dans lequel le demandeur a son domicile· ou 

-son principal etablissement. 
8. Apres un abordage, le capitaine de chacun 

des na_vires entres en collision est tenu, autant 
qu'il peut le faire sans danger serieu~ pour 
Son ~oJvire, son equipage et -ses passagers,. 
de preter assistance a _l'autre batiment, a son 
equipage · et a ses passagers. 

II est egalement tenu dans a mesure du 
possible de faire connaltre a l'autre navire 
le n01ri et le port d'attache de son bat1ment, 
ainsi que Jes lieux d' ou ii vient et ou ii va. 

Le- pro'prietaire du navire n'est pas responc 
sable a raison de la seule contravention aux 
dispositions precedentes. 

9. Les Hautes Parties contractantes, dont 
la legislation ne reprime pas les infractions: 
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a l'article precedent," s'engagent a prendre OU 

a proposer a leurs Legislatures respectives 
les mesures necessaires pour· que ces infractions 
soient reprimees. 

Les Hautes Parties contractantes· se com
muniqueront, aussitot que faire se pourra, 
les lois et les reglements qui auraient deja ete 
edictes, ou qui viendraient a l' etre dans leurs 
Etats pour l'executfon de la disposition pre
cedente. 

10. Sous reserve de conventions ulterieures, 
les presentes dispositions ne portent point 
atteinte aux regles sur la limitation de respon
sabilite des proprietaires de navires, telles 
qu'elles sont etablies dans chaque pays, nbn 
plus qu'aux ·obligations resultant du contrat 
de transport ou -de tous autres contrats., 

11. La presente Convention est sans appli
cation aux navires de guerre et aux navires · 
d'Etat exclusivement affectes it un service 
public. 

12. Les dispositions de la presente Con
vention seront appliquees a regard de tous 
les interesses, lorsque tons les navires -en 
cause seront ressortissants aux Etats· des 
Hautes Parties contractantes et dans les autres 
cas prevus par les lois nationales. 

II est ei:ttendu toutefois : 
1 °. Qu'a l'egard des interesses ressortissants 

d'un Etat non contractant, l'application des
dites dispositions pourra etre subordonnee 
par .chacun· des Etats contractants a la con
dition de reciprocite ; 

20. Que, lorsque tous les interesses sont 
-ressortissants du meme Etat · que le tribunal 

· saisi, c'est la loi nationale et non la. Convention 
·qui est applicable: 

13. La presente Convention s'etend it la 
reparation· des dommages que, soit par exe
cution ou· omission d'une manoeuvre, soit 
-par inobservation des reglements, un navire 
a ciau·ses soit it un autre navire, soit au-x chases 
ou· personnes se trouvant a. leur bord, alors 
mellie qu'il n'y aurait pas eli abordage. 

14. Chacune des Hautes Parties contrac
tantes aura la faculte de provoquer la reunion 
d'une nouvelle Conference apres trois ans a 
-partir de I' entree . en vigueur de la presente 
Convention, dans le but de rechercher les ame
liorations qui pourraient y etre apportees, et, 
notamment d'en etendre, s'il est possible, la· 
sphere d'application. 

Gelle 'des Puissances qui ferait usage de 
cette faeulte -aurait it notifier son intention 
aux autres Puissances, par l'intermediaire 
du Gouvernement belge, qui se chargerait 

de 
~ 

convoquer la -Conference dans' les six 
mois. 

15. Les Etats qui n'ont pas signe la presente 
Convention sont admis it y adherer su1· leur 
demande. Cette adhesion sera notifiee par 
la voie diplomatique .au Gouvernemei:tt belg~ 
et, par celui-_ci, a chacun des Gouver~ements 
des autres Parties contractantes ; ell~, _ sortira 
ses effets un mois apres I'envoi de la notifi
cation faite par le Gouvernemeut· beige. · 

16. La presente Convention sera ratifiee. 
A l'expiration du delai d'un an_ ~u plus tard, 

it compter du jom de la signature de la Con
vention, le ·Gouvernement beige. entrera - en 
rapport avec. les Gouvernements des '.Hautes 
Parties contractantes qui se seront · d6clarees 
pretes a la ratifier, it l' effet de faire 'decider 
s'il' y a lieu de la mettre en vigueur. \ 

Les ratifications seront, le cas echeant, depo
sees immediatement _ it Bruxelles et la Con~ention 
produira ses effets un mois apres ce depot. 

Le protocole restera ouvert pendant une 
autre annee en faveur des Etat~ representes 
a la Conference de Bruxelles. Passe ce delai, 
ils ne .pourraient qu'y adherer, confor:niement 
aux dispositions de l'article 15. 1 

17. Dans le cas Oll .l'une ou l'autre des 
Hautes Parties .contractantes ·denoncetait la 
presente Convention, cette denonciatibn ne 
produirait scs effets qu'un an apres 1~ jour 
OU elle aurait ete notifiee au Gouvernement 
beige, et la Convention demeurerait en vigueur 
entre les autres Parties contractantes. !_ 

Article additirnnel. 

Par derogation a l'article 16 qui precede, il 
est entendu que la disposition ae I' article 5 
fixant la responsabilite dans le cas oii. I' abor
dage est cause par la faute d'un pilote ci

1
bliga

toire, n'entrera de· plein droit en vigueur qile 
lorsque les Hautes - Parties contractantes se 
seront mises d'accord sur la limitation ide 1a 
responsabilite des proprietaires de. ilavires. 

En foi de quoi, les. -Plenipotentiaires des 
Hautes Parties contractantes respeotives orit 
signi> la· presente Convention et y out appose 
leurs cachets. I . 

Fait· it Bruxelles, en un seul exemplaire, 
le 23 septembre 1910. ] 
Pour l'Allemagne .' i 

Signe: KRACKER VON s·cHWARTZENFfLDT, 
,, Dr. G. STRUCKJ.>IANN. I ·. 

Pour la Republique Argentine: 
Signe : ALBERTO BLANCAS. 

Pour l'Autriche et pour la Hongrie: 
Signe : S. CLARY ET ALDRINGEN. 

3* 
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P.our l' A utriche : 
Signe : STEPHEN WORMS. 

I'our la.Hongrie: 
Signe: Dr. FRANC,OIS DE NAGY.· 

Pour la Belgique : 
Signe : A. BEERNAERT. 

OAPELLE. 
CH. LEJEUNE. 
Lours FRANCK. 
PAUL SEGERS. 

Pour les Etats-Unis du Bresil.: 
Signe : RODRIGO OCTA VIO DE LANGGAARD 

MENEZES. 

Pour le Ohili : 
Signe : F. PUGA-BORNE. 

Pour la Republique de Guba : 
Signe: Dr. F. ZAYAS. 

Pour le Danemark : 
Signe : W. GREVENKOP OASTENSKIOLD. 
. HERMAN HALKIER. 

Pour l'Espagne: 
Signe : ARTURO .DE BAGUER. 

JUAN SPOTTORNO. 
RAMON SAN.CHEZ DE OCANA. 
F.A USTINO. A. DEL lVtiNZANO. 

Pour les Etats-Unis d'Amerique: 
Signe: WALTER c. NoYEs: 

CHARLES 0. BURLINGHAM.
A. J. MONTAGUE. 
EDWIN w. SMITH. 

Pour la France : 
Signe: BEAU. 

CH. LYON-CAEN. 
Pour la Grande-Bretagne: 

Signe.: ARTHUR H. HARDINGE: 
W. PICKFORD. 

· LESLIE ScoTT. 
HUGH GODLEY. 

Pour la Grece : 
Sign{ : G. DIOBOUNIOTI9. 

Pour l'Italie: 
Signe : PRINCE DE OASTAGNET·o. 

FRANCESCO BERLINGIERI. 
FRANCESCO lVL MffiELLI. 

,, Prof. CESAR VIVANTE. 
Pour le Japon: 

Signe: K. NABESHThIA. 
Y. IRIE. 
T. ISHIKAWA. 
M. lV!ATSUDA: 

Pour les Etats-Unis Jlfexicains: 
Signe : ENRIQUE OLARTE. 

VICTOR MANUEL CASTILLO. 
Pour le Nicaragua: 

Signe: Ll\ON VALLEZ. 

Pour la N 01-vpge : 
. Signe : HAGERUl'., 

OHR. TH. BOE. 
Puro .Zes Pays-Bas : 

Signe: P. R. A. lVIELVILL VAN CARNBEE. 
J\foLENGRAAF]'.. 
LODER. 
C. D. AsSER. 

Pour le· Portugal: 
Signe: A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

Pour la· Roumanie : 
Signe: T. G. DJUVARA. 

Pour la Ri£8sie : 
Signe : c. NABOKOFF. 

Pour la Suede : 
-Signe: ALBERT EHRENS:VARD. 

EINAR LANGE. 
Pour l' Uruguay: :: 

. _Signe : Lurs GARABELLI. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au moment de proceder a la signature des 
Conventions pour l'unification de certaines 
regles en matiere d'abordage et en matiere 
d'assistance et de sauvetage maritimes conclues 
a la date de ce jour, les Plenipotentmires sous
signes sont convenus de ce qui suit : 

Les dispositions desdites Conventions seront 
applicables aux colonies et possessions des 
Puissances . contractantes, sous _les reserves 
ci-apres: 

I. Le Gouvernement allemand declare reser
ver ses resolutions au sujet de ses· colonies. 
Il se reserve, pour chacune de celles-ci sepa·
rement, le droit d'adherer aux Conventions 
et de les denoncer. 

II. Le Gouvernement danois declare se 
reserver le droit d'adherer auxdites Conventions 
et de les denoncer pour l'Islande et les colonies 
ou possessions danoises separement. 

III. Le Gouvernement des Etats-Unis d' Ame
rique declare se reservev le droit d'adherer 
auxdites Conventions et de les denoncev 
pour les Possessions insulaires des Etats-Unis 
d' Amerique. 

IV. Le Gouvernement de Sa l\fajeste Bri
tanniq ue declare se reserver le droit d' adherer 
auxdites Conventions et de les denoncer ·pour 
chacune des colonies, chacun des protectorats 
et territoires britanniques separement, ainsi 
que pour l'lle de Chypre. 

V. Le Gouvernement italien .se reserve 
d'adherer ulterieurement aux Conventions 
pour les dependances et colonies italiennes. 

VI. Le Gouvernement des Pays-Bas se 
reserve d'adherer ulterieurement aux Conven-
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tions pour les colonies et· possessions neer
landaises. · 

VII. Le Gouvernement portugais declare 
se reserver le droit d'adherer· ulterieurement 
'aux Conventions pour les colonies portugaises. 

Ces adhesions pourront etre notifiees soit 
par une declaration generale comprenant toutes 
les colonies et possessions, soit par des decla-· 
rations speciales. Pour les adhesions et 
denonciations, on observera eventuellement la 
procedure indiquee dans les deux Conventions 
de ce jour. · TI est entendu totitefois que 
lesdites:, :adhesio11s pourront egalementi. etre 
constatees dans le proces-verbal ·des ratifi~· 
cations. 

En foi de quoi, les Pleniootentiaires sous
signes orit dresse le present protocole, · qui 
aura la meme force et la meme valeur que si 
ses dispositions etaient inserees dans le texte 
merrie des Conventions auxquelles ii se rapporte. 

Fait a Bruxelles, en un seul exemplaire, le 
23 septembre 1910. 
Pour l'Allemagne: · 

'Signe: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT. 
Dr. G. STRUCKMANN. 

Pour la Republique Argentine: 
Signe : ALBERTO BLANCAS.· 

Pour l'Autriche et pour la Hongrie: 
Signe: S. CLARY ET ALDRINGEN. 

Pour l' A utriche : · 
Signe : STEPHEN WORMS: 

Pour la Hongrie: 
Signe : Dr. FRAN<,OIS DE NAGY. 

Pour la Belgique: 
Signe : A. BEERNAERT. 

0APELLE. 
CH. LEJEUNE. 
·Lours FRANCK. 
PAUL SEGERS. 

Pour les Etats-Unis du Bresil: 
'Signe : RODRIGO 0CTA VIO DE LA-NGGAARD 

MENEZES. 
Pour le Ohili : 

Signe , J<'. PuoA-BoRNE. 
Pour la Republique de Guba : 

Signe: Dr. F. ZAYAS. 
Pour le Danemark : 

Signe :: W. GREVENKOP 0ASTENSKIOLD. 
HERMAN HALKIER. 

Pour l' Espagne : 
Signe : ARTURO DE BAGUER, 

JUAN SPOTTORNO. 
RAMON SANCHEZ DE OCANA. 
FAUSTINO A. DEL MANZANO. 

Pour les Etats-Unis d'Amerique: 
Signe : w ALTER c. NOYES. 

Signe : CHARLES c .. BURLINGHAM. 
A. J. MONTAGUE. 
EDWIN w. SMITH. 

Po-1ir la France : 
Signe: BEAu. 

CH. LYON-0AEN. 
Pour la Grande-Bretagne : 

Signe : ARTHUR H. HARDINGE. 
W. PICKFORD. 
LESLIE SCOTT. 
HUGH GODLEY. 

Pour la Grece : 
.Signe : G. DrpBOUNIOTIS.,., 

Pour l' Italie : 
Signe : PRINCE DE 0ASTAGNETO. 

FRANCESCO BERLINGIERI. 
FRANCESCO M. M!RELLI. 
Prof. CESAR VIVANTE. 

Pour le Japan.' 
Signe: IC NABESHIMA. 

Y. IRIE. 
T. ISHIKAWA. 
M. :MATSUDA. 

Pour les Etats-Unis lllexicains :' 
Signe : ENRIQUE OLARTE._ I 

VICTOR MANUEL CASTILLO.: 
Pour le Nicaragua : 

Signe : LEON VALLEZ. 
Pour la N orvege : 

Signe : HAGERUP. 
OHR. TH. BOE. 

Pour. les Pays-Bas : 
Signe: P. R. A. MELVILL VAN CAkNBEE .. 

J\!IOLENGRAAFF. 
LODER. 
C. D. AssER. 

Pour le Portugal : 
Signe : A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

Pour la Roumanie :- · 
Signe : T. G DJUV ARA. 

Pour la Russie : 
Signe : C. NABOKOFF. 

Pour la Suede : 
Signe: ALBER'.!' EHRENSVARD. 

EINAR LANGE. 
Pour l' Uruguay: 

Signe: Luis GARA.BELLI. I 

11 Januari 1913. WET-:-houdende goedkLring 
van het op 23' September· 1910 te Brussel 
tusschen Nederland, Duitschland, Argentinii!, 
Oostem·ijk-Hongarije, Belgie, Braziliii,\ Ohili, 
Guba, Denemarken, Spanje, -de Vereenigde 
Staten van Amerika, F,·ankrijk, Groot-Bri
tannii! en I er land, fh-iekenland, Italie; Japan, 
Mexico, Nicaragua, Noorwege11, Po,tugal, 
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· Rumenil!, Rusland, .Zweef,en en Uruguay ge
. sloten verdrag tot het vaststellen van eenige 
eenvormige regelen betreffende hulp en bar
ging, met bijbehooiend'protokol van onder-. 
teeketiing. 13. 27. 

WIJ vVILHELMINA, ENZ ... doen te weten,: 

Alzoo Wij in· overweging genomen hebben 
dat het op 23 September 1910 te Brussel tus
sohen Nederland, Duitsohland, Argentinie, 
Oostenrijk-Hongarije, Belgie, Bl'.azilie, . Chili, 
Cuba, Denemarken, Spanje, de Vereenigde 
Staten van Ametjka, Frankrijk, Groot.-Britannie 
en Ierland, Griek~nland, Italie, J~pan,: Mexico,, 
Nicaragua, Noorwegen, Portugal, Rumenie, 
Rusland, Zweden en Uruguay gesloten ver
drag tot het vaststellen van. eenige eenvormige 
regelen betreffende hulp en berging, met bij

. behoorend protokol van ondertef'lkening, wet-
telijke reohten betreft ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat ·Wij, den Raad van State, enz. 
[ Art. 1. W ordt goedgekeurd het in afdruk. 
nevens deze wet gevoegde op 23 Septt'lmber 
1910, te Brussel tussohen Nederland, Duitsoh
land, Argentinie, Oostenrijk-Hongarije, Belgie, 
Brazilie, Chili, Cuba, Deni;,marken, Spanje, de 
Vereenigde Staten van Amerika, Frankrijk, 
Groot-Britannie en Ierland, Griekenland, Italie, 
Japan, Mexico, Nicaragua, Noorwegen, Por
tugal, Rumenie, Rusland, Zweden en Uruguay. 
gesloten verdrag tot het vaststellen van eenige 
eenvormige regelen bi;,treffe:nde hulp en berging, 
met bijbehoorend protokol van onderteekening, 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den llden Ja

nuari 1913. 
(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(qet.) R. DJ! M.A.REES VAN SWINVEREN. 
De Minister vari, Binnenlandsche Zaken, 

tijdelijk belast met het beheer van 
het Depa,rtement van J 1ist·itie, 

(get.) HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 18 .Tew. 1913,) 

,CONVENTION pour l'unification de cer
taines regles en matiere, d' assistance et 
de sauvetage maritimes., 

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi 
de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; 
le President de la Republique .Argentine; 
. Sa Majeste l'Empereur d' Autriche, Roi de 

Boheme etc., et Roi Apostolique de Hongrie : 
pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majeste 
le Roi des Belges. ;. le President des Etats-Unis 
du Bresil ;. le President de la 'Republique du 
Chili; le. President de la Republique de Cuba; 
Sa Majeste le Roi de. Danemark; Sa Majeste 
le .Roi d'Espagne ; le President. des Etats
U nis d' Amerique·; le President de la Republique 
Fran9aise; Sa llfajeste le Roi du Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des 
Possessions Britanniques au dela des Mers, 
Empereur des Indes.; Sa Majeste. le Roi des 
Hellenes; Sa Majeste l.e Roi. d'Italie; Sa 
·Majeste l'Empereur du Japon; le President 
des Etats-Unis Mexicains; le President de la 
Republique de Nicaragua; Sa Majeste le Roi 
de Norvege; Sa Majeste la Reine des Pays
Bas ; Sa l\fajeste le. Roi de Portugal et .des 
Algarves: Sa Ilfajeste le Roi de· Roumanie 
Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies ; 
Sa l\fajeste le Roi de Suede; le President de la 
Republique de !'Uruguay, 

Ayant reconnu l'utilite de fixer de commun 
accord certaines regles uniformes , en matiere 
d'assistance et de sauvetage maritimes, ont 
decide de conclure une' Convention a cet 
effet et ont nomme.pour Leurs Plenipotentiaires. 
savoir: 

Sa l\fajeste l'Empereur d'Allemagne, Roi 
de Prusse, au nom de !'Empire Allemand : 

M. KRACKER DE SCHWARTZENFELDT, Charge 
d'Affaires d'Allemagne a Bruxelles; 

M. le Dr. STRUCKMANN, Conseiller Intime 
Superieur de Regence, Conseiller · rapporteur 
au Departement Imperial de·.la Justice, . 

Le President de la Republique · Argentine : 
S. Exe, M. A. BLANCAS, Envoye Extra

ordinaire et Mlnistre Plenipotentiaire de la 
Republique A;gentine pres Sa Ilfajeste le Roi 
des Belges; 

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de 
Boheme etc., et Roi Apostolique de Hongrie : 

Pour l'Autriche et pour la Hongrie: 
S. Exe. M. le Comte DE CLARY.et ALDRINGEN, 

Son Envoye Extraordinaire et l\finistre Pleni
potentiaire pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

Pour l' Autriche : 
M. le Dr. STEPHEN 1VoRMS, Conseiller de 

Section au Ministere I. R. Autrichien du 
Commerce. 

Pour la Hongrie : 
M. le Dr. FRAN<;OIS DE NAGY, Secretaire 

d'Etat e. r., Professeur ordinaire a l'Universite 
Royale de Budapest, Membre de la Chambre 
Hongroise des Deputes . 

Sa Majeste le Roi des Belg~s ; 
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M. BEERN.AERT,' Ministre d'Etat, President FEcole des Sciences- politiques, President de 
du Comite_ Maritime .InternationlJ,l;, !'.Association fran9aise de droit maritime: 

M. C.APELLE, Envoye Extraordinaire et Mi- Sa lVlajeste le· Roi du ·Royaume-Uni de la 
nistre Plenipotentiaire, Direc.teur. GJneral du Grande-Bretagne et . d'Irlande et des Pos
Co.mmerce et des Consulats aucMinistere. des session; Britanniques au dela· des ·lVIers, Em-
.Affai~·es Etrang eres ; 

M. CH. LE JEUNE, Vice-President du Comite 
Maritime Intern~tio~al; -

M. LOUIS FRANCK, Membre de la Chambre 
des Representants, . Secretaire Gene_ral du 
Comite Maritime International ; 

M. P. SEGERS, Membre de la Cha~bre des 
Representants. 

Le President des. Etats-Unis du Bresil : 

pereu:t des Indes : · · · · 

S. Exe. Sir .ARTHUR• HARDINGE, K. C. B., 
K. C. M. G., Son Envoye Erlraordinaire et 
Ministre Plenipotenti/J,ire pres Sa l\faj_este le 
Roi des Belges ; · · · 

.THE HoNble. Sir WILLI.AM PICKFORD, Juge 
la Haute Cour de Londres; · 
l\I. LESLIE SCOTT,. Conseiller.: du Roi,l; ii, 

Londres; · · 
M. le Dr. RODRIGO OCTAVIO DE LANGG.A.ARD · THE HoNble. l\f. HUGH GODLEY, .Avocat __ ii, 

Londres. · · MENEZES, Professeur ii, la Faculte libre des 
~cie~ces juridiques et social~s de · Ri; . _de 
.Janeiro, Membre de J'.Academie bresilienne. 

Le President de la Republique du Chili: 
S. Exe. _M. F. PUGA-BORNE, Envoy!\ Extra

ordinaire et Ministre Plenipotentiaire . de la 
Republique du . Chili pres Sa Majeste le Roi 
des ;Belges. 

: Le President de la Republiqu,e de Cuba : 
. M. FRANCISCO ZA Y.AS. · Y AL:i;'ONSO, Ministre 

Resident de la Republique de Cuba ii, Bruxel1!3s. 
Sa Majeste le Roi de Danemark : · · · 
M. w. DE GREVENKOP C.ASTENSKIOLD, Mi

nistre Resident de Danemark ii, Bruxelles ; 
lVI. HERMAN BARCLAY H.ALKIER, .Avocat ii, 

la Cour supreme de .Danemark. 
Sa Majeste le Roi d'Espagne : 
S. Exc .. M. DE B~GUER Y ConsI, Son·Envoye 

Extraordinaire _ et Ministre Plenipotentiaire 
pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

DON JUAN SPOTTORNO, .Auditeur General 
_de la Marine Royale ; 

DON RAMON SANCHEZ OCANA, Chef de di
vision au Ministere de fa Justice, .Ancien 
Magis_trat d'.Audience territoriale ; 

DON FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZ.ANO, Pro
_fesseur ii, l'Universite Centrale ·de Madrid. 

J;,e President des Etats-Unis d'.Amerique: 
l\f. WALTER C. NOYES, Juge a la Cour de 

circuit des Etats-Unis a New-York; 
M. CHARLES c. BURLINGHAM, .A vocat ii, 

New-York; 
M . .A. J. MON'.\'.AGUE, .Ancien Gouverneur :de 

l'Etat de Virginie ; 
M. -EDWIN W. SMITH, .Avocat ii, Pittsburg. 
Le President de la Republique Fran9aise : 

· S. Exe. M. BE.AU, Envoye Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire _de la Republique 
Fran9aise pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

M. LYON-CAEN, Melllbre de l'Institut, Pro
fesseur de la Faculte de droit de Paris et de 

Sa Majeste "re Roi des: Hellenes : 
M. GEOR\}ES DIOBOUNIOTIS, Professeur agrege 

a l'Universite d'.Athenes. , 
Sa llfajeste le Roi d'Italie : . 
M. le Prince DE CASTAGNETO CARACCIOLO, 

Charge d' .Affaires d'Italie · ii, B~xell~s ; 
lVI. FRAN<,OIS BERLINGIERI, .Avocat, Pro

fesseur ii, l'Universite de Genes ; 
l\I. FR.AN9ors · lVlIBELLI, C~nseiller ii, la Cour 

d'.Appel de Naples; , . 
M. -CESAR VIVANTE, Professeur ii, l'Universite 

de Rome. 
S'.1' M~jestt> i'Emperetr~ du Japan: . 
S. Exe. M. K. NABESIIL.'Vf.A, Son Envoye 

Etraordinaire · et Ministre Plenipqtentiaire pres 
Sa llfajeste le Roi des Belges; 

M. Y OSHIYUKI· Inn,;, ProcureU:r et Conseiller 
au Ministere de la Justice d~ Japan; . 
· _M. T.AKEYUKI ISHIKAWA, Chef de la Division 
des AB'aires Maritimes ii, la Direction des Com
munications du Japan ; . 

M. ·M. MATSUDA, Deu~ieme SecretairE! .de 
la Legation du Japan ii, Bruxelles. · 

Le Pres
0

ident d~s Etats-Unis Mexicains : . . 
S. Exe. lVI. OLARTE, Envoye Extraordiriaire 

et Ministre· Plenipotentiaire des E:tats-Unis 
Mexicains pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

M. VICTOR MANUEL. O.AS=Lo, .Avocat, 
Membre du Senat. · · 

Le President , de la R6publique de Nica
,ragua.: 

M. L. VALLEZ, Consul General de la' Repu
blique de 'Nicaragua a B~uxelles. 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 
S. Exe. l\I. le Dr. G. F. HAGERUP, Son 

Envoye Extraordinaire et -Ministre Plenipo
tentiaire pres Sa l\fajeste le Roi des Belges; 

M. CHRISTIAN 'l'HEODOR ·BoE, .Armateur. 
Sa lVIajeste la Reine des Pays-Bas : 
l\f. le Jonkheer P. · R. .A. MELVILL VA~ 
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CARNE.EE,- Charge d'Affaires des Pays:Bas a I p ouvant etre consideres comme l'accomplis-
Bruxelles; · ' sement du contrat de demorquage. . 
· M. vV. L. -p_ A. i\foLENGRAAFF, Docteur en 5: ·une remuneration est clue -encore que 

droit, Professeur· a l'Universite d'Utrecht; !'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre 
M. B. C. J. LODER, Docteur· en droit, Con- navires appai;J;enant au meme proprietaire. • . 

seiller a la Cour de Cassation de La Ha'.ye; 6. Le montant de la remuneration est fixe 
l\L C. D. AsSE;R jr .. Docteur en droit, Avocat par la Ronvention des parties et, a defaut, 

a Amsterdam. par le juge. 
Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves : Il en est de meme de la proportion dans 
M. ANTO:N'IO DUARTE DE OLIVEIRA SO.ARES, laquelle cette remuneration doit etre repartie 

Charge d' Affaires de Portugal a Bruxelles. · e ntrE. les sauveteurs. 
Sa l\fajes~e le Roi de Roumanie·: L11, repartition entre le proprietaire, le·capi-
S. Exe. 'M. DJUVARA, Son Envoye Extra- taine et les autres personnes au service de 

ordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres ·chacun des navires sauveteurs sera reglee 
'Sa Majeste le Roi des Belges ; par la loi nationale du navire. 

Sa Majeste l'Empereur de toutes Jes Russies: 7. Toute convention d'assistance et de . 
M. C. NABOR0FF; Premier Secretaire de sauvetage passee au moment et sous !'influence 

l'Ambassade de Russie a ·washington. du danger peut, a la requete de l'une des 
Sa Majeste le Roi de Suede : parties, etre annulee ou modifiee par le juge, 
S. Exe. l\I. le Comte J. J. A. EHRENSVARD; s'il estime que les conditions convenues ne 

Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pleni- sont pas equitables. 
potentiaire pres Sa Majeste · le Roi des Dans tous les cas, lorsqu'il est prouve que 
Belges ; le consentement de l'une des parties a ete vicie 

M. EINAR LANGE, Directeur de ·1a Societe par dol ou reticence ou lorsque la remuneration 
d 'assurance de bateaux a vapeur de Suede. est, de fag on exces.0 ive dans · un sens ou dans 

Le President de la Republique de !'Uruguay : l'autre, hors de proportion avec le service 
S. Exe. M. Lurs GARABELLI, Envoye Extra- rendu, la convention pent etre annulee on 

ordinaire et l\finistre Plenipotentiaire de la modifiee par le juge a la requete de la partie 
Republique de !'Uruguay- pres Sa l\fajeste le interessee. 
Roi des Belges; 8. La remuneration est fixee par le juge selon 

Lesquels, a ce diiment autorises, sont con- les circonstances en prenant- pour base: a) en 
venus de ce qui suit : premier lieu, le succ~s ob,tenu, les efforts et 

Art. 1. L'assistance et le sauvetage des le merite de ceux qui out· prete secours, le 
navires de mer en danger, des choses se trouvant danger couru par le navire assiste; par ses 
a bord, du fret et du prix de: passage, ainsi passagers· et son equipage, par sa cargaison, 
que les services de meme nature rendus entre par les sauveteurs et par le navire sauveteur, 
navires de mer et bateaux ,de navigation le temps employe, les frais et dommages subis, 
interieure sont soumis aux dispositions sui- et les risques de-responsabilite et autres courus 
vantes, sans qu'il y ait a distinguer entre ces par les sauveteurs; la valeur du materiel expose 
deux so'rtes de services et sans qu'il· y ·ait a par eux, en tenant compte, le cas -echeant, de 
tenir compte des eaux ou ils ont ete rendus. !'appropriation speciale du navire assistant; 

2. Tout fait d'assistance ou de sauvetage b) en second lieu, la valeur des choses sauvees. 
ayant eu un · resultat utile donne lieu a une Les memes ·dispositions s'appliquent a la 
equitable remuneration. repartition prevue a article 6, alinea 2. 

Aucune remuneration n'est due si le secours Le juge peut reduire ou supprimer la remu-
pr'f,te reste sans resultat utile. neration s'il apparait que -les sauveteurs ont, 

En aucun cas, la somme a 'oayer ne peut par leur faute, rendu necessaire le sauvetage 
·depasser la valeur des choses sauvees. ou l'assistance ou qu'ils se sont rend us· coupables 

3. N'ont droit a aucune remuneration ies de vols, recels OU autres .actes frauduleux. · 
personnes qui ont pris part aux operations de 9. 11 n'est dii aucune remuneration par les 
secours malgre la defense· expresse et raison- personnes sauvees, sans que ceperidant il soit 
-nable du navire secouru. · · porte atteinte aux prescriptions des lois natio-

4. Le remorqueur n'a droit a une· Temune- · nales a cet egard. 
ration· pour !'assistance ou le sauvetage du Les sauveteurs de vies humaines qui sont 
navire par lLi remorque ou de sa cargaison int~rvenus a '!'occasion de l'accident ayant 
que s'il a rendu des services exceptionnels ne donne lieu au sauvetage -ou a !'assistance ont 
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droit a une equitable part de la remuneration 
accordee aux sauveteurs du navire, de la 
_ cargaisoR et de l~urs accessoires. 

10. L'action en payement de la remune
ration se prescrit par· 'Jeux ans' a partir du 
jour ou les operations d'assistance ou de 
sauvetage sont terminees. 

Les causes de suspension et d'interruption 
de cette prescription sont determinees par 
la loi du tribunal saisi de l'action. 

Les Hautes· Parties contractantes se reser
vent le droit d'admettre _dans leurs legislations, 
comme prorogeanii le delai ci-dessus -fixe, 
le fait que le navire assiste:ou sauve n'a p, etre 
saisi dans Jes eaux territoriales de l' Etat dans 
lequel le demandeur a son· domicile ou son 
principal etablissement. · · 

11. Tout capitaine est· tenu·, autant qu'il 
peut le faire sans danger se.rieux pour son 
·navire, son equipage, ses pa~sagers, de preter· 
assistance a toute personne, meme ennemie, 
trouvee en mer en danger de se pcrdre. 

Le proprietaire du navire n'est pas· respon
sable a raison des contraventions a la dispo
sition precedeil.te. 

12. Les Hautes Parties contractantes, doil.t 
la legislation ne reprime pas }'infraction a 
!'article precedent, s'engagent a .prendre ou 
a j)rO{'OSer a leurs Legislatures respectiv~s les 
mesures necessaires pour que cette infraction 
soit reprimee. 

Les Hautes Parties contractantes se commu
niqueront, aussitot que faire se pourra, les 
lois OU reglements qui auraient deja ete edictes 
ou qui viendraient a l'etre dans leurs Etats 
pour !'execution de la disposition 'qui precede. 

13. La presente Convention ne porte pas 
atteinte aux dispositions des legislations nati
onales ou des traites internationaux sur l' or
ganisation de services d'assistance et de sauve

·tage par les autorites publiques ou sous leur 
controle, et· n6tamment sur le sauvetage des 
engins de peche. 

14. La presente Convention est sans.appli
cation aux navires de guerre et aux navires 
d'Etat exclusivement affectes a un service 
public. 

15. Les dispositions de la presente Con
vention seront appliquees a l'egard de to.is 
les interesses lorsque soit le navire assistant 
ou sauvcteur, soit le navire assiste ou sauve 
appartient a un Etat de l'une des Hautes 
Parties contractantes, ainsi .. que clans Jes 
autres cas prevus par Jes lois nationales. 

Il est entendu toutefois : 
l 0 • Qu':\ l'egard des interesses ressortissants 

d'un Etat non contractanti l'applic~tiori -des
dites· dispositions pourra etre subordonn·ee 
par chacun des·Etats co~tractants a la conditi~n 
de reciprocite ; · 

-2° .. Que, lorsque tous Jes -interesses sont 
ressortissants du meme Etat qu·e le tribunal 
saisi, c' est la Joi nationale et .non la Convention 
qui est .applicable-; 

3°. Que, sans - prejudice des dispositions 
plus etendues des lois nationales, !'article 11 
n'est applicable _qu'entre .navires ressortissant 
aux Etats. des Hautes Parties contractantes. 

,16. Chacune des Hautes ,,Parties contrac
tantes aura la faculte· de provoquer la reunion 
d'une nouvelle conference apres trois ans ·a 
partir de l'entree en vigueur de la presente 
Convention, dans le but de rechercher- les 
ameliorations qui pourraient y etre apportees 
et, notamment, d'en etendre, s'il est p·ossible, 
la sphere d'application. 

Celle des Puissances q ui ferait usage de cette 
faculte aurait a notifier son intention_ aux 
autres Puissances, par l'intermediairc du 
Gouvernement belge, qui se _chargerait de oon
voquer la Conference dans les six mois. 

17. Les Etats qui n'ont pas signe la uresent-e 
Convention sont admis a y adherer sur leur 
deniande. Cette adhesion sera notifiee par 
la voie diplomatique au Gouvernenient beige 
et, par celui-oi, a chacun des Gotivernements 
der autres Parties oontractantes; elle sortira 
ses effets un ~ois apres-l'envoi de la notifioation 
faite par le Gouvernement belge. 

18. La presente Convention sera ratifiec. 
A !'expiration du delai d'un an au plus 

tard, a compter du jour de 1st, signature de la 
oonvention, · le Gouverneme~t belge entre~a 
en rapport avec les Gouvernements· des Hautes 
Parties oontra!)tantes qui se seront declarees 
pretes a la ratifier, a l'effet· de faire_ d&cider 
s'il y a lieu de la mettre en vigueur. 

Les ratifications seront, le oas echeant, depo
sees immediatement aBruxellesetlaConvention 
produira ses effets un mois apres ce depot. 

Le protocole restera ouvert pendant une 
autre annee eri faveur des Etats representes 
a _ la Conference de Bruxelles, Passe ce delai, 
ils ne pourraient qu'y adherer, conformement 
aux dispositions de !'article 17. 

19. Dans le cas · au: l'une ou l'autre des 
Hautes Parties contractahtes denoncerait la 
presente Convention, cette .denonciation ne 
prodt.irait ses effets qu'un an apres le jour 
ou elle aurait ete notifiee au Gouvernement 
beige et la Convention de1reurerait en vigueur 
entre les autres. Parties contractantes. : 
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En ·foi de quoi, les Plenipotentiaires des 
Hautes Partfoe contractantes respectives ont 
signe. la presente Convention et y ont appo~e 
leurs cachets, · 

Fait a Bruxelles, en un seulc exemplaire, 
le 23· septem)lre 19.10. 

.Pour l;Allemagne: 
Signe: KRACKER VON SORWARTZENFELDT. 

Dr. G. STRUCKMANN. 

Pour la Republique· Argentine: 
Signe : ALBERTO BLANCAS. 

Pour l'Autriche et pour la· Hongrie: 
. Signe : s. CLARY ET ALDRINGEN. 

Pour l'Autriche: 
Signe : STEPHEN WORMS. 

Pour la H ongrie : 
Signe : Dr. FRANyOIS DE NAGY. 

. Pour la Belgiqite : 
Signe : A. BEERNAERT. 

CAPELLE. 
CH. LEJEUNE. 
Lours FRANCK. 
PAUL SEGERS. 

Pour les Etats-Unis du _Bresil: 
Signe : RODRIGO OcTA vro DE LANGGAiRD 

' MENEZES. 

Pour le Ghili : 
Sign~ : F. PUGA-BORNE. 

Pour la Republique de Guba .: 
Signe: D,r. F. ZAYAS. 

Pour le Danemark : 
Signe : W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

HERMAN HALKIER. 

Pour l'Espagne: 
Signe : ARTURO DE BAGUER. 

JUAN SPOTTORNO. 
RAMON SANCHEZ DE" OCANA, 
FAUSTINO A. DEL MANZANO. 

Poitr les Etats-Unis d'Amerique: 
Signe: WALTER c. _NOYES. 

CHARLES C. BURLINGHAM, 
A. J. MONT.AGUE. 
l!]DWIN w. SMITH. 

Pour la France : 
Signe: BEAU. 

CH. LYON-CAEN. 
Pour la· Grande-Bretagne: 

Signe : ARTHUR H. HARDINGE. 
W. PICKFORD. 
LESLIE SCOTT. 
HUGH GODLEY. 

,Pour la Grece : 
Signe : G. DIOBOUNIOTIS. 

Pour_ l'Italie: 
Signe : PRINCE DE CASTAGNETO.' 

FRANCESCO BERLINGIERI. 
FRANCESCO M. MIREI.LI. 
Prof. CESAR VIVANTE. 

Pour le Japon: 
Signe : K. NABESHIMA . 

Y. IRIE_.· 
T. ISHIKAWA. 
M. MATSUDA. 

Pour les Etats-Unis Mexicains: 
Signe : ENRIQUE OLARTE. 

VICT,OR MANUEL Q,l.STILLO . 
Pour.le Nicaragua: 

Signe: L~\QN VALLEZ. 
Pour la N orvege : 

Signe : HAGERUP. 
OHR. TH. BOE. 

Pour les Pays-Bas._: 
Signe: p, R. _A. MELVILL VAN CARNBEE. 

MOLENGRAAFF. 
LODER. 
C_. D. AssER. 

Pour le Portitgal : 
Signe : A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

Pour la Roumanie : 
Signe : T. G. DJUVARA. 

Pour la Russie: 
Signe : c. NABOKOFF. 

Pour la Suede : 
Signe: ALBERT EHRENSVARD. 

EINAR LAN.GE. . . 

Pour l'Umguay,·: 
Signe : Lurs GARABELLI. 

PROTOOOLE DE .SIGNATURE. 

Au moment de proceder a la signature des 
Conv_entions pour !'unification de certaines 
.regles en matiere d'abordage et en matiere 
d'.assistance et de sauvetage maritimes conclues 
.a la date de ce jour, les Plenipotentiaires sous
signes sont convenus de ce qui.suit: 

Les dispositions desdites Conventions seront 
.applicables aux ·colonies et possessions des 
Puissances contractantes, sous les reserves 
oi-apres: 

I. Le Gouvernement allemand declare reser
ver ses resolutions au suje_t de ses cole>11ies. 
II se reserve, pour chacune de celles-ci · sepa
rement, le droit d'adherer· aux Conventions 
et de les denoncer. 

II. Le . Gouvernement danois declare se 
reserver le droit d'adherer auxdites Conventions 
et de les denoncer pour l'Islande et les colonies 
ou possessions danoises separement. 

III. Le Gouvernement des Etats-Unis d' Ame-
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rique declare se reserver le droit d'adherer 
auxdites · Conventions et de les denoncer 
pour les Possessions insulaires des· Etats-Uois 
d'Amerique. 

IV. Le Gouvernement de Sa Majeste Bri
tannique declare se reservet le droit d'adherer 
auxdites Conventions et de les denoncer pour 
chacune des colonies, chacun des protectorats 
et· territoires britanniq ues separement, ainsi 
que pour l'ile de Chypre. 

y. ·Le Gouvernement italien se reserve-
d'adherer ulterieurement aux Conventions 
pour .les dependances et colonies- italiennes. 

VI. Le Gouvernement . des Pays-Bas se 
reserve d'adherer ulterieurement aux Conven
tions pour les colonies et possessions neer
landaises. 

VII. Le Gouvernement portugais ·declare 
se reserver le droit d'adherer ulterieurement 
aux Conventions pour les colonies portugaises. 

Ces adhesions pourront etre notifiees soit 
par une declaration generale comprenant toutes 
les colonies et -possessions, soit par des decla
rations speciales. Pour · les adhesions· et 
denonciations, on observera eventuellement la 
procedure indiquee dans les deux Conventions 
de ce jour. Il est entendu toutefois que 
lesdites adhesions pourront egalement etre con
statees dans le proces-verbal des ratifications. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires ·sous
signes ont dresse ·le present protocole, qui 
aura la meme force et la meme valeur que si 
ses dispositions etaient inserees dans le texte 

· meme dos Conventions auxquelles il se rapporte. 
Fait a Bruxelles, en un seul exemplaire, le 

23 septembre l!HO. 
Pour l'Allemagne: 

. Signe: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT. 
_Dr. G. STRUCKMANN. 

Pour la Repub.lique Argentine: 
Signe : .ALBERTO .BLANCAS. 

Pour l' A utriche et pour la H ongrie : 
Signe: S. CLARY ET ALDRINGEN. 

Pour l'Autriche: 
Signe : STEPHEN WORMS. 

Pour la H ongrie-: 
Signe: Dr. FRAN<;OIS DE NAGY. 

Pour la Belgique : 
Signe : A. BEERNAERT. 

CAPELLE. 
CH. LEJEUNE. 
Lours FRANCK; 
PA UL SEGERS. 

Pour les Etats- Unis du Bresil : 
Signe : . RODRIGO OCTA vro DE LANGGAARD 

MENEZES. 

Pour le Ohili : 
Signe : F. PUGA-BORNE. 

Pour la· Republique de 01iba :·· 
Signe : Dr. F. ZAYAS. 

Pour le Danemark : 
Signe: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

HERMAN HALKIER. 
Pour l' Espagne : 

S.igne : ARTURO DE BAGUER; 
JUAN SPOTTORNO .. -
RAMON SANCHEZ DE OCANA. 
FAUSTINO A. DEL MANZANO. 

Pour:. les Etats-Unis d'Amerique: 
Signe : ·w ALTER C. NOYES. 

CHARLES C. BuRJ:.INGHAM; 
A. J. MONTAGUE .. 
EDWIN W. SMITH. 

Pour la France : 
Signe ; BEA u. 

CH. LYON-CAEN. 
Pour la Grande-Bretagne: 

. Signe : ARTIIUR H .. HARDING E. 
W. PICKFORD. 
LESLIE SCOTT. 
HUGH GODLEY. 

Pour la Grece : 
Signe : G. DIOBOUNIOTIS. 

Pour l'ltalie: 
· Signe : PRINCE DE CASTAGNETO. 

FRANCESCO BERLINGIERI. 
FRANCESCO -M. MlliELLI. 
Prof. CESAR VrvANTE. 

Pour le J apon : 
Signe : K. NABESIIIMA. 

Y. Im. 
T. ISIIIKAWA. 
l\L MATSUDA. 

Pour les Etats-Unis Mexicains: 
Signe : ENRIQUE OLARTE. 

. VICTOR MANUEL CASTILLO. 
Pour le Nicaragua : 

Signe : LEON VALLEZ. 
Pour la N orvege : 

Signe : HAGERUP. 
CHR. TH. BOE. 

Pour les Pays-Bas : 
Signe: P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE. 

MOLENGRAAFF. 
·LODER. 
c. D. ASSER. 

Pour le Portugal: 
Signe : A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

Pour la Roumanie : 
Signe : T. G. DJUVARA. 

Pour la RuMi~ : 
Signe : c._ NABOKOFF. 



·1913 11 JA~HJARI. 44 

. Pour la Sitede : 
Signe: ALBERT EHRENSVARD. 

EINAR LANGE. 
Pour l'Uruguay: 

Signe: Lurs GARABELLI. 

11 Januari 1913. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging _van het Koninklijk besluit van 
17 Augustus 1892 (Staatsblad n•. 212), 
waarbij aan het bestuur van het krank
zinnigengesticJ:\t ,,Het St. Elifabeth's Gast
h;iis" te. JJeventer vergunning is verleend 
op het la~dgoed ,,d~ Brinkgreve"' g·erne~nte 
JJeventer, een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 28. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van-9 ,Januari 1913, n°. 
76, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
April 1912 (Staatsblad n• .. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van· Onze besluiten van 19 

Febrnari 1903 (Staatsblad n°. 76) en van 19 Juni 
1912 (Staatsblad n°. 189), te bepalen, dat in de 
artikelen 2 en 5 van het Koninklijk besluit 
van 17 Augustus. 1892 (Sto,atsblad !l0 • 212) 
nader de. volgende wijzigingen worden ge
bracht: 

Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen 
als volgt: 

,,In het gesticht, dat geacht zal wor.den met 
het krankzinnigengesticht ,,Het _St. Elisabeth's 
Gasthuis", te. Devent~r, bedoeld in het Konink
lijk besluit v_an 9 Augustus 1885 (Staatsblad 
n°. 173), een geheel nit te maken en daarvan 
eene a_fdeeling te zijn en dat bestaan. zal nit 
drie paviljoenen voor mannen, drie paviljoe
nen voor vrouwen; een ziekenpaviljc,en met 
vleugels voor beide seksen, eene boerderij en 
de noodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
dan 325 krankzinnigen,. 165 mannen en 160 
vrouwen, waarvan 160 mannen en 160 vrouwen 
.in . de _versehillende paviljoenen en 5 mannen 
in de boerderij, verpleegd worden". 

Artikel 5 wordt gelezen. als volgt: ,,De ge
neeskundige behandeling der verpleegden wordt 
opgedragen a_an ten. minste ·_twee geneeskundi
gen, die gevestigd moeten zijn in woningen op 
het terrein van bet krankzinnigengesticht en 
buiten het gesticht geene geneeskundige prak
tijk mogen uitoefenen". 

Onze Minister van .Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van. <lit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden_ geplaatst. 

's Gravenhage, den llden Januari 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De 1lfiniste1· van Binnenlandsche Znken, 
(get.) H~;l<:MSKERK. 

(Uitgeg. 30 .Jan. 19~3.l 

11 Januari 1913. BESLUIT, tot vaststelling _van 
eenige buitengewone maatregelen tot af
wending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering h·ar\)r- nitbreiding en 
gevolg~n.. S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van. 
2(\ April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°; 164) 
en gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 
15 · April 1886 (Staatsblad n° .. 64), tot vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van eenige besmettelijke ziekten en tot 
werjng har_er uitbreiding en gevolgen nood, 
zakelijk is wegens het voorkomen van pest en 
Aziatische cholera op enkele plaatsen in het 
buitenland; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 November 1912, 
n°. 8906, afdeeling VolksgezondhPid en Arm
wezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
3 December 1912, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 9 Januari 
1913, n°. 9824, af<l.eeling Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergun

ning van Onzen Minister van Binnenlandscbe 
Zaken en met inachtnerriing van de door deze 
ter voorkoming van verbreiding der besmetting 
te geven voorschriften : 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door mid
del van proefnemingen op dieren ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen, overleden aan de pest of ver
dacht van aan de pest lijdende te. zijn geweest; 

3°. het verricbten van lijkopeningen op lijken 
van dieren gestorven aan de pest o_f verdacht 
_van aan de pest lijden.de te zijn- g'lweest. 

2. Verboclen is, tenzij met inachtneming- van. 
de door Onzen Minister van ·Binnenlandsche 
Zaken ter voorkoming van verbreiding der be
smetting te geven voorschriften, het vervoer 
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van stoffen, die pest- of choler_asmetstoffen 
bevatten of verdacht worden dit te doen. 

3. .bit besluit, dat gedurende eeil jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staat.~
blad en de Staatscourant waarin hetis geplaatst. 
· · Onze· Minister van Binnenlandsche Zaken is 
beiast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezouden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den llden Januari 1918. 
(get.) W I L H E L MI NA. 

De J11inister van Binneruandsche Zaken, 
(get.) HEEllISKERK. 

(Uitgeg. 23 Jqn·. 1918.) 

·11 Jaiiuari 19'fa. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den -Raad der gemeente 
Maasbracht van 19 December 1912, n°. 14, 
strekkendA tot benoeming van mej. A, H. 
RUTTEN tot onderwijzeres aan de open bare 
school voor lager onderwijs aldaar. S. 30. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, · van 9 ,Tanuari 1918, 
n°. 362, afdeeling Onderwijs, tot schorsing van 
het besluit. van den Raad der gemeente Maas
bracht, dd. 19 December 1912, n°. 14, strek
kende tot benoeming van mej . .A.. H. RUTTEN 
tot· ondeiwijzeres aan de open bare school voor 
lager onderwijs -aldaar ;· 

Overwegende, dat het wenschelijk is, hangen
de het onderzoek naar de wettigheid · van dat 
besluit, het in werking treden daarvan te voor
komen; 

Gelet op de artikelen 153-155 der Ge1neen
tewet; 

Hebl:ien goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente· Maasbracht tot 1 Juli l!ll8 te schorsen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad -zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den llden Januari 1913, 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 30 Jan. 1918.) 

11 Januari 1913. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 31. 

11 Ja11uari 1918. Bij missive -van den Minister 
van Oorlog van 11 ,Januari 1918 zijn de 
onderstaaride· · bepaling.en bekend gemaakt 
in afwachting van de vaststelling van i>en 
nieuw sameristel van voorschriften als ver
vat zijn in de Militie-Beschikking 1909 en . 
in de Militie-Instrilctie 1909. 

Het onde,-staande free.di in de plaats van § 16, 
1•, 2° en 30, de,· Militie-Besckikking 1909. 

Bij de aanteekening van verleend uitstel van 
eerste-oefening op den staat, ·model G, onder 
punt 13, wordt tevens de beschikking vei,meld:, 
:waarbij het uitstel is verleend. 

Aanvr_agen om_ uitstel van eerste-oefening, 
bij of na de inlijving aangeboden aan den met 
de inlijving beiasten officier of aan den korps
commaridant, worden terstond aan ·aen Mi_:rits
ter van Oorlog opgezonden. In afwachting van 
de beslissing blijft de ingelijfde, 'wien de aan
vrage geldt; in werkelijken dienst. 

Voor hen, aan wie uitstel is verleend, wordt 
een zakboekje met verlofpas toege·zonden aan 
den Burgemeester der gemeente, vo·or- welke zij 
zijn ingelijfd,- met verzoek het aan den belang_. 
hebbende te doen uitreiken of: toezenden ... 

Aan · de voorzijde van het zakboekje wordt 
bij het korps gehecht een strook, waarbiYde 
aandacht van den dienstplichtige wordt ge_ves
tigd' op zijne in het zakboekje vermelde ver
plichtingen, in het bijzonder op die, welke hij 
heeft na te komen bij verhui.:ing en om buiten
slands te mogen verblijven. 

Wordt uitstel verleend aan een ingelijfde, 
die zich bij het korps·bevindt, dan wordt hem_· 

· het zakboekje met verlofpas, zonder een strook 
als in het vorig lid bedoeld, medegegeven bij 
zijn vertrek met verlof. Daarbij wordt zijne 
aandacht gevestigd op de in het vorig artikel 
bedoelde verplichtingen. 

Het onderstaande treedt in de plaats van de 
artt. 4 en 5 de,· Militie-Instructie 1909. 

Bij aankomst bij het korps worden gemeten 
de miliciens, van wie het twijfelachtig schijnt, 
of zij 1.55 M. lang zijn, en in het algemeen zij, 
die niet te voren zijn gemeten. 

Blijkt een milicien kleiner te zijn dan 1.55 M., 
dan wordt hij door den korpscommandant ter
stond ontslagen. 

Het geneesku!ldig· onderzoek van ingelijfden 
geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen, doo1· 
den Inspecteur .van den geneeskundigen dienst 
der landmacht gegeven. 

Door den korpscommandant wordt aan den 
\ chef van den geneeskundigen dienst in het gar-

i 

I 
I 
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-ni?:oen opgaaf gedaan van de ingelijfden, ,te 
wier aanzien kan worden aangenomen, dat om
trent hunne geschiktheid door den keurings
raad of door den militieraad geen uitspraak is 
gedaan. In het.algeme.en zal dit h~t gev;tl ·zijn, 
indien in den staat, -~odel G, onder ,punt 7, 
geen lengteopgaaf, noch onder punt 8 eenige 
aa~teekening voorko.mt. Voorts behoort tot 
bedoeld einde den manschappen, wier lengte 
wel is ingevuld - wat bij de loting kan zijn 
geschied - te worden afgevraagd, of zij al dan 
niet een geneeskundig onderzoek naar .hunne 
geschiktheid )lebben ondergaan. 

· Het onderstaande brengt geen wijzigin,q in het be
paalde bij art. 9 der Militie-Instructie 1909. 

· Aan · de miliciens, die niet dadelijk na hunne 
inlijving in werkelijken dienst zijn gesteld·, 
wordt bij hunne opkomst voor eerste-oe_fening 
medegedeelct·, dat zij onder de militab;e tucht 
staan. Daarvan wordt een_ proces-verbaal· op
gemaakt in gelijken zin als bedoeld bijart. 51; 
tweede ·lid,· van Militiebesluit II. · 

. ' ' 

Het ondei·staande treedt .in de plaats van art, 27 a 
laatste lid, der Militie-Instructie 1909. 

Zij, die uitstel van he·rhalingsoefeningen heb
ben verkregen tot een volgend jaar, moeten· in 

_ laatstbedoeld jaar opnieuw op de nominatieve 
staten worden vermeld, met bijvoeging van 
eene :ianteekening van het verleende uitstel. 

Nieuwe bepaling. 

Bij het verleenen van groot-verlof aan mili
ciens behoeft alleen in de volgende gevallen 

· een verlofpas te worden afgegeven ,: 
1°. indien de eerste-oefening nog niet is ver 

vuld; 
2°. ingeval den miiicien voor de eerste mlial 

verlof wordt verleend: 
a. na volbrachte eerste-oefening; 
b. na als vrijwilliger te hebben gediend; 
c. na krachtens art. 82 der Militiewet in wer

kelijken dienst te· zijn geweest. 
Mij bekend, 

De Secretaris-Generaal 
van · het Deparlement van . uorlog, 

(get.) A. J. DOORMAN. 

13 J anuari 1913. ARREST van den:Hoogen Raad._ 
Onder de woorden ,,alle ovBrige vfach

tuigen" van art. lU·m van het Binnen
visscherijreglement kan de henge! niet 
worden -gerangschikt, zoodat het visschen 
daarmede dus ook niet krachtens de 
bepaling van art. 10 1n is verboden. 

(Binnenvisscherijreglement art. 10 l en ·m.) 

Voorzitter: 
,Jhr. }Ir. W·. ll. DE t:iAVO.ttN!N LOHMAN. 

Raadsheeren: Mrs. J. A. A. BOSCH, A. 
FENTENER VAN VLISSIN.GEN, c. 0. SEGERS 
en 'H. HESSE. 

De Officier van ,Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Zwolle, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Zwolle 
van den 19den September 1912, waarbij in 
hooger beroep en bij verstek L. T. te Avereest 
met vernietiging van _een vonnis van het Kan
tongerecht te Ommen van 9 Juli l\112 is ont
slagen van alle rechtsvervolging ter zake van 
hetgeen_ hem ten laste was gelegd. 

Conclusie van den .A.dvocaat-Generaal Mr. 
B. 0&'1'. 

De Rechtbank te Zwolle verklaarde in hooger 
beroep de thans gerequireerde bij verstek 
schuldig aan het hem ten laste gelegde feit, 
dat hij den 27 Mei 1912 des voormiddags circa 
7 uur onder de gemeente .A. vereest te Dederns
vaart, in het vischwater - een wijk - heeft 
gevischt met een henge!, door dat vischtuig 
daarin te ·water te brengeh en weder o.p te 
halen, - doch oordeclde dat dit feit niet straf
baar is ,,daar geen enkel wettelijk voorschrift 
een. tijd bepaalt gedurende welken het visschen 
met een henge! in de hand zonder meer zou 
zijn verboden". 

Dientengevolge werd de beklaagde te dier 
zake van alle rechtsvervolging ontslagen. 

De Heer rcquirant stelt tegen deze uitspraak 
als- middel van cassatie voor :· ,,Schending door 
niet-toepassing van art. ltl sub 1n j0

• art. 26 van 
het Binnenvisscherijreglement, in verband met 
artt. 2, 19a der Visscherijwet, artt. 214, 253, 
264, 228, 2J3, 221,211 S .. , 23, 33 en 34 Sr;", -
doch dit middel komt mij niet gegrond voor . 
. Art. 10 van het 'Binnenvisscherijreglement 
verbiedt sub l het visschen ,,van 16 October 
tot 14 Februari, met. den henge!, geaasd met 
de kunstvlieg" en sub 1n het visschen van 
23 April tot 31 Mei met alle overige ·vischtuigen 
- behoudens eenige hier niet van belang zijnde 
ui tzonderingen. 

De·vraag is dus hier of de hengel is-genoemd 
onder de aan letter ,n voorafgaande letters van 
het artikel. Zoo ja, dan heeft het verbod sub-
11i op dat vischtuig geen betrekking, zoo neen, 
dan behoort het tot de ,,overige vischtuigen" 
en wordt het dus getroffen door het verbod 
daarmede van 23 April tot 31 Mei te mogen 
visschen. 

En nu vindt m. i_. de stelling waarop het. 
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middel steuut, ·dat de henge_l 'zonder meer in 
de aan letter rn voorafgaande letters. niet is 
irenoemd, meer in bet bijzonder niet cinder letter 
l, geen steun in bet Reglement. Want uit geen 
erikele bepaling blijkt dat een hengel ,qeaasd met 
de kunstvlieg daarin als .. eeti bijzonder vischfuig 
wordt aangemerkt. Immers in bet geaasd zijn 
met .de kunstv lieg is alleen te zien een bijzonder 

. gebrujk dat van bet vischtuig, de henge!, wordt 
gemaakt. En eene uitdrukkolijke bepaling 
ware noodig 0111 te kunnen aannemen, dat door 
dit gebruik de hengel een and er soort visehtuig is 
of wordt dan de henge! van under aas voorzien. 

Di~ klemt wanneer men in nanmerkingneemt 
dat de wetgever, blijkens art. _4 der Visscherij
wet, loop- of sleephengels uitdrukkelijk aan
duidt als niet te zijn begrepen onder ,,hengel", 
mitsdien deze aanmetkt · als ande~•- vischtuig'' 
dan de ,.henge!". 

En toch is bet verschil tussci1en een gewonen 
henge! en den loop- of sleephengel voornamelijk 
gelegen in het gebruik dat van een henge! 
wordt genmakt. Wordt bij visschen met den 
hengel ·bet aas door het water voortgesleept, 
dan vischt men met den loop- of sleephengel. 
Men zie hierover ,,Mededeelingen en Verslagen 
van de· Visscherijinspectie, De Vissch

0

erijwet 
en _ hare uitvoeringsvoorschriften 1. Binnen
visscherij" uitgegeven door bet Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel; April 
1912, bl. 187. 

Waar nu eene bepaling in den zin als in 
art. 4 der Visscherijwet ten aanzien van loop
of sieephengels voorkomt, ontbree),t met be
trekking tot den henge!, _wanneer deze geaasd 
is met de kunstvlieg, k9mt het mij voor ·dat 
terecht is . verstaan dat in art. 10 sub l val! 

'bet Binnenvisscherijreglement niet de rede is 
van een ander vischtuig dan den hen,qel, zoodat 
het verbod sub ,,,;_ niet op den henge! betrek
king heeft. 

De Raad verg. echtor de voormeide ,,Mede
deelingen enz." bl. 189 en 192, waaruit blijkt 
dat de Visscherijinspectie eene andere meening 
to dien aanzien voorstaat en aanne·emt zooioel 
da! de henge!· geaasd met de kuostvlieg is een 
bijzonder soorf 1'1tn henge/, als dat krachtens 
art. 10 s(1b m ,,niet den gewonen henge! niet 
mng worden gevischt van 23 .April tot 31 .Mei", 

l\iijns inziens laat het Reglement deze op
vatting niet toe en strekt daarom !hijne con
clusie tot verwerping van bet beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord bet versiug · van deu Raadsheer 

SEGERS; 

Geiet op bet_ middel van cassatie, door.den 
requlrant voorgesteld bij memorie : (Zie con
clusie adv.-gen.j; · 

0. dat bij het be.streden vonnis wottig en 
overtuigend bewezen is verklaard met des ge
requireerdes schuid daaraan, dat hil den'27sten 
Mei 1912 des voormiddags circa 7 uur onder 
de gemeente Avereest te Dedemsvaart in bet 
vischwater - een wijk - heeft gevischt me·t 
een henge]· door dat vischtuig daarin te wate·r 
te brengen en weder op te halen; 
- dat dit feit echter niet strafbaar is geoordeeld 

en de gerequireerde te dier zake van alie rechts
vervolging is ontslagrn, wijl geen enkel ~ettelijk 
voorschrift een tijdvak zou bepalen gedurende 
welken het visschen met een henge! in de hand, 
zonder meer, verboden zou zijn ;· . 

dat tegen deze besiissing bet middel is g'e. 
richt, wijl uit art. 10 s·ub rn van het Binnen
visscherij-Rllglement zou volgen, dat met uit
zondering· van de Zuid-Hollandsche stroomen, 
waar ciit reglement niet van toepassi ng is, het 
visschen met een henge! van 23 April tot 31 Mei 
steeds verboden zou zijn daar toch de hengel 
behoort tot de ,,overige vischtuigen" waarvan in 
bedoelde r~giements-bepaling sprake is en waar
mede gedurende dat tijdvak bet visschen verbo
den is, tenzij zij zijn ve,meld onder de vischtuigen 
opgenoemd sub 1°. en 20. van letter ,n van ari.10, 
wat echt'er met den henge! het gevai niet is ; 

dat wel in artikel 10 letter l bet woord bengel 
voorlrnmt maar daar geen sprake is van den 
henge! in het aigemeen, doch enkel van den. 
henge! geaasd met de lrnnstvlieg; 

0. hieromtrent, dat in art. 10 van het Bini10n
visscherij-Reglement vastgestold bij K. B. van 
15 April 1911 (Staatsblad n°. 119) wordt ver
boclen en in art. 26a van clatzolfde reglement 
strafbaar gesteld wordt bet visschen : 

a. van 16 Maart tot 30 April met zetangels, 
zetlijrien en loop- of sieephengels; 

b. van ........ ; · 
· l. van 16 October tot 14 Februari met den 
henge! geaasd met de kunstviieg; 

m. van 23 4pril tot 31 Mei met alle overige · 
vischtuigen met uitzondering ·van: 

1°. den anlkorf, enz.; 
:zo. het zalm- of dft<lrijfnet enz. . . . mits 

alleen in de ri vieren-; 
dat derhalve iede1"c jaar van 23 April tot 31 

Mei verboden is bet vissehen met ,,alle overige · 
vischtuigen", die niet onder 1°. en 2°. van letter 
,n van art. _10 zijn opgenoemd en onder de 
woorden ,,alle overige vischtuigen" zijn te 
verstaan vischtuigen niet vermeid in de letters 
a tot en met l vail bedoeid artikel ; 
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tlat evem'lel. in. letter l de henge! wordt !JP· 
genoemd,. wm1ruit volgt, dat dit vischtuig i:i.ie,t 
onder ,.alle overige" kan worde1~ gerar1gschikt 
en bet visschen dnarmede dus ook niet J;:rach
tens .deze .reglemrnts-bepaling is, ver):>oden; 

dat nu :voorzeker in letter l niet sprake is 
va~· ·den henge! zonder mee1·, ~llur. van den 
henge! gcaasd met de kunstvlieg tloch dat imlk 
een henge! niet is e_en bijzonder _v_ischtuig ver
£chillende van andere hengels, Wll!'-rvan, doordat 
men ander aas bezigt, op andere wijze,gebruik 
wordt gemaakt, doch ·aat men in. al deze ge
_vallen te doen heeft met hetzelfcle · vischtuig 
en "·el met den henge! ; 

·c1at mitsclien het bestreden_yoµnis met julst
heicl bet bewez.en verklaarcle feit niet strafbaar · 
beeft geacht ;. 

·-Verwerpt het beroep. ·' 

15 Januari 1913. BESLUI'f, houdende vrij
stelling van invoerrecht voor aether stil
f_uricus, in fabrieken of trafieken benoodigd 
als hulpmicldel bij het bereiden van jodo-
formgaas en jodoiormwatt11n. .S. · 32. 

·wrJ WILHELMINA, ENZ. 

16 Januari 1913. BEsLUlT, tot wijziging en· · 
,aanv~tlling van het,lConinkHjk; besluit"vaµ. 

· den 23sten September 1909 (Staatsblad n°. 
318), h~udende 1:egeling v~~ de inrichting 
van den clienst yan 's Rijl~s· Munt · S. 33; 

WIJ WILH.ELMIN A, EN'z. 

Gezien de wetten van 31 October 1912 
(Staatsbladen n°'. 324 en 325); · . . 

Op de· voordracht van Onzen Miriistllr van 
.l!'inancien vlln den 27 November 1912, n°. 68, 
Afdeeling Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (acldes van 
den _24 December 1912, n°. 15.) 

Gezien het J?Rder rapport Vlln Onzen voor
noemden J\Iinister van den 13 J umrnri 1913, 
n°. 63, afcleeling Gen_erale Thesaurie ; 

Hebben goeclgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. In llrtikel 28 vlln Ons besluit van 

23 September 1909 (Staatsblad n°. 318), wordt 
aim bet eerste lid onder Ic, met vervunging 
van de kommapunt door eene komma, toege
voegcl : ,.voorzoover clit metaal niet voor 
riienwe aanmunting wordt overgenomen ten 
laste van een post, welke, ter voldoening lllln 

Op de voorclracht van Onzen Minis.ter van bet bepalllcle in artikel 3, laatsten zin, cler. 
:Financien van 18 December 1912, n°. 92, · Ac- Muntwet 1901 of in nrtikel 3, l!llltsten zin, dn 
-cijnzen ; Indische Muntwet 1912, op de begrooting van 

G·ezien de wet van 11 December 1893 (Staats- Rijksuitgaven of op die van N ederlnndsch-
Uad n°. 175); Indie is gebracht". 

Den Raad V!ln State gehoorcl· (ad vies van 31 2. In artikel 42 van Ons voormeld besluit 
December 1912, no. ·16); - wordt na ,,10-guldenstnkken" ingevciegd: ... 5-

Gelet op het nacler rapport van Onzen voor- guldenstukken", wordt geschrapt: ,,of· 1; 20 

. noemden Minister van 11 Januari 191,3, no. 51, guldens Nede,·land.sch,Indie" en wordt onder 
.Ac-cijnzen; ,,1,12-centsiukken . . . . . 200,000 sti1kken;', 

Hebben goedgevonden en verstaan te be- ingevoegcl : ,,5-centst:ukken Nederlandsch-Indie 
palen: 100,000 stukken". 

Eenig artikel. \ 

Er wordt vrijstelling va~ invoerrecht ge
noten voor aether sulfuricus, in fabrieken o·f 
trafieken benoodigd als h11lpmiddel bij het be
reiden van jodoformgaas en jodoformwatten. 

Ten aanzien van die vrijstelling ·zijn va,; 
toepassing de bepalingen, vervat in de artike
len 3 tot en met 11 van Ons besluit van· 11 
.Augustus 1208 (Staatsblad n°, 284). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staafs
.b/ad zal worden gep!aatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 15den Januari 1913. 
_(get.) WILHELMINA. 

.De Minister 1•an Financien, (get.) KOLKMAN. 

(Uit_qeg. 31 Jan. 1913.) 

3. In artikel 43, onder 2a van Ons voor
melcl besluit worq.t het cijfer 4 vervnngen door 
het cijfer 2. · · 

4. In artikel 53, tweede lid, van Ons voor-
meld besluit wordt onder : 

,,10-gnldenstukken . . . . . .. . 500", 
ingevoegd: 
,,5-guldenstukken . . . .. . . . . 1000". 
en wordt geschrapt : 
,,1/20 guldens Nederlandsch-Indie . • 2000" . 
Bet cle1·de lid vun even becloelcl artikel 53 

worclt gelezen als volgt : 
,,De 5-,2½·, 1- en ½-centstukkenNederlandsch

Indie, worden gestort in eenen zak of ander 
verpakkingsrniddel, inhoudende een bedrag van 
f 2000.- nominaal voor de 5-centstukken en 
en van f 400.- non1inaal voor de overige, 
evengenciemcle munte.n" .. 

---- --~ -------



49 16 JANUARI. 1913 

5. Dit besluit treedt in werking op tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats· 
biad en van de Staat;couranf, 1vaarin.,het ge
plaatst is. 

On:r.e Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staalscourant zal word.en 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 16den ,Januari Hll3. 
(get.) WI L H E L M I N A. 

De Minister van .F'inancien, (get.) KOLKMA.N. 

(Uitgeg. 24 Jan. l!ll3.) 

16 .Januari 1913. BESLUIT, houdende vast• 
stelling van een voorschrift voor het Staats
bedrijf def'. Artillerie-Inrichtingeii.. S. 34, 

WrJ WILHEL~HNA, J<Jxz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van -25 November 1912, Kabinet, Litt. 
092. 

- Gezien de wet van 31 October 1912 (Staats
blad n°. 330) ; 

Den Raad van State gehoord, advies vari 31 
December 1912, n°. 21; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Januari, Kabinet, 
Litt. D•; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, den 
dienst van de Artillerie-Inrichtingen en het 
daarop te houden toezicht te regelen ; 

Hebben goede;evonden en verstaan: 
Vast te stellen het navolgende voorschrift. 

§ 1. Van den dienst de,· Artillerie-Inrichtingen: 

Art. 1, De tak van Staatsdienst der Artil
lerie-Inrichtingen is bestemd tot het tegen be
taling vervaardigen en berstellen van artillerie
materieel en tot het verricbten van daarmede 
verband houd.ende werkzaamheden, zoowel teri 
behoeve van de D;partementen van Algemeen 
Bestuur en van 's Rijks Kolonien, als van 
apdere openbar_e licbamen of van particuliei-e 
personen of inrichtingen. · 

De inrichtingen, tot dezen tak van dienst be-
boorende, worden door Ons aangewezen. · 

2. Ouder Onzen Minister van Oorlog wordt 
het bestuur der Artillerie-Inrichtingen gevoerd 
door eene Directie, bestaande uit een of rneer 
leden, burgerlijke ambtenaren, die door Ons 
worden benoemd, gescborst en ontslagen. 

Bestaat de Direetie uit meer dan een Lid, 
dan b~kleedt een der Leden, door Oris aan te 
wijzen, het voorzitterschap. De benoeming tot 
Voorzitter behoeft niet naar ancienneteit plaats 
te hebben. 

191 a. 

Het bestuur is g-evestigd te Hembrug. 
3. De Directie is voor haar ·bestuur ver, 

antwoordelijk aan .On:r.en Minister van Oorlog. 
Zij is bij de uitoefening van het door haar ge
voerde bedrijf en beheer onderworpen aan bet 
toezicht vin den Raad van Toezicht op de 
Artillerie-Inrichtingen, ·op den voet, zooals· 
voor de:r.en hierna is omsehreven. -

4. De Directie is verplicht, den Raad van 
Toezicht. ·op de Artillerie-Inrichtingen bedoeld 
iµ artikel 21 en aan de Leden en den Secreta
ris ,·an dit College, steeds de gevraagde inlich
tingen te verscbaffen, inzage te geven van 
daarop hetrekking heb9ende bescheiden en hen 
toe te laten tot de terreirien, gebouwen en 
overige lokaliteitcn der Artillerie-Inrichtingen. 

5. Het geheele personeel, werkzaam bij ,de 
Artillerie-In'riehtingen, staat onder .de bevelen 
der Directie: 

Dit personeel kan bestaa_n uit : 
ambtenaren in .vasten dienst, waaronder een. 

Secretaris en een Adj unct-directeur-; 
subalterne officleren en rnilitairen beneden 

den rang van officier ; 
werklieden, waaronder mede begrepen leer

lingen en andere jeugdige ~verkkrachten; 
tijdelijke ambten~ren op jaarwedde, alsmede 
tijdelijk personeel op uur-, dag-, week- of 

maandloon. 
6. · Door Ons worden vastgesteld: 
1°. welke betrekkingen bij de Artillerie-In

ricbtingen kunnen worden vervuld door vaste 
en tijdelijke am btenaren op jaarwedde ·en door 
militairen, alsrnede de aan die betrekkingen_ 
verbonden ambtstitels en bezoldiging; ' 

2°. regelen nopens de nurnerieke sarnenstel
ling van dit personeel. 

7. Het aanstellen van vaste en tijdelijke 
ambtenaren op eene laagste jaa·rwedde van 

1200 en daarboven, alsmede bet ontslaan en 
het regelen van bezoldiging en emolumenten 
van zulk pe~soneel geschiedt door Ons. -

Het aanstellen van vaste en tijdelijke ambte
naren op eene laagste jaarwedde V(\,n minder 
dan f 1200, alsrnede het ontslaan en het rege
len van bezoldiging en ernolumenten van zulk 
personeel geschiedt. door Onze:n voornoernden 
Minister. 

Werklieden, alsmede tijde]ijk person eel op 
uur-, dag-. week- of maand!oon, worden door 
d!3 Directie naar beboefte in dieust genomen 
en ontslagen. De belooning van dit personeel 
wordt door haar vastgesteld. 

8. De L·eden der Directie zijn bevoegd zich 
ge

0

durende ten hoogste vier dagen van de stand
plaats te verwijdereu. Voor afwezigheid van 

4 
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langeren duur behoeven zij de vergunning van 
Onzen Minister van Oorlo~. 

De Directie kai:i aan haar onderhoorig per
soneel v&rlof verleenen van ten· hoogste twee 
maanden. Verlof van langeren duur kan door 
voornoemden Minister worden g~geven. 

9. De Directie bezit ten opzichte·van de 
burgerlijke ambtenaren de bevoegdheid om 
straffen op te legge11, geheele of- gedeeltelijke 
inhouding van bezoldiging daaronder liegrepen. 
Wordt - dit laatste toegepast, dan zal de in
houding die van 14 dagen bezoldiging niet te 
boven mogen ·gaan. Mocht het noodig worden 
geacht, eene inhouding' tot hooger beJrag op 
te leggen; dan zal daarvoor de machtiging 
worden · gevraagd van Onzen Minister van 
Oorlog. 

De Directie is ·voorts bevoegd om burgerlijke 
ambtenaren te schorsen, al dan niet onder 
stilstan·d van bezoldiging. Van elke opgelegde 
schorsing geeft zij onmiddellijk kennis aan 
Onzen Minister van Oorlog. 

10. Van elke straf of sch_orsing, onverschil
lig of zij al dan niet ::net geheele of gedeelte
lijke inhouding van bezoldiging gepa·ard gaat, 
kan de gestrafte of gescborste binnen acht 
dagen in beroep komen. · 

lJoor Onzen Minister voornoemd worden 
regelen getroffen, nopens de wijze, waarop dat 
beroep kan plaats hebben. Hangende de over• 
weging, behoudt de opgelegde schorsing hare 
werking. 

11. De Directie is bevoegd,' personeel van 
de eene inrichting naar de andere te verplaatsen. 

Zij bepaalt in welke gemeent~n of in weike 
gedeelten dier gemeenten ondergeschikten be
hooren te wonen en beslist op verzoeken, om 
hiervan te mogen afwijken. 

12. De Directie is bevoegd; dienstreizen 
te verricbten of door. onderhoorig personeel 
te doen verrichten, wanneer haar dit in ver
band met den dienst bij de Artillerie-Inrich
tingen noodig of wenschelijk voorkomt. 

Detacheeringen van personen tot de inrich
tingen behoorende, worden door haar geregeld. 

Het aan uitgezonden of gedetacheerde werk
lieden toe te kennen loon wordt door haar 
bepaald. 

13. be directie geeft, in verband met het 
in art. 1 gestelde, gevolg aan de opdrachten, 
die door of van wege de Hoofden van Depar
tementen van Algemeen Bestuur tot haar 
worden gericht. Indien zij niet in staat is, 
deze opdrachten intijds nit te voeren, geeft 
zij hiervan zoo spoedig mogelijk kennis aan 
de opdrachtgevers. 

De Directie is bevoegd, bij bedoelde Hoofden 
of bij de door de'zen aan te wijzen autoriteiten 
schriftelijke en mondelinge inlichtingen in te 
winnen nopens aangelegenheden, de uitvoering 
van bekomen opdrachten betreffende of daar
mede verband boudende·. 

Zij dient genoemde hoofden van advies, ook 
uit eigen beweging, in aangelegenbeden, den 
werkkring der Artillerie-Inrichtingen betref
fende of ten . aanzien van het verkrijgen van 
benoodigd materieel. ook al wordt dit zonder 
hare medewerking aangeschaft. 

14. De directie is bevoegd, ·om, in verband 
met bekomen opdrachten tot levering of ten 
behoeve van den geregelden gang van het 
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen, de noodige 
aankoopen te doen of werkzaamheden te doen 
verrichten, alsmede de daarvoor noodige over
eenkomsten te sluiten. 

De voorschriften voor keuring en levering 
worden door haar vastgesteld. 

Zij is gerechtigd, op hare verantwoordelijk
heid, tot het in ontvangstnemen van benoo
digdheden, die niet geheel aan de gestelde 
eischen voldoen, doch voor het beoogde doel 
bij de Artillerie-Inrichtingen alleszins bruik
baar worden geacht. 

Zij is bevoegd tot het in ontvangstnemeil 
en doen sloopen of vernietigen van onbruikbaar 
materieel. 

15. De Directie beslist, of ontvreemde of 
beschadigde of verloten ·geraakte goederen 
al dan niet in uitgaaf zullen worden verant
woord of moeten worden vergoed, en houdt 
daarbij rekening met de omstandigheden, 
waaronder de ontvreemding, de beschadiging 
of het _verlies heeft plaats gehad. 

Is de schade veroorzaakt door personen, bij 
de inrichtingen werkzaam, dan zal eventueel 
de inhouding ter vergoeding, over den tijd van 
haren duur, niet meer dan een zesde gedeelte 
der bezoldiging of van het loon mogen bedragen. 

16. De Directie stelt dienst- en werkvoor
schriften voor haar onderhoorig personeel vast. 

17. De Directie dient jaarlijks aan Onzen 
voornoemden Minister in : 

een ontwerp-begrooting van inkomsten en 
uitgaven voor het volgend dienstjaar ; 

de rekening van inkomsten en uitgaven van 
het bedrijf, over bet vorig dienstjaar ; 

een balans van de bezittingen en schulden 
onder dagteekening van 81 December van het 
vorig bedrijfsjaar, alsmede eene nota van winst 
en· verlies en eene kapitaal-rekening eveneens 
op· dat bedrijfsjaar betrekking hebbende. 

Bedoelde balans. nota van winst en verlies 
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en kapitaal-rekening behooren vergezeld te gaan 
van eene toelichting der cijfers, alsmede van 
eene verklaring der bevinding van den door 
den Raad van Toezicht aan te wijzen en buiten 
het bedrijf staanden boekhoudkundige; 

Vo~rts brengt de Directie verslag ·uh over 
het door haar gevoerde beheer gedurende 
meervermeld bedrijfsjaar. 

18. Uitgaande stukken der Directie kunnen 
door. een barer Leden worden onderteekend. 

. De Directie is onder hare verantwoordelijk
heid- bevoegd, den Secretaris en den Adjunct
Directeur de -afdoening op te dragen van daar
voor vatbare aangelegenheden, alsmede om 
bescheiderr· namens haar te onderteekenen. 

19. Ingeval een plaats van lid van het be
stuur openvalt, zal Onze Minister van Oorlog 
den Raad van Toezicht op de ArtillerhHn
richtingen raadplegen over de al ·of niet wen
schelijkheid van aanvulling. 

Omtrent de benoeming en het ontslag. van 
leden der Directie wordt genoemde Raad ge
hoord. 

Voor het vervullen van onder haar ressor
teerende betrekkingen doet de Directie eene 
voordracht aan Onzen Minister van Oorlog. 
Daarbij zal zij den stelregel volgen dat voor 
de vervulling van leidende betrekkingen aan 
ancienneteit geen aanspraak op benoeming 
kan worden ontleend, maar dat uitsluitend de 
belangen van het bedrijf den doorslag zullen 
geven bij de beaµtwoording van de -vraag wie 
voor de te vervullen plaats · in aanmerking 
behoort te komen. Bij het doen der voordracht 
is de Directie niet gehouden, een onder haar 
ressorteerend ambtenaar in aanmerking te 
brengen. 

20. Bijaldien de belangen van den dienst 
bij de Artillerie-Inrichtingen zulks ·vorderen, 
kunnen enkele der burgerlijke betrekkingen, in 
artikel 6 bedoeld, worden vervulddooro.fficieren, 
onder het genot van.door Ons vastgestelde- be
zoldiging. -

§ 2. Van· den Raad van Toezicld op de 
A rtillerie· Inrichtin_qen. 

21. Het toezicht op de Artillerie-Inrichtin
gen wordt uitgeoefend door· een Raad van 
Toezicht, bestaande uit ten minste vijf_leden, 
die door Ons worderi benoenid en ontslagen. 

Een der leden door Ons aan te wijzen, is 
Voorzitter. 

22. De· Raad ·van Toezicht ziet t0e, dat 
het bedrijf en: beheer der Artillerie-Inrichtingen 
naar goede economis~he beginselen worden 
gevoerd en de gang en stand van zaken steeds 

zoo duidelijk mogelijk uit de bij die inrich
tingen gevoerde bedrijfsboekhouding blijken. 

23. De Raad· van Toezicht dient · Onzen. 
Minister van Oorlog, hetzij op diens uitnoo~ 
diging, hetzij uit eigen beweging, van advies, 
betreffende alle. belangrijke zaken, het econo
misch bedrijf en beheer der Artillerie-Inricb
tingen aangaande. 

24. De Raad van Tciezicht dient Onzen 
Minister van Oorlog van bericht riopens het 
financieele gedeelte der jaarverslagen · der 
Artillerie-Inrich tin gen. 

Hij wijst den boekhoudknndige aan, bedoeld 
in artikel 1 r van dit voorschrift. 

25. De Raad van Toezicht in zijn geheel, 
alsmede ieder van de Leden in het bijzonder, 
zijn bevoegd, van allen, die krachtens hun 
ambt of hunne betrekkin•g; onder het Depar
tement va:ri Oorlog ressorteeren, de, tot uit
voering van de hun opgedragen taak vereisCJhte, 
inlichtingen. in -te winnen en inzage te ontvan
gen van de desbetreffende bescheiden. 

To.t dat doe!, alsmede tot het houden 
van vergaderingen, kunnen de Leden van den 
Raad van Toezicht de noodige dienstreizen 
verrichten en hebben zij toegang tot alle ter
reinen, gebouwen en verdere lokaliteiten der 
Artillerie-Inrichtingen. 

26. De Ledeli van den Raad van Toezicht 
genieten uithoofde van deze functie geene 
jaarwedde. 

Zij ontvangen, behalve de ·hun toekomende 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, een 
vacatiegeld tot een b&drag van vijftien _qulden 
(f 15,'-) voor elken dag, waarop zij eene ver
gadering hebben bijgewoond, of,. ingevolge 
opdracht van den Raad of diens Voorzitter, 
speciale werkzaamheden hebben verricht. 

27. De Raad van Toezicht wordt
0

bijgestaim 
door een Secretaris, die, op v'oordracht van den 
Raad, door Onzen M.inistet van Oorlog wordt 
benoemd en ontslagen. 

De Secretaris geniet eene belooning, waarvan 
het bedrag telken jare, op voordracht van 
dien Minister, na deswege den Raad van T_oe
zicht te.hebben gehoord, door Ons wordt bepaald. 

Het in art. 25 gestelde nopens het inwinnen 
van inlichtinge~, het kennis nemen van be
scheiden, bet verrichten van dienstieizen en 
het he_bben van vrijen toegang tot terreinen, 
gebouwen en -verdere lokaliteiten der inricli
tingen geldt mede voor den Secr~taris. 

Dit Besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad e_n van de Staatscourant, waarin het is 
geplaatst. 

4* 
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Bijaldien de burgerlijke directie, bedoeld in 
Artikel 2, op dat tijdstip nog niet is benoemd, 
wordt tot aan den datum barer benoeming, 
het bestuur· op den· tegenwoordigen voet, doch 
ter standplaats 'Hembrug, gevoerd do.or een 
Directeur, onder wiens bevelen, behalve _het 
aan hem. toegevoegd personeel, de hoofden van 
inrichtingen werkzaam zijl.l. Voor zooveel 
noodig wordt de bezoldiging, verbonden aan 
daarbiJ door officieren te vervullen betrekkil)
gen, door Ons. vastgesteld. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Strrats_blad en in de Staatsco,want zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, aan 
de Hoofden ~er Departementen van Algemeen 
Bestuur ep .aan de· Algemeene Rekenkamer. 

's Gcavenhage, den 16den Januari 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

JJe 11:linister van Oorlog, (get.) H. OoLIJN. 
(Uitgeg. 25 Jan. rnl3.) 

18 Januari 1913. MISSIVE van den Minister 
van Rinnenlandsche Zaken aan d~ Oommis
sarissen der Koningin in de provincien be
tre_ffende tijc1elijke vrijstelling van militie
dienst. 

Door den Minister van Oorlog is met mij 
overleg gepleegd nopens de n-aag, wanileer een 
tijdelijke vrijstelling van den dienst bij de mi.
litie moet worden geacht in te gaan. Naar aan
leiding daarvan heb ik de eer het volgende ter 
kennis v;m U H.E.G. te brengen. 
_ Ten aanzien van hen, die als -ingeschrevene 
voor de militie tijdelijke vrijstelling verkrijgen 
en als gevolg hiervan opnieuw worden inge
schreven, schijnt bovenbedoelde vraag van be
lang ontbloot. 

Ten aanzien van anderen kan o. i. als alge
meene regel worden aangenomen, dat de vrij
stelling wordt gerekend aan te vangen: 

a. zoo het iemand geldt, die nog niet is in
gelijfd, met het voor hem aangewezen tijdvak 
van inlijving ; 

b. zoo het iemand geldt, die reeds bij de mi
litie dient, met den dag, waarop hij overeen
komstig !lrt. lOOe der Militiewet uit den dienst 
wordt ontslagen; 

c. zoo het iemand geldt, die reeds vrijstelling 
geniet, met den dag, waarop de duur der vorige 
vrijstelling is geeindigd. -

Het is wenschelijk, dat in de hier bedoelde 
gevallen .bij de mededeeling.van de vrijstelljng 
aan belanghebbenden dezen tevens worden in
gelicht omtrent' de~ tijd, binnen welken ~ij.des· 

gewenscht opnieuw vrijstelling moeten aanvra
gen, en dat daartoe de Burgemeesters worden 
uitgenoodigd, voor het verstrekken van zoo
danige inlichtingen zorg te dragen, voor zoo
veel bedoelde mededeeling door hen geschiedt. 

Met betrekking tot de ingelijfden bij de mi
litie, wien reeds tijdelijke vrijstelling werd ver
leend, maar die nog niet in bedoelden zin wer
den ingelicht, ware dit alsnog te doen. Voor 
zooveel noodig zij opgemerkt, dat te hunnen 
aanzien, ook indien zij bij het verkrijgen van 
de vrijstelling in het genot waren van ontheffing 
van den werkelijken dienst, van toepassing is 
het hiervoren onder b. vermelde. 

Nog zij de aandacht er op gevestigd : 
1 °. dat de tijd van in gang der vrijstelling op 

dien van het aanvragen van vrijstelling op• 
nieuw niet altijd van invloed is (zie het be
paalde onder 2°, b, in art. 32 en in het tweede 
lid van art. 33 van het Militiebesluit); 

2°. dat de ingelijfden, die bij het in werking 
treden_ van de Militiewet in het genot waren 
van ontheffing van den werkelijken dienst en 
daarna tijdelijke vrijstelling hebben verkregen, 
het vragen van vrijstelling opnieuw zullen be
hooren te doen overeenkomstig het bepaalde 
onder 4° in art. 32 en in bet tweede lid van 
art. 33 bovengenoemd; 

3°. dat de ingelijfden, die alsnog in het" genot 
zijn van ontheffing van den werkelijken dienst 
en eerlang vrijstelling van den diensfwenschen, 
in gelijken zin dienen te handelen als o.nder 2° 
is vermeld. 

U H.E.G. gelieve van het bovenstaande, 
namens mij, mededeeling te doen aan de burge• 
meesters der gemeenten in Uwe provincie. 

JJe Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor dan Minister, 

De Secretaris-Generaa.l, 
(qet.) J. B. KAN. 

20 Janum:i 1913. BESLUIT, regelende de voor
waarden, waaronder voor rekening_ van 
anderen dan het Rijk aan 's Rijks Munt 
kan worden gemunt, medailles kunnen 
worden geslagen en muntstempels of 
medaillestempels knnnen worden vervaar
digd. S. 35. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de artikelen 2, 2de lid en 3, 3de lid 
der wet van 2ff Mei 1901 (Staatsblad n°. 130), 
houdende bepalingen omtrent het toezich·t en 
de zorg over de zaken der Munt, zooals die 
wet is gewijzigd bij de wet van 1 J nli 1909 
(Staatsblad n°. 253) ; 
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Gezien de wetten van 31 October 1912 
(Staatsbladen nos. 324 en 325) ·; 

Gelet op Ons besluit van 29 December 1911 
(Staatsblad n°. 390); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Firiancien van den 9 December 1912, n°. 112, 
Generale Thesaurie en van Kolonien ·van den 
9 December 1912, afdeeling E 1, no. 66; 

Den Raad van -State gehoord (advies van 
den 24 December 1912, no. 10); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 10 Januari 1913, Jio. 
81, O,enerale Thesaurie en van den 17 J anuari 
191( afd. E1, n°. 37; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

I. Mimten. 

Art. 1. Het staat ieder vrij gouden tien-gulderi
stukken, vijf-guldenstukken en dukaten te doen 
slaan aan 's Rijks Munt, wanneer de werkzaam
heden voor het Rijk het niet verhinderen. 

's Rijks Munt is niet verplicht partijen goud 
aan te munten in tien-guldenstukken en vijf
guldenstukken beneden driehonderd kilogram 
en in dukaten beneden honderd kilogram. 

2. Aanvragen tot het doen aanmunten van 
tien-guldenstukken, vijf-guldenstukken, of du: 
katen moeten worden gericht aan den munt
meester, onder opgave van de soort en hoeveel
heid, welke men wenscht te doen aanmunten: 

De aanvrager ontvangt ten -~poedigste be
richt wanneer de aanmunting zal kunnen plaats 
vinden en wanne?,r het goud aan 's Rijks 
Munt moet worden geleverd. Binnen 3 dagen 
na <intvangst van dit bericht deelt de aanvra/!'er 
den muntmeester mede, of hij tot de bedoelde 
aanmunting wenBcht over te gaan. . 

·3_ Het te vermunten goud wordt vracht
vrij in 's Rijks Munt geleverd, hetzij in bai;en, 
wegende ten -minste 2½ K.G. en ten hoogste 
13 K.G. en van een minimum· gehalte van-
0.994 fijn goud, hetzij, behoudens de bepaling 
van artikel 9, in vreemde munten. 

Gouden baren moeten vergezeld zijn van de 
d8arbi.i behoorende essaaibiljetten en gewichts
staten. 

4. Onmiddellijk na ontvangst wordt het 
gewicht ':an het ingekomen muntmateriaal 
bepaald. Bij deze weging kan de leveraar of 
zijn gemachtigde tegenwoordig zijn. Van de 
uitkomsten doet de muntmeester onmiddellijk 
mededeeling aan den leveraar. 

Alle gewichten worden opgegeven in deci: 
grammen; onderdeelen ·hiervan warden ver
waarloosd. 

5. Na Je weging· worderi 11it ·elke baar 
minstens 2 kapsels gen omen. V oor de gehaite
bepalingen, welke- op elk dezer kapsels verricht 
worden is de leveraar een ·essaailoon van f 1.50 
per baar verschuldigd, te voldoen · bij de in
zending der baren. 

Tenzij de leveraar bij de inzending der baren 
verklaard heeft dat hij gehalte-bepaling van 
elke baar afzoncierlijk wenscht, kan de munt
meester, zoo hij dit wenschelijk acht, het ge
middeld gehalte van de· gezamenlijke··baren, 
op de· daartiit genomen kapsels, doen bepalen. 
In •dit geval is de leveraar een essaailoon van 
f I.- per b_aar verschuldigd. 

De muntmeester heeft h·et recht, zoo ge
wenscht, de baren v66r het gehalte-onderzoek 
om te smelten. 

Gehalten worden opgegeven in tienduizendste 
deelen. 

6. Baren, welke wegens brosheid of te lichte 
kleur van het metaal door den muntmeester 
ter vermunting ongeschikt worden geacht, 
moeten door den leveraar worden teruggenomen. 

7. Na afloop van de gehalte-bepalingen 
door de afdeeling ,,Algemeene Zaken" van 
's Rijks Munt verricht, wordt-den leveraar per 
aangeteekenden brief mededeeling der uit
ko,i;nstengedaan, onder bijvoeging eener opgave 
van de hoeveelheid fijn goud in de baren ver
vat. Verklaart de leveraar niet binnen 3 dagen 
na afzending dezer mededeeling, dat hij de 
baren terugverlangt of dat hij bezwaar heeft 
tegen de uitkomsten der gehalte-bepalirigen, 
dan worden de baren geacht ter vermunting 
te zijn afgegeven. Baren beneden het in artikel 
3 voorgeschreven minimum-gehalte moeten 
door den leveraar worden teruggenomen. · 

8. Verklaart de. leveraar: dat hij bezwaar 
heeft tegen de uitkomsten der gebalte-bepa
lingen, als in het vorig artikel bedoeld, · dan 
draagt de muntmeester een nader onderzoek 
op aan de afdeeling .,contr6le" van 's Rijks 
Munt. Na afloop van dat onderzoek doet de 
muntmeester uitspraak in het geschil. Voor 
dit nader onderzoek worden geen kosten in 
rekening gebracht. De uitspraak wordt den 
leveraar per aangeteekenden brief toegezonden. 

De leveraar kan de baar of de baren, waar
over uitspraak is gedaan, terugnemen, mits hij 
zich, binnen 5 dagen na afzentling der uit
spraak, hieromtrent verklare. Is deze verklaring 
binnen den gestelden tijd niet bij den munt
meester ingekomen, dan worden de baar of de 
baren geacht ter vermunting te zijn afgegeven. 

9. De volgende vreemde munten worden, 
volgens 'het bruto-gewicht door den rriu~t-
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meester vast te stellen, en tegen de claarbij ver
melcle gehalten, ter vermunting aangenomen: 

Sovereign_s (Engeland) . . ._ . , . . 0.9166 

. 20 en 10 -markstukken (Duitschland). 0.8996 

20 _ en 10 fraucstukken (Latijnsche 
niuntunie). . . . . . . . . . . . . . 0.8996 

Eagles (Vereenigde Staten vanNoord-
Amerika) . . . . . . . . ._ . . . . : 0.899 6 

8 florijnstukken (Oostenrijk-Hongarije) 0.8996 

Oude Imperialen (Rusland) . . . ; . 0.916 
Nieuwe Imperial,m "(Rusland) .... 0.8996 

Andere vreemde munten worden v66r de 
gehalte-bepaling aan 's Rijks Munt tot bare~ 
versmolten, waarbij de leveraar of zijn ge
machtigde kan tegenwoor~g zijn. · Voor deze 
bewerking is een bedrag van f 0.25 per K.G. 
verschuldigd. De baren kunnen ter -vermun• 
ting worden aang'!nomen volgens de bepa
lingen van artikel 4 tot 8. 

10_. Nadat het goud ter vermunting zal 
zijn afgegeven deelt de muntmeester den 
leveraar mede het aantal muntstukken, dat 
daaruit kan worden vervaardigd, het be• 
drag van het muntloon en het tijdstip, waarop 
over de nieuwe gemunte specie zal kunnen 
worden beschikt. 
_ Eene overblijvende hoeveelheid goud, ge
ringer dan noodig is voor een stuk der aan• 
gemunte specie, wordt verrekend tegen een 
prijs van f 1648 per K.G. fijn. 

11. De specien worden afgeleverd in zakken, 
-dragende het zegel van den muntm9ester en 
-dat van de afdeeling ,,contr6le" van 's Rijks 
.Munt. 

12. Bij aanmuntingen voor particulieren 
bedraagt het muntloon voor: 

a. dukaten . .- . . f 9.- per KG. werks; 
b. 10-guldenstukken ,, 5.- ,, 
c. 5.guldenstukken : 
_f 10.- per K.G. werks voor hoeveelheden 

tot 500 K.G.; 
f 9.- per K.G. werks voor hoeveelheden 

grooter dan 500 K.G. tot 1000 K.G.; 
f 8.- per K.G. werks voor hoeveelheden 

_grooter dan 1000 K.G. tot 2000 K.G.; 
J 1.- per K.G .. werks voor hoeveelheden 

-grooter dan 2000 K.G. tot 3000 K.G._; 
f_ 6.- per K.G. werks voor hoeveelheden 

grooter dan 3000 K.G. 
lp het muntloon zijn begrepen de kosten van 

;het metaal tot bijzet benoodigd en van de ".0r• 
·;pakking in zakken. 
" De verschuldigde bedragen moeten v66r 
.den aanv;mg van den muntslag bij den munt
~meester worden gestort. 

;.1 :J. Bjj aanmuntingen ten behoeve van de 

kolonien worden de volgende muntloonen aan 
het Rijk vergoed : 

a. voor gouden _ munten de in het vorig 
artikel vastgestelde bedragen per K.G. werks; 

. b. voor: 

1. Rijksdaalders . 
2. Guldens ... 
3. Halve guldens 

per K.G. werks; 
.J0.80 

1.-
1.45 

4. 25-centstukken of ¼-guldens 
Curai:ao ..•..•...••• 2 25 

5. 10-centstukken of 1/ 10-guldens 
Curafao . . _ . . . • • • • • 3.75 

6. 5-centstukken Nedei:land . 0.60 
7. 21/2· " 0.40 
8. 1· 0.60 
~~~ 1.-

10. ¼-guldens Nederlandsch-Indie. 2.45 
11. 1fio· 3.80 
12. 5-centstukken 0. 75 
.13. 2½· ,, 0.23 
14. 1- 0.43 
15. ½· 0.78 
V oor het geval, dat het voor den muntslag 

van nikkelen, bronzen of koperen pasmunt 
benoodigd metaal van 's Rijks Munt geleverd 
wordt in den vorm van ingetrokken specie of in 
anderen vorm_ dan hetzij van bladen of reepen 
van de vereischte samenstelling, hetzij van 
muntplaatjes,. bedragen de muntloonen per 
Kilogram wer)i:s voor : 

-5-centstukken Nederland ./2.-
1.30 
1.80 

½- 3.-
5~ Nederlandsch-Indie 2.25 
2½- 0.50 
1- 1.10 
¼ 1.ffi 
V.oor het geval, dat het koper, benoodigd 

voor den muntslag van koperen pasmunt voor 
Nederlandsck-Indie aan 's Rijks Munt geleverd 
wordt in den vorm van muntplaatjes, bedragen 
de loonen per kilogram werks voor : 

2½-centstukken . f0.06 
1- . . . . . . . . . 0.15 
½· . . . . . . . . . 0.30 
14. In de in het vorig artikel vastgestelde 

muntloonen zijn begrepen: 
a. voor de gouden specien de kosten -van 

het metaal tot bijzet benoodigd en van de ver-
pakking in zakken ; _ 

b. voor de zilveren specien en voor de 
Nederlandsche 5-centstukken de kosteh der 
verpakking in zakkeri ; 

c. yoor de overige nikkelen specien en voor 
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de bronzen en koperen specien de kosten der 
verpakking in vaten met een grooten zak, in
houde~de ten minste f 2000.- nominaal vo<ir 
de nikkelen specien en f 400.- nominaal voor 
de bronzen en koperen specien. 

15. Verschillen tusschen het wettelijk en 
het werkelijk gewicht en gehalte der ten be-
hoeve van de kolonien vervaardigde en afge
leverde munten komen ten bate of ten laste 
van het Rijk. 

16. Voor het uitvoeren .van muntingen 
voor rekening van buitenlandsche Regeeringen 
is Onze bijzondere machtiging noodig. 

De voorwaarqen, waaronder eene zoodanige 
munting kan worden ondernomen, wor'cien door 
Ons in elk bijzonder geval vastgesteld. 

II. Stempfls en m~dailles. 

17. Aanvragen tpt .het doen vervaardigen 
van medaillestempels of afslagen daarvan 
moeten gericht worclen tot den muntmeester. 
Zij moeten vergezeld zijn, voor zoover het de 
vervaardiging van medaillestempels betreft, 
van de daartoe vereischte moclellen in geschik
ten vorm, ter beoordeeling van den muntmeester 
en voor zoover het de vervaardiging van af
slagen betreft, van de hiertoe· te gebruiken 
stempels, tenzij een afslag verlangd wordt van 
een der Rijksstempels, welke tot dit doe! be
schik baar zijn gesteld. 

18. Het gehalte van gouden medailles be
draagt 0,983 fijn, van zil veren me.dailies 0,985 
fijn, met ruimten respectievelijk van 0,001 en 
0,002, zoo onder als boven de genoemde gehalten. 

19. Voor het maken van afslagen van 
medaillestempels, eigendom zijnde van den 
besteller, wordt een loon geheve~, berekend 
naar het volgende tarief : 

Voor 
penningen Goud. 

Zilver en Brons 
groot in van elke bestelling. rniddellijn. 

Voor -

m.iH. Per stuk. het eerstc Daarboven 
25-tal per stuk. 

per stnk. 

71-80 flu.- f 3,50 f 2.90 
66-70 13.- 2,80 2.50. 
61-65 10.50 2.60 .2.30 
56-60 9.- 2.40 2.10 
51-55 7.50 2.20 1.80 
46-50 6.- 2.- 1.50 
41-45 4.75 1.80 1.40 
36-40 3.50 1.60 1.10 
31-35 3.- 1.40 0 l-5 
26-30 2.50 1.20 0.70 
21-25 2.- 1.- 0.50 

daarondcr 1.50 0.75 0.30 

Voor het inaken van afslagen van daartoe 
beschikbaar gestelde Rijksstempels wordt het 
bovenstaand ·•Joonta_rief met 21i% verhoogd. 

Met afwijking in zooverre van het bepaalde 
in artikel 17, is Onze Minister van Financien 
gemachtigd den verkpop van afslagen van 
Rijksstempels aan derden op te dragen, mits 
deze aan ,de door of namens Onzen voornoem
den Minister voor · ieder geval te stelien voor
waarden voldoen. A.an de met dien verkoop 
beli!ste personen of firma's kan door_ Onzen 
Minister eene korting warden toegestaan van 
ten hoogste 25 percent over het volgens dit 
artikel bepaal,de loon voor het niaken val\ cle 
door hnnne tusschenkomst verkochte afslagen. 

20. Voor het niaken van medaillestempels 
wordt een loon geheven IJerekend naar ,het 
volgende tarief : 
Middel!ijn m:M. 

71-80 
61-70 
51-60 
41-50 
31-40 
2[-30 
daaronder . 

. /250.-
225.-
200.-
175.-
150.--
125.-
100.-

Indien de muntmeester van oordeel is, dat 
in bijzondere gevallen deze loonen te laag zijn, 
kunnen zij op zijn voorstel door Onzen Mi
nister van Financien in die gevallen worden 
verhoogd. 

Den b,elanghebbende wordt hiervan vooraf 
kennis gegeven. 

21. Voor de draagpenningen wordt het 
loon berekend naar de middellijn der naast 
grootere soort in het tarief voor, afsl!igen ge
noemd. 

Voor stempels of afslagen, wellrn van clen 
ronden vorm afwijken, warden de loonen be
rekend naar het oppervlak, zooveel mogelijk 
in overeenstemmirig met de tarieven in. de 
artikelen 19 en 20 genoemd. 

Verpakkingskosten komen _voor rekening 
van clen besteller. 

22. Van · elken medaillestempel, die aan 
's Rijks Munt w_ordt. vervaardigd of voor de 
eerste maal afgeslagen, worden 2 afslagen in 
brons boven het bestelde aantal genomen, be'. 
stemd voor Rijksverzamelingen. 

Deze afslagen komen ten laste, van den be
steller. 

23. Behalve het volgens tarief, in art. 19 
genoemd, verschuldigde loon, wordt het edel 
metaal, ,in de- medailles :vervat, in rekening 
gebracht tegen een prijs, welke telken jare in 
de maand Decem_ber cloor Onzen Mipister van 
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]!'inancien wordt vastgesteld. Indien tegelijker
tijd meerdere afslagen van een medaillestempel 
worden vervaardigd, wordt het gemiddeld ge
wicht van die afslagen gerekend het _wei•kelijk 
gewicht van elke medaille te zijn;· ··:rrijzen 
van edel metaal worden tot een veelvoud van 
f 0.10 naar boven afgerond. 

V oor bronzen medailles zijn de kosten van het 
metaal in het tarief voor de afslagen begrepen. 

24. Alle aan 's Rijks Munt vervaardigde 
medaillestempels en afslagen worden voorzien 
van het muntteeken der muntspecien. , 

25. De bepalingen der artikelen 17-24 
gelden eveneens ten· aanzien van de vervaar
diging van medaillestempels of afslagen daar
van voor rekiming van de kolonien. 

Bij de vervaardiging van muntstempels naar 
nieuwe modellen voor rekening van de kolonien 
wordt aan het Rijk een loon vergoed, berekend 
naar de bepalingen der artikelen 20 en 21. 

26. Yoor bet vervaardigen van muntstem
pels voor rekening van buitenlandsche Regee
ringen is Onze bijzondere machtiging noodig: 

De voorwaarden, waaronder zoodanige arbeid 
kan geschieden, worden door Ons in elk 
bijzonder geval vastgesteld. 

27. Ons besluit van 19 December 1901 
(Staafsblad n°. 271), zooals dat is gewijzigd 
laatstelijk bij Ons besluit van 7 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 202), wordt ingetrokken. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en van de Staatscottrant, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Ministers van Financien ·en van Kolo
nien zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscottrant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 20,ten Januari 1911l. 
(get.) WILHELMINA. 

De j}Jinister van Financiiin, (get.) KOLKMAN, 

De Minister van KolOJlien, 
(qet.) DE W AAL MALEFIJT, 

( Uitge_q. 28 Jan. 1913.) 

20 Januari 1913. BESLUIT, nopens het beroep, 
ingesteld door de vereeniging ,,Comite 
voor Katholieke Actie" te :Roe1·mo11d, tegen 
de beslissing van den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Maastricht, op haar verzoek om plaatsing 
van de inrichting der vereeniging op· de 
lijst, bedoeld in artikel 4, § 2, der wet tot 
regeling van de personeele beiasting. S. 36. 

- WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het 'beroep, ingesteld door 
de vereclliging ,,Cornite voor'katholieke Actie" 
te Roe1·mond, tegen de beslissing van den di
recteur tier di recte belastingen, in voe.rrech ten 
en accijnzen te Maasli·icht, van 30 Januari 1912, 
n°. 5174, op haar verzoek om plaatsing van de 
inrichting der vereeniging op de lijst, bedoeld 
in artikel 4, § 2, der wet van 16 -April 1896 
(Staatsblad n °. i2) tot regeling van de perso
neele belasting ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bes tu ur, gehoord, ad vies van 17 
Juli 1912, n°. 168; 

Op de voordrach·t van Onzen Minister van 
Financien van 15 Januari 1913, no. 54, afdee
ling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat nadat de plaatsing op de 
lijst was aangevraagd, de directeur, in overeen
stemming met het gevoelen van den ontvan
ger en van den inspecteur, bij bovengemelde 
beslissing de plaatsing op de lijst heeft ge
weigerd, uit . overweging, dat blijkens artikel 
2 harer statuten de vereeniging o. a. ten doel 
heeft bet beschikbaar stellen vaq een gebouw 
voor Roomsch-Katholieke vereenigingen en in
stellingen ; dat daargelaten de vraag, of de 
vereenigingen en instellingen, aan welke het 
medegebruik van het gebouw wordt verleend, 
ten algemeenen nntte· we.rkzaam zijn, de in
richting in• geen geval uitslujtend door de ver
eeniging ten algemeenen nutte wordt gebezigd; 
dat reeds op grond hiervan de plaatsing op 
de lijst niet kan geschieden en het mitsdien 
niet noodig is te onderzoeken, of overigens 
termen tot inwilliging van het verzoek zouden 
bestaan ;' 

dat van de beslissing des directeurs het Be
stuur der vereeniging bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende o. a dat zij het.gebouw, 
genaamd het S_int-Ohristoffelhuis, bestaande 
uit een v66r- of hoofdgebouw aan de Lin
danusstraat, en eene daarachter gelegen groote 
vergaderzaal, uitsluitend in gebruik afstaat aan 
met name gen0emde vereenigingeu, die alle 
rechtspersoonlijkheid bezitt'en en elk het uit
sluitend gebruik ,hebben van eene of meer za
len van het v66r- of hoofdgebouw; dat de be
schikking des directeurs moet berusten -op de 
omstandigheid, dat de groote vergaderzaal en
kele malen is gebezigd voor bijeenkomsten van 
bedoelde vereenigingen uitgaande, waarbij aan 
het publiek tegen betaling van meer dan 20 
cent per persoon toegang is verleend geworden ; 
dat echter krachtens artikel 4, § 1, der wet tot 
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regeling van _de personeele belasting niet alleen 
wegens het gebruik · van geheele perceelen, 
maar ook van gedeelten van perceelen, uit
sluitend als inrichtin~g!-tot algemeen nut, geene 
belasting naar den .eersten, tweed·en en derden 
grondslag wordt geheven en mitsdien het v66r
of hoofdgebouw, waarin nimmer eenige vobr 
het publiek toegankelijke bijeenkomst is of 
wordt gehouden, vermits-dit hoofdgebouw uit
sluitend dient en gebruikt wo1·dt tot huisves-

. ting der genoemde vereenigingen, in ieder ge
val door de overwegi_ngen, waar·op het be
streden besluit steunt, niet wordt getroffen, 
<loch op de lijst geplaatst had moeten 
worden; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 2 harer 
statuten de vereeniging ten doel heeft door het 
stichten en beschikbaar stellen van e.in gebouw 
voor Roomsch-Katholieke vereenigingen en in
stellingen, door het beleggen van openbare 
vergaderingen, door het geven van openbare 
lessen, door het verspreiden ·van boeken en 
geschriften en door andere geoorloofde midde
len, het openbaar Katholiek leven te Roermond 
te bevorderen ; 

dat deze omschrijving van het doel niets be
slist omtrent de vraag of de inrichting der ver
eeniging al dan niet kan worden aangemerkt 
als eene tot algemeen nut in den zin der wet 
op de personeele belasting, zoodat de werking 
der vereeniging moet worden afgeleid uit den 
£eitelijken- toestand; dat deze van <lien aard is, 

·dat het gebouw der vereeniging beschikbaar 
wordt gesteld voor verscheidene vakvereeni
gingen, welke in hoofdzaak bwordering van 
de economische belangen der leden beoogen ; 

· dat onder de~e omstnndigheden de inrich
ting der vereeniging niet geacht kan worden 
te zijn eene tot algemeen nut in den zin der 
wet op de personeele belasting ; 

Gezien meergenoemde wet, 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit beslnit, dat in het Staats
blad en tegelijk met zijn rapport in de 8taats
courant zal worden geplaatst', en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor· de Geschillen van 
Bestuur. 

's Gravenhage, den 20sten ·Januari 1911l: 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Minister van Financie.n, (.qet.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 11 Fehr. 1913.) 

20 Januari 1913. BEsLUIT, houdende bepaling 
van de tijdstippen, waarop de Steenhouwers
wet (wet van· ·7 October 1911, Staqt~blad 
n•. 315) zal in werking treden. S. 37. 

Bij deze wet is bepaald dat de Steenhou wers
wet, met uitzondering van de artikelen 2 en 
4, in werking zal trede)J. op 1 Maart 1913 en 
dat de artikelen 2 en 4 in werking zullen 
treden op 1 ·Mei 1913. 

20 J anuai·i 1913. BESLUIT, tot vaststelling 
van een • algemeenen maatregel van be
stuur, als--bedoeld bij artikel 6; eerste lid, 
en. 9, vierde lid, der Steenhomverswet 
(Wet van 7 October 1911,· Staatsblad 
n°. 315). S. 38. 

WIJ WLLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Ji1li 
1912, n°. 1690, afd. Arbeid; 

Gezien de artikelen 6, eerste lid, en 9, viercle 
lid, der Steenhouwerswet (Wet van 7 October 
1911, Maatsblad n°. 315)·; 

Den Raad van State gchoord (a,lvies-van 13 
Augustus 1912, n•. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden :Minister van 16 Januari 191'3;n°. l93, 
afd. Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan· de navol
gende bepalingen vast_ te stellen: 

§ 1. Algemeene. bepalingen. 

Art. 1, 1. In <lit be~luit wordt verstaan . . 
onder: 

a. we,·kplaalsen: zoowel open als besloten 
ruimten. waar steenhouwersarbeid in den zin 
der Steenhouwerswet wordt verricht; 

b. werklokalen: aan alle zijden besloten lo
kalen, waarin steenhouwersarbeid in den zin_ 
der Steenhonwerswet wordt verricht, en waar
va·n de wanden,· de zoldering of het clak geen 
andere opening-en hebben clan die, welke dien_en 
voor luchtverversching of voor afvoer van 
gassen, dampen of stof en dezulke, welke met 
deuren, luiken of ramen kunnen worden ge
sloten, zoomede lokalen, waarin vorenbedoelde 
arlieid wordt verricht, en die aan eene zijcle 
voor minder clan vi'lr _vijfden open zijn en van 
een dak zijn voorzien ; 
- c. /oodsen: lokalen, waarin steenhouwers
arbeid in den zin der Stecnhouwerswet wordt 
verricht, die aan eene zijde ten minste voor 
·vier vijfden open zijn en van een ·aak zijn 
voorzien. 

2. Werkplaatsen, welke met elkaar in ge-
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meenschap staau en waar ten behoeve van de
zelfde onderneming steenhouwersarbeid wordt 
verricht, worden als eene werkplaats beschouwd. 

_ § 2. Eisch/J'/1,, waaraan lokalen ingevolge artikel 6, 
eer ste lid, onder I, der Steenhomver swef 

rnoefen voldoen. 

2. 1. Een werklokaal moet voor elken 
arbeider een vrije luchtruimte hebben van ten 
minste 20 M". 

2. Bij de berekening van de vrije luchtruimte 
worden gedeelten van het lokaal, waar dehoog
te minder dan 3.50 M. bedraagt, niet in reke
ning gebracht. 

3. De gedeelten van een werklokaal, waar 
steenhouwersarbeid wordt verricht, moeten ten 
minste 3.50 M. hoog zijn. 

3. 1. Een werklokaal moet voor elken 
arbeider een· vloeroppervlakte hebben van ten 
minste 4 M2• 

·2. Bij de berekening van de vloero})per
vlakte worden_ gep.eelten van het lokaal, waar 
<le hoogte minder dan 3.50 M. bedraagt, niet 
in rekening gebracht. 

4. 1. Het dak, dat een werklokaal of een·e 
loods begrenst, moet beschoten zijn, tenzij het 
waterdicht is. 

2. De zoldering, die een werklokaal begrenst, 
moet, indien de bovengelegen verdieping als 
werkplaats, woning of bergplaats wordt ge
bruikt, water- en stofdicht zijn. 

.5. · 1. In een werklokaal moet op doel
matige wijze voor voldoenden toevoer van ver
sche lucht en afvoer van ve_rontreinigde lucht 
onder vermijding ;an· hinderlijken t6c~t wor-
den zorg gedragen. · 

2. In -ieder geval moet daartoe de gezamen
lijke oppervlakte van de openingen, welke 
rechtstreeksche g(lmeenschap met de buiten
lucht kunnen geven, ten minste 15 dl\'12 per 
arbeider en ten minste 3 M 2 in totaal bedragen, 
terwijl daarvan een gezamenlijke oppervlakte 

·van ten minste 5 dM2 per arbeider en van l;en 
minste I M2 in totaal tusschen den aanvang en 
het einde van den dagelijkschen werktijd niet 
mag zijn afgesloten. -

6. 1. Een werklokaal en eene loods moeten 
op alle plaatsen, waar gewerkt wordt, vol
<loende zijn verlicht. 

2. In ieder geval moet daartoe : 
a. de gezamenlijke oppervlakte der lichtope

ningen van een werklokaal, welke bij gesloten 
deuren direct daglicht toelaten, ten minste 
een zesde van de vloeroppervlakte Ji.edragen; 

b. de afstand van de plaats, waar een steen
houwer arbeid verricht, tot.de dichtstbijzijnde 

lichtopening, niet grooter zijn dan 6.M., tenzij 
_door inrichtingen in de zolderirig of het dak 
voldoende. daglicht toetreedt tot de plaats, waar 
gewerkt wordt. 

7. De vloer en de wanden van een werk
lokaal moeten ;;oodanig zijn, dat zij behoor
lijk rein gehouden lmnnen worden. 

8. 1. De vloer _ van eepe loods moet voor 
elken arbeider een oppervlakte hebben van ten 
minste 3.50 n-l2. 

2. Bij de berekening van· de vloeroppervlakte -
worden gedeelten van eene loods, waar de 
hoogte minder dan 3 M. ~edraagt, niet in reke
ning gebraeht. 

§ s: Voorschriften, waai·aan ingevolge artikel 6, 
eerste lid, onde,· II, der Steenhomvers1cet 

rnoet worden voldaan. 

9. 1. Voor p.ersonen, die steenhouwers
arbeid verrichten, moet in de onmiddellijke na
bijheid van de werkplaats een doelmatig in
gericht en behoorlijk geventileerd, verlicht, 
zindelijk geh0uden en in het koude j aargetijde 
voldoend verwarmd schaftlokaal gedurende de 
ruettijden beschikbaar en toegankelijk zijn. Het 
schaftlokaal mag niet tevens als werklokaal of 
als bergplaats worden gebruikt. J\'Iaatregelen 
moeten zijn getroffen, opdat stof van het 
werklokaal niet in het schaftlokaal doordringe. 

2. Een s~haftlokaal moet voo_r elken per~oon, 
voor wien het bestemd is, een vloeroppervlakte 
hebben van te_n minste l¼ M2 en een vrije 
luchtruimte van ten minste 3½ M3 • Zulk een 
lokaal moet behoorlijke zitgelegenheid_ aanbie
den voor alle ·daarin vertoevende personen. 

3._ Het eerste en het tweede lid zijn niet van 
toepassing ten aanzien van personen, voor wie 
de regeling der werktijde_n of andere omstan
digheden van plaatselijken aard het mogelijk 
maken, dat zij de schafttijd.en doorbrengen in 
hunne woning of in eene andere doelmatige 
lokaliteit, waar geen sterke drank verstrekt 
wordt en welke voor hen kosteloos en zonder 
verplichting tot het maken van vertering toe
gai:tkelijk is. 

10. 1. Hij eene werkplaats, moet een vol
doend aantal urinoirs beschikbaar zijn en· 
een zoodanig aantal privaten, dat voor ten 
hoogste :25 personen, die steenhouwersarbeid 
verrichten, een afzonderlijk privaat aanwezig is. 

2. De privaten en urinoirs moeten zoodanig 
zijn geplaatst en worden onderhouden, dat zij 
voor de in het eerste lid bedoelde personen 
gedurende hun verblijf in de werkplaats be
hoorlijk te bereiken zijn, 

3. Ieder privaat moet doelmatig geplaatst 



59 20 J A N U A R I. 1913 

en ingericht zijn. Het moet goed rein kunnen 
worden gehouden, voldoende zijn geventileerd 
en verlicht. Het moet overdekt zijn, en zoo
danig z1jn afgeschoten, dat het bij gebruik be
hoorlijke afzondering waarborgt. " 

4. De privaten en urinoirs mogen - tenzij 
het waterclosets, urinoirs met waterspoeling 
of daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, 
die geen stank ve~spreiden - niet in directe 
verbinding staan met een werklokaal. De 
portalen of gangen, waardoor de pri'vaten van 
werklokalen gescheiden zijn, · moeten geventi
leerd worden, zoodanig, dat geen stank in die 
lokalen· waarneembaar is. 

5. Onder watercloset wordt verstaan eeu 
privaat, voorzien van een goed werkende door
spoelinrichtiug, waarbij eeu voldoend krachtige 
waterstroom toevloeit, welke de faecalien uit 
_den trechter wegspoelt en waarbij de afvoer
pijp zoodanig is gevormd, dat daarin water 
blijft staan, dat een afsluiting tegen stank vormt. 

11. 1. Bij eene werkplaats, waarvan een of 
meer wer!dokalen dee! uitmaken, moet een open 
terrein beschikbaar zijn, waarvan het·voor den 
arbeid beschikbare dee! een oppervlakte moet 
hebb!)n Yan ten minste 3 M2• voor iederen per
soon, die in de werkplaats steenhouwersarbeid 
verricht, en van ten minste 10 M 2• in totaal. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten 
aanzien van werkplaatsen, waar uitsluitend 
marmer wordt bewerkt. Overigens -wordt bij 
de berekening van de opperv lakte van het open 
te.rrein geen rekening gehouden met personen, 
die marmer bewerken. 

12. De vloer van een werklokaal of van 
eene loods moet z66danig zijn · ingericht, dat 
water behoorlijk kan afv!oeien. Op 'het in 
artikel 11 bedoelde terrein moet water niet 
kunnen blijven staan. 

13. Het bepaalde in deze paragraaf is niet 
van toepassihg, indien kennelijk korter· dan 
twee weken in de werkplaats steenhouwers
arbeid zal ·worden verricht. 

~ 4. Voorschriften, welke ingevolge artikel 6, eerste 
lid, onder III, der Steenhoiuoer swet nioeten 

worden na_qeleefd. 

14. Wanneer de weersgesteldheid en-· de 
aard van ·het werk zulks toelaten, moet aan 
een steenhouwer, die andere steen dan marmer 
bewerkt, worden vergund, zijn arbeid te ver
richten op het ir: artikel 11 bedoelde terrein.' 

15. Wanneer steenhouwersarbeid wordt 
verricht, hetzij op het · in artikel -11 bedoeld 
terrein, hetzij buiten · dat terrein in de open 
!ucht, moet de steenhouwer door doe!matige 

schermen, daken of wanden tegen hinderlijke 
weersinvloeden zijn beschut; 

16. Eene· werkplaats me·t aanhoorigheden 
moet vrij·van grondwater, zindelijk en behoor
lijk vrij van stof worden gehouden. 

17. Privaten en· urinoirs moeten zindelijk 
worden gehouden. 

18. · 1. De vloer van een werklokaal moet 
des W oensdags en op den· !aatsten werk
dag der week of zooveel vaker, als noodig ·is, 
na af!oop van den dagelijkschen werktijd wor
den gereinigd van stof, gruis en ander steen
afval. Vooraf moet ter voorkoming van stof
verspreiding een voldoende hoeveelheid water 
worden gesprenkeld. 

2. De wanden van een werklokaal moeten 
op den laatsten werkd.ag der week van stof 
worden gereinigd. Bij deze reiniging rnoet 
stofverspreiding, zooveel mogelijk door be- · 
vochtiging, verrneden worden. 

19. De wanden en de zoldering van een 
werklokaal moeten ten minste eenmaal in 
de 15 maariden behoorlijk worden gewit, afge
wasschen of op andere wijze gereinigd. 

20. Zoolang de vloer, de wanden of de 
zoldering van een werklokaal worden gereinigd, 
mag in het lokaal geen bedrijfsarbeid worden 
verricht. 

21. Tegen verontreiniging van de werk
plaats door ."spuwen moeten doelmatige voor
zorgsmaatregelen zijn genomen; zoo noodig 
moeten doelmatige spuwbakken aanwezig zijn. 

22. In eene werkplaats. waarin kennelijk 
!anger dan twee weken steenhouwersarbeid 
zal worden verricht; moet voor elke 5 of min
der arbeiders, die daar plegen te werken, ten 
minste een doelmatig gelegen en ingerichte 
waschplaats beschikbaar zijn. 

23. Voor de kleederen, :welke door per
sonen, _die in een werklokaal steenhou wersar
beid verrichteri, afgelegd, verwisseld of bij hun 
arbeid gebruikt worden, rnoeten doelmatige 
bergp!aatsen ·beschikbaar zijn. 

24. 1. De afstand tusschen de zwaarte
punten van twee niet nit marmer bestaande 
werkstukken, waaraan verschillende personen 
gelijktijdig steenhouwersarbeid verrichtlln, moet 
bedragen: 

a. ten minste 2 M., indien een der beide 
werkstukken of beide werkstukken uit zand
steen bestaan ; 

b. ten minste 1.50 M., indien beide werk
stukken uit andere steen dan zandsteen -be
staan; 

2. De afstand tusschen de beitels, gebruikt 
door personen, die aan verschillende werkstuk-
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ken steenhonwersarbeid verrichten, moet ten 
minste 0.70 M. bedrag!3n. 

3. De ilfstand tnsscben de beitels, gebrnikt 
door personen, die aan hetzelfde werkstnk 
steenhonwersarbeid verricbten, moet bedragen: 

a. ten minste 1.50 M. bi,i het bewerken van 
zandsteen, 

b. ten minste 1 M. bij hef bewerken van 
andere steen dan zandsteen, behalve wanneer 
de arbeid bestaat in het beitelen van letters of 
cijfers. 

25. Bij droge weersgesteldheid moet de 
vloer in werklokalen en loodsen voldoende 
worden vochtig gehouden. 

26. 1. Bentheimer, Gildebanser, Oberkirch
ner, Tentobtirger, Triersche, Bollendorfilr, 
Medarder, Manlbrunner, Pilsener, La Rochette, 
Udelfanger, Borner en andere steen, waarin 
water doordringt, zonder dat dit bij het be
werken ernstigen hinder oplevert; mag niet 
warden bewerkt, tenzij: 

a. bet in bewerking zijnde deel doelmatig 
wordt vochtig gehonden, 
· b. de temperatnnr der lucbt in de onmid
dellijke nabijheid van het werkstuk niet lager 
is dan 1° Celsius. 

2. Voor iederen persoon, die aan steen, als 
in het eerste lid bedoeld, steenhonwersarbeid 
verricht, moet een emmer beschikbaar zijn, 
welke, met water gevnld, tijde;s de bewerking 
bij het werkstnk moet aanwezig zijn. In zijne 
nabijheid moet eene doelmatige gelegenheid 
aanwezig zijn om den emmer met water te 
vullen. 

27. Voor het verwijderen van stof en 
splinters van het werkstnk, moet iedere steen
honwer de bescbikking hebben over een doel
matigen schnier. · · 

28. Indien bjj het verrichten van steen
honwersarbeid door bet gebruik van werktni
gen of gereedschap gevaar bestaat,. dat de ar'. 
beiders worden getroffen door afvliegendo von
ken, splinters en schilfers, moeten zij daartegen 
doelmatig zijn beveiligd. 

29. Gereedschap, dat bij het .verrichten 
van steenhonwersarbeid gevaar kan veroor
zaken, moet in goeden staat van onderhond 
verkeeren. 

30. Op eene hijschkraan of antler hefwerk
tnig, in eene werkplaats in gebruik, moet 
het ·veilig maximum hefvermogen duidelijk 
vermeld staan. 

31. 1. Rijechkranen, lieren en andere hef
werktuigen, in eene werkplaats in gebrnik, 
alsmede hunne onderdeelen en hun toebehoo
ren, moeten steeds in goeden staat van onder-

bond verkeeren en z66danig zijn ingericht, op
gesteld en beschnt, dat zij zoo min mog'elijk 
gevaar opleveren. 

2. Bij het ophijschen van lasten m6et·door 
pal en palrad of op andere doelmatige wijze 
het onverhoeds neerdalen worden voorkomen. 

3. Bij het neerlaten van lasten moet · door· 
een doelmatige, goedwerkende rem of andere 
inrichting de snelbeid knnnen worden geregeld 
en moet·onmiddellijk stilzetten steeds mogelijk 
zijn, terwijl de zwengel niet mede mag ron4-
draaien, <loch moet zijn afgenomen of ontkop
_peld. 

32. Zoci'' dikwi,iii zulks ter waarb~rging · 
van een veilig gebruik noodig is, moeten bijsch
kettingen en kettingstroppen, in eene werk
plaats in gebrni_k, worden nitgegloeid en moeten 
deze, zoomede stalen en andere hijschkabels, 
op eene voldoende trekkracbt worden beproefd 
door een bevoegd deskundige 

33. In eene werkplaats moeten ter plaatse, 
waar gevaar bestaat voor het getroffen worden 
door valleride -voorwerpen, daartegen afdoende 
maatregelen warden getroffen. 

34. Indier. bij het verdchten van stecnhon
wersarbeid zware stukken moeten verplaatst of 
gekanteld worden, moeten hiertoe doelmatige 
werktuigen en gereedschappen bescbikbaar zijn. 

35. In eene werkplaats moeten de minder 
dan 1.80 M. van den werkvloer verwijderde 
gevaar veroorzakende deelen van werktnigen 
doelmatig zijn beschnt. 

36. Indien in eene werkplaats een kracht
werktnig aanwezig is, moet het zoodanig zijn 
ingericht of van eene zooclanige inrichting zijn 
voorzien, dat' het in gang brengen en het tor
nen zonder gevaar kan geschieden. 

37. Indien in een lokaal van eene werkplaats 
een werktnig aanwezig is, dat van eene plaats 
buiten · dat ·1okaal in beweging kan worden 
gebracbt, moet telkens onmiddellijk v66r het 
op die wijze in beweging brengen van dat 
werktuig een sein warden gegeven, dat dni
delijk 1s te hooren ter plaatse, waar zich dat 
werktuig bevindt. 

38. Indien een krachtwerktuig wordt bediend 
door een daarmede in het bijzonder belast per
soon en het een werktuig aandrijft, staande in 
de werkplaats bniten het lolrnal, waarin zich 
dat krachtwerktuig bevindt, moet vanaf de 
plaats, waar zich het aangedreven werktnig 
bevindt, een sein gegeven kunnen worden aan 
den bedieuenden persoon om bet aandrijvende 
krachtwerktnig onmiddellijk te stoppen. 

39. Indien in eene werkplaats een werktnig 
aanwezig is, dat door een krachtwerktuig in 
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beweging kan worc.len gebracht, moet het van 
zoodanige inrichting 7.ijn voorzien, dat het on
afhankelijk van het krachtwerktuig. ve.il'ig en 
met zekerheid kan s~ilgezet en niet dan opzet
telijk weer in gang gebracht worden, tenzij: 

a. het werktuig door een uitsluitend voor 
het bewegen van dat werktuig ingericht kracht
werktuig in beweging kan worden gebracht en 
dit vanaf ·de plaats, waar de bedienende per-
soon zijn work verricht, onmiddellijk kan wor
den stopgezet, of -

b. het ·werktuig zoodanig is opgesteld, inge
richt of beveiligd, dat het bij gewoon gebruik 
geen gevaar oplevert, in welk geval echter 
nimmer berstellingen of andere gevaar ver
oorzakende werkzaa_mheden aun b,et in gang 
zijnde werktuig mogen _geschieden.:, _ 

40. In ee~e werkplaats -moeten d~ do~rgan·-· 
gen tusschen de werktuigen en de standplaat
sen der arbeiders bij werktuigen voldoende 
breed zijn en vrij gehouden worden van alles, 
wat voor het verkeer gevaar kan veroorzaken. 

41. .Aan hen, die steenhouwersarbeid ver
richten, moet goed drinkwater op doelmatige 
wijze en in voldoende hoeveelheid kosteloos 
worden versterkt. 

42. 1. Voor steenhouwersarbeid mag geen 
gebruik gemaakt worden van: 

a. een bouchardhame,, die zwaardei- is dan 
3.25 K.G.; 

b. een steenhouwersgrendel. 
2. Het eerste lid onder a is niet van toe

passing bij bet ,bewerken van graniet. 
43. In eene werkpla!lts moet voor allen, die 

aldaar steenhouwersarbeid plegen te verrichten, 
gelegenheid zijn dien· arbeid te verrichten, 

a. tusschen 1 November en 1 Mei, in een 
werklokaal, dat aan alle zijden besloten is. 

b. tusschen 1 Mei en 1 November in een 
~erklokaal of in eene loods, die aan een_e lange 
zijde ten minste voor vier vijfden open is, 

tenzij in ds werkplaats kennelijk korter dan 
twee weken · steenhou wersarbeid zal worden 
verricht, in welk geval zoo noodig een_e liiods 
als vorenbedoeld aanwezig en beschikbaar moet 
zijn, waar zij dien arbeid kunnen verrichten. 

§ 5. Vo01·scliriften, waaraan ingevolge m·tikel 9, 
· vie,·de lid, de,· Steenhouwerswet, in eene beeld-

houwers,~erkplaats ,noef worden voldaai,. 

44. _De voorschriften, bedoeld in den slotzin 
van bet vierde lid van ar-tikel 9 der Steenhou
werswet, zijn ·de volgende : 

I. een arbeider, die den_ leeftijd van 17 jaren: 
heeft. bereikt, mag. niet !anger arbeid verrich
ten dan gedurende tien uren ·per etmaal; 

II. een arbeider, die den leeftijd van 17 jaren 
nog niet heeft bereikt, mag -niet !anger arbeid 
verrichten dan gedurende: 

a. negen uren per etmaal, binnen twee·jaar 
na den dag, bedoeld in het eerste lid van ar
tikel 33· der Steenhouwerswet ; 

b. acht uren per etmaal na verloop van den 
onder a bedoelden tijd ; 

III. een arb_eider mag geen arbeid Yerrich
ten v66r des voormiddags 6 uur en na des 
namiddags 7 uur: 

IV. ,le arbeidstijd van een arbeider mdet 
telkens na verloop van ten hoogste vijf uren 
worden afgewisseld door cen rusttijd van ten. 
minste een half mu. 

§ 6. Slotbepalin,qen. 
,,_ ,i, ,-. 

45. Het districtsboofd der arbeidsinspectie 
is bevoegd tot het geven van nadere schrifte
lijke voorschriften, betreffende de wijze van 
uitvoering van bet bepaalde in de artikelen 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 12, 15 tot en. met 23, 25 tot en 
met 41 en 43. 

46. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van ,,Steenhouwersbesluit". 

41. 1. Dit besluit tree1t in werking op den 
lsten Maart 1913. 

2. Echter bUjft to_t 1 Juli 1914 buiten werking 
het bepaalde in artikel 42. 

Onze Mlnister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afsc_hrift zal worden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 20sten Januari 1913. 

(get.) WILHELl\'llN .A. 

De Min. v~n Landbo-uw, Nijverheid en Handel, 
(get.) .A, S. TAU-I.A.. 

(Uitgeg. 28 Jan. 1913.) 

20 Jaimari 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van_ Marine tot vaststelling van 
voorschriften betreffende vergunningen tot 
uitoefening van zeevaart aan zeemilicie_ns
verlofgangers. 

§ 1. 1. Het verleenen _van vergunning aan 
zeemiliciens-verlofgangers tot uitoefening van 
de buitenlandsche zeevaart of van de zeevis
scherij buitenslands onder N ederlandsche of 
onder vreemde vlag aan zeemiliciens-verlof
gangArs geschiedt in gewone tijden door de 
Commissarissen der Koningin in de provincien, 
behalve in de gevallen; waarin met de uit
oefening van zeevaart of zeevisscherij vestiging 
buitenslands gepaard gaat. 
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2. In· zoodanige gevallen verblijft de beslis
sing 'op het ter zake gedaan verzoek aau deri 
Minister van Marine. 

§ 2. De Commissaris der Koningin in de 
provincie heeft de bevoegdheid, behoudens het 
bepaalde in de § § 3 en 4, vergunning' te ver
leenen: 

a. voor eene enkele _bepaalde reis; 
b, voor verschillende bepaalde reizen achter

een; 
c. voor een J;>epaalden tijd, zonder aanduiding 

van bepaalde reizen. 
§ 3. 1. Elke vergunning wordt verleend 

onder voorwaarde, clat door den verlofganger 
van de terugkomst van de reis, of voor de 
laatste der achtereenvolgeude reizen, waarvoor 
hem vergunning werd gegeven, terstond worde 
kennis gegeveu aan den burgemeester zijner 
woonplaats. 

2. \T oorts wordt in de vergunnmg de bepa
ling opgenomen, dat ingeval onvoorziene orn· 
standigheden mochten tengevolge hebben, dat 
de verlofganger niet v66r het einde van den 
termijn, waarover hem vergunning is verleend, 
hier te lande zou kunnen zijn teruggekeerd, 
daarvan door hem Qnverwijld behoort te wor
den kennis gegeven aan den burgerneester 
zijr.er ,voonplaats, onder mededeeling van de 
omstandigheden, die de tijdige terugkomst 
beletten. 

§ 4. 1. De vergunning mag niet worden 
verleend, wanneer de verlofganger in werke
lijken dienst is opgeroepen of ·-nog eene op
roeping in werkelijken dienst te wachten heeft 
en het zich laat voorzien, dat hij niet v66r den 
gestelden tijd van opkomst hier te lande zou 
kunnen zijn teruggekeerd. 

2. Doet zich zulk een geval voor, clan kan 
de verlofganger zich met zijn verzoek oin ver
gunning bij ongezegeld verzoekschrift wenden 
tot den Minister van Marine. 

3. In verband hiermede worde in aanmer
king genomen, dat de opkomst der zeemili
ciens voor herhalingsoefeningeh plaats heeft 
in het jaar, op een na volgende op dat der 
inlijving, en wel voor hen, die niet tot de 
kustwacht behooren, in de tweede helft van 
Maart of in de tweede helft van April, en voor 

. de- zeeniilicien-kustwachters omstreeks Au-
gustus. (1) (W. v. d. B. A.) 

' ' 

(1) Bi.i .deze beschikking zijn ingetrokken de 
beschikkiugen van 19 ::leptember HJ06 en 
18 J anuari 190ff betreffende hetzelfde onder
werp. 

20 Jam,ari 1913. A.RR EST van den Hoogen Raad. 
De Wet laat niet toe om boven de 

werkelijke waarde van het-onteigende goed 
nog een vergoeding aan den eigenaar-.toe 
te kennen voor de omstandigheid, dat zijn 
goed hem door·onteigening ,.zijns ondanks" 
wordt ontnomen, terwijl de geheel onzekere 
mogelijkheid, dat die eigenaar, bij !anger 
gebruik van ·bet onteigende goed, daarin 
vergoeding voor de koopkosten zou hebben 
gevonden, geen grond tot verhooging der 
schaileloosstelling mag zijn (de Rechtbank 
had vergoeding toegekend ~oor de bij aan
kcop in 1900 gemaakte koopkosten). 

Eveneens ten onrechte heeft de Recht
bank vergoeding toegekend voor de schade 
door den eigenaar. geleden tengevolge van 

· den minder gunstigen toestand van de 
buurt, waarin de pan den zijn gelegen, waar
door de verhuring van een der panden 
werd bemoeilijkt; deze schade was niet 
het gevolg der onteigening van gedaagde's 
perceelen. 

(Onteig. Wet art. 40.) 

Voorzitter : Jhr. Mr. s: LAMAN TRIP. 

Raa'dsheeren : Mrs. J. H. v.~N GooR. C. 
KRABBE, B. C. J. LODER en A. P. L. NELISSEN. 

De B.urgemeester van Rotterdam, eischer 
tot cassatie van een vonnis van de Arr.-Recht
barik te Rotterdam den 12den December 1912 
gewezen, advocaat Mr. W. A. TELDERS 

tegen: 

A. P. B. OTTEN, architect te Rotterdam, 
verweerder in cassatie, niet_· verschenen. 

Conclusie van den Procureur-Generaal 111:r. 
T. J. NoYoN. 

Tegen bet vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam, waarbij de onteigening is uit
gesproken van twee aan den verweerder in 
eassatie toebehoorende huizen wordt als eerste 
cassatiemiddel aangevoerd : Schending en ver
keerde toepassing van de artt. 151 Grondwet,-
37, 40 en 41 der Onteigeningswet van 28 Au
gustus 1851 (Staatsblad n°. 125), 2, 4, 6,7 § V_Il 
der Wet van 22 Frimaire an VII op de Registra
tie (Bulletin des Lois n°. 248), art. 13 der Wet 
van 16 Juni 1832 (Staatsblad n°. 29) (zooals dit 
gewijzigd is door art. 2 der Wet van 27 Sep
tember 1892, 'Staatsblad n°. 224) omdat het-von
nis schadeloosstelling toestaat voor, kosten, in 
hoofdzaak belasting, door den onteigende ge
maakt wegens den aankoop van zijn thans. 
outeigend huis, hoewel die kosten, zooals het. 
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vonnis zelf zegt, niet tot de waardebepaling 
kunnen medewerken, maar zij ook niet zijn een 
gevolg van de onteigening, doch van de eigen 
daad des onteigenden, v66r en buiten verband 

· tot de onteigening verricht, waartegen niet 
a·fdoet de redeneering van bet vonnis, dat die 
kosten gaandeweg teruggevonden moeten wor
den in bet gebruik van het aangekochte perceel 
en dat het niet uitgesloten is, clat de onteigende 
bij ]anger gebruik daarin voor die kosten nog 
eene vergoeding zou hebben gevonden, omdat 
die redeneering aan den aard dier kost£n als 
liggencle buiten de onteigening niets verandert, 
terwijl bovendien de meening - indien al be
grijpelijk - dat ]anger gebruik van het ont
eigende die kosten geheel of gedeeltelijk zou 
inbalen, slechts kan berusten - en clan in het 
vonnis ook slechts berust - op eene even
tualiteit of kans, waarvan het geheel onzeker 
is of zij zich zou he b ben voorgedaan. 

De Rechtbank, de bepaling der waarde van 
het onteigende richtende naar den prijs die er 
eenige jaren geleden voor betaald is, verwerpt 
als element der waardebepaling de kosten op 
den aankoop gevallen, maar acht het toch 
billijk, dat zij ten deele in de onteigeningssom 
worden ver6oed, daar zulke kosten gaandeweg 
teruggevonden moeten Viorden in het gebruik 
van het goed en zij bij !anger, thans door de 
onteigening afgebroken, gebruik ook we! ge
vonden zouden wordeo. Ik zou hiertegen 
oiet met den eischer willen aanvoeren, dat die 
kosten niet zijn een gevolg van de onteigening, 
maar va11 de eigene vroegere daad des onteigen
den, want de Rechtbank wil niet vergoed zien 
het maken van die kosten, maar de door de 
onteigening ontnomen gelegenheid om ze met 
bet goecl terug te winnen. Maar de redenee
ring der Rechtbank berust op eenen feitelijk 
geheel onbewezen grondslag. Zal zij betee
kenis hebben, clan moet het bedrag der kosten 
vaststaan, evenals het feit, dat zij nog niet uit 
de opbrengst van bet gekocbte zijn verbaald, 
waarvan niets blijkt, docb dat door de Recht
bank slechts wordt ondersteld op grond dat de 
verweerder niet !anger clan twaa\f jaar eigenaar 
van bet goed is geweest. Vermits dus niet 
blijkt, hoeveel van de kosten reeds in de op
brcngst cler perceelen is teruggevonden, is de 
waardeering van de schadeloosstelling ten 
eenen male fantastisch. Terecht wordt vcorts 
bij het micldel gesteld, clat het geheel onzeker 
is of de verweerder, indien de onteigening niet 
plaats vond, de kosten, voor zoover hij ze nog 
niet mocht hebben vergoed gezien, ooit vergoed 
zou krijgen. 

Dit element van scbacleloosstelling heeft 
alzoo geene basis. 

Een tweede elenknt vindt de Rechtbank in 
de omstandigheid, dat tengevolge van hande
lingen van de gemeente Rotte~dam ten aanzieo 
van door haar in eigendom verkregen omlig
gende perceelen, in den laatEten tijd de verhu
ring van het nu te onteigenengoedisbemoeilijkt. 

Terecht wordt hiertegen het tweede cassatie
middel gericbt : Scbending en verkeerde toe
passing van de _artt. 151 Gronclwet, 37, 40 en 41 
der Onteigeningswet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 125), omdat de Rechtbank ver
goeding toelegt wegens bemoeielijkte en deels 
verijdelde huur, hoewel die scbade niet een 
gevolg is van de onderwerpelijke onteigening, 
doch, gelijk uit de overwegingen 4-8 blijkt, 
van de door cle Gemeerite ondernomen slooping 
der huizen in de buurt (nadat, zij den eigendom 
cJier mede in het onteigeningsplan begrepen 
panden bij minnelijke overeenko.mst had ver
kregen) en de Rechtbank nn we! zegt, dat dit 
tegenover gedaagde als een gevolg van de ont
eigening is te beschonwen, doch die beschou
wing bare wederlegging vindt in hetgeen de 
Rechtbank ter bovengenoemde, door baar ,elve 
aangewezen, plaatse, constateert en in strijcl 
is met de wet. 

De schade die de verweerder mag geleden 
hebben door hetgeen met naburige huizen is 
gedaan is zeker niet bet gevolg der onteigenin6 
van zijn goed, maar zou bestaan ook zonr'er 
die onteigening. Nu mag het opkoopen en 
sloopen van naburige huizen een maatregel zijn 
waardoor men wilde ko!Jlen tot volledig slecbten 
van een huizencomplell., waartoe als laatste 
midcle. de onteigening gestrekt zou he bben, 
bier kan alleen in aanmerking komen schacle, 
die het gevolg is uitslnitend van de onteigening 
van des verweerders goed ; en de in aanmerking 
genomen schade bestond reeds Jang v66r deze 
onteigening. De Rechtbank beslist ook niet, 
dat dL verkoopwaarde , an het perceel gedrukt 
is, maar dat de eigenaar er tijclelijk eene 
mindere opbrengst vari beeft kunnen genieten, 
maar dat behoort hem nevens de tc-egekende 
reeele ,~aarde niet te »orden vergoed. 

De beicle ·door de Rechtbank aangenomeu 
elementen van schadeloosstelling zijn door 
haar gewaardeerd in een gezamenlijk bedrag 
van / 600. Acht de Hooge Raad ze met mij 
beide onaannemelijk, clan zal hij dus het bedrag 
der scbadeloosstelling kunnen bepalen ; mocbt 
slechts een onaannemelijk bevonden worden, 
dan zou de zaak naar de Rechtbank worden 
teruggewezen. 



1913 20 JAN UAR 1, 64 

Ik concludeer tot vernietiging van het vonnis 
waarvan beroep, voor zoover daarbij aan den 
verweerder scha<leloosstelling t.ot een hooger 

. beclrag dan / 17;950 is toegelegd, met veroar
deeling van den , erweerder in de kosten in 
cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien de stukken ; 
0. clat blijkens het bestreden vonnis claarbij 

de onteigening is uitgesproken van de per
ceelen kadastraal bekend gemeente Rotterdam 
Sectie 1 n•. 1376 huis en pakhuis groot 48 
centi:1ren, n°. 1377 huis ·en erf groot 48 cent_i
aren, met _bepaling der scbadeloosstelling op 
het bedrag van f 18,550, en met veroordeeling 

.. ,van den,-gedi,agde in de proceskost~n; 
0. dat tegen dit vonnis als middelen van 

cassntie zijn aangiffoerd: (Zie conclusie·proc.
generaal); 

0. dat de Recbtbank na verwerping van den 
grondslag der waardebepaling zooals die door 
de deskundigen was <1angenomen, de waarde 
der te onteigenen perceelen beeft gescbat in 
verband m3t den prijs waarvoor de gedaagde 
(nu verweerder in cassatie) die bij openbaren 
verkoop in 1900 beeft gekocbt, en die werke
lijke waarde heeft gesteld op f 17,950; 

0. dat de Recbtbank v\jrder heeft · over
wogen: 

dat de som, welke gedaagde bij zijnen aan
lwop in 1900 voor koopkosten heeft moeten 
betalen, niet tot de waardebepaling kan mee
werken, omdat zij in boofdzaak zijn te be
scbcuwen als belastingbetaling, die men bij 
wede·rverkoop niet terug oiltvangt, maar gaan
deweg moet terugvinden in bet gebruik van 
het aangekochte perceel; 

dat eehter wel eenige vergoeding voor deze 
kosten billijk voorkomt, ,,nu aan gedaagde de 
eigendom van: bet eerst in 1900 aangekocbte 
perceel zijns ondanks w01dt ontnomen; en niet 
is uitgesloten, dat hij bij !anger. gebruik daarin 
voor die kosten vergoeding zou bebben. ge
vonden11; 

dat verder aan gedaagde eenige vergoeding 
toekomt voor bet feit, dat tengevolge van den 
aankoop en bet afbreken door de gemeente 
van vele panden in de buurt der percelllen 
waarover dit geding tot onteigening loopt, die 
buurt een minder gunstig .aanzien beeft ver
lcregen en door dien toestand, voor den ge~ 
daagde als gevolg van deze onteigening te 
beschouwen, verhuring van een der perceelen 
is bemoeilijkt en deels verijdeld ; 

dat de Recbtbank de vergoeding voor deze 

beide posten . van scbacle ,,naar billijkbeid" 
samen beeft geschat op f 600; 

en met die som bet -b~drag _der scbadeloos
stelling beeft verboogd; 

0. dat de beide middelen van cassatie_ tegen 
bet op die gronden verboogeil der sehadeloos, 
stelling zijn gericbt en beide middelen ge
grond zijn; 

0. toch, wat bet eerste middcl betreft : 
dat de wet niet toela_at boven de .werkelijke 

waarde van het onteigende goed nog eene ver
goeding aan den eigenaar toe te kennen voor 
de omstandigheid, dat zijn goed hem door· 
onteigening ,,zijns ondanks" wordt ontnomen, 
tenvijl ook de geheel onzekere mogelijkbeid 
dat die eigenaar bij !anger gebruik van bet 
onteigende goed daarin vergoeding voor de 
koopkosten zou hebben gevonden, geen grond 
tot-verhooging der scbadeioosstelling mag zijn; 

0. wat bet tweede middel betreft: 
dat de schade door den eigenaar geleclen ten 

-gevolge van · den minder g~nstigen toestand 
van de buurt, waarin deze panden zijn gelegen, 
waardoor de verhuring van een der panden 
werd bemoeilijkt, niet · was bet gevolg van de 
onteigening van de perceelen van den gedaagde 
(verwcerder in cassatie), maar buiten die ont
eigening door. andere oorzaken - het aan
koopen en sloopen door de Gemeente van 
nabnrige buizen - was ontstaan, zoodat ook 
VOOI' die schade, als niet zijnde bet gevolg vap 
deze onteigening, geene vergoeding mocht 
worden toegekend.; · 

0. dat derbalve de Recbtbank door die som 
van f 600 als scbadeloosstelling toe te kennen 
boven de werkelijke waarde van het onteigende 
goed art. 40 der Onteigeningswet verkeerd 
beeft toegepast, en de toegekende schadeloos
stelling met dat bedrag moet worden vermin
derd; 

Vernietigt bet vonnis der Arr.-Recbtbank te 
Rotterdam den 12den December 1912 tusseben 
partijen gewezen, docb alleen voor zooveel 
daarbij · bet bedrag der scbadeloosstelling is 
vastgesteld op f 18,550, en is bepaald dat die 
som aan den gedaagde zal worden uitbetaald; 

En in zooverre kracbtens art. 105 der Wet 
op de R. 0. en bet beleid der Justitie ten 
principals recbtdoende: 

Bepaalt die scbadeloosstelling op het bedrag 
van/17,950; · 

Veroordeelt den eischer in eassatie om die 
som ter·zake voorsehreven aan den ve~weerder 
te _voldoen; en 

Veroordeelt den verweerder in de kosten in 
cassatie gevallen. (N. Jur.) 
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22 {anuari 1913. BESLUIT, -tot aanvulling van 
artikel ll, § 1, van het Koninklijk besluit 
van 14 December 1895 (StaatsblaFl.n~. 222), 
_tot uitvoering van onderscheidene bepa-

)ingen der wet.. tot· regeling der brieven• 
. posterij (Sta11tsblad,1908, n°. 316), laatstelijk 

gewijzigd bij Koninklijk besluit v;m 13 
November 1911 (Staatsblad n°. 334). S. 39. 

WIJ WILHELlVIIN A, ENZ. 

Op. de. voordracht van .Onzen Minister van 
Waterstaat- van 6 November 1912; n°. 11, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie; , 

, Gelet op artikel 21 der wet tot regeling der 
brievenposterij (Staatsblad 1908, n°. 316); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1912, n°. 14); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister_ van 20 Januari 1913, n°. 33, 
Afdeeling Posterijen e~ Telegrafie ; . 

Hebben goedgevonden -en verstaan, . 
te bepalen hetgeen volgt : 
Art. 1. Na de voorlaatste zinsnede van§ 1 

van artikel 11 van het Koninklijk besluit van 
14 December 1895 (Staatsblad n°. 222), tot uit· 
voering van onderscheidene bepaling~n der 
wet. tot regeling der brievenposterij (Stdat sblad 
1908, n°. 316), aangevuld en gewijzigd blj de 
Koninklijke besluiten van 2 No,ember 18991 

(Staatsblad n°. 226), 3 December 1901 (Staats
blad n°. 233), 28 April 1903 (Staatsblad n°, 188), 
22 lVlaart 1905 (Staatsblad n°. 113), 15 Septem
tember 1905 · (Staatsblad n°. 269), 8 M~i 1906 
(Staatsblad n°. 104), 4 Juni 1907 (Staatsblad 
n°. 141), 28 September 1908 (Staatsblad n°. 302), 
6 Juni 1911 (Staatsblad n°. 142) en-13 Novem
ber 1911 (Staatsblad n°. 334), wordt het vol
gende ,ingelascht: 

,,De postzegels kunnen door een daart9e 
strekkend teeken ook worden bestemd o~ 
uitsluHend. te. worden gebezigd voor .een be
paalden tak van open baren dienst." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden . dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblacl en van de Staafscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze :M:inister van Waterstaat•is belast met 
de .uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Stag;tsblad en gelijktijdig in de Staatscoiwant 
zai worden geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den 22sten J anuari H)13;, · 

(get.) WI L HE L l\'I 1-N-A. 
IJe Minister iian lVate,·sfaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 
(Uitgeg. 30 Jan. 1913.) 

19] 3. 

23 Januari 1913. BESLUIT, tot bekraehtiging 
van een Rijnvaartpolitiereglement voor 
den Rijn: met inbegrip van d~ Wa~l e~ 
de Lek. S. 40. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordraeht van Onze Ministers van 
Waterstaat. van 5 November- 1912, Litt. E., 
Afdeeling Waterstaat; van Landbouw, Nijver
heid en Handel, van 5 November 1\)12, no. 6911, 
Afdeeling Nijverheid, en van Buitenlandsche 
Za,ken van 5 November 1912, Ilde Afdeeling, . · 
n°. 21203; 

Gezien het door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in hare zitting van 14 Sep• 
tember rn12 vastgesteld Rijnvaartpolitieregle
ment; · 

Gelet op de artt. 1, 32 en 46 der herziene 
akte omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, 
voor zooveel noodig goedge.keurd bij de ~et 
van 4 April 1869 (Staatsblad r.o. 37); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1912, no. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis-· 
ter van Waterstaat van 20 Januari 1913, n°., 
259, Afdeeling Waterstaat, mede namens Onze 
Ministers van Landbouw, Nijverheid en-Handel 
en van Buitenlandsche. Zaken uitgebracht; 

Robben goedgevonden en verstaan : 
I. met ingang van 1 /4.pril 1913 te bepalen: 

dat het bovenbedoeld, hiernevens gevoegd Rijn -
vaartpolitiereglement van kracht zal zijn voor 
de rivier den Rijn met inbegrip van de Waal 
en de Lek; · 

II. op het _sub 1 genoemde tijdstip vervalt 
het reglement, bekrachtigd bij Ons besluit van 
7 April 1905 (Staatsbla-l n° .. 126) met de in dat 
reglement aangebrachte wijzigingen .en aan-

. vullingen, bekrachtigd bij Onze_ besluiten van 
22 October 1906 (Staatsblaq n°. 266), 21 April 
1910 (Staatsblad n°. 119), 8 October 1910 (Staats'. 
blad n°. 299) en 1 November 191_1.(Staatsblad 
no. 329); 

III. voor de voldoening aan de in § 2, cijfers 
5 en 6 voorkomende voorscqriften voor de vaar, 
tuigen der kleine vaart (baksteen-, grinp.schep_en; 
enz.) wordt aan de betrokkenen uitstel verleencl 
tot 1 April 1918; voor het aanbrengen van de 
in cijfer 7 · van dezelfde paragraaf voor alle 
schepen met 1.50 M·. en meer diepgang voor
geschreven c1iepgangsschaal wordt uitste_l ge
geven tot 1 April t915. · 

Onze Ministers van Waierstaat, van Land• 
bouw, Nijverheid en Handel en van Buiten· 
landsche Zaken zijn belast met de uitvo.ering 
van dit- besluit, hetwelk in het Sfa,atsbla_d ge-_· 

5 
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plaatst en aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's Gravenhage, den 23sten Januari 1918. 

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

IJe Minister van Waterstaat, 
(.fjet.) L. H. W. REGOUT. 

IJe Min. van Landbouw, Nijverheid .en Handel, 
(get.) A. s. T.A.LM.A.. 

De •Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(.fjet.) R. DF: M.A.REES VAN SWINDEREN. 

( Uitgeg. 19 Febr. 1913.) 

Rl)NVAARTPOLITIEREGLEMENT. 

VERPLICHTINGEN VAN DE GEZ.A.GVOERDERS 

VAN SCHEPEN, YLOTTEN, ENZ. IN HET 

ALGE:.\f;EEN. 

§ 1. I. De gezagvoerders van schepen van 
elke soort, van vlotten en van veren, de be
zitters van landingsbruggen, b,,dinrichtingen, 
molens op vaartnigen of andere inrichtingen, 
die zich aan of op den Rijn bevinden, alsmede 
de personen, die belast zijn met het toezicht 
op en de bediening van schipbruggen, zijn ver
plicht er op te letten, dat wederzijdsche be
lemmeringen en beschadigingen worden ver
meden, ook voor zoover in het hierna bepaalde 
bijzondere voorschriften niet gegeven zijn. 

2. Voor elk schip of vlot moet een gezag
voerder zijn aangesteld, die gednrende de reis 
steeds op het schip of vlot aanwezig moet zijn. 
Bij verhindering . van den gezagvoerder moet 
een geschikte plaatsvervanger zijn aangesteld. 

3. -Op elk schip of vlot moet de voor ·de 
bediening isevorderde of voorgeschreven be
manning gedurende de vaart aanwezig zijn.· 
· 4. Op elk scbip moet gedurende de vaart 

steeds een tot de bediening van het roer be
kwaam; minstens 17 jaar oud, persoon zich aan 
het roer bevinden. 

Op schepen zonder eigen beweegkracht van 
minder dan 15 ton (300 centenaars) laadver
mogen en op zulke schepen van minder dan 
150 ton (3000 centen~ars) laad vermogen, die 
boven Bingen stroomopwaarts gesleept worden, 
is dit voorschrift niet van toepassing. 

BEL.A.DING EN TOEGELATEN DIEPG.A.NG V .A.N 

DE SCHEPEN. 

§ 2. 1. Een schip mag nimmer boven den 
toegelaten diepgang beladen zijn. Ter aan
wijzing van. den grootsten toegelaten diepgang 
dienen de onderkanten van platen (krammen), 
die volgens de-gegevens van het scheepspatent 
moeten aangebracht zijn en door de gezagvoer-

ders kenbaar moeten gehouden worden met. 
lichte kleur .op een donkeren of met donkere 
kleur op een lichteu grond. 

2. De onderkant van de platen (krammen), 
die den grootsten toegelaten diepgang aanwijzen, 
mag in het midden van het schip niet hooger 
liggen dan de bovenkant van het gangboord. 

3. Boven den onderkant van de platen (kram
men) moet ,een vrijboord· van minstens 0.30 m. 
aanwezig zijn; bij sc.hepen met vasten ,,tenne

. baum" mag deze laatste in het vrijboord wor
den medegerekend. 

Overigens gelden niet betrekking tot het 
vrijboord de gegevens van het scheepspatent. 

4. De vorenstaande bepalingen zijn niet van 
toepassing op Rijnzeeschepr.n, die hunne deug
delijkheid voor de zee- en kustvaart door een 
N ederlandsch Rijks-certificaat van deugdelijk
heid, door een classificatie-certi:ficaat van de 
maatschappij voor scheepsclassificatie ,,Germa
nische Lloyd" ta Berlijn of van eene andere 
door alle Oeverstaten als bevoegd erkende 
classificatie-Maatschappij bewijzen en van diep
gangsmerken voorzien zijn. 

Hetzelfde· geldt voor de van diepgangsmer
ken voorziene pleizierschepen der zeevaart, aan 
welke de vlag der Keizerlijke Jachtclub te 
Kiel of van een ander door den oeverstaat van 
het te bevaren ri viervak als bevoegd erkend 
lichuam is verleend: 

5. Boven l,et Spijksche veer tot Mannheim 
moeten de niet van een' vast dek voorziene 
schepen cler kleine vaart (baksteen-, steen- en 
grinclschepen, alsmede kanaalschepen en cler
gelijke vaartuigen) van minder dan 50 ton 
(1000 centenaars) laadverrnogen een vast vrij
boord van minstens 0.30 m. aan de voor- en 
achterzijde van het schip en van .minstens 
0.15 m. in het midden van het schip hebben. 
Bovendien moeten zulke schepen zoowel ge
durende de vaart als bij het stilliggen voorzien 
zijn van zoodanig hooge, sterke, dichte en aan 
den golfslag voldoenden weerstaud biedende 
opzetborden, dat de gezamenlijke vrijboord
hoogte in het midden van het schip minstens 
0.30 m. bedraagt. 

6. Boven Mannheim moeten de schepen ·van 
de onder cijfer 5 becloelde soort, ook indien zij 
50 ton (1000 centenaars) of meer laadvermogen 
hebben, een vast vrijboord van minstens 0.50 m. 
aan de voor- en achterzijde en van minstens 
0.15 m. in het. midden van het schip hebben. 
Bovendien moeten znlke schepen zoowel ge
durende de vaart als bij het stilliggen voorzien 
zijn van zoodanig hooge, sterke, dichte, aan 
den golfslag voldoenden weerstand biedende 
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opzetborden, dat de gezamenlijke vrijboord
hoogte in het midden van het schip minstens 
0.45 m. bedraagt. 

7. Alle schepen met 1.50 m. en meer diep
gang moeten aan stuurboord (rechts) en wel 
aan of nabij den achtersteven voorzien zijn van 
eene duidelijk leesbare, onder toezicht van de 
Commissie van deskundigen voor de Rijnvaart 
aan te brengen diepgangsschaal met eene maat: 
verdeeling van 0.10 in: Het nulpunt der diep
gangsschaal moet even hoog als het diepste 
punt van den scheepsbodem of bij schroef-· 
schepen even hoog als de wellicht dieper lig
gende schroef of·het daaronder liggende sehroef-· 
raam aangebracht zijn. 

8. De in deze paragraaf vervatte voorschrif
ten zijn · niet van toepassing op schepen. van 
minder dan 15 ton (300 centenaars) laadver
mogen. De ten aanzien van zoodanige schepen 
door de oeverregeeringen uitgevaardigde bijzon
dere bepalingen blijven evenwel van kracht. 

Ul'fRUSTING ENBEMANNING VAN DE SCHEPEN. 

§ 3. I. Schepen van elke soort _moeten zoo' 
danig ingericht, uitgerust en bemand zijn, dat 
het in gevaar brengen van de veiligheid der 
zich daarop bevindende personen en storingen 
van het · openbaar verkeer vermeden wordeil. 

Dit geldt ook voor de krachtens artikel 23 
der herziene Rijnvaartakte een scheepspatent 
niet behoevende stoomschepen van minder dan 
15· ton (300 centenaars) laadvermogen; ook 
moeten de personen aan wie het gezag op zulke 
schepen en de bediening van de daarop aan
wezige machines is toevertrouwd, de hie1;toe 
vereischte zaakkennis bezitten. 

2. Voor schepen van 15 ton (300 centenaars) 
of meer laadvermogen, gelden zoowel voor 
hunne inrichting als voor ·de soort en hoeveel
heid van de uitrustingsvoorwerpen en van de 
bemanning de bepa]ingen en gegevens in het 
scheepspatent (artikel 22 der herziene Rijn
vaartakte). 

3. Aan alle schepen van 15 ton (300 eente
naars) of meer laadvermogen, moet de naam 
van· het schip en de plaats waar het tehuis 
behoort, bij meerdere schepen met gelijken 
naam van denzelfden bezitter bovendien een 
nummer op eene geschikte plaats van de beide 
langszijden in lichte kleur op een donkeren of 
in donkere kleur op een lichten grond met 
duidelijk kenbare Latijnsche letters van inin
stens 0.15 m. hoogte aangebracht zijn. Andere 
opschriften·, die ·de duidelijkheid van deze aan
duidingen benadeelen, zijn verboden. 

4. Voor zoover ·volgens dit politiereglement 
voor het geven van· seinen viaggen en lantaarns 
zijn aan te wenden ·eri bijzondere bepalingen 
ten aanzien van· de grootte der v laggen en de 
lichtsterkte der fantaarns niet zijn vastgesteld; 
moeten de vlaggen eene hoogte van minsteris 
1.0 m., eene breedte (lengte) van minstens 
1.50 m. en verbleekte noch vervuilde · kleureh 
hebben. De lantaarns moeten een helder schij-

. nend licht verspreiden. 
5. Met betrekking tot de hoedariigheid, de 

uitrusting en de bediening van de scheepsstoom
ketels en tot de bescheiden, die er voor moeten 
medegevoerd worderi, · gelden de ·voorschrifteri. 
van de j:ilaats, waar b'et stootnschip thui:S be-
hoor't. · 

Bij gebrek aan zulke voorschriften moet het 
volg'ende in acht genomen warden: 

De hoedanigheid, uitrusting en bediening 
van de stoomketels moet aan de in het belang 
van de v eiligheid te stellen eischen beantwoor.
den. In het bijzonder moet · de hoogste toege
laten stoomspanning van o'verheidswege zijri. 
vistg~steld en elke stoomketel van minstens 
twee veiligheidskleppen voorzien zijn, die te 
allen tijde kunnen gelicht worden en van welke 
eene zoo gesteld is, . dat de voorgeschreven be
lasting van het dek ilit gemakkelijk onderzocht 
kan worden. De veiligheidskleppen mogen 
hoogstens zoo belast worden, dat zij, wanneer 
de voor den ketel vastgestelde stoomspanning 
bereikt wordt, den stoom laten ontwijken. · 

Voorts moeten · aan elken stoomketel twee 
betrouwbare manometers met aandu~ding van 
de vastgestelde hoogste toegelaten stoomspan
ning door een duidelijk merk aangebracht zijn, 
van welke de·eene zich bevindt in den gezichts
kring van deri stoker en de andere op het dek 
op eene vo·or · de waarneming gemakkelijke 
plaats. Zljn op een stoomschip meerdere ketels 
voorhandeu, welker stoomruimten-met elkander 
in verbinding staan, dan is het voldoende in
i:lien behalve de manometers, welke zich a·an 
de afzonderlijke ketels -bevinden, op het dek 
een manometer is aangebracht. 

GROOTSTE GEOORLOOFDE AANTAL REIZIGERS OP 

STOOMSCHEPEN VOOR PERSONENVERVOER. 

§ 4. 1. De voor het personenvervoer be
stemde stoomschepen, welke den Rijn boven het 
Spijksche veer bevaren, mogen eerst in bedrijf 
genomen worden, nadat het grootste geoorloofde 
aantal reizigers door deskundigen volgens de
bestaande voorschriften ambtelijk is vastge
steld: 

5* 
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2. J)e op gave van het am btelijk vastgestelde 
grootste geoorloofde aantal reizigers moet op 
geschikte, bij het betreden van het schip in het 
oog·-loopende-plaatsen met duidelijke letters en 
cijfers van minstens 0.10 m .. hoogte steeds 
zichtbaar in lichte kleur op donkeren of in 
donkere kleur op lichten grond worden aan
gebracht. 

·s. Wordt het schip volgens artikel 22, ·4de 
en 5de zinsnede der herziene Rijnvaartakte en · 
t'ijfer ·5 B van het slotprotocol hier van aan een 
nieuw onderzoek onderworpen en blijkt de nood
zakelijkheid om ook de vaststelling van het 
grootste geoorloofde aantal reizigers aan een 
nieu~ onderzoek te onderwerpen, dan moet de 
eigenaar of de gezagvoerder van het schip de 
verordeningen van het lrevoegd gezag- op:vol
gen en desgevorderd ook voor de wijziging van 
de ·opschriftell' ( cijfer 2) zorg dragen. 

4. De opneming van reizigers boven het vast
gestel_de grootste aantal is verboden. De ge
zagvoerders zijn verplicht de bevelen der amb
tenaren van de haven- en scheepvaartpolitie 
ter voorkoming van over lading of van eenzijdige 
overbelasting van het schip op te volgen. 

5. Ingeval het vastgestelde grootste geoor
loofde aantal reizigers wordt overschreden, of 
ingeval er gevaar ontstaat, moeten de door 
den gezagvoerder hiertoe uitgenoodigde reizi
gers het schip ·verlaten. Ook moeten de reizi
gers de verordeningen van den gezagvoerder 
ter- voorkoming van eene eenzij~ige overbelas
ting van het schip opvolgen. 

VOORSCHRIFTEN ·vooR DE VA.A.RT IN HET. 
ALGEMEEN. 

§ 5. 1. Een schip of vlot mag van uit de 
plaats van afvaart of gedurende de vaart niet 
in den koers van een ander varend scliip of 
vlot varen en dit in _zijn vaart storen. 

2. Schepen van elke soort, die bij het dwars 
over de rivier varen den koers_ van een stoom
schip met _of zonder .aanhang kruisen, moeten 
van een stroomopwaartsvarend stoomschip_min
stens de 'halve stroombreedte, van een stroom
afwaartsvar1;nd stoomschip minstens de ge
heele stroombreedte van zijnen boeg verwijderd 
blijven. · · 

3. Op sterk gebogen riviervakken, _waar zich 
geen waarschuwpost bevindt, moeten de stroom
afwaartsvarende stoomschepen de vaartsnelbeid 
zoolang fe_rminde_ren, totdat van het roer af 

. over voldoenden afstand in het open riviervak 
kan gezien _warden. 

4. Op g9deelten, waar schepen aan landings-

bruggen. of aan den oever liggen, of bezig zijn 
met laden of lossen alsook voor havenmonden, 
moeten de gezagvoerders van naderende en 
voorbijvarende stoomschepen met of zonder· 
aanhang door gepaste tijdige vermindering.der 
kracht zorg dragen, dat beschadiging van de 
aan de landingsbruggen, aan den oever of in 
de haven liggende schepen vermeden wordt.-

Wanneer stoomschepen met of zonder aan
hang tusschen zulke oevergedeelten of haven
monden en het midden van de rivier varen of 
opdraaien (wenden), mogen zij niet met grootere 
kracht varen, dan voor het goed sturen en voor 

· de voortbeweging noodzakelijk is. Hetzelfde 
geldt bij het voorbijvaren : 

a. langs schepen, die_vpor de u,itvoering van, 
rivierwerken, peilingen of metingen op de rivier 
liggen, voor zooverre daarop bij dag eene rood 
en witte vlag, bij nacht een lantaarn met rood 
lich t is bijgezet ; 

b. langs stilliggende vlotten, wanneer daarop 
bij het naderen van een stoomschip een teeken 
gegeven is, b_ij dag do.or _hilt )Jijzetten v_an eene 
roode vlag, bij nacht door het bijzetten van 
eene lantaarn met rood licht. 

Liggen schepen of vlotten achter kribben of 
in het algemeen z66 gedekt, dat zij op de 
naderende stoomschepen niet kunnen .gezien 
worden, dan treedt voor deze de verplichting 
om met verminderde kracht te varen slechts 
dan in, wanneer het verlangen hiertoe is ken
baar gemaakt, bij dag door het bijzetten van 
eene van verre zichtbare roode vlag, bij nacht 
door het J:/ijzetten van eene lantaarn met rood 
licht. 

5. Meer dan twee schepen mogen slechts in 
geval van nood naast_ elkander gekoj)peld varen. 

6. Het dwarsstrooms laten drijven van sche
pen is, behoudens het geval van overmacht, 
verboden. 

. 7. De in dit politiereglement voor de sleep
treinen gegeven voorschriften gelden, vo·or 
zoover niet iets bijzonders bepaald is, ook voor 
de gesleepte v lotten. · 

8. De gezagvoerders van schepen en vlotten 
zijn verplicht op die door tonnen, bakens of 
andere scheepvaartteekens of door het opstellen 
van waarschuwposten kenbaar gemaakte rivier
v:akken, waarop bijzondere voorzichtlgheid 
noodig · is, de aanwijzingen. en bevelen, welke 
de l;)evoegde autoriteiten of ambtenaren nopens 
het varen door deze riviervakken geven, op te 
volgen . 

Desgelijks moeten de gezagvoerders van 
schepen en vlotten de aanwijzingen opvolgen, 
welke door de bevoegde 11utoriteiten of ambte-



1. 
! 

69 23 j AN UAR 1; 1913 

naren gegeven worden voor het ·doorvaren van 
zoodanige niet in het bijzonder kenbaar ge
maakte riviervakken, die aan eeu stroomop
waarts of stroomafwaarts gelegeu aan de vo:en
staande · bepaling onderworpen ri viervak aan: 
sluiten. · 

9. De gezagvoerders van schepen en vlotten 
moeten de door oj:>enbare aankondiging of door 
het opstellen van waarschuwposten bekend ge-. 
maakte verordeningen van de bevoegd.; auto 
riteiten en ambtenaren der rivier- en scheep
vaartpolitie opvolgen, waardoor 

a. op de in cijfer 8 aangeduide riviervakken 
de vaart bij nacht of met te diepgaande schepen 
v'erbodend wo~dt, .,.. . .. ·. '·· ·, . . 

b. op riviervakken, waarin na voorafgegaan 
· overleg met de bevoegde burgerlijke autori
teiten · militaire oefeningen plaats hebben, de 
scheep- en vlotvaart tijdelijk beperkt of ver
boden wordt, 

10. Het is verboden;· de op de· rivier ·of op 
den oever aanwezige scheepvaa.rtteekens (boeien, 
zwempalen, bakens, enz.) tot- het aanleggen of 
voortbewegen van schepen of van vlotten te 
bezigen of overigens handelingen te verrichten, 
welke geschikt :Zijri. deze scheepvaartteekens 
onkenbaar of voor haar doe! minder deugdelijk 
te maken. · 
· 11. Wanneer de·ambtenaren van het toezicht 
verlangen dadelijk aan boord -van eeli. in• ·de 
vaart zijnd schip 'te komen met het doe! toe
zichthandelingen .te verriehten, zijn de gezag
voerders verplicht zulks door geschikte·manoeu: 
vres te vergetnakkelijken. Dit moet geschieden, 
wanneer op het s·chip van den ambtenaar van 
het toezicht bij dag eene vlag getoond wordt, 
welke op- de D'uitsche Staatsgebieden nit drie
hoekige zwart-wit-roode, op Nededandsch 
Staatsgebied• uit driehoekige rood-wit-blauwe 
velden be.staat, en bij nacht aan stuurboord 
eene -naar voren zichtbare lantaarn met rood 
licht heen ·en weer gezwaaid wordt. 

Voorts zijn• de- gezagvoerders verplicht ge
durende de uitoefening van hun bedrijf de 
ketelpapieren bij zich ·te hebben en aan de 
ambtenaren van het toezicht ter inzage voor 
te leggen. Ook moeten zij de door de ambte
naren van het toezicht bij het onderzoek naar 
de kleppenbelasting gegeven bevelen opvolgen. 

· 12. De ankers moeten bij het lichten zoo 
hoog worden opgehaald, dat de _onderkant niet 
beneden de 'kiel of den bodem van het schip 
reikt. 

13. Tot verkenning tusschen _den gezagvoer 
der van eene , sleepboot en de gezagvoerders 
van hare aanhangschepen dient op deze laatste 

bij dag eene vlag en bij nacht de volgens § 21 
cijfer 5 te voeren lantaarn met wit licht. De 
vlag is. op gelijke :wijze ·en hoo~te te voeren, 
als dit voor de lantaarn voorgeschreven is. 
Wordt die vlag of. lantaarn in top gevoerd, 
dan bedil.idt dit,- dat op het schip alles·in orde 

. is en de. werktuigen met· voile kracht werken 
kunnen; wordt zij op halfstok gezet, dan be
duidt dit, dat de werktuigen hunne kracht 
moeten vetminfferen·; wordt zij geheel neder_. 
gehaald, dan beduidt dit, cl.at de werktuigen
dadelijk stilgezet moeten worden. De door den 
gezagvoerder van een aanhangs.chip gegeven 
seinen moeten door de· gezagvoerders van ·ane 
'schepen, die zich tusschen -het bedoelde aan
hangschip en de sleepboot -bevinden, terstond 
op · dezelfde wijze herhaald worden. De laat~t:· 
genoemde twee seinen mogen alleen in gevallen 
van gevaar gegeven • worden. 

V 66r het stilleggen van den sleeptrein of 
voor het hervatten· der vaart moet de gezag
voerder van de sleep boot seinen met de scheeps• 
klok geven. 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET VOORBIJV AREN VAN . 

DE SCHEPEN ONDERLING. 

I. In een vaarwater inet ·voldoende breedte. 

§ 6.- Schepen mogen sle.chts dan· in dezelfde 
of in tegengestelde richting elkander voorbij
varen, wanneer n·aar · den waterstand op. dat 
tijdstip het vaarwater oii:getwijfeld voldoende 
ruimte voor de gelijktijdige doorvaart ·waar
borgt. ln, dit geval moeten zij de navolgende
voorschi:'iften (§§ 7-9).in,acht nemen. · 

§ -7. Schepen, welke zich in verschillende 
koersen bevihden, die een elkander · aarivaren 
uits!uiten, moeten, wanneer zij in dezelfde.of 
in tegengestelde ricbting · elkander voorbij 
varen, den koers bebouden, waarin ,zij_ zi\)h_ 
bevinden . 

. § 8. I. Wanneer een · stoomschip met· of 
zonder aanhang een antler stoomschip of. een 
anderen ·s]eeptrein, welke in denzelfden koers 
vooruitvaren tot op een afstand van 120 m. · 
heeft ingehaald, zoodat ingeval beide denzelf- · 
den koers blijven volgen, gevaar voor: aan
varing zoude ontstaan, dan mag het achterste 
stoomschip het vooruitvarende stoomschip of 
cien sieeptrein niet dichter- naderen. Indien 
even we! ·bet achterste stoomschip wil"voorbij
varen, dan tnoet de gezagvoerder van het 
achterste stoomschip dit dien van het vooruit
_varende daardoor bekend maken, dat bij vijf 
klokslagen geeft en, voor het· vooruitvarende 
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schip goed zichtbaar, bij dag eene lichtblaµwe 
vlag aan het voorschip minstens 3 Meter .boven 
de reeling hijschen, bij nacht eene lantaarn met 
wit licht in de richting der breedte van het 
schip heen en weer zwaaien laat; de vlag moet 
tot na de voorbijvaart blijven hangen, doch 
daarna dadelijk ingehaald worden .. Het in te 
halen stooi:nschip moet gedurende het voorbij
varen zijne kracht verminderen en naar bak
boord (links), het voorbijvarende naar stuur
boord (rechts) uitwijken. 

2. Is de gezagvoerder van het in te halen 
stoomschip door bijzondere omstandigheden 
gen6odzaakt -naar stuurboord (rechts) uit te 
wijken, dan moet hij tijdig de lichtblauwe vlag 
aan bakboord (links) bijzetten. of de lantaarn 
naar dev.e zijde zwaaien. Het voorbijvarende 
schip moet alsdan naar bakboord (links) uit
wijken. Ook staat hem dit vrij ingeval noch 
een tegensein gegeven, noch in voldoende mate 
naar bakboord (links) uitgeweken wordt. De 
vlag moet tot na de voorbijvaart blijven han
gen, doch daarna dadelijk ingehaald worden. 

3. W anneer een met ruimen wind zeilend 
schip een antler in denzelfden koers varend 
zeil- of stoomschip inhaalt en dit .;,.oorbijvaren 
wil, dan moet de gezagvoerder van het achterste 
schip zijri _voornemen. daartoe tijdig te kennen 
geven door pra~ien met den scheepsroeper of 
door hoorngeblaas, waarop het voorste schip 
naar de lijzijde (onder den-wind) moet afhouden 
en het achterste schip naar de-loefzijde (op de 
windzijde) moet uitwijken en voorbijvaren. 

·4. Wanneer een stoomschip met of zonder 
aanhang een in denzelfden koers voor.den wind 
zeilend schip bereikt en dit voorbijvaren wil, 
moet hetzelfde teeken · gegeven worden als in 
cijfer 1 is voorgeschreven; op dit teeken moet 
het zeilscliip naar de lijzijde (onder den wind) 
afhouden en het achterste schip naar de loef
v.ijde (op de windzijde) uitwijken en voorbij
varen. 
. § 9. 1. Stoomschepen met of zonder aan
hang, alsmede voor den wind zeilende schepen; 
welke elkander in tegengestelde koersen ont
moeten, zoodat gevaar voor het elkander aan
varen zoude ontstaan, moeten naar stuurboord 
(rechts) uitwijken. 

2. Is de gezagvoerder van een van de elkan
der aldus ontmoetende schepen door bijzondere 
omstandigheden genoodzaakt naar bakboord 
(links) uit te wijken, dan moet hij het hem 
ontmoetende schip of- den sleeptrein met dit 
voornemen tijdig · door de .. volgende teekens 
bekend maken : 

a. wanneer het schip, dat naar bakboord 

(links) wil uitwijken, een stoomschip met of 
zonder aanhang is, bij dag door vijf klokslagen 
en door het aan stuurboord (rechts) uithangen 
van eene naar voren zichtbare lichtblauwe 
vlag, bij nacht door vijf klokslagen en door 
het aan stuurboord (rechts) in de richting der 
breedte van het schip heen en weer zwaaien 
van eene naar voren v.ichtbare lantaarn met wit 
licht. De vlag moet tot na de voorbijvaart blijven 
hangen, doch daarna dadelijk ingehaald worden; 

b. wanneer het schip, dat na;:ir bakboord 
(links) wil uitwijken, een voor den wind zei
lend schip is, door praaien met den scheeps· 
roeper of door hoornge blaas. 

Hierop moeten· de elkander ontmoetende
schepen naar bakboord (links) uitwijken. 

3. Schepen, zonder aanhang, welke een stroom
opwaarts varenden sleeptrein in tegengestelden 
koers ontmoeten, mogen onder geen omstan
digheden vorderen, dat de sleeptrein voor hen 
naar bakboord (links) zal uitwijkeI). 

2. In een vaanvater met onvoldoende breedte. 

§ 10. 1. Waar gebrek aan voldoende ruimte 
is om elkander voorbij te varen (§ 6), moet 
het stroomopwaartsvarende schip, wanneer het 
te voorzien is, dat het in de engte een stroom
afwaartsvarend· schip zou kunnen ontmoeten, 
beneden de engte-stilhouden, totdat het stroom
afwaartsvarende schip laatstgenoemde _is door
gevaren. Indien echter een stroomopwaarts
varend schip zich_ ree_ds in de engte bevindt; 
t;lan moet het stroomafwaartsvarende schip 
zoolang voor deze stilhouden, totdat het stroom
opwaartsvarende schip er doorgevaren is. 

2. Wanneer een stroomopwaartsvarend stoom
schip . zonder aanhang het laatste gesleepte 
s_chip van een vooruitvarenden sleeptrein be
neden de engte tot op 120 m. heeft ingehaald, 
mag de sleeptrein de engte niet eerder binnen
varen, dan nadat het stoomschip_ ~ond\lr aan-. 
hang den sleeptrein voorbijgevaren is. · 

3. Een stoomschip mag een schip, dat haar 
in de engte voorui tvaart, 11iet dich ter dan tot 
op 120 m. naderen. 

3. Bijzondei·e voorschriften. 

a. V o o r d e s 1 e e p t re i n e n. 

§ 11. 1. Sleeptreinen mogen, behalve tijdens 
het elkander voorbijvaren, nimmer naast elkan: 
der varen. 

2. Alle stoomschepen zonder aanhang en alle 
voor den wind zeilende schepen moeten ,voor 
sleeptreincn uitwijken, als de daartoe gevor-
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derde ruimte voorhanden is. Bij gebrek aan 
de hjertoe gevorderde ruimte moeten de gezag• 
v_oerders van den sleeptrein en van de aan
hangschepen, ook dan wanneer hun geen teeken 
tot- uitwijl,:en gegeven is,- uitwijken overeen
komstig de voorschriften van- de §§ 8 en 9. 

3. De gezagvoerders van de sleeptreinen 
moeten kracht . verminderen gedurende het. 
voorbijvareri van' stoomschepen met·of zonder 
aanhang. Insgelijks mogen stoomschepen-zon
der aanhaug slechts met ver_minderde kracht 
varen gedur~nde het voorbijvaren van sleep
trein:en .. 

4. In. een sleept.rein mogen zich slechts.zoo
veel aanhangschepen bevinden als de sleep
boot met zekerheid sleepen kan. 

5. De gezagvoerders van sleeptreinen moeten 
de onderlinge afstanden van ·de tot een sleep
trein vereenigde schepen zoodanig regelen, dat 
het sche'epvaartverkeer noch met gevaar ge
dreigd, noch belemmerd wordt. 

6. De tusschenruimte tusschen de sleepboot 
en het eerste aanhangschip mag niet meer djln 
120 m., de tusschenruimte tusschen de ver
schillende aanhangschepen niet meer dan 80m. 
bedragen. 

Wanneer. · meerdere sleepbooten gebruikt 
worden; mag de tussch:e11ruimte tusscheri de 
verschillende sleepbootencniet m·eer-.dan 120. m. 

. bedragen.· 
7. Voert een stoomsc_bip _een zijwaarts ge

kopp·eld- aanhangschip mede, dan gelden .beide 
schepen als een sleeptrein in den zin van dit 
politiereglement. 

b. Voor-de drijvende, sche.pen. 

§ 12. Elk stoomschip of voor den· wind. 
zeilend schip moet uitwijken voor een zonder 
hulp van zeilen drijvend schip. Ontbreekt 
hiertoe de ruimte, dan moet het drijveride 
schip op de in § 8 voorgeschreven teekens 
met behulp van · riemen en ankers zoove·er 
mogelijk zijwaarts uitwijken. 

c. V o o r d e I a v e e r e ii d e s c h e p e n. 

§ 13. 1. Laveerende schepen mogen niet 
varen tusschen een stoomschip met_ of zonder 
aanhang en den oever welk-en dit stoomscbip 
houdt. Zij moeten dus reeds wenden, v66rdat 
zij den koers van het naderende stoomschip 
kruisen. 

2. Wanneer twee zeilschepen met kruisende 
koersen elkander naderen, zoodat gevaar voor 
aanvaring bestaat, moeten de s_chippers zich 
nouder: aan de volgende regelen : 

a. een met rnimen ,vind zeilend-schip moet 
uitwijken voor een. bij den wind zeilend schip ; 

b. een schip, dat· .ov~r stuurboord -bij den 
wind ligf, moet uitwijken voor _een schip, dat 
over bakboord bij den wind ligt; 

c. wanneer beide- · schepen voor clen wind 
zeilen, maar over verschillende boegen_liggen·, • 
moet het over. stuurboord liggende schip voor. 
het-over bakboord liggende schip uitwijken; 

d. wanneer beide voor den wind zeilen en 
over denzelfden boeg liggen, moet het loef
waarts varende schip voor het lijwaarts varende 
uitwijken ;. 

e. een schip, dat. voor den wind -zeilt, moet 
voor ieder antler zeilschip uitwijken. 

ll, Voor de schepen van minder dan: 
50 ton (1000 centeriaars) laadver

mogen en de diep' geladen 
schepen. 

§ 14. 1. De gezagvoerders van schepen van 
minder dan 50. ton (1000 centenaars) laad,•er
mogen zijn verplicht deze bij de vaart uit de 
nabijheid van varende stoomschepen en sleep
treinen te houden; zij mogen eerst in den.door 
deze veroorzaakten golfslag invaren, wanneer 
deze voor de. schepen niet me~r gevaarlijk 
worden kan. 

2. Indien echter niettemin zulk: een · schip 
een stoomschip of sleeptrein zoo nabij :komt, 
dat. het blijkbaar gevaar dreigt, ,dap mag de, 
gezagvoerder • van het · stoo:mschip met geen
grootere kracht v·aren, dan voor het: goed 
sturen en voor de voortbeweging noodzakelijk 
is en moet hij zoo_ noodig _de machine. stil 
zetten, indien , dit 2,on<;l.er-• gevaar voor : het 
s~oomschip · of de aanhangschepen kan ge
schieden. 

3. In de nabijheid van varende, diep,geladen,
niet met een-vast dek voorziene _schepen._van 
50 ton (1000 centenaars) of meer laadvermogen 
moeten stoomschepen met of zonder aarihnng 
steeds met verminderde kracht varen. 

VOORSCHRIFTEN YOOR DE YA.A.RT ONDER 

BIJZONDERE OMST .A.NDIGHED_EN. 

1. Plicht~n van de gezag~oerie:rs v;;_n ve:ren n~et 
betrekking fat de scheep- e'/l, vlotvaart. 

§ 15. De gezagvoerders van veren moeten 
zich, behalve naar de voorschriften _v_ervat in 
de bijzondere verordeilingen voor de veren, 
naar het volgende gedragen : . 

a. de gezagvoerders van de.niet vrij vai:ende 
vereI) moeten voor de _in de vaart zijnde sche-
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pen en vlotten het door dezen gevolgde vaar
water ·vrijlaten of vrijmaken; daarbij moeten 
minstens de in § 5 cijfer 2 voorgeschreven af
standen in acht genomen worden; · 

b. de gezagvoerders van de onder a genoemde 
veren moeten voor de schepen en vlotten, die 
van· plaatsen boven of beneden deze veren af
varen (van den wal afsteken), het vaarviater 
vrij maken, voor zoover hiertoe .van af een 
stoomschip met of zonder aanhang door de in 
§ 8 cijfer 1 · omschreven teekens, van· af een 
ander schip ·of een vlot door praaien met den 
scheepsroeper of door hoorngeblaas, de uit
noodiging geschiedt ·; 

c. bij nacht moeten de schepen van de onder 
a genoemde veren, wanneer zij niet in de vaart 
zijn, op de daarvoor door de bevoegde atitori
teiten aangewezen ligplaats en, wanneer hun zulk 
eene ligplaats niet is aangewezen, in elk geval 
zoodanig liggen, dat het vaarwater vrij blijft. 

Wanneer bij uitzondering slechts het vaar
water· als ligplaats voor een veerschip kan 
worden aangewezen, moet bij de nadering van 
schepen het v·eerschip van den wal afsteken 
en het vaarwater vrij gemaakt worden; aan' 
de hiertoe van af het naderende vaartuig over
eenkomstig § 16b gedane uitnoodiging moet 
·ten spoedigste gevolg gegeven worden ; 

d. bij nacht moeten de schepen van de onder 
·a genoemde veren ·op eene hoogte van minstens 
ti m. boven water van.eene lantaarn:met groen 
licht en 1.20 m. loodrecht daaronder van een 
tweede lantaarn met wit licht voorzien ziju. 
Bij veren met een langskabel moet de bovenste 
bochtaak en, wanneer in plaats van bochtaken 
boeien gebezigd .worden, de ·bovenste boven 
water uitstekende hoei van eene lantaarn n:iet 
wit licht voorzien zijn, welke zich-bij l:iochtaken 
minstens 3 m. boven water moet bevindeii. 
Deze lantaarns moeten den ganschen nacht 
helder schijnend worden gehouden. · 

e. voor de vrijvarende dwarsveren zijn met 
betrekking tot het voeren van lantaarns de be
palingen bovengenoemd onder d, met betrek
king tot de verhouding tot schepen en vlotten 
die voor de schepen zonder eigen beweegkracht 
en, voor zoover het veer ·m·et eigen beweeg
kracht bewogen wordt, de voor de stoomschepen 
geldende voorschriften van toepassing, in het 
bijzonder ook § 5 cijfer 2 van dit politie
reglement. 

2. Plichten van de gezagvoe;·der.9 van schepen 
· en vlotten m,et betrekfring tot vr•·en. . 

§ 16. De gezagvoerders van schepen en vlot
ten moeten zich behalve-naar de voorsohriften 

vervat in de bijzondere verordeningen voor de 
veren naar bet volgende gedragen : 

a. langs de niet vrijvarende veren moeten 
stoomschepen met of zonder aanhang haar 
kracht zoodanig verminderen, dat gevaarlijke 
schommelingen van de veerschepen- vermeden 
worden; 

b. wanneer de gezagvoerder van een schip 
genoodzaakt is bij nacht een riviervak door te 
varen, waar het schip van een van de onder 
a genoemde veren in het vaarwater ligt, moet 
hij het veerschip tijdig door duidelijke teekens, 
die bij stoomschepen in klo_kslagen, bij andere 
schepen in praaien met den scheepsroeper · of 
in hoorngeblaas bestaan, uitnoodigen bet vaar
water vrij te maken en tot_ aan de vrijmaking 
de vaart te ~atigen of te staken·. 

3. Doorvaart door bruggen. 

a. Vaste· bruggen. 

§ 17. l. Zijn bij dag aan eene vaste brug 
eene of meer doorvaartopeningen door een boveii 
het vaarwater aangebrachte rood en witte vlag 
of bord aangedriid, dan mogen slechts die 
openingen door schepen en vlotten voor de 
doorvaart worden gebezigd. 

2. Bij nacht mag bij eene vaste brug-siechts 
door_ die openingen gevaren worden, welke aan 
de naar de naderende schepen toegekeerde zijde 
boven het vaarwater door een iantaarn met 
rood licht of, zoo de omstandigheden eene 
meer nauwkeurige aanduiding wenschelijk 
maken, door twee lantaarns boven elkaar, de 
onderste met rood, de bovenste met groen licht 
aangeduid zijn. 

De lantaarns van de voor de vaart stroomaf. 
waarts bestemde openingen mogen slechts 
stroomopwaarts, die van de .v_oor de vaart 
stroomopwaarts bestemde openingen slechts . 
stroomafwaarts zichtbaar zijn. 

3. De gezagvoerders van_stoomschepen moe~ 
ten boven en beneden bruggen de verzorging 
der vuren zoo tijdig laten plaats hebben, dat 
onder de bruggen zelf e~ne sterke rookontwik
keling niet plaats -heeft; Tijde~s de vaart onder 
bruggen is het 'doorstociten van- het vuur of 
het opgooien van ·kolen verboden. 

4. Op de gedeelten van 30 m. stroomopwaarts 
tot- 30 m. stroomafwaarts van bruggen in ijzer
constructie is het stoppen of aanleggen van 
stoomschepen - de - afstand van den buiten
kant der ijzerconstructie tot aan den schoor
steen gemeten - verboden, tenzij een geval 
van nood aanwezig- is of door de bevoegde 
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politie-autoriteiten eene uitzondering is toege
laten. 

b. Schipbruggen. 

§ 18. l. Stoomscbepen met of zonder aan
bang. mogen door schipbruggen niet met groo
tere kracht varen dan voor het goed sturen 
van het schip ep. zijne voortbeweging noodza
kelijk is. 
· 2. Bij nacht moet· de--gezagvoerder van een 
stoomschip het voornemen, om door eene schip~ 
brug te willen varen door een kanonschot ken
baar maken en moet bij vq.or de schipbrug 
wachten, totda:i. cfaarop de ~einlimtaarns· gehe
schen zijn. 

Wanneer de bevoegde autoriteiten bet voor
n.emen van den gezagvoerder van een stoom-

. schip, om door de scbipbrug te varen, aan de 
brug melden door middel van eene electriscbe 
seininricbtfog, moet bet vo·or· dit geval door 
de bevoegde autoriteiten voorgescbreven bij
zondere naderin"gssein in plaats van bet kanon
scbot · worden gegeven. 

3.- De . doorvaart door eene scbipbrug mag 
eerst dan pla:ats hebben, wanneer elk van de 
beide zijden der brugopening bij dag door e~ne 
rood en·witte vlag, bij nacbt;voor bet naderende 
scbip zicbtbaar, door twee boven elkander ge
plaatste lantaarns met rood licbt zijn aangeduid. 

Naar achteren · mogen die .. 1antaarns niet 
zichtliaar zijn. · 

4. Bovei:tdien moeten de gezagvoerders van 
scbepen en vlotten de volgende vai1 af de scbip
brug gegeven seinen in acbt nemen : 

a. bet sein, waardoor aan bet naderende 
schip of vlot wordt bericbt, dat de brug wegens 
een ingetreden beletsel niet: kan geopend wor
den. Dit sein bestaat bij dag in eene blauw 
en witte:vlag, bij nacbt in twee boven elkan
der geplaatste lantaarns met groeri licht; 

b. beneden Kehl-Strnatsburg bet voorseii:t, 
waardoor aan de naderende scbepen en vlotten 
re·eds ·op grooteren afstand word t bericbt, dat 
zij door- de brug kunnen varen. Dit seiil · be
staat voor de vaart stroomafwaarts bij dag in 
eene -roode .vlag, bij nacbt in eene lantaarn'met 
rood· licbt; · voor de vaart stroomopwnart's bij 
dag in eene witte vlag, bij nacbt in twee boven 
elkander geplaatste lantaarns met rood licht. 

5. De voor de seinen op schipbruggen te 
bezigen vlaggen moeten zoo groot zijn, dat zij 
op den afstand, waarvoor zij bestemd zijn, nog 
duidelijk zijn te ~ onderkennen. De breedte 
(lengte) van de vlaggen moet minstens gelijk 
zijn aan de boogte en mag die hoogte ·niet 
meer dan met de helft overscbrijclen. 

Bij · hveekleurige vlaggen moet de verdeeling 
borizontaal en de onderste belft wit, de bovenste 
rood of blauw ·'zijn: 

De vlaggen moeten aan scbuins of horizon
taal aangebracbte stokken of lijnen gevoerd 
worden of ·gedeeltelijk in een raam gespannen 
zijn. 

4. Vm·en van schepen en vlotten over 
kabels · of buisleidingen. 

§ 19. Bij bet doorvaren van alle door dui
delijke teekens kenbaar gemaakte .plaatsen, 
,vaar telegraaf- of .imdere · kabels. of buisleidin~ 
gen in of op den rivierbodem liggen, is bet 
laten vallen of ~lepen van ~nkers ·verboden. 

5. · Stilho11:den van stoomschepen voor 
personenvervoer. 

§ 20: l. Indien een stodmscbip. voor per-
sonenvervoer aan eene· landingsbrug wil aan
leggen, moet te voren de klok worden geluid. 
Indian· bet wil stilhouden aan een roeibootsta~ 
tion, moet bet teeken bii dag door bet bijschen 
van eene rood en witte vlag van minstens 
0.50 m. boogte. en 0;75 m .. breedte (lengte), bij 
nacbt· door bet bijscben van eene lantaarn met 
wit licbt op halven mast gegeven worden'. 
De scbipper van eene roeiboot, die het stoom
scbip wil aandoen, moet·bij dag eene dergelijke 
vlag, bij nacbt een wit ·licht toonen. 

2. Bij bet naderen van eene roeiboot moet 
de machine van bet stoomscbip zoo tijdig wor
den stil gezet en bij de afvaart van de roeiboot 
zoo laat weder worden aangezet, dat de roeiboot 
geene gevaarlijke scbommelingen ondergaat. 

De scbipper van· de roeiboot moet met zijile 
roeiboot tijdig nit.den wal roeien, in evenwijdige 
richting-met den koers, welke bet stoonischip 
volgt stilbouden en mag dit niet eer aandoen; 
dan nadat de machine is stilgezet. 

3. De person en·, die zicb in de roeiboot bebben · 
begeven, moeten op ·bevel· van den scbipper 
van de roeibodt ·dadelijk gaan zitten. 

4. De roeiboot moet bemand worden met . 
twee· kloeke vare11sgezellen, bedreven ih bun 
vak en als drankvrij b'ekend, in ·goeden staat 
v'erkeeren, volledig 'uitgerust, en· van de aan
wijzing van baren grdbtsten toegelaten diepgang 
voorzien zijn. 

5. · Het plaatselijk bestuur moet toezien, dat 
aan de voornoemde onder cijfer 4 gestelde voor
scbriften te allen ·tijde voldaan wordt, naar 
6n:istim,digheden dadelijk 'dii ·noodige voorzie' 
ningen bevelen en daarvan aan de betrokken: 
stoo'mschipdirectie mededeeling 'doen. 
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6. Anq.ere, dan de daartoe aangewezen schip
pers van ,roeibooten, mogen personen o~ goe
deren niet aan board van een stooms_chip 
brengen of daarvan afhalen. 

7. Wanneer twee in tegengestelde richting 
varende stoomschepen gelijktijdig aan eene 
landingsplaats aankomen, mag de gezagvoerder 
van het stroomopw.!!artsvar_ende :stoomschip het 
stroomafwaartsvar~~de.stoomschip bij het op• 
draaien niet hinderen en moet hij aan dit den 
voorrang laten. 

Wanneer tw.ee in .dez_elfde richting- varende 
stoomschepen ··aan dezelfde landingspiaats wil

. !en ·-aa~leggen, -heeft het eerste den voorrang 
· en mag bij dat aanleggen niet door het andere 
warden gehinderd. 

6. Voorschriften voo,· de vaart bij nacht en 
bij. slecht zicht. 

§ 21. I. Elk stoomschip zondElr aanhang 
moet bij nacht voeren: 

a. aan of voor den voorsten mast of bij 
gebrek aan een mast aan • den scl\iiorsteel). 
of aan .een staak op eene hoogte boven 
den scheepsromp van niet minder dan 6 m. 
eene lantaarn, die een gelijkmatig en onaf
gebroken helder wit licht doet schijnen, het 
zij geheel rondschijnenq., hetzij minstens 
over een boog van den horizon van 20 
kompasstreken, waarvan 10 streken aan el~e 
zijde van het schip en zoodanig dat zij 
li<Jht werpt, van af de richting van . de as 
van het schip naar vor_en gerl)kepd,, tot op 
nag 2 streken achterlijker dan dwars van 
het schip, welk licht zulk eene sterkte moet 
bezitten, dat het bij donkeren nacht en goed 
zicht tot op een afstand van minstens .1 k._m. 
zichtbaar is ; 

b. aan stuurboord (rechts) eene lantaarn, die 
een gelijkmatig en onafgebroken groen licht 
doet schijnen over een boog van den horizon 
van 10 kompasstreken en we! van af de rich
ting van de as van het schip naar vore11 
gerekend tot op 2 streken achterlijker dan 
dwars; · 

c. aan bakboord (links) eene lantaarn, die 
een gelijkmatig en onafgebroken rood licht 
doet schijnen ·over een boog van den horizon 
van 10 kompasstreken, en we! van af·:dffri'ch• 
ting van de · as van het schip naar- v~·r-en 
gerekend tot op 2 streken ach ter lijker dan 
dwars. 

De hierboven onder b en c genoemde groene 
en roode zijlichten moeten bij donkeren nacht 
en goeci zicht op een afstand van. ten ·minste 
2 k.m .. zichtbaar zijn. Oak moeten zij binnen-

board zoodanig bedekt zijn, dat het groene 
licht niet van bakboordzijde en het roode 
licht niet van stnurboordzijde kan gezien 
worden. 

-2. Elk stoomschip met aanhang moet bij 
nacht behal ve de hiervoren onder cijfer 1 ge
noemde lichten nog een tweede wit licht van 
gelijke inrichting en lichtsterkte en ter- z_elfder 
plaatse als het.onder cijfer-la genoemde voeren 
en we! 0.80 m. tot 1.0 m. loodrecht boven of 
antler het eerstgenoemde. 

Worden. meerd(l.re dezer schepen gelijktijdig 
voor het sleepen van een· sleeptrein- gebezigd, 
dan moet elke · sleepboot behalve de in de 
vorige zinsnede voorgeschreven lichten een 
derde wit licht van gelijke inrichtingen en 
lichtsterkte en ter zelfder -plaatse als de beide 
andere lichten voeren en wel 0.80 m. tot 1.0 m. 
loodrecht boven of onder .deze lichten. 

3. Voert een stoomschip een zijwaarts ge
koppeld aanhangschip mede (Vgl. § 11 cijfer 
7) zoodanig, dat het voor het eerstgenoemde 
voorgeschreven zijlicht door het aanhangschip 
bedekt zou warden, dat moet het zijlicht aan 
de buitenzijde van het laatstgenoemde warden 
aangebracht. 

4. Elk stoomschip zonder aanhang moet bij 
nacht een naar achteren zichtbaar wit seinlicht 
aan het hek voeren. 

Elk stoomschip met aanhang moet bij nacht 
op eene hoogte van minstens 3.0 m. boven den 
scheepsromp aan :een-staak bij den scho_orsteen 
of op den stuurstoel of de.raderkast_aan stuur
boord een gelijkmatig en onafgebroken tot op 
¼ k.m. zichtbaar rood licht. voeren. 

Deze lichten (Jste en 2de zinsnede) moeten 
zoodan_ig bedekt zijn, dat zij van vooruit en 
van zijwaarts niet gezien kunnen warden. 

5. Elk schip van 15 ton (300 centenaars) 
of meer laadvermogen, ·dat bij nacht zonder 
eigen beweegkracht vaart, hetzij het zeilt .of 
drijft, geroeid, gesleept of op welke wijze. ook 
voortbewogen wordt, moet voorop minstens 
6.0 m. hoog boven den scheepsromp een naar 
alle zijd.en zichtbaar wit licht vo·eren. Dit licht 
moet op schepen, die gesleept warden of 
zeilen, bij donkeren nacht en goed zicht 
tot op een afstand van minstens 2 k,m. zicht
b'aar zijn. 

De op zichzelf zonder eigen beweegkracht 
stroomafwaarts varende schepen van 50 ton 
(1000 centenaars) of meer laadvermogen, moe
ten bij nacht bovendien een wit licht aan den 
boeg voeren. 

Schepen van mi~der dan 15 ton (300 cente
naars) laad,ermogen, ook roeibooten, die bij 
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nacht zonder eigen beweegkracht varen, moeten 
· een wit licht _zoodanig aanbrengen, dat het 
var. alle :Zijden duidelijk zichtbaar,,i~•J: 

6. Het is- den aanhangschepen van een 
sleeptrein geoorloofd, bij nacht op het voor
schip eene brandende lantaarn met melkglas
ruite!l te voeren, die niet verder dan het schip 
licht verspreidt en naar voren zoomede naar 
beide zijdeu vol_komen bedekt is. 

7. Schepen zonder eigen beweegkracht, die 
zonder behulp van zeilen drijven, alsmede 
sleeptreinen 1,;iogen bij nacht slechts varen bij 
maan- of sterrelicht. Indien de lucht gedurende 
de vaart ·betrekt, moeten de schepen dadelijk 
· op de eerste geschikte plaats bijleggen. 

8. Gedurenqc de vaart is het gebruik van 
electrische booglichten en schijnlichten ver
boden. 

9. Bij slecht zicht (mist, sneeuwjacht enz.) 
moeten stoomschepen met of zonder aanhang 
met verminderde imelheid varen en de ge
zagvoerders met korte tusschenpoozen de 
scheepsklok luiden ; op schepen, die zon
der eigen be:weegkracht op zich zelf varen, 
moet met korte tusschenpoozen . met den 
scheepsroeper gepraaid of op den hoorn ge-
blazen worden. · 

Kan geen . der h!lide oevers i:p.eer gezien 
worden, dan moeten- alle vareµde schepen op 
de naastbij zijnde geschikte plaats bijleggen. 
Van dezen maatregel zijn uitgezonderd de 
met eigen beweegkracht varende dwarsveren. 

10. Vlotten, <iok gesleepte, mogen bij-nacht 
niet varen, tenzij zij door onvoorziene omstan
dighcden verhinderd worden, de ligplaats bij 
dag te bereiken. 

In elk geval moeten zij gedurende de vaart 
bij nacht de in § 27 cijfer 4, lste zinsnede, 
voorgeschreven lichten voeren. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijfijs en 
ijsgang mogen vlotten niet varen. Worden 
zij gedurende de vaart- daardoor overvallen, 
dan moeten zij op de -naa'ste bereikbare lig
plaats bijleggen. 

7. Voorscl;r..iften .bij :lioogen wafer stand. 

§ 22. l. Boven Lauterburg is de stoomvaart 
verboden bij een waterstand van meer dan 
5.0 m. aan de peilschaal te St~aatsburg (boven 
de Rijnbrug). 'l'ussch!)n _Laii(~>;burg. en Maxau 
mogen stoomscheperr -niet varen, wanneer de 
waterstand van 7.0 m. aan de peilschaal .te 
Maxau (merk III volgens cijfer 2 en 3) bereikt 

· of overschreden is. 
2. Op het Duitsche gedeelte van de rivier 

beneden Maxau zijn voor 'de vaart met stoom, 

schepen van een van· de hierna te noemen 
aanlegplaatsen tot de naastvolgende, namelijk: 

• Maxau, Spiers, Luawi,qshafen, M annheim,M ainz ,
Biebrich, Bingen, Coblentz, Andernath, Keulen, 
Du.,seldorp, Duisburg-Ruhrort, Wezel en Em
merik, alsmede van Emmerik tot aan de 
Nederlandsche grens, met- inachtneming van_ 
de daar ter plaatse aangebrachte merken I, 
II en III (vgl. cijfer 3) bij hoogere water
standen de volgende, beperkingen toepas
selijk: 

a. bij een waterstand, die merk I bereikt 
of overschrijdt, moeten de stoomschepen met 
of zonder aanhang sttooniafwaarts in het 
midden der rivier en stroomopwaarts op. een 
-afstand van minstens 80 m. van den gewo)len · 
oeverrand varen. Wanneer het gednrende de 
vaart of om aan te leggen noodig wordt den 
oever nader te komen, moeten zij hare kracht 
verminderen ; 

b. bij een waterstand, die merk II bereikt 
of overschrijdt, mogen de stoomschepen met 
of zonder aanhang bij nacht in het geheel niet 
varen, bij dag slechts in het midden _ der 
_rivier, en wanneer zij stroomafwaarts gaan,, 
niet met grootere kracht, dan voor het goed 
sturen van het schip noodzakelijk is. De 
voor den dienst ve;eischte nadering van de 
stations, alsmede het aanleggen, is hun· onder 
aanwending - van- -verminderde-kracht· ·geoor
loofd; 

c. bij een waterstand, die merk III bereikt 
of overschrijdt, mogen de stoomschepen ~iet 
varen, behalve om van den eenen oever naar 
den anderen over te zetten: 

3. Vo_or de merken I, II en III zijn ·de 
volgende hoogten vastgesteld aan de peil
schaal te 

Maxau ... . 
Spiers ... . 
Ludwigshafen. 
Mannheim 
Mainz .. 
Biebrich 
Bingen .. 
Coblentz .. 
Andemach. 
Keulen ... 
Dusseldorp . . . . 
Duisburg-Ruhrort. 
Emmerik .. 

I. · 1 - II. I II1. 

Meter. 
6.00 
6.30 
6.40 
6.40 
2.75 
3.15 
3.20 
5.00 
5.80 
5.50 
5.10 
5.30 
5.00 

Meter. Meter. 
6.50 1.oo'-
1.00 7.60 
7.40 8.00 
7.40 8.00 
3.50 4.75 
4.30 · 5.55 
4.00 5.30 
6 25 7.20 
7.10 8.10 
6.90. 7.80 
6.70 7.50 
6.90 . 7.60 
6.30 6.70 

4. Vlotten mogen niet vertrekken, wanneer 
de ~vaterstand aan de peilschaal;die het meest 
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nabij de ligplaats gelegen is, bij wassend water 
reeds de hierna te melden hoogte bereikt h·eeft 
en bij vallend water nog niet tot de hierna te · 
melden hoogte gedaald is, en wel aan : 

de poilschaal te 

Mannheim-Ludwigs-
· hafen .. 

Mainz ... 
Riidesheim 
Coblentz . · . 
A.ndernach . 
Keulen: . ·. 
Dusseldorp • . . . 
Duisburg-Ruhrort. 
Wezel ..... . 
Emmerik .. · .. . 

l

bij wassendlbij vallend 
water. water. 

Meter. Meter. 

5.80 
3.00 
3.60 
4.10 
5.00 
-1.70 
4.40' 
4.60 
4.10 
4.40 

6.10 
3.20 
3.90 
4.40 
5.30 
5.00 
4.70 
5.10 

· 4.70 
5.00 

1Vanneer op een van de hierboven genoemde 
plaatsen een waterstand is ingetreden, waarbij 
de afvaart der v lotten niet zou zijn vergund, 
rµoeten de vlotten welke te dier plaatse aan
komen aan de naaste geschikte ligplaats bij
leggen. 

8. Voorschriften in gevallen van vastvaren, 
zinken of van onrnogelijkheid 

oni te manoeuvreeren. 

§ 23. I. De gezagvoerder van een schip, 
hetwelk dreigt te zinken of waarmede niet 
meer gemanoeuvreerd kan worden, is verplioht 
met zijn sohip zoo spoedig mogelijk het vaar
wa~er te verlaten. 

2. Is een sohip of een vlot in de rivier 
vastgevaren of gezonken, dat moet de gezag
voerder daarvan op eene stroomopwaarts op 
een afstand van minstens 5 k.m. gelegen 
.geschikte plaats aan den Rijn, en,· ingeval 
binnen dien afstand eene bevaarbare bijrivier. 
uitmcindt, ook aan die bijrivier een waarsohuw
post opstellen, die bij dag met eene ro<ide vlag, 
bij nacht ·met eene lantaarn met rood licht uit
gerust is en aan de andere gezagvoerders van 
schepen en vlotten toeroept, dat en·waar een 
schip of vlot vastgevareii of gezonkeu- is. 

Deze waarschuwpost :moet daar _zoolang 
blijven,· totdat zij bericht heeft gekregen, dat 
bedoeld schip of vlot weder vlot is geworden 
of dat op de onder cijfer 5 bedcielde· kennisge
ving eene openbare bekendmaking gevolgd is. 

3. Langs pJaatsen, waar een schip of vJot 
vast zit of gezonken is, mogen stoomsc:hepen 
met of zonder aanhang stroomopwaarts niet 
met grootere kracht varen, dan voor het goed 
sturen van het schip en voor de voortbeweging 
noodig is.· Strooinafwaarts moeten zij zoo-

Jang mogelijk met stilgezette machine voorbij 
drijven. 

4. Iedere gezagvoerder van een vastgevaren 
of gezonken schip of vlot moet bij nacht de 
ligpJaats daarvan door twee Joodrecht boven 
elkander op een afstand van niet minder dan 
0.50 m. en van niet meer dan 1.0 m. hangende 
lantaarns, de bovenste met rood, de onderste 
met wit licht, aanduiden en zorg dragen, dat 
die Jichten gedurende: den nacht heJder schij
nend onderhouden worden. De Jantaarns moeten 
op voJdoende hoogte en zoodanig hangen dat 
het licht van alle zijden duidelijk zichtbaar is. 

.Boven geheeJ-onder, water gezonken schepen 
(;£ V Jotten 'moet 'd<io~ den gezagvoerder eene' 
schuit of een drijvend baken met de twee 
bovenbedoelde op gelijke wijze op te hangen 
Jantaarns geJegd en onderhouden warden. 

Bevindt zich de ligpJaats van een geheeJ 
onder water gezonken schip of vJot ter zijde 
van de aangebrachte schuit, dan moet aan die 
zijde waar het vaarwater niet vrij is, een tweede 
lantaarn met rood licht van dezelfde licht
sterkte aJs de eerste gevoerd worden, 

Het terzijde aanbrengen van de schuit is 
slechts dan geoorloofd, aJs de waterstand het 
aanbrengen boven het gezonken schip of vlot 
niet toeJaat. 

Bij dag komen in de pJaats van de voorge
schreven Jantaarns witte vJaggen, minstens 
0.75 m. hoog en 1.0 m. Jang, in pJaats van 
weJke bij gezonken schepen beneden het Spijk
sche veer zwarte bollen van minstens 0.50 m. 
middellijn moeten aangewend worden. 

5. De gezagvoerder is daarenboven verplicht 
dadelijk kennis te geven aan den dichtst bij 
zijnden burgemeester, dat"en waar een schip 
of vlot vastgevaren of gezonken is. Naar 
aanJeiding van deze kennisgeving of wanneer 
zij ·van het ongeval langs eenen anderen weg 
mocht kennis dragon, moet de pJaatselijke 
politie-autoriteit het" voor de scheepvaart ont
stane beletseJ, voor zoover dit nog niet reeds 
is geschied, op de onder cijfer 4 voorgeschre: 
ven wijze op kosten van den gezagvoerder 
doen aanduiden. 

In Nederland kunnen deze kennisgevingen 
aan de betrokk(ln ambtenaren van het rivier
beheer· gedaan worden, die dan de verdere 
maatregeJen. nemen moeten. 

6. Wanneer van een · schip een voorwerp 
verJoren gaat, hetwelk, dtijvend of gezonken, 
voor de scheepvaart hinderlijk of gevaarlijk 
kan zijn, is de gezagvoerder ·verplicht hiervan 
zoo spoedig mogelijk kennis te geven. aan den 
betrokken ambtenaai- van het rivierbeheer.-
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· 7 ... De . bevoegde autoriteiten -kunnen -tot 
opruiming van schepen, vlotten en andere 
voorwerpen, welke gezonken, gestrand of aan 
den grond geraakt zijn, overga~n, wanneer 
deze n·aar hun oordeel voor. de scheepvaart 
hinderlijk of gevaarlijk zijn, onverminderd de 
aanspraak op vergoeding van de kosten, die 
hun hierdoor veroorzaakt worden. 

Pe opruiming heeft plaats zonde_r meer, 
wanneer deze naar het oordeel van dfl be
voE)gde autoriteiten geen uitstel kan lijden of 
wanneer de J;>elanghebbenden_ deze weigeren 
of niet .te _vinden zijn. In andere gevallen 
wordt aan de belanghebbenden een gepaste 
termijn gesteld; geschiedt_ binnen dien termijn 
de opruiming niet of niet volledig, dan wordt 
zij van~ege den St~at iiitgevoer

0

d. De v~rde_r 
strekkende bevoegdheden, die aan de betrok
ken autoriteiten volgens de wetten van het 
land .toelromen, worden door de voorafgaande 
bepalingen niet aan_getast. 

-8. De bepalingen onder cijfer l tot en met 
7 zijn eveneens van toepassing, wanneer op 
de rivier aanwezige inrichtingen (Iandings
bruggen, badinrichtingen, molens en dergelijke) 
gezonken zijn. De aan de gezagvoerders van 
_sehepen en. vlotten opgelegde verplichtingen 
gelden ook voor de bezitters van zoodanige 
inrichtingen. 

9. De bepalingen onder eijfer 3 en eijfer 4 
zinsnede 1 en 5 zijn eveneens van toepassing 
op zich op de rivier bevindende · schepen, 
waarmede niet meer gemanoeuvreerd kan 
worden. In dit geval mogen ook de voor de 
vaart bij nacht voorgeschreven lichten niet 
gevoerd worden. 

9. Bifizondere voorschriften voor de sleepvaart 
fitsschen St. Gom· en Mainz. 

§ 24. De uitoefening van de sleepvaart bij 
nacht tusschen St. Goar en Mainz is geheel 
:verboden, zoodra · de waters_tand aan de peil
schaal te Mainz 0.75 m. of lager is. 
_ § 25. 1. Tusschen8t. Goaren Bingenmagaan 
een stoomschip zijdelings geen schip vastge
koppeld worden. Hiervan uitgezonderd zijn 
slechts zulke gevallen, waarin beschadigde 
schepen niet op eene andere wijze .kunnen 
weggevoerd warden. 

2. Op hetzelfde riviervak mogen in een 
stroomopwaartsvarenden sleeptrein niet meer 
dan drie in eene lijn te houden ~anhang
schepen, in een stroomafwaartsvarenden niet 
meer dan vier aanhangschepen, twee aan twee 
naast elkander gekoppeld, aanwezig_ zijn. Met 
inbegrip van de sleepende stoomschepen mag 

een sleeptrein uit niet me.er dan vijf schepen 
bestaan. N aast elkander. gekoppelde schepen 
moeten ongeveer van gelijke grootte zijn ; 
echter mogen naast een groot schip twee 
kleinere schepen ach ter elkander vastgekoppeld 
worden, mits hunne gezamenlijke lengte die 
van het groote · niet overtreft. De beide achter 
elkander gekoppelde kleinere schepen geldell 
dan als een schi p. 

'to. , B_ijzondere voorschriften vooi- de sleepi•aart 
fusschen Sondernheim en Stra~tsburg_. 

§ 26. · 1. Tusschen Straatsburg en Sondern
heirn mogen stroomafvarende sleeptreinen_met 
niet meer dan twee aanhanglengten elk van 
twee schepen naast elkander gevaren warden. 

'2. N aast elkander gekoppefde schepen moe
ten ongeveer van gelijke grootte zijn ; ech ter 
,rnogen . naast · een groot . schip twee kleinere 
schepen achter elkander vastgekoppeld war
den, mits hunne gezamenlijke lengte die 
van het groote niet overtreft. De beide achter 
elkaJ?-der ,gekoppelde kleinere schepen gelden 
dan voor de toepassing van cijfer I als een 
schip. 

3. Aan een stoomschip mag zijdelings geen 
schip vastgekoppeld worden. Hiervan uitge
zonderd zijn slechts zulke gevallen, waarin 
beschadigde schepen niet op eene andere wijze 
kunnen weggev_oerd worden. 

VOORSCHRIFTEN VOOR BET STILLIGGEN. 

§ 27. 1. Wanneer schepen, .vlotten, bagger
werktuigen of dergelijke toestell~n buiten de 
havens stilhouden of voor anker gaan, moeten zij 
behoorlijk vastgemeerd en te allen, tijde zoodanig 
gelegd worden, dat eenerzijds het_ vaarwater 
voor de ·doorgaande scheepvaart open blijft en 
11,nderzijds het gevaar, van door den golfslag 
tegen den oever gestooten of anderszins be
schadigd te worden, uitgesloten is. Op de vlotten 
moet bovendien bij dag en bij nacht· een · vol
doende wacht aanwezig zijn; eveneens op sche
pen, baggerwerktuigen en dergelijke toestellen 
dan, wanneer zij bij uitzondering in het vaar
water of in de nabijheid daarvan stilliggen op 
plaatsen, die in den regel niet a!s ligplaats 
gebezigd worden. · 

Wanneer ankers -- boegankers of zijankers -
in het vaarwater of in de nabijheid daarvan" 
-worden uitgeworpen, moeten hunne ligplaatsen 
door lichtblauwe drijftonnen worden aange- . 
wezen. Deze drijftonnen moeten bij bagger: 
werktU:igen en dergelijke _toestellen alle, bij 
schepen en vlotten slechts, voor zoover zij de 
pl_aats van zijankers aanwijzen, of _v:oor zoover 
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boegankers door hunne ligging ten opzichte 
van den scheepsromp voor andere voorbij
varende schepen gevaar kunnen opleveren, bij 
nacht van een wit licht voorzien zijn. 

2. Buiten de havens mogen nooit meer dan 
drie schepen in de breedte van de rivier naast 
elkander liggen. Die rivieroppervlakten, waar
op het naast elkander liggen van meer dan 
drie schepen toegelaten kan worden, worden 
door de bevoegde antoriteiten der landen als 
zoodanig aangewezen en open baar bekend ge
maakt. 

·waar de gesteldheid van het vaarwater niet 
toelaat, dat de varende stoomschepen op een 
afstand van meer dan 40 m. van den- oever 
blijven, mag slechts eene rij scbepen aan den 
oever liggen. 

In het vaarwater van de rivierengten, van de 
schipbruggen en van de mondingen van bij
rivieren, kanalen en havens, voorts in den koers 
van de niet vrijvarende veren en in den koers 
van de stoomschepen voor personenvervoer van 
en naar de landingsbrnggen, mogen schepen 
en vlotten stilhonden noch aanleggen, Ook 
mogen schepen en vlotten boven- of beneden
waarts van de landingsbruggen niet zoodanig 
liggen,. dat zij geheel of gedeeltelijk voor deze 
uitsteken. 

Schepen en v lotien, welke voor de door borden 
aangeduide aanlegplaatsen van schuitenveren 
bijleggen, moeten zoover van den oever ver
wijderd blijven, dat de veerschuiten ongehin
derd kunnen af- en aanvaren. 

3. Zijn schepen, vlotten, baggerwerktuigen 
of dergelijke toeste_llen voor anker gegaan op 
plaatsen, waar dit in den regel niet geschiedt, 
of liggen zij buiteri de havens in het vaarwater 
of in de nabijheid daarvan, dan moet bij slecht 
zicht (mist, sneeuwjacht, enz.) op stoomschepen 
minstens elke vijf minuten de klok worden 
ge]uid, van af andere vaartuigen eri van af 
vlotten even dikwijls met den scheepsroeper 
worden gepraaid of op den hoorn worden ge
blazen. 

4. Alle buiten de havens op de open rivier 
liggende schepen, vlotten, baggerwerktuigen of 
dergelijke · toestellen moeten bij nacht onafge
broken verlicht zijn door lant~arns met wit licht. 
Op vlotten moeten in elken van de beidenaar 
de 7.ijde van het vaarwater toegekeerde hoeken 
minstens 4.0 m. hoog, op een hooge, ver zicht-

. bare plaats twee lantaarns met wit licht, op 
een onderlingen afstand van.minstens 2.0 m., 
hoogstens · 4.0 m. naast elkander geplaatst 
warden. 

Op de overjge vaartuigen moet eene lantaarn 

minstens 3.0 m. hoog boven den romp aan de 
zijde van het vaarwater worden aangebracht; 
liggen zij bij uitzondering zoodanig, dater aan 
beide zijden vaarwater is, dai:; moet aan beide 
zijden eene lantaarn zoodanig warden aange
bracht, dat zij stroomopwaarts en stroomaf
waarts voortdurend kan gezien worden. 

Op schepen, waarop wegens de.gevaarlijkheid 
van de lading geen·!icht mag branden, moet 
gedurende den nacht een wacht aanwezig zijn; 
die de naderende schepen door tijdig· praaien 
met den scheepsroeper of door hoorngeblaas 
moet waarschuwen. 

5. De hier voor de vlotten vastgestelde be
palingen gelden ook voor de in aanbouw zijnde 
vlotten. 
. 6. Wanneer baggerwerktuigen of dergelijke 

toestellen aan het werk zijn op een riviervak, 
waarop zij vanaf de aankomende schepen niet 
tijdig gezien kunnen warden, dan moeten voor 
en achter hunne ligplaats roode tonnen gelegd 
worden. Dit moet op zoodanigen afstand plaats 
hebben, dat de schepen tijdig hunnen koers 
kunnen nemen door een niet door het werktuig 
versperd vaarwater. 

Liggen zulke werktuigen of toestellen in het 
vaarwater, dan moeten zij aan dien kant, langs 
welken schepen en vlotten het best kunnen 
voorbij varen, een rood'en witte vlag uitsteken. 

VOORSCHRIFTEN VOOR V .A.STLIGGENDE L.A.N• · 

DINGSBRUGGEN, B.A.DINRICHTINGEN, 

MOLENS OP V.A..A.RTUIGEN EN DER

GELIJKE INRICHTINGEN. 

§ 28. Voor landingsbruggen, badinrichtingen, 
molens op vaartuigen en soortgelijke inrichtin
gen, welke op de rivier vast liggen,-zijn behalve 
de door de bevoegde autoriteit vastgestelde 
voorwaarden de volgende voorschriften van 
kracht: 

a. zij moeten op veilige, volledigen waarborg 
tegen afdrijven biedende wijze bevestigd zijn; 
geschiedt die bevestiging door ankers, dan 
mogen deze niet in het· vaarwater of in de na
bijheid daarvan zijn uitgeworpen ; 

b. zij rnoeten zoodanig liggen, dat het vaar
water voor de doorgaande scheepvaart open 
blijft en het gevaar, om door den golfslag tegeri 
den oever gestooten of anderszins beschadigd 
te worden, uitgesloten is; 

c. zij moeten bij nacht verlicht zijn door 
lantaarns met wit licht, die rriinster.s 4.0 m. 
boven den dekvloer aan de zijde van het vaar
water zoodanig rnoeten aangebracht worden, 
dat zij stroomop- en stroomafwaarts voortdu
rend zichtbaar zijn, 
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VOORSCHRIFTEN VOOR HET. JAAGPAD EN 

HET JAGEN. 

§ 29. 1. De aan den jaagpadoever liggende 
schepen moeten, wanneer hen van af dien oever 
getrokken schepen voorbijvaren, hetzij den mast 
strijken, hetzij zoover van den oever verwijderd 
worden, dat de jaaglijn onder hen doorgetrokken 
kan worden. Bij _het doen passeeren van de 
jaaglijn moet de bemanning van het stilliggend 
schip behulpzaam zijn. 

2. De aan den.jaagpadoever liggende vlotten, 
alsmede de in aanbouw zijnde, moeten voorzien 
zijn van volledige jaaglijnleiders. Ook mogen 
deze vlotten, wanneer zij niet onderweg zijn, 
niet verder dan tot 80 m. iu de rivier reiken. 
De gezagvoerder is verplicht om de bindbalken 
gelijk met het vlot af te snijden en de ankers 
zoodanig te zetten, dat zij voor de scheepvaart 
niet hinderlijk zijn. 

De bemanning van het vlot moet de schepen, 
die niet dicht langs en om het vlot heen kunnen 
varen, langs dit laatste voorbij trekken. 

3. Aan den jaagpadoever liggende badinrich
tingen of dergelijke inrichtingen, die het jagen 
hinderen, moeten door de houders van volledige 
jaaglijnleiders voorzien worden. 

4. Op het jaagpad zelf mogen noch inrich- _ 
tingen opgei-icht, noch voorwerpen neergelegci 
w_orden, die voor de uitoefening van den jaag
dienst hinderlijk zouden kunnen zijn. 

STOOMSCHEPEN EN ANDERE SCHEPEN 

MET EIGEN BEWEEGKRACHT. -

§ 30. De· voor stoomschepen van kracht 
zijnde bepalingen van <lit politieregleinent gel
Jen op overeenkomstigB wijze voor alle schepen 
met eigen beweegkracht. 

BEGRIP VAN NACHT. 

§ 31. In de voorschriften betreffende het voe
ren van lichten en het geven van andere seinen 
(§ 5 cijfers 4, 11 en 13 ; § ·s cijfer 1 ; § 9 cijfer 
2a ; § 15d ; § 17 • cijfer 2; § 18 cijfers 2, 3 
en 4 ; § 20 cijfer 1 ; § 21 cijfers l tot en met 
6 en 10, zinsnede 2; § 23 cijfers 2, 4 en 9 ; 
§ 27 cijfers 1 en 4; § 28c) moet onder nacht 
verstaan worden de plaatselijke tijd vari zons• 
ondergang tot zonsopgang. 

In de voorsch riften betreffende de vaart 
(§ 5 cijfer 9a ; § 15c ; § 16b ; § 21 cijfers 7 en 
10, zinsnede 1 ; § 22 cijfer 2b; § 24) moet onder 
nacht verstaan worden de tijd van het invallen 
der dnisternis af (op zijn laatst een uur· na 
zonsondergang) tot het aanbreken van den dag 
(op zijn vroegst een uur ·voor zonsopgang). 

VOORSCHRIFTEN VOOR BUUW, REM.ANNING, 

UITRUSTING EN OND:JqRZOEK VAN DE V-LOTTEN. 

1. A.anduiding, breedte en lengte van de vlotten. 

§ 32. l. Elk vlot moet ter hoogte van min
stens 3.0 m. boven zijne oppervlakte twee 
evenwijdig aan de lengteas boven elkander 
vast aangebrachte witte borden v:oeren , waar
van op het bovenste in· rood de eerste letters 
der voornamen, de ·geslachtsnaam en de woon
plaats van den bezitter van het vlot en op het 
onderste in zwart dezelfde opgaven betrekke
lijk den gezagvoerder in Latijnsche letters van 

_ minstens 0.30 m. hoogte en 0.05 m. breedte, 
moeten zijn vermeld en wel op de beide vlak
ken der borden. 

2. De breedte van de vlotten mag op het 
riviervak· 

van Mannheim tot 11Iillingen . 63 m.; 
beneden 11filli11gen . . 4 7 ,, 

niet te boven gaan. 
De lengte der v lotten is be per kt tot 220 m., 

waarbij de roeren niet medegerekend worden. 
3. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 

afzonderlijke gedeelte·n van het vlot of 'andere 
voor de schepen, bruggen enz. hinderlijke
voorwerpen niet uitsteken. 

4. Bij waterstanden van 1.0 m. tot 0.20 m. 
aan de peilschaal te ·Mainz is van Riidesheim 
tot Camp de breedte der vlotten tot 56 m._ en 
bij eenen waterstand beneden 0.20 m. aan de
peilschaal te Mainz voor hetzelfde vak tot 
47 m. beperkt. 

2. Bemanning, idtrusting en gewicht van de 
vlotten in het algemeen. 

·§ 33. l. Elk vlot van zacht hout moet voo!" 
elke 500 m 2• zijr:er oppervlakte, elk vlot van 
hard hout voor elke 250 m 2• oppervlakte be
mand zijn: 

a. wanneer het uit een laag bestaat, met 1 man; 
b~ ,, ,, twee lagen ,, ,, 2 ,, ,. 
c. 11 ,, drie ,, 3 ,, . 
Breukdeelen van 0.50 en daarboven worden 

bij de berekening van het aantal der beman" 
ning naar boven afgerond, breukdeelen onder 
0.50 worden verwaarloosd. De waarschuwers 
worden niet medegeteld. 

Als hard hout geldt hierbij eiken-, beuken-, 
olmen-, esschen-, kersen-, peren- en appelhout; 
als zacht daarentegen populieren-, elzen·, vuren-, 
dennen-, pijnboomen-, lorkehout, alsmede·ander 
harsachtig hout. 

2. Een vlot mag niet met minder dan 3 man, 
den gezagvoerder inbegrepen, bemand zijn. 
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Bij verkeer over kleine afstanden - minder 
dan. 50 k.m. ,,.- kan :voor kleinere vlotten van 
ho~gsteris 1000 m2.' oppervlakte, wanneer zij 
uit zachi hout' bestaan, volstaan worden met 
twee man, den gezagvoerder inbegrepen. 
_ 3. y'lotten,. ·van welke de verplichte beman
niU:g volgens cijfer 1 meer dan 3.nian bedraagt, 
moeten uitgerust zijn met het materieel, ver-
qield in de bijlage. · 

4. ·Ter bepaling van het in de vlotverklaring 
·. (artikel 25 van de herziene Rijnvaartakte) op 
te geven gewicht van de vlotten, wo~dt de 

. kubieke meter hard hout (vergelijk cijfer 1) 
. tegen 0.80 ton (16 centenaars) en de kubieke 
1neter zacht hout (vergelijk cijfer 1) tegen 0.60 
to_n (12 centenaars) berekend.· . . 

5. Bij eene bemanning naar cijfer la mag 
een vlot niet meer bovenlast voeren dan 15 % 
van het gezamenlijk aantal stammen. van het 
vlot bij r:iamhout en - 30 % . bij klein hout, 
bin ten en palen. V oert een v lot gelijktijdig 
ra:im- · en klein hout enz: als bovenlast, dan 
mag _die bovenlast slechts 25. % van het ge
zamenlijk aantal stamm_en van het vlot be
<lragen. :l\-I~erdere bovenlast vereischt. eene 
vermeer.dering der bemanning volgens cijfer 
lb en c. . . 

3. Voor.•chriften voo1· gesleepte vlotten. 

§ 34. Voor vlotten, die door stoomschepen ge
sleept warden, is tusschen M annhe-i,m en Bin,qen 
~e helft, van Bingen tot St. Gom· drie vierden 
en van St.· Goar tot Wezel twee derden, ben~den 
Wezel een ilerde der verplichte bemanning vol
gens § 33 cijfer 1, voldoende, mits de sleepboot 
de volgende machine-kracht bezit: 

a. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning niet meer dan 30 man bedraagt, min
stens 25 effectieve paardekrachten; 

b. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning meer d·an 30 man bedraagt, minstens 
35 effectieve paard(lkrachten. .. 

Voor vlotten , welke aan beide einden door 
een· stoomboot geboegseerd worden, zijn bij 
eene vlotbreedte tot 50 m. 8 man, bij meer dan 
50 m. 10 man als verplichte bemanning vol. 
doende. Voor het sturen van bet acbter (boven) 
einde van bet vlot kan met eene stoomboot 
van minstens 15 effectieve paardekracbteil wor-
den volstaan. · · 

4. · Waarschitwe1's van de vlotten. 

§ 35. I. De gezagvoerders ~ijn ·. verplicbt, 
-0m bun vlot te doen voorafgaan door een 
waarscbuws_cbuit. De scbuit' moet minstens 
¾ unr en hoogstens 1½ uur. voor het vlot 

uitvaren. Zij mag niet aan een stroomafwaarts
varend schip of vlot bevestigd_ worden. 

2. Wordt bet vlot door een stoomschip ge
sleept, dan moet de waarschuwschuit _eene vlag, 
bestaande nit 16. afwisselend rood en witte, in 
de overige gevallen uit 1 ll afwissel~nd ~o~d eO: 
zwarte velden uitsteken. 

3. De gezagvoerder moet in de vlotv_erklaring. 
den naam van den ·scbipper van de scbuit aan
teekenen of dien aan de politieautoriteiteu van 
de eerste haven, welke het vlot bereikt, ter 

, vermelding in de ;lotverklaring opgeven_. 
4. Indien bet vlot door eenige onvoorziene 

. oinstandigheid niet kan doorvaren, moet de 
, gezagvoerder terstond een tweeden waarscbu
: wer zenden, die de belangbebbenden verwittigt, 
, dat, bet vlot uiet zal komen. 

5. De verplichting om een , waarscbuwer 
· v_ooruit te zenden bestaat niet voor vlotten, 
· waarvan de verplichte bema_nning niet meer 
dag 5 man, en voor gesleepte vlotten, waarvan 
de verplichte bemanning niet meer dan 8 man 
bedraagt. · 

De gezagvo9rders van zoocl~nige vlotten zij~ 
echter gebouden, om de voorgeschreven vlag 
op het vlot zelf uit te st~ken. 

5. Onde1"Zoek van de i•lotten. 

§ 36. I. Vlotten, waarvan de verplichte be
manning meer dan 4. man bedraagt, worden 
voor zi{ hunne reis beginnen en, wanneer ·zij 
op eene zijrivier gebouwd zijn, voor dat -zij 
de reis op den Rijn voortzetten, aan een onder
zoek onderworpen, hetwelk loopt over hunne 
samenstelling en de becbtheid hunner verbin
dingen, zoomede over de aimwezigheid van 
de voorgeechreven bemanning en van de over
eenkomstig den -inhoud van de bijlage van § 33, 
cijfer 3, gevorderde uitrustingsvoorwerpen. 

·oeze bepalin·g is niet van toepassing op vlot
ten, welke nit de Main. komende gebracht 
worden naar de havens van Mainz, Schierstein, 
Frei-Weinbeim, Riidesheim of Bingen. 

2. Het onderzoek gescbiedt door de hiermede 
belaste ambtenaren of door deskundigen, die 
voor dit doel beeedigd zijn. 

3. De gezagvoerder moet voor bet vertrek 
van bet vlot bet onderzoek daarvan aanvragen 
bij de bevoegde autoriteit. Laatstgenoemde 
moet er voor zorgen, dat bet onderzoek zoo 
spoedig mogelijk en in .elk geval binnen de 
op de ontvangst der aanvraag volgende eerste 
24 uren gescbiedt. 

4. De . plaatsen, waar bet onderzoek kan 
geschieden,. de personen, die daarmede zijn 
belast en de autoriteiten, bij wie het moet 
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worden aangevraagd, worden op.enbaar bekend 
gemaakt. 

5. Vlotten, die•op plaatsen gebouwd,worden, 
waar · het . v:oorgeschreven onderzoek niet kan 
plaats hebben, .moeten op ·de stroomafwaarts 
meest nabijgelegen· plaats, die voor het onder
zoek ·vari vlotten is aangewezen, aan het onder'. 
zoek ·worden onderworpen. · 

. I 
6. Aanfeekening op de vlotverklaring. 

§ 37. Geeft het onderzoek geen aanleiding 
tot aanmerkingen, dan wordt de uitslag door 
de met het onderzoek belaste personen · aan
geteekend in de - ,.,opgaven voor de vlotver
klaring (Angaben fiir die Flossabfertigung)", 
welke op bladzijde 1l en 4 der overeenkom~tig 
artikel 25 van de herziene Rijnvaartakte te 
vocren vlotverklaring·opgenomen moeten wor
den. De vorm ·dezer aanteekening blijkt uit 
de bijlage. Aan gezagvoerders, op wier vlot
verklaring zoodanige aanteekening ontbreekt, 
wordt de afvaart niet toegestaan. 

7. Ver.anderingen in d~;i .foestand, pan he(vlot. 

§ 38. De bepalingen van § § 36 en 37 zijn 
mede van toepassing voor het geval, dat een 
vlot gedurende de reis: 

a. eene vergrooting ondergaat, die overeen
komstig den inhoud van de bijlage van § 33, 
cijfer 3, vermeerdering van de voorhanden 
zijnde uitrustingsvoorwerpen ol' van de beman-
ning vereischt; of · 

b. verkleind wordt en de gezagvoerd1c3r dien
tengevolge eene vermindering in de voorhan
den zijnde . uitrustingsvoorwerpen of in de 
sterkte van de bemanning wil brengen. Ge
schieden deze veranderingeri van het vlot op 
eene plaats, waar het onderzoek niet· kan plaats 
hebben, dan moet dit ·door den gezagvoerder 
dadelijk bij zijne aankomst op de naaste voor 
hetonderzoekvan vlotten aangewezen plaats aan 
de bevoegde autoriteiten·worden aangevraagd. 

8. Vi·ijdom van rechten. 

§ 39. Voor het overeenkomstig de § § 36, 
37 en 38 te verrichten onderzoek is geen recht 
versch uldigd. 

·9, Opvarende vlotten. 

§ 40. De bepalingen van de §§ 32 tot en met 
39 hebben-alleen betrekking op afvarende vlot
ten; voor cipvarende vlotten zijn de bepalingeii 
voor sleeptreinen, voor zoover doenlijk, van 
toepassing. . . . ' 

WAARSCHUWPOSTEN. 

.§ 41. Voor de veiligbeid van de ·schkep- en 
1913. 

v lotvaart zijn op het ri vi ervak van af Rudeslieim 
stroomafwaarts waarschuwposten ingericht, op 
de -navolgende. plaatsen : 

1.. beneden Riidesheim tegenover de Krausau, 
k.m. 26.6; 

2. in het Bingerloch op·.den Muizentoren; 
k.m. 28.18; 

3. bij slecht zicht beneden bet Bingerlocb 
bij k.m. :m.1 ; 

4. aan de Wirbeley, k.m. 40.95; 
5. bij Oberwesel beneden den Ossentoren, 

k.m. 48.63; 
6. tegenover den Kammereck op den, rechter-

oever, k.m. 50.86; 
7. aan den Betteck, k.m. 51.61; 

. 8. tegenover de Loreley,- k.m. 52.35 ; 
9. stroomopwaarts van St. Goar aan de Bank, 

k.m. 53 .. 41. 
De waarschuwposten moeten het naderen van 

alle st_roomafwaartsvarende schepen en-vlotten 
door het .hijschen van vlaggen of korven- aan
kondigen aan de stroomopwaartsvarende sche-
pen, als'volgt: · · · · ·· · 

a. als een afzonderlijk schip stroomaf,vaarts 
komt, door bet bijschen van eene roode vlag; 

b. als een sleeptrein stroomafwaarts · komt, 
door het bijschen van eene witte vlag·; 

c. als , een vlot komt afdrijven, _ door bet 
bijsehen van eene roode· en van eene witte vlag: 

d. in de plaats van vlaggen komen,voor het 
tweede vaarwater bij het Bingerlocb en voor 
bet linkschii'vaarwater stroomopwaarts van den 
Kammereck· korven ·van dezelfde kleur ; 

e. wanneer aan ·den Betteck of aan de Bank 
behalve de gewone -vlag nog eene kleine roode 
vlag wordt gehescben, dan beduidt I dit, dat 
bet aangekondigde · stroomafwaarts komende 
vaartuig of vlot .zicb bevindt in zicht ;van den 
waarscbuwpost; 

f. wanneer aan de Bank met eene kleine 
roode vlag wordt gewenkt, zoo beduidt dit, dat 
een stroomopwaarts varende sleeptrein · naar 
den recbteroever moet uitwijken, vermits een 
strooma-fwaarts -komend stoomscbip voor p·er
sonenvervoer aan de landingsbrug voor St_ Goar 
aan den linkeroever wenscbt aan te leggen. 
Dit teeken wordt niet gegeven, wanneer bebalve 
het genoemde scbip nog een antler, schip of 
een vlot stroomafwaarts komt; 

· g. is bet .vaarwater in bet Bingerlocb ver
sperd, dan. wordt een rood en wit. gestreepte· 
korf op den top van den Muizentoren geplaatst 
en daarmede te kennen gegeven dat de vlagge
seinen voor het tweede vaarwater gelden ; 

h. v66r dat. een scbip van Bingen uit ofin 
het tegenovergelegen rechtsche vaarwater: 

6 
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stroomafwaarts vaart, moet de - gezagvoerder 
ervan 10 minuten te voren van zijn voornemen. 
aan den waarschuwpost op den Muizentoren 
kennis geven · door eene wi tte v lag op hal ven 
mast te hijschen. Hij mag eerst dan af- of 
verder varen, wanneer daartoe het teeken van 
uit den Muizentoren is gegeven. 

De waarschuwposten tusschen Lorchhausen 
(0.95 k.m. boven de Wirbeley) ·· en St., Goar 
(hiervoren n•. · 4 tot- en met n•. · 9) geven in ge
val van vastvaren of zinken van schepen in 
het vaarwater·door het •hijschen van-eene blauw 
en :witte_ vlag kennis, dat h~t vaahvater ver-· 
sperd is. 

De hierv oren-genoemde teekens word en slech ts 
gedurende den tijd van een uur v66r zonsop
gang tot een uur na zonsondergang gegeven. 

Voor den dienst der waarschuwposten -zijn 
vergoedingen volgens afaonderlijk vastgestelde 
en ter openbare kennis gebrachte tarieven door 
de betrokken schipperij verschuldigd. 

BEV.A.REN VAN -.A.FGESCHEIDEN EN TOT 

VERL.A.NDING BESTEMDE GEDEELTEN 

V .A.N DE RIVIER. 

§ 42. Het bevaren van afgescheiden en tot 
verlanding bestemde, door bakens op voldoende 
wijze aangeduide gedeelten van de rivier is aan 
alle vlotten en vaartuigen met uitzondering 
van· schuiten verboden. 

VERBOD OM AXDlrnE D.A.N DE lN DIT POLITIE· 

REGLEMENT GENOE111DE SEINLICHTEN 

TE VOEREN. 

§ 4/J. Het voeren van andere dan de in dit 
politiereglement voorgeschreven of toegelaten 
seinlichten is verboden. Uitgez·onderd zijn van 
deze bepaling zoodanige seinlichten, die in bij
zondere gevallen krachtens regeerings-verorde
ningen moeten worden getoond. 

BEVOEGDHEDEN VAN DE AMBTEN.A.REN 

EN .A.UTORITEITEN. 

§ 44. l. Alle ambtenaren van de rivier- en 
scheepvaartpolitie zijn bevoegd, om zich te 
allen _tijde er van te overtuigen, dat de bepalin
gen van dit politiereglement opgevolgd worden. 
Hebben zij grond om aan te nemen, dat dit 
bij een in de vaart zijnd schip, sleeptrein of 
v lot niet .het geval ,is, dan kunnen zij het bij
leggen daarvan op da naaste geschikte plaats 
bevelen. De vaart mag alsdan eerst ,voortgezet 
worden, nadat all_es wat in strijd rnet de voor
schriften is, uit den weg is geruimd. 

2. De gezagvoerders moeten, afgescheiden 
van de bepalfogel) van dit politiereglement, 

alle aanwijzingen van de betrokken ambtenaren 
en autoriteiten opvolgen, die deze in de uit
oefening van bun dienst ten behoeve van de 
instandhouding van de· orde en de veiligheid 
der scheep- of vlotvaart geven. 

VERPLICHTING V .A.N DE GEZAGVOERDERS V .A.N 

SCHEPEN EN VLOTTEN, OM EEN .A.FDRUK VAN 

DIT POLI~'IERJ!:GLEMENT BIJ ZICH 

TE HEBBEN. 

§-45. Ieder gezagvoerder van een schip of 
vlot moet gedurende de uitoefening van zijn 
·bedrijf een afdruk van dit politiereglement bij 
zich hebben en aan de ambtenaren van de politie, 
de•invoerrechten, de havens en den Waterstaat 
op verlangen vertoonen. 

STRAFBEP ALINGEN. 

§ 46. Hand•3lingen in strijd _met de in de 
§§ 1 tot en met 45 van dit politiereglement 
-gegeven voorschriften worden overeenkomstig 
artikel 32 .van de herziene Rijnvaartakte van 
17 October 1868 gestraft. 

Op dezelfde wijze wordt ook het misbruik 
maken van de in dit politiereglement voorge
schreven seinen gestraft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 J anu
ari 1913, no. 31. 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. T.A.LM.A.. 

De Minister van Buitenlandsche ·zaken, 
(get.) R. DE M.A.REES VAN SWINDEREN. 

Bijla~e van § 33, cijfer 3, van bet 
Rijn vaartpoliti eregl em ent. 

Qmschrijving van ~e vereischte uitrustings
voorwerpen. 

V oor v lotten · .... 
0 

waarvan de ver- "'" "'ci ~A "'ci v, := 00 -"' ·==-~ s o- 0"' "o; "'~ 
plichte bemanning o·;::: o"' ·-"' .s:: bll"' "' - "'"' ".o 

~~ ::..i~ 
... ., ~o ·" ct5h ·-"" volgens § 33, ~~ ~- :::;.s:: 

"' "' cijfer 1, bedraagt: :.:I 

4 tot en met 8 man - 1 - 2 2 -
9 

" " " 
12 

" 
1 - 1 1 4 2 

13 " " " 
16 

" 
2 - 2 1 6 3 

17 
" " " 

20 
" 

2 - 2 2 8 4 
21 

" " " 
25 

" 
2 - 2 2 9 5 

26 
" " " 

30 
" 

;I - 3 2 10 6 
31 

" " " 
40 

" 
3 1 4 2 12 6 

41 45 
" 3 .1 4 3 12 6 

me~~ da-d 1 

45 
" 

4 2 4 3 12. 6 
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Aanmerkingen. 

1. Onder groote ·scbuiten worden schuiten 
van 2.5 tot en met 3 ion (50-tot en met 60 cen
tenaars) laadvermogen, onder kleine scbuiteh 
die van 1.50 tot en met 1)5 ton (3C' tot en met 
35_ centenaats) laadvermogen verstaan. 

2. Vlotten, waarvan de verplichte bemanning 
niet meer .. dan 6 man bedraagt, mogen in.plaats 

_ van de kleine scb.uit een scbuitje bebben, zoo· 
genaamde drieplanker, van 8.0 m. lengte en 
van 1.0 tot 1.4. m. breedte op bet boord. 

3. De scbuit van den waarschuwer is niet 
in de in bovenstaaride:omscbrijving aangegeven 
scbuiten begrepen. 

Beboort bij bet Rijnvaartpolitiereglement, 
bekracbtigd bij bet Koninklijk besluit van 
23 J anuari 1913 n°. 31. 

Ons bekend, 
De •Minister van Watersfaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 
De Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel, 
(get.) A. 8. TALMA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES v AN SWlNDERE·N: 

Bijlage van § 37 vart het Ri)nvaart
politiereglement. 

OPGA VE VOOR DE VLOTVERKLAR!NG. 

1. .Naam en woonplaats ·van den gezag-
voerder: ....... · · 

2. Herkomst en plaats van bestem~ing van 
bet vlot: ..... 

3. Houtsoorten: 

a:. Hard hout. 

Boomstammen ... 
Bez9agd bout : .. 
Ander werkhout • 

b. Zacht hout. 

Boomstam~en .. . 
Bezaagd bout .. . 
Ander werkhout . 

Gewicbt. 
Kubieke 
meters. 

I 
cen-

ton. tenaar. 

Totaal. . . . . . . . . ____ I ___ I __ _ 

4. A:fmetingen van bet vlot: 
1. Lengte • m. 
2. Breedte . 
3. Dikte .• 

5. Bemanning, berekend naar de opper- -
vlakte: . . . . man. 

6. Uitrustihg: 
Groote ·ankerscbuite, 

· Kleine 
Groote trossen 
Kleine 
Ankers .. 
Kettingen 

7. Naam en woonplaats -van den 
eigenaar: .....•• 

stuks. 

8. Naain en woonplaats van den waar
scbuwer: • .- • . . . . . , 

Hand- Zegel M.erkteekeii en band-
teekening van de teekeningvandenamb-
van den autori- tenaar, die bet onder-

gezagvoerder :' teit: zoek heeft verricbt: 
..... '• ... 

Beboort bij bet Rijnvaartpolitiereglement, 
bekracbtigd bij bet Koninklijk besluit van 
23 Januari 1913 n°. 31. 

Ons bekend: 
De Minister van Waterstaat, 

(get.) _L. H. W. REGOUT. 
De Minister van Landboiew, 

Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

.De Minister van Buitenlandsche · Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

24 Januari 1913. BESLUIT, boudende beslis
sing dat de gelegenheid om ten overstaan 
van den gemeentesecretaris bezwaren tegen 
bet opricbten eener inricbting in te bren
gen, niet voldoet aan bet voorscbrift van 
art. 7, eerste lid Hinderwet. 

WrJ WILHELM.INA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
S. FEENSTRA te Sneek, tegen bet besluit van 
Burgemeester en Wetbouders dier gemeen'te 
van 15 Juni 1912, n°. 7, ~aarbij aan C. GORTER 
aldaar en zijne recbtverkrijgenden voorwaar
delijk vergunning is verleend tot bet opricbten 
van eene wascb- en strijkinricbting, gedreven 
·door een gasmotor van 2½ p.k. op bet perceel 
kadastraal bekend ··gemeente · Sneek, Sectie C, 
n°. 2067 aan het 'verlengde van de 1• Woustraat; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies ·.-van 
28 December 1912, n°. 440 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister ·van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Ja
riuari 1913, n°. 51H. afd. A; 

Overwegende, dat art. 7 der wet van 2 J uni 
1875 (Staat'sblad· n°. 95) :onder meer bepaalt, 
dat gelegenheid moet worden gegeven om tegen 
bet· oprichten, eener inricbting bezwaren -in te 

6* 
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brengen ten overstaan van -het Gemeentebe
stuur of eeu of meer zijner leden ; 

d[\t Burgemeester en Wethouders van Sneek 
slech_ts gelegenhe.id hebben gegeven om ten 
ove~staan van den Gemeentesecretaris bezwa
ren . tegen het oprichten der inrichting in te 
bre!lgen en mitsdien niet hebben nageleefd een 
der bepalingen van art. 7 der Hinderwet en 
daardoor hebben gehandelcl in strijd met de wet; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Sneek van 15 Juni 1912, n°. 7 
te vernietigen. 

. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. (W. v. D. B . .A.) 

25 Jarmari 1913 .. BESLUIT, houdencle wijziging 
der bepalingen omtrent vrijdom van in
voerre.cht voor goederen, die uit het 

. buitenl!lnd. terugkomen. S. 41. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 4 Januari 1913, n°. 80, Invoer-, 
rechten; , 
· Gezien de artikelen 3 en 7 van de 'Vet van : 
15 Augustus 1862 (Staatsblad n°. 170); 

Herzien.de Koninklijke besluiten van 6 Oc
tober 1862 (Staatsblad n°. 182), 26 0ctober 1895: 
(Staatsblad n•. 174) en 19 November 1896 '. 
.(Staatsblad n,0 • 175) ;, ' 

Den Raad van State gehoord .(advies van i 
14 J anuari 1913, n°,. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van_ Onzen voor-. 
noemden Minister van 22 Januari 1913, n°. 91, 
Invoerrechten; · 

Hebben goedgevonden en v.erstaan te be
palen: . 

Een ig artikel. 

In artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
19 November 1896 (Staatsblad n•. 175) worden 
de woorden: .,omtrent welke het Koninklijk 
_besluit van 26 October 1895 (Siaatsblad n°. 174) 
van kracht blijft", vervangen door: .,die na_met 
teruggaaf. van · belasting -te zijn uitgevoerd, 
binnen twee jaar onverkocht van vreemde 
marlrten terugkomen". 

In artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
26 Oct9l:>er 1895 (Staatsblad n°: 174) wordt in 
plaats van : .,art. 2" gelezen : .,de artt. 1 en 2". 

In artikel 4 van laatstgenoemd besluit Wor
den de woorclen : .,Directeur der directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen" vervangen 
door: .,Inspecteur der invoerrechten .van de 

losplaats, waar de goederen zijn aangebracht", 
terwijl aan dat artikel als tweede lid wordt 
toegevoegd: .,Van de afwijzing van hetverzoek 
kan de belanghebbende in beroep komen bij den 
Directeur der. invoerrecbten en zoo noodig, bij 
den Minister van Financien" .. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in· het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State .. 

's Gravenhage, den 25sten Jannari 1913. 
(get.) W I .L H E L M I N A. 

De Minister van Financiiin, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 11 Febr .. 1913.) 

29 Januari 1913. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 Juli 1912 
(Staatsblad n•. 264) tot uitvoering van de 
artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en. 56 der 
Armenwet. S. 42. 

WrJ WILHEL:l'\ITNA, ENZ. 

Op de voordracht ·van Onzen Minister van· 
Binnenlandsche Zaken van 3 Januari ,1913, n•. 
10417, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen: 

Gezien de artikelen 13, derde lid, 16, tweede 
lid, 23, eerste lid, 48, vierde lid, 49, tweede 
lid, 50, eerste lid, en 56, tweede. lid, der Ar
menwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Januari 1913, n•. Si); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van. Binnenlandsche Zaken va~ 25 J anuari 
1913, n°. 734, afdeeling · Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 18 Juli 

1912 (Staatsblad n•. 264) de volgende wijzigingen 
worden gebracht: 

Art. I. In de considerans worden in de plaats 
van de woorden ,,artikel 56, tweede lid, der 
wet, alsmede" gelezen de woorden: ,,artikel 50, 
eerste iid, der wet, alsmede, ingevolge artikel 
56, tweede lid, der wet,". 

Art. II. In 'artikel 1 wordt onder B voor het· 
bepaalde onder 1°.-5°. gelezen 

.,1°. met giften in eens; 
2°. gedurende een gedeelte van het jaar, en 
3°. gedurende het geheele jaar". 
In artikel 1 wordt voor het bepaalde onder 

D gelezen : .,Aantal personen beneden twintig 
jaar, van twintig tot zeventig jaar en boven 
zeventig jaar". 
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Art.·· III. In het tweede lid van artikel 19 
worden in de plaats van· de w6orden ,,vooraf
gaande aan het loopende jaar", gelez•m· de 
woorden .,bedoeld in artikel 15". 

Art. IV. Aan artikel 20 wordt na· het tweede 
een nieuw, derde lid toegevoegd, ·lnid'ende: 

,,Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid, kunnen de beschikbare gelden mede wor
den belegd, onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten,- in schuldbrieven· ten taste van 
waterschappen of veenschappen, geheel of ge
deeltelijk gelegen in dezelfde provincie, waarin 
de instelling. van weldadigheid is- gevestigd". 

Art. V. ln het eerste lid. van artikel 24 wor
'den in de plaats va'n de woorden ,,van·~~ertien:: 
dagen" gelezen de woorden ,,van drie w~ken". 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant, waarin· het 
is geplaatst. 

Onze .j.\'.linister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den· 
Raad van State gezonden zal worden. 

Konigstein, den 29sten Januari 1913. 
(get.) WILHELMI N-A. 

De Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 8 Febr. 1913.) 

29 Januari 1913. BESLUIT, n°. 12, tot vernie
tiging van artikel 23a der verordening tot 
wijziging der verordening op de openbare 
wegen, het openbaa:r water en de gemeente
kade in de gemeente Soest, vastgesteld 
door den Raad· dier gemeente in zijne 
vergadering van 18 April 1912. -S; 43. · · 

WIJ W.ILH.l!]LMIN:A.; ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister'van, 
Binnenlandsche Zaken van 18 Deceniber.19121· 
n•. 8680, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van art. 23a der verordening tot 
wijziging der verordening op· de open bare wegei;i, 
het openbaar water en de gemeentekade in de 
gemeente Soest, vastgesteld door· den Raad dier 
gemeente in zijne vergadering van 18 April 
1912; 

Overwegende, dat gemeld artikel 23a luidt 
als volgt: 

Het is verboden : 
a. heggen, muren, hekwerken, afrasterin.gen, 

boomen, palen, greppels ·of andere voorwerpen 
te plaatsen, te maken of te graveii, bi:r:inen een 
afstand van: · •·• · 

I: 2 meter uit het hart van de navolgende 
wegen: 

Het Kerkpad N oordzijde ; Het Kerkpad Zuid" 
zijde; · 

II. 2½ meter uit het hart van de navolgende: 
wegen: 

De Bakkersweg; Het gedeelte Spoorstraat 
van de Van W eedestraat af tot aan den Korten 
Melmweg; . 

lII. 3 meter uit het hart van den navolgen
den weg: 

Het gedeelte Rembrandtlaan: van de Steen-• 
hoffstraat af tot aan den Spoorweg'; · 

IV .. ~3/ 4 meter uit het hart van de navolgend·e· 
wegen';· · · · · · · · · 

Het gedeelte van den Julianaweg van' de 
Wilhelminastraat af tot aan de Korte Bergstraat;· 
De Korenweg; De Korte Bergstraat; Het ge. 
deelte der Korte Kerkstraat·van het Kerkpad 
af tot aan den Langen Brinkweg ; De Korte· 
Melmweg; De N oorderweg; De Raadhuisstraat; 
Het gedeelte der Spoorstraat van den Korten: 
Melmweg af tot de Zuid-Westgrens der-Rem-: 
brandtlaan ; 

V. 4 meter uit het hart der navolgende 
wegen: 

De· Molenstraat; De Torenstraat; De Wiek-_ 
slooterweg ; 

VI. 5 meter uit het hart ·der overige wegen• 
of weggedeelten in deze gemeente. 

Onder ,,het hart van den weg"· wordt ver-' 
staan: 

10. bij verharde wegen, uitgezonderd de 
Beckeringhstraat ~n het _gedeelte .J ulianaweg 
vanaf de Wilhelminastraat tot aan de Korte 
Bergstraat, de lijn, getrokken in het verlengde 
en in het midden vari het verhard gedeelte 
van den weg; 

2°. bij niet verharde we'gen, alsmede biJ de· 
Beckei-inghstraat. en het gedeeite Julianaweg 

1 vanaf de· Wilhelni.inastraat tot aan · de Korte 
Bergstraat, de lijn, .getrokken in het .verlengde 
en in het midden van de grenzen dier 
we'gen; . . 

' · b. Op 'de hoeken -van wegen, uitloopende op· 
een ande~en ,veg; o·vei: eene lengte van vijf 
meter, gemeten uit elken hoek, uitzicht bfllem
merende afslriitingen als muren, schuttingen; 
heggen en dergelijke voorwerpen te _ hebben, 
te plaatsen: of te doen ·plaatsen,' hooger dan 1.25 
meter boven den openbaren weg. 

Overtreding van dit artikel wordt gestraft 
met hechtenis van hoogstens zes dagen of 
geldboete van hoogstens ' vijf· en twintig 
gulden; . . 

Overwegende, dat door evengenoemde bepa-
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ling de eigenaars van de gronden,. grenzende 
aan de in bedoeld artikel 23a genoemde wegcn, 
zoodanig worden beperkt in hun eigendoms
recht, dat zij feitelijk worden beroofd van alle 
genot en elk beschikkingsrecht over, de betrok-
ken stukken grond ; · 

Overwegende, dat zoodanige eigendomsbe
perking verder gaat dan artikel · 625 van het 
Burgerlijk W etboek toelaat ; 

Overwegende; dat meergenoemde bepaling 
bovendien te kort doet aan het recht van den 
eigenaar om zijn erf af te sluiten, gewaarborgd 
in artikel 679 van het Burgerlijk Wetboek, en 
zij. niet valt onder de uitzonderingsbepaling 
van artikel 715 van dat Wetboek; 

Overwegende, dat artikel 23a van bovenver
melde verordening derhalve strijdt met dfl wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 14 

Januari 1913, n°. 19); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 Januari 1913, n°. 508, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd artikel 23a te vernietigen we

gens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden g~plaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

KonigstAin, den 29sten Januari 1913. 

(get. j WI L H E L M IN A. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 11 Feb~. 1913.) 

29 Januar.i 1913. BEBLUIT, tot nadere wijziging 
van bet Waddenzee-visscberijreglement en 
van het Zuiderzee-visscherijbesluit. S. 41. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van31 Octo
ber 1912, n•. 6710, Afdeeling Nijverbeid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo-
ber 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd bij de 
wet van 8 Februari 1912 (Staafsblad n°. 66); 

Mede gelet op het Waddenzee-visscherij
reglement · (Ons besluit van 26 J uni 1911, 
Staatsblad n°. 161), en op het Zuiderzee
visscherijbesluit (Ons besluit van 26 Juni 
1911, Staatsblad n°. 162), beide laatstelijk ge
wijzigd bij Onze besluiten van 18 Maart 1912 
(Staatsbladen n••. 107 en 108) ; 

Den :Raad van State geboord (advies van · 
10 December 1912, n°. 37); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Januari 1913, n°. 435; 
Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 October 1913 te bepalen: 
Art. 1. Het Waddenzee-visscherijreglement 

wordt gewijzigd als volgt : 
I. Aan lid 1 van Artikel 1 wordt het vol

gende toegevoegd : 
,J. maaswijdte, de lengte van de zonder bij

zondere krachtsinspanning gestrekte maas 
'tusschen. baar eiridknoopen, nat gemeten". 

II. Aan Artikel 3 wordt het volgende toe
gevoegd: 

,,d. den wonderkuil, indien de" maaswijdte 
vaL het aatje kleiner is dan 22 m.M.",. 

III. In Artikel 14, letter a, wordt, in plaats 
van ,,letter c", gelezen: ,,letters c en d''.. 

2. Het Zuiderzee-visscherijbesluit wordt ge
wijzigd als volgt : 

I. Aan lid l van Artikel 1 wordt het vol
gende toegevoegd : 

,,e. maaswijdte, de · lengte van de zonder 
bijzondere krachtsinspanning gestrekte maas 
tusschen baar eindknoopen, nat gemeten". 

II. Aan artikel 3 wordt het volgende toe
gevoegd· :. 

,,d. den wonderkuil, indien de maaswijdte 
van het aatje kleiner is-dan 22 m.M..". 

III. In artikel 8, lette.r a, .wordt in plaats 
van ,,letter c", gelezen : ,.letters c en d". 

3. De punt achter letter .e. van artikel 1 en 
letter c. van artikel 3 van bet Waddenzee
visscherijreglement en achter letter d. van 
artikel 1 · en letter c •. van, artikel 3 van het 
Zuiderze_e-visscherijbesluit . · .wordt vervangen 
door een kommapunt. 

Onze Minister van Landbouw; Nijverheid 
en Handel is belast , met. de .. uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden. 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-. 
zonden aan den Raad van State. 

Konigstein, .den 29sten Januari 1913. 
(get.) WILU.ELMIN A. 

De l!Iin. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Ui(qeg. 8 Febi·. 1913.) 

30 Januari HJ13. MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel aan de 
burgemeesters, betreffende voorkoming van 
conflicten tusschen de Hinderwet en Steen
houwerswet. 

Blijkens het Koninklijk besluit van 20 Janu-
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ari· 1913 (Staatsblad no. 37), zal de Steenhou- vrage om vergunning tot oprichting van eene · 
·werswet, met uitzondering van de artikelen 2 ,steenhouwerij of zagerij of eene aanvrage om 
en 4, op 1 Maart e.k. in werking treden, ter- eene nieuwe vergunning, -als bedoeld bij arti- · 
wijl · op gelijken datum het Steenhouwersbe- kel 14 dier wet, voor zulk eene inrichting 
sluit (Koninklijk besluit van 20 Januari 1913, wordt ingediend, mij onmiddellijk hiermede · 
Staatsblad· no. 38, tot vaststelling van een in kennis te stellen en daaromtrent gP.ene be, 
algemeenen maatregel van bestuur,. als_bedoeld s!issing te nemen, alvorens het noodige overleg 
bij de artikelen 6,. eers.te lid, en 9 4de Jip-der, ,heeft plaats· gehad ... Evenzoo zoude_ ·ik het-.op 
Steenhouwerswet)i~an,kra:cht zal worden,sWaa~:: ,'hoogen . prijs.• stellen,. ten ·spoedigste mededee-
de -steenhouwerijen en ook bepaalde steenza- ling te ontvangen; wanneer het verbinden-van 
.gerijen ingevolge deze wettelijke bepalingen nieuwe voorwaarden aan eene best!lande ver
aan verschilleilde ,eischeri, zuHen•moeten vol- gunning voor 'eene. steenhouwerij of .• zagerij 
doen-; welke te~ doe! heblien de ciaar werkzame volg~ns artike!' 17 der Hinde~wet, of geheel of. 
arbeiders te beschermen tegen de ·gevaren, aan gedeeltelijk ontslag van de naleving .van reeds 
den steenhouwersarbeid verbonden, maar die opgelegde voorwaarden (art. 12, 2de lid der 
inrichtingen tevens onder de Hinderwet vallen, Hinderwet) door een gemeentebestuur wordt 
welke beoogt· hare omgeving te vrijwaren van overwogen · en dat ook dienaangaande geene 

· .gevaar, schade of .hinder, zijn conflicten tus- beslissing werd genomen dan na gepleegd over
schen de eischen, op grond van: beide wetten leg. T.en slotte komt bet mij van veel belang 
gesteld, niet uitgesloten .. Tot toelichting moge voor, dat . op gelijke wijze wordt geha~deld, 
er op worden gewezen, dat volgens de arti- alvorens wordt overgegaail tot intrekking van 
kelen 11 en 14 van het Steenhouwersbesluit eene vergunning yoor eene steenhouwerij of· 
bij eene steenhouwerswerkplaats een .open, ter• -zagerij of tot vervolging van een concessiona
rein moet beschikbaar zijn en dat aan de steen- ·ris (artikelen 20.en 22 der Hinderwet) ter zake 
houwers moet worden. vergund daar hun arbeid van niet-naleving eener concessie-voorwaarde, 
te verrichten. Daartegenover staat, d·at aan wanneer de overtreding daarvan geacht kan 
sommige op grond van de Hinderwet verleende worden verband te houden met eischen, krach
vergunningen tot oprichting van eene ste.en-, tens de Steenhouwerswet gesteld. 
houwerilde voorwaarde,•i~ verboz{den, dat.g~·en;, 'De Min. van Landbouw; Nijverheid en Handel,, 
steenhouwersarbeid mag worden verricht buiten (.get:) A. s. TALMA. 
het gebouw der inrichting, zulks om hinder 
te voorkomen, · die de omwonenden · zoudeh 
ondervinden · van het geraas, dat het houwen 
van steen veroorzaakt.· 

Ten einde dergelijke conflict,m te voorkomen, 
zijn bij bet gewijzigd wetsontwerp tot herzie- . 
ning. der Hinderwet (zitting 1912--1913, n°. 33) : 
op het voetspoor van de. bis- en ter- artikelen 
der bestaande Hinderwet, welke ten doe! heb
ben strijd tusschen de eischen, op grond van 
de Veiligheidswet en- van de Hinderwet ge-. 
steld, tegen te gaan, de noodige wetswijzigin
gen voorgesteld. Zoolang deze voorstellen nog 
geen kracht van· wet . hebben· gekregen,. zal 
langs anderen weg moeten getracht worden zoo 
mogelijk zulke conflicten te voorkon:ien. Tot 
het bereiken van dit doe! schijnt mij overleg 
tusschen de .gemeentebesturen en mij <lf van. 
mijilentwege aange~'5i-~~en ainbten~ren :o,nmis, 
baar in elk bijzonder geval, waarin strijd be-. 
staat of mogelijk is tusschen de uit beide 
wetten voortvloeiende· eischen, waaraan eene 
steenhouwerij of een steenzagerij moet voldoen. 

In verband hiermede heb ik de eer .de ge
meentebesturen uit te· noodigen telke'.ii:s°1 wan• 
neer ingevolge de Hinderwet bij hen eene aan-· 

31 Januari· 1913 .. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent vrijdom van bet in
voerrecht voor bet buitenlandsch gedistil
leerd, di.It, na bewerking bier te lancie in 
eerie disti!leerderij of branderij o·nder door
loope~d krediet voor den· accijns, weder 
naar het buitenland wordt uitgevoerd. 
s. 45. 

WIJ ·WILHELMINA, ENZ. 

Op de v'oordracht van Onze·n Minister van 
Financien van.8 Januari 1913, n•. 93, Accijn
zen ;· 

Gezien art· r der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n•. 61), a_rtt. 3 tot en met 7 der wet 
van ti Aprilo18.7,7. (Staatsblad n°. 70) en·de wet 
:vaii 7 Deceiiib~r- 1896 (Staatablad n•. 212); 

Den Raad. van State gehoord (advies van 
21 Januari 1913, n°. 78); 

Gelet op bet nade~ rapport van Onzeh voor
noemden Minister van 25 Januari 1913, no. 114, 
Accijm.en; , . ' 

Hebben goecige~oriden en verstaan te be
palen: 
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· Eenig· artikel. 

Van , de bepaling, vervat •in hPt eerste lid 
van art. 7 der voormelde wet vari 6 April 1877 
(Staatsblad n°. 70), wordt ontheffing verleend 
aan den distillateur, die er schriftelijk in toe
stemt, dat. al het gedistilleerd, · hetwelk in de 
distilleerderij wordt ingeslagen, zonder onder• 
scheid van oorsprong, met betrekking tot bet 
invoerrecht·wordt beschouwd als buitenlandsch 
gedistilleerd. 

Onze· Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad ·zal wordeµ geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad· 
van State:· 

Konigstein, den 3lsten Januari 1913 .. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien, (get.)· KoLKM.A.N. 
(Uifgeg, 14 Febr. 1913.) 

31 Januari 1913. BESLUIT, bepalende de· be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
15 September t911 te Parijs gesloten v·er
drag tot regeling van den dienst der 
telefoongemeenschap . tusschen Nederland 
en Frankrijk over Belgie. S. 46. ' 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Gezien het·op 15. September· 1911 te Parijs 
gesloten · verdrag tot regeling van den dienst 
der telefoongemeenschap. tusschen Nederland 
en Frankrijk over ·Bdgie, van welk verdrag. 
een afdrU:k_ · inet vertalirig bij dit b~sluit · is· 
gevoegd; · · · · 

Overwegende dat· de nederlegging. der akten 
van bekrachtiging van gezegd verdrag op 
17 J anuari rnis° te ·Parijs heeft plaats gehad; . 

O_p de voordra~l:it van On.zen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 28 Januari 1913, 
n°. 2154, Directie van het Protocol en Tweede 
A.fdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: (1) 
de bekendmaking van voorzegd verdrag, met 

de vertaling daarvan, te bevelen door de plaa_t
sing. van dit besluit in het Staatsblad. 

Orize Ministers, Hoofden van. Departeme,nten 
van _A.lgeineen ];lestuur, · zijn belast, ieder ,voci_r 
zooveel hem · betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Konigstein, den 3lsten.Januar_i• 1913. 
(qet.) WI :t HE L l\UN A. 

De Minister vaii Bui:enlandsrhe Zaken, 
(get.) R. 

0

DE M.AREES VAN SwINDEREN._ 
(Uitgeg. 4 Febr. Hll3) 

---
(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen, . 

VERT.A.LING. 

VERDRA.G tot ,·egeling van den dienst der, 
telefoonge,neenschap tusschen N ederland. 
en Frankrijk over Belgie. · 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlandeii, 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, en 
de President der Fransche Republiek, 
wenschende den dienst der telefoongemeen-

schap tusschen Nederland en J!'rankrijk, over· 
· Belgie, te regeleii en gebruik makende van 
de -bevoegdheid, die Hun is verleend bij art. 17 
van het internationale telegraafverdrag, op den 

: 22sten Juli 1875 te St:. Peters burg getel)kimd; 
hebben besloten een algemeen verdrag te dezer· 
zake te sluiten en tot Hunne gevolmachtigden 
benoemd, te weten: · 

Hare Majesteitde Koningin der Nederlandei:l: 
den Heer Ridder DE STUERS, Hoogstder

zelver Kamerheer en Buitengewoon- Gezant 
en Gevolmachtigd Minister bij den President· 
der Fransche Republiek; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
den Heer Baron GUILLAUME, Hoogstdeszelfs, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister •bij den President der ·Fransche· Repu
bliek; 

De· President der Fransche Republiek: 
den Heer J .. DE· SELVES, ,Senator, Minister 

'van .Buitenlandsche Zaken ·; 
die, na elkander. hunne iri behoorlijke ·orde 

bevonden volmachten te hebben mede~edeeld, 
omtrent de navolgende bepalingen zijn over-.· 
eengekomen : 

Art. 1. De• telefoongemeenschap : tusschen 
Nederland en· Frankrijk, over Belgie, wordt
tot· stand· gebracht door middel · van geleidra
den, ,vaarvan de middellijn, het geleidingsver
mogen en de isolatie in overeenstemming zijn · 
met de voorwaarden, waaronder de gemeena • 
schap moet plaats vinden. Deze draden ,vor- · 
den zooveel mogelijk beschermd tegen nadeelige • 
inv loeden,. en in het bijzonder tegen. die, welke · 
uit de nabijheid, van electrische sterkstroomen , 
kunnen voortkomen. 

Elke. der drie Administratien, doet, voor h,are , 
rekening, op haar eigen groridgebied de werken · 
voor den aanleg en het onderhoud der telefoon
lijnen uitvoeren. 

De telefoongesprekken kunnen afkomstig , 
zijn·van·, of bestemd· zijn voor, open bare spreek-. 
gelegenheden . en perceelen -van geabonneerden. 

2. Tenzij door de .betrokken A.dininistratien ·, 
in geni.een overleg anders wordt beslist, zullen 
de .geleidingen, die speciaal met· het .oog op 
_de, .telefoongemeenschap zijn tot. stand. ge- c 



89 31 · J A N UAR I. - 1913 

bracht, uitsluitend voor dezen dienst worden 
gebezigd. 

3. De aangenomen eenheid, zoowel voor ·de 
heffing van de taksen als voor den duur van de 
verbindingen, is het gesprek van drie minuten. 

4. De Regeeringsgesprekken genieten den 
voorrang, toegekend aan de Regeeringstele

. grammen bij artikel 5 van -de Internationale 
Overeenkomst van St. Peters burg· van den 
22sten Juli 1875. 

De duur van de" Regeeringsgesprekken is 
niet beperkt. 

5. Het tarief wordt voldaan door den per
soon, die de ·verliinding aanvraagt. -Het wordt 
gevormd door het totaal van de taksen, vast
gesteld als volgt, per gewoon gesprek van drie 
minuten, 

A. Eindtaksen. 

Jn Nederland: 
op een frank vijftig centiemen (fr: 1.50) voor 

elk gesprek, aangevraagd in of hestemd voor 
een Nede_rlandsch telefooncentrum. · · 

In Frankrijk : 
op _twee franken (fr. 2) ·voor de gesprekken, 

aangevraagd in of bestemd voor de telefoon
centra van de hierna genoemde depitrtementen.: 

Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, 
Cher, C6te-d'Or, Ureuse, Doubs, Eure, Eure• 
et-Loir, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, 
Jura, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, 
Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nievre, Nord, Oise, 
Orne, Pas-de-Calais, Haute Sa6ne et Terri
toire de Belfort, Sa6ne-et-Loire Sarthe Seine 
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, S~ine-InfE\rieure: 
Somme, Vienne, Vosges, Yonne; (l• zone); 

op vier franken (fr. 4) voor de gesprekken, 
aangevraagd in of bestemd voor ,le telefoon
centra van de departementen, welke niet in de 
1• zone zijn begrepen (2• zone). 

B. Transittaks. 

In Belgie: 
op een frank vijftig centiemen (fr. 1.50) voor 

elk gesprek, ,mgeacbt het land van aanvraag 
?f van bestemming: Deze taks blijft dezelfde, 
mgeval eene rechtstreeksche geleiding tusschen 
Nederland en Frankrijk wordt gebezigd. 

De drie Administratien zullen in gemeen 
overleg de taksen kunnen wijzigen en deze 
gedurende den nacht kunnen verlagen. 

De N ederlandsche en Fransche Adminis
tratien zullen in de vaststelling van de zones 
de wijzigingen kunnen aanbrengen, welke door 
de uitbreiding van het net van elk Land noo
dig zijn geworden·. 

6. De betrokken Administratien bepalen; in• 
gemeen overleg, het gebruik van elke der ge'. 
leidingen, waarover de internationale.gemeen
schap kan worden tot stand gebracht, de netten, 
of steden, welke tot het verkeer worden toe-• 
gelaten-, en de uren, waarop de verbindingen, 
kunnen worden verkregen ... · 

De gesprekken, welke door tusschenkomst · 
van het kantoor te Brussel tusschen Nederlaud 
en Frankrijk op werkdage_n. tijdens de. uren: 
van de effectenbeurs (11.30 des voormiddags 
tot -3.30 des namiddags, tijd van Greenwich)· 
worden gevoerd, zullen. voorrang genieten op:· 
,een der geleidingen aang~legd· tussch~n Parijs 
en Brussel, eenerzijds, Brussel en Amsterdam,-: 
anderzijds: DEize bepaling zal in gemeen over
leg tusschen de drie betrokken Administra
tien kunnen worden gewijzigd, in het bijzonder 
ingeval eene rechtstreeksche geleiding Parijs
Amsterdam in exploitatie zou word en gen omen. 

7-. Na overeenstemming tusschim de driti Ad-: 
ministratien zal een stelsel van abonnementen 
op ·vaste tijdstippen gedurende den nacht tus
schen Nederland en Frankrijk-knnnen worden 
ingevoerd, 

8. Na overeenstemming tusschen de drie : 
·betrokken Administratien zal· een dienst van 
telefoon-oproepberichten · tusschen Nederland 
en J!'rankrijk kunnen worden ingevoerd. 

De Administratien zullen in gemeen overleg 
de taksen vaststellen, welke voor de telefoon
oproep berichten zijn te heffen. 

9. Elke Administratie ontvangt als haar 
aandeel de taksen, haar toekomende wegens 
c.et gebruik van de geleidingen op haar grond
gebied. 

De ontvangsten van den telefoondienst wor
den door elke Administratie afzonderlijk in 
rekening gebracht, onafhankelijk van de reke
ning der telegraafontvangsten. 

10. Na overeenstemming kan het verkeer 
met naburige Landen worden geopend over 
de telefoonlijnen van de Administratien der 
contracteerende Staten. 

11. Krachtens artikel 8 van het internatio
nale verdrag van St. Petersburg behoudt elke 
der contracteerende partijen zich voor, den 
telefoondienst geheel of gedeeltelijk te staken, 
zonder tot eenige schadevergoeding gehouden 
te zijn. 

12. De Administratien van de contractee
rende Staten dragen geenerlei verantwoorde
lijkheid ter zake vi.n den dienst der particuliere 
gemeenschap langs telefonischen weg. 

13. De bepalingen van dit verdrag zullen 
worden aangevuld met een Dienstreglement, 
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vastgesteld in gemeen overleg tusschen de drie 
Administratien. 

14. Dit verdrag zal in werking treden op 
den dag, die door de contracteerende Admi
nistratien zal worden bepaald, zoodra het vol
gens de bijzondere wetgeving van elk der drie 
Staten van kracht zal zijn geworden. 

Het zal van kracht blijven gedurende een 
jaar nadat opzegg'ing daarvan door 6en der 
Regeeringen zal zijn geschied. 

Ter oorkon.de waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit verdrag hebben ondertee
kend en van hunne · zegels · voorzien. 

Gedaan in drievoud te Parijs, den 15den 
September 1911. 

(L. S.) A. DE STUERS, 

(L. 8.) GUILLAUME. 

(L. 8.) J. DE SELVES. 

31 Ja'(Juari 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del tot uitvoering van de Steenhouwers
wet betreffende arbeidslijsten. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedgevonden : 
I. krachtens het 5de lid van art. 11 der Steen-. 

houwerswet· den. vorm van de, in het eerste 
lid onder b van art. 10 

1 
dier wet bedoelde 

arbeidslijst, alsmede van het afschrift daarvan, 
bedoeld in het eerste lid van art .. 12 dier wet, 
v.ast te· stellen overeenkomstig de bij deze be
schikking behoorende bijlage ; 

II. te bepalen, .. · dat in· afwijking van. zijne 
beschikking van 4 December 1911, n°. 2510, 
afd. Arbeid, ten aanzien van ondernemingen, 
waarin steenhouwersarbeid in den zin der Steen
houwerswet verricht wordt, aan de bepalingen 
betreffende de arbeidslijst, vervat in art. 13 
der Arbeidswet 1911 (Staafsblad n°. 319), moet 
worden voldaan als volgt : 

a. met betrekking tot de personen, die in 
de onderneming steenhouwersarbeid, als even
bedoeld, verrichten, in den vorm, welke onder I 
w·ordt vastgesteld ; 

b. met betrekking tot de overigen, in den 
vorm, welke in bovenaangehaalde beschikking 
is aangegeven. 

's Gravenbage, 31 Januari 1913. 
·ne Minister voo1·no1cnid, 

(get.) A. S. TALMA. 



ARBEIDSLIJST geldende van af . . . . . . Ht . . voor de arbeiders, die steenhouwersarbeid verriehten in de onderneming 

van. 

te , . 

. te 
in de inriehting · · 

op het terrein gelegen aan · · ·. · · .; · · · · · · · : · no. · · · 

WERKTIJDREG~LING. DER ARBEIDERS BENEDEN 17 JAAR. 
NAMEN DER ARBEIDERS 

D~g der week of deel I ~anvang I - 1 e rusttijd. I _ 28 rusttijd. 
•· : I · 3• rusttijd. I Einde B E N J;J D E N 17 J AAR. . van den j 

Aanvang. j_ Einde. Aanvang. j 'Einde. 
van den 

•, 
van het Jaar. werktijd. Aanvang. Einde._ werktijd. 

WERKTIJDREGELING DER ARBEIDERS VAN_ 17 ,1 A AR OF OUDER. 
NAMEN DER ARBEIDERS VAN 

Dag der week of deel I Aanvang I 1 • rusttijd. I 2• rusttijd. · I 3•. rusttijd. - , Einde 17 ,J AAR OF OUDER '") . van den - . 
Aanvang. j · · Einde. 

-- . van den 
van het Jaar. werktijd._ Aanvang. j Einde. Aanvang.' j .Einde. werktijd. 

'") De namen van arbeiders van 17 jaar of ouder behoeven niet vermeld te word!Jn, -indien voor alien deielfde werktijdregeling geldt. 
Etmaal, ~oor 'wekelijksehen rustdag b~stemd: -' ..... -·. · ...... · ... : ...... . 

-De ·werkge,·er zendt v66r of op den dag, waarop de arbeidslijst 
in werking treedt, een afschrift van de lijst aan liet Distrietshoofd 
der Arbeidsinspeetie. 

Deze lijst ,qeldt onveranderd tot zij door een andere is vervangen. 
Door het in werking treden van een arbeidslijst wordt eene 

vroegere arbeids!ijst geacht- te zijn vervallen. 

Bijlage, behoorende bij de beschikking van den Minister van Land
bou w, Nijverheid mi Handel van 31 Januari 1913, n°. 171, afd. Arbeid. 

- Mlj bekend, 
De Secretaris-Generaal, (get.)' VERSTEEG. 

·AANT~-:EKENiNGEN DOOR AMBTENARli::N DER ARBE(DSINSPECTIE 

De standplaats van het Disfrictslwofd der Arbeidsinspecti_e is 

. -.. den . : . . . . . . 19 . 
· De Werkgever, 

Zie ommezijde. 
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............... ... ... ... ... ... Eenige bepalingen uit · de·. Steenhouwerswet •. 

~ ;:i ~ ;:i 16 ;:i •:g •;::: ~ ~ ;:i •~ ;:i Art. 2. De werkgever . .iorgt, dat in zijne 
~."'d"!u:i).Q~'tj-!-.;ficd~~-.::!i~u:iU?.lO~ ,---·1-----------------1 onderneming· geen· steenhouwersarbeid wordt s a ~ . ,,; verricht door arbeiders beneden den leeftijd van. 

p::; 21 jaar, tenzij dezen in het bezit zijn van. eene 
l""1 geldige· ste.enhouwerskaart. ' 

"O ci I ci 
,d A I I I I I I I I I I loo ~ 0 0 

C'O--• co co co 

A Art. 3 . .J. Eene steenhouwerskaart wordt 
p aari den.arbeider uitgereikt: indien bij onderzoek . 

~ .,,; .,,; "tji-.::ti 
:'.i !ii: s s s ... 

A 

O niet blijkt, dat het verdchten van steerihou-" "' i:i ci ci co ·1>. 
A I I I I I I I I I I I 

r.:. wersarbeid voor zijne gezondhtiid bijzonder 
O 1-~--1---------------1 gevaar oplevert. 

::i. ::i ::i "' ·<: 'SI<·· "" """" 
-.:~ 

,d A 

1fi 
: . ~ • • • • • ··· " " " " " • • • de!· !:ei:~er~~~: :::~h;;~: ~~::z;~:i:t:~ 

<: ~ 1616 ::i 16 ::i " • •:=: g ~ ::i "1616 aangmvezen genceskundige en· kosteloos. · H~t 
~ 
2 

-. ,....; '"",....;"",....;,.....,.....,....,.....,....; ....;_,....;"" "",....;,....; verzoek \vordt gericht tot. een districtshoofd. 

t..... " "" 

,d 

l 
:'.i ... 
" ,..... 

.,;, 
A 

"' ~· 
"' <11 

,,; 
"O 
A 

1fi 

~ 
A 
d 
> 
A 
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-"1 

,d . S , der arbeidsinspectie. -
S "ci " " " " " " " " " " " " " 6: Een arbeider wordt niet:·opnieuw onder-
::i ·agggg.gggggggggg zocht binnen een jaar na het onderzoek <if de: 
;::;;::;::::j;::j;::j;::j;:j;:j;::\;:j~;:j~;::j;::j~ herkeuring, op grond waarvan hem eene steen

houwerskaart niet is ~ftg-~reikt. f " " " . . .. " . . :: " . . " " 
0000000000000000 
C'OC'OC'OC'OC'OC'OC'OC'OC'OC'OC'O~C'OC'OC'OC'O 
cicicicicicicicicicicicicicicici 

~ """"""""·"" .. """"" 
::i """"""""""""""" 
~~~~~~~~~~m~mm~m 

s 
;,: a :: • " •· • • . • • " • " " " 

d ", "16 d~~ d " •~~~~ d~ 
CO~~ e.D t-t-t- 00 00 OOt-t-t-t- t- CO 

8. Aan ·een arbeider wordt op verzoek zon
der hernieuwd geneeskundig onderzoek een 
riieuw exemplaar van zijne kaart uitgereikt. 
·tegen betaling van 5 cents ten bate van de 
gemeentekas. 

9. Eene. steenhonwerskaart, afgegeven aan 
een persoon, die op den dag van het genees-

-kundig · onderzoek, op ·grorid waarvan de kaart. 
is uitgereikt, den leeftijd va~ 17 j~_ar en 6 main
den nog niet heeft bereikt, is ongeldig na ver
loop van een jaar na dien dag. Indien inge~ 
volge het bepaalde· in het vorige lid een nieu\Y 
exemplaar . van zulk eene kaart is Ui tgereikt, 
houdt dit op geldig te zijri Qp denzelfden dag, 
waarop de oorspronkelijke ,kaart ongeldig ZOU 

zijn geworden. 
Art. 9. 1. De werkgever zorgt, dat in zijne 

onderneming : 
I. een ai:beider niet lang~ dan drie ure1.i 

onafgebroken steenhouwersarbeid. verricht.; · 
ll. een arbeider, die den leeftijd van 17 jaar 

heeft bereikt, dien arbeid niet !anger verricht. 
dan gedurende : . 

a. tien uren per etmaal, binnen twee jaren~ 
na den dag, bedoeld in het eer.ste lid van ar·
tikel 33; . .,) 

b. negen uren per etmaal na verloop van den: 
onder. a bedoelden tijd; 

ill._. een arbeider, die den leeftijd van 17 jaar. 
nog niet. heeft bereikt, dien arbeid ni~t !anger; 
verricht dan gedurende : · · 

"') Alil .. deze dag is vastgesteld 1 Maart 1913. 
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, . a. ,·8 ½,uur per etmaal,·:binnen t:wee :jaren,,na 1 .v,an :.de_n,, dagelijksch1m. -:wii'r~tijdralsm~de ·van, 
den dag, bedqeld.in het ~e:rste lid·van artikel 33;. je_der(sln daartusschen .gelegen.·rusttijd; .,· '. . 

· b,. ::7½, uur ·,pel'.: etmaaL,na, "._erloop ,van.,den _b. de,.nameI\ -van d\) arbeiders ·bei:ieden d·en 
onder .a ,bed~elden. tijd ;· .... ·,. leeftijd y_an.-!7. jaar,. die -:vo9r qe- qnderneniing 
· IV. een arbeider dien arbeid:niet, verricht: · .steenhouwer~arbeid ·veri;ichten ;·. · · · 

a. v66r een kwartier v66r zonsopgang en na c. de standplaats van ·het districtsh9o~d:.d·er 
'een'·kwartier na, zobsondergang; . ·, arbeidsinspectie. , . ,, . . . 
:•, b: 'v66r de.s· vo<irmiddags 6 iiur ·en bit' des, ".-./J •. 1:_ndien, de dagelijk~che:. werldijd 9f. de 
·naniiddags 7' rtui-.r.:: . ·. . ... daartmlschen gelegen ·rusttijden niet;voq~,alle 

2. ·Steenhofrwersa'rbeid, <welke niet door een.: .arbejqer_s,:• niet yoor alle )iagen.-.der _week of 
· rusttigd vari ten 'lri,inste een half uur is onder-l ,I)iet. voor .elke .wi:lek _op gelij~EJ .wijze.:zijn ge
broken•;: :wordt geacht. onafgebroken··te zijnl :regelq,. moeten, die .:v,er~chi)le.i:ide regelingen,. 
-verricht'. . _. · . . -;mo1p.ec[e d!l·-nam_eii-deJ°" arbeiders,-,v_ow wie, zjf 

3.- · In bijzoridere ;.<inistandlghedeil: kan· doo'r \ onder,scll!clidenlijk gelqep, ·_Op <l.e ar:ii.eidslijst 
of namens Onzen Minister aan een werkgever i zijn vermeld. 
;voor ten_,hpogste dertig, dagen in i:len kalender- i. -'' 3.,, De a,rbeidslij§t mag. gee°:e· regeli,1)-g, van 

'·jaar VQO;waardelijkvrijstelllng worderive~leend, werktijden en rusttijden bevatten~· welke in 
van· het. bepaalde in.' het eerste lid onder' TV. strijd is inet het b_~p_aalde_ bjj ,het J~te :,eR, 2,de 
," Ar( 10. "i. 'De\verkgever zorgt, 'dat in'de lid van artikel ~-.~f ."7 Ji:i.diel)- een yrijste~ling 
"inrichting 'of'-'6p. ]jet tefrein, waar .in iijn_e krachtens het vierde lid van dat artikel is 
onderneming steenh'ouwersarbeid· . wordt 'v'er• / :verleend - meLhetgeen · bij den· daa~ bedciel-

. richt, w9rdt 6pgeharigen eri opgeharigeti blijft,: -den .algemeenen ·rilaatre'gel van· bestmir is be- . 
zoodariig 'dat 'tan den inhoµcl gemakkelijk ken'-, paald. ·• ·. : · , ·. . 

. nis• kaii'worden genorneil',:' .·.. ,. · .. "'. ' ··.:Art .. l·3. 1., De ,wer.kgevei·.·zorgt, dat· ten ai·

.. ' ~- ;; eene 'lijst . vap ·'. de' 'ter' pla'atse geldend~, i bedder . in·· ~i[jne, orider,ne,ning• geen. steenhouwers-· 
'kbi~hte'ns artikei''6 '•gegeven n:adere voors~hrif-: arbeid verricht tusschen het ,VOM" hem op de ar
J~: opgem'aakt .. do9r het · districtsho~fd '"der: beidslijst vermelde. ,uur vaii', einde e.n dat i•an 
arbeidsinspectie en d_oor dezen en. d~n· werk-; aanvang ·van deii dµgelijkschen ,werk,tijd en even-· 
~ever ,ondexteekend_; • " . . . . ; . . . . . mi}t, gedurende. de: ,·,usttijden 110<11:. J\em, op d~· lijst 

b.' eene door hem' gedagteekende en 'onder-: ve'r,~eld,-; een en fl;nder _voor zoov~_el nj~t'Hi.tjen 
.teek~_ns4e !lrb!!i,ds!ijst; w~lke. v'o.ldoet aan'a~ blj: geschrift, dat de; vrijstelling, yerleend.krach
·o(ki:~cl;lt~ns. het, ~olgen~ 11rtikel gegeyen' ~o.ci-. ten~. het . d~rde lid va~· ariikei ·g, aanwijst, 
schriften ;' " . . . ' . blijkt;'·dat 0·tusschen die. iiren of ge<lurende die 

c. het geschrift, ·;aii~bij eene vrijst~iling, als : rusttijden -door den· ·arbeider 'steenhoiiwers
,]?eq.oeld ., in .. het .. _de_ri!,e ._of_ het-:v,ierde::lid_;van; arbeid ·mag worden verricht . 
. artik!;ll,:9, is v,er\e!l!li:t, .zooJarig-,die Vl'ij~telljng: 
,duui:t;-,',, ,. ,·. ,, .. , ,· · · · 
·.·-_d.,_ eep.;.exerr:i_plaar. van ,e!)n dpor. onz~n Minis
t.er. yast ,t.e,stelleµvoorlicktirJ,g Ol,Iltreµ~ den aa,rd 
der gevaren, waaraan · zij, die ~t.een4ouwers
arbeid verrichten, in het bijzonder blootstaan 

'en •:omtrent ·hetgeen behoort te wo'rderi in: acht · 
-gen'omen ter :vermindering, van, die gevaren; .. c" · 

. 2. Indian door· hefdistrictshoofd der.,iJ.rbeids
. irispectie plaatsen · wo_rden ,·aangewezen•, waar. 
een 'afschriff,van oJ;een 'uittreksel uit de,onder 
a oLb bedoelde·lijst of het·onder. c bedoelde 
geschrift of een exemplaar der onder d bed~el
de voorlichtiiig behoort te· zijn_ opgehangen, is 

1 .de•, werkgever -verplicht te ·zorgen, dat :zulk 
·een · afschrift;> uittreksel. of, exemplaar· op de 
aangewezen pla!ltsen wordt · en ·blijft ·opge-
hangen. · 
. Art.: 11.· 1 .. De arbeidslijst, ·bedoeld·-in heJ; 
:YQrige artik_el, .ve;meldk .: : . 

0

; ., •• 

a. het. '.UUr., van, aanvang en dat van einde · 

· TIJDSTIPPEN ;an ·zori'scipkori'ist'~ii'zoiis
.. 'ondetgang te Amsterdam. . . ' 
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31 Januari -1918. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Hari'
deI· tot vaststelling van modellen .ter uit
voering va1Cde Steenhoutvei-swet: 

De Minister van Landbouw; Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedgevonden : 
A. krachtens het tiende lid van art, 3 der 

Steenhou werswet -vast te stellen : : · 
I. het mode1··van de steenhouwerskaart, be

doeld in ·art. 2 van genoemde wet, als volgt : 
a. voor personen, die op ·den dag van ·het 

geneeskundig onderzoek den leeftijd van 17 jaar 
en 6 ·maanden nog niet hebbeii bereikt ·:· 

· ( Voorzijde.) 

Op deze kaart mag geen aanteekening 
of merkteeken worden geplaatst. 

Door den ·werkgever te bewaren 
en aan den arbeider tegen ontyang
bewijs_ terug te geven, zoodra deze 
ophoudt in diens :.onderneming 
steenhouwersarbeid te verrichten. 

STEENHOUWERSKAART 
· (Art. 2. der Steenhouwerswei.) 

hem ·berust, geen aanteekening of merkteeken 
·wordt geplaatst en geeft halir aan hem, die 
ophoudt in zijne onderneming ·steenhouwers
arbeid te verrichten, terstond tegen bewijs van 
ontvangst terug. 

Art. 5. 1. De arbeider, die steenhouwers
arbeid pleegt te verriehten, is bevoegd zich 
eenmaal per jaar geneeskundig te doen onder
zoeken, ten· einJe tot de wetenschap te komen, 
of het verrichten.van steenhouwersarbeid voor 
zijne gezondheid bijzonder gevaar oplevert. 

2. Het bepaalde in het tweede en het derde 
lid van artikel _3 is op dit- onderzoek van toe
passing, 

Art. 3. 2. Het onderzoek. gesehiedt op ver
zoek van den arbe'ider door een door Onzen Mi-. - . ' 

nister aangewezen geneeskundige ·en kosteloos. 
Het verzoek wordt gericht tot ·een districts- · 
_hoofd der Arbeidsi_nspectie. 
. . s; De geneeskundige deelt aan den arbeider 

den uftslag van het' onderzoek schriftelijk mede. 
· 8. Aan den arbeider ·w_ordt op verzoek zon- · 
der. hernieuwd gene·eskundig onderzoek een 
nieµw exemplaar van .zijne kaart uitgereikt 
tegen betaling van 5 cent ten bate v·an de ge
meentekas. 

voor een persoon, die op den dag van het 
geneeskm1dig onderzoek den · leeftijd van · 
17 jaar en 6 maanden nog niet heeft bereikt. 

Familienaam : . 
Voornamen : . 
Geboren den . 

.Art. 14. Het is verbod.en aan personen be
neden den leef1ijd van 1s· jaar, ·die steenhou

, wersarbeid verri!}ht~n, daarvoor ~ls vergoeding 
eenjg- loon in geld te geveii; dat anders dan 
naar tijdsruimte is be_rekend. 

1 
Geneeskundig onderzocht. den 
19 .. door ...... . 
dige .. te _. __ _._· .... . 
Deze kaar(Ts geldig tot (1) 
.Afgegeven den . . . . . 

De 
Voor den burgemeester, van 

. te 

geneeskun-. 

. 19 
19 

(1) Een jaar na den dag van het geneeskun- : 
dig onderzo_ek: 

(Achterzijde.) 

EENIGE·BEPALlNGEN UIT DE 
STEENROUWERSWET. 

Art. 4. 1. De werkgever bewaart de kaart 
van. deii 'arbeider, die .in · zijne onderneming 
.steenhouwersarbeid verricht en geeft de kaart 
· op aanvrage terstond ter inzage aan de in , 
artikel 23 bedoelde ambtenaren. 

2. Rij zorgt, dat op de kaart, zoolang zij bij , 

· Art> 2 i. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie maanden wordt gestraft hij, die eene steen
houwerskaart valschelijk opmaakt of vervalscht, 
ten: einde: een antler in de gelegenlieid te stel
leri die kaart als ·ware ie echt en onvervalscht 
te gebruikeri. · 

Art: 22. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
eene maand of geldboete van ten hoogste hon
derd vijftig' gulden wordt gestraft: 

a. hij, die• opzettelijk van eene valschelijk 
opgemaakfo of vervalschte steenhouwerskaart 
gebruik maakt,. als ware die kaart eeht en 
onvervalseht; 

b. _hij,. die opzettelijk gebruik maakt van 
eene klaarblijkelijk niet voor hem bestemde 
steenhou werskaart, als ware . zij · te zijnen be
hoeve afgegeven: 

• b.- voor personen, die op den .dag van het 
geneeskundig onderzoek den leeftijd van 17 jaar 
en 6 maanden reeds hebben bereikt :' 
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(Voorzijde.) 

Op deze kaart .mag,geen ·aanteekening 
of merkteeken worden geplaatst: 

Door den we~kgever. te bewaren 
en aan den arbeider tegen ontvang
bewijs terug te geven, zoodra deze 

: _. ?Phoudt in .. <!iens _onderneming 
steenhouwersarbeid te_· verrfohten. 

STEENHOUWERSKAART 
. {Art.' 2 der Steenhouwerswet:) 

voor een persoon, die op -den dag van het 
geneeskundig onderzoek den leeftijd van 
17 jaar en 6 maanden reeds heeft bereikt. 

~'amilienaam : . 
V oornainen : . 
Geboren den . 1 •, te 
Geneeskundig onderzocht de~ • ; 
door . . . . . . :· ·. : . geil;esk~ndige_:. . 

· te •...... , . . . . 
Deze kaart is geldig tot ·:de arbeider ·den 

. leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; dalirna.is··voor . 
hem geen .steenhouwerskaart· m·eer· verei~cht. · 

Afgegeveh den • ..... •. . . . • .. 19 ,_.. . 
De. 

V ~or den Burgemeester van 

(A~hterzijde.) 

Overeenkomstig de achterzijde der i:>nder a 
bedoelde steenl:louVl'.er.skaart; · -··· 

c. voor een persoon die den leeftijd_•,van 
18 jaar- heeft bereikt en die. den·burgeni.e~ster 
der gemeente van zijne woon- of verblijfplaats 
een verklaring overlegt ,van een districtsh~ofd · 
_der arbeidsinspectie, dat hiJ v66r 1 Maarfl913 
gedurende. ten minste een jaar -steenhouwers: 
arbeid heeft verricht,: . . ·- . 

(Voorzijde.) 

Op deze kaart mag geen aanteekening 
of merkteelren worden geplaatst. ·. 

. , , 

Door den· W!Jrkgever · t_e bewaren 
en a:in den arbeid~degen ontvang• 
bewijs terug te geven, zoodra deze 
ophoudt in diens onderneming 
steenhouwersarbeid te •verrichten. 

Sl'EENHOUWERS~AART • 
(Artt. 2 en 33, derde lid,_ de,· Steenhouwerswet.)· 

voor een persoon, die den leeftijd1r~U:!18jaar ·
hee£t bereikt en die den burgemeester der 
gemeente :van zijne woon- of verblijfpllilits 

, eene overklaring: :overlegt van ,een .districts
hoofd der .arbeidsinspectie'; dat hij v66r 
I' liaart 1913 gedurende . ten minste een · 
jaar steenhouwersarbeid heeft _v:erricht, (1) ... 

't - . 

Familienaam : . 
-V oornamen : . 
Geboren den . · . 1 . te 
. Deze _kaart. is geldii tot· de . ·a~beider,' den 
leeftijd ·van 21 jaa:i' heeffbereikt; daarna ·is voor 
hem geen. steenhouwerskaart meer vereischt. · 

Afgegeven den . : ... : . -. .. • -. 19 ... 
De· · , · . 

Voof den Burgenieester van,- . .• .. ,' ,.. . 

(1) Tot 1 l\faart 1914 wordt zonder genees~ 
-kundig o:o1derzoek een· steen:houwerskaart, -uit
ge'reikt ·aan· ieder die. den leeftijd van 18 -jaar 
heeft bereikt. en die den burgemeester van zijn 
wooh- of verblijfplaats. een v.erklarin'g overlegt. 
van een districtshoofd der ·arbeidsinspectie, 
dat hij v66r -l Maatt 1913 ged1_1rende tenminste 
een ·jaar - steen_houwers;irbeid . heeft verric.ht; 
(Art. 33, 3° Fe\, der Wilt ,eh K .. B. van 2.0 Ja
nuari 1913, Staa.tsblad n°. 37.) · 

(Achterzijde.) ', ·· 

Overe_enkom,sti"g de;·ach_ter?,ijdi:i. 'de~ onJ;r -~-
bedoelde steenhouwerskaart. . . 

met bepaling.daLd1i kaarten, bedoeld_onder
a zullen,zijn· .. g(ldrukt ·op.·wi_t papier, .di~•onder 

· ·b op oranjeiapiei- en die o'nder c_op groen pa pier~ 

II.- het model van de .mededeeling: van -dell< 
uitslag van het,g,meeskundig·<mderzoek- (art. 3. 
derde lid der ~-et) en· h~t ·mcidel ',an de ge
neeskundige verklaring (art. 3, vierde lid, der-
wet), als volgt: · · 

Ken,nisgeving ingevolge art.·3, ·4• lid· der · 
Steenhouwerswet. 

. De· ondergeteekeil.de .: . ' . < . ·; : ·; 
geneeskundige , .. -te · .... , ., .. .. . 
verkl~. . . , .dat. bij _ 9nderzoek ,op. ·den 
· ....••.. 19 . • van 

. ,, ·' 
'" ·~ ' -~. , •·- .. , ......... . 

verblijvende of .woneilde te .. 
geborcn den .. . . . . .• . . te .. 
niet -is .gebleken,. dat het, :V\lrrichten van·,steen-
houwersarbeid voor. zijne 0gezondheid -bij7.0nder- · 
gevaar. opleverk · 

......... ,. · ... ,,.den , • ·_ •. ·• -- .• ·., 11), .•• 
, De .geneeskundige ·. • , , 

. N.IL. Deze kennisgeving · ten •spo_edigst~ t9: 
zenden aan, ·den Burgemeester :der gemeente,. 
waar :de gekeurde ,arbeider :zijrt• wo.on- of: ver-
blijfplaats hel)ft,. . 

Aan den He~r · Burgemeester 
van •. ; •.... , 
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.. Mededeeling . ingevoJge art. S, s• lid der 
Steenhouwerswet. 

De ondergeteekende' . 
genee.simndige . · . te . 

--deelt" .. mede aan (1) 
· .... ·- ..... _ . te .. 

·dat uit het op . . . . . . 19 

-gehouderi onderzoek w_elt blijkt, dat het ver-
: . . , me 
· rich ten van steenhouwersarbeid voor zijne ge• 
zondheid bijzonder g(lvaar oplevert. 

.... , den .. , .. -· . 19 .. , 
De geneeskundige • . 

N .B. De· goedgekeurde kan bij den btirge
.. meester zijner woou, of verblijfplaats een sfeen
lwuwerskaar:t. verkrijgen, ,_mits hij den leeftijd 
van 14 jaren heeft bereikt (art. 3, 4• lid. der ; 
·wet). De afgekeurde wordt binnen een_ jaar ; 
0

ni~t opnie~w onderzocht; (2) tenzij hi{biimen' 
S dagen ·na dagteekening dezes aan den Minis- : 
-1;e·{ van Landbouw, Nijverheid en Handel her-: 

keitrin_q verzoekt ·(art. 3, 6de lid). ' 

·(l) Naam van den gekeurde. 
(2) Hetgeen hier volgt te schrappen, indien ' 

<le mededeeling·na·.eene.herkeuring·is geschied. : 

III. het model van de mededeeling van den 
-uitslag· van het geneeskundig·:onderzoek, be
·doeld in art., 5, ,eerste lid, der wet, als volgt: , 

·Mededeeltng ingevolge art. 5, 2° lid der 
Steenhouwerswek 

Do ond.ergeteekende 
geneeskundige . . te 
deelt mede aan (1) • 

. . . . . . . . . . te 
<lat nit bet op .· ... _,. , ...... 19 

gehouden ond~rzoek w_elt blijk-t, da~ het ver-
. · · me 

richten van· steenhouwersarbeid voor zijne ge
zondheid· bijzonder· gevaar oplevert. 

Bijzondere _medl)d~elingen voo_r de_n· gekeurde: 

. , den ; . . . ; . 19 ;; ' . 
De Geneeskundige •. • 

N.B. De arbeider, die steenhouwersarbeid 
pleegt te verrichten, is bevoegd zich eenmaal 
per jaar geneeskundig te doen onderzoeken, 
ten eiride tot de wetenschap te komen, of·het 
verrichten van· steenhouwersarbeid -voor· zijne 
gezondheid: bijzonder gevaar oplevert (ark 5; 

· ~erste lid der wet): 

{1) Naam van den gekeurde. 
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. B. krachtens het zevende lid van artikel 33 der SteeI]houwetswet het ·m:odel van de in het 
derde lid van artikel. 33 bedoelde verklaririg als volgt vast te stellen: 

Verklarlng lngevolge art. 33, 3• lid der Steenhouwerswet. 

De ondergeteekende verklaart dat . 

wonende te . . . , . . . . geboren den . . . . . te .- . . , ... 
v66r 1 Maart 1913 gedurende ten minste een jaar steenhouwersarbeid . 
heeft verricht. 

. · . , den . · . . . . . . HJ! • 

Het hoofd van_ 7,et • District dei: Arbeidsinspectie, 

N.B. Onder overlegging dezer verklaring wordt tot l Maart 1914 door 
den Burgeme_ester van de woon- of verblijfplaats van den hierin 
genoemden steenhouwer, mits deze den leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, een steenhouwerskaart afgegeven zonder voorafgaand 
geneeskundig onderzoek. · 

's Gravenbage, 31 Januari 1913. 
De Minister voornoernd, (get.) A. S. TALllfA. 

1 Febritari 1913. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin, betreffende kosten ter 
zake van de Nationale Militie. 

Ik heb de eer U H.E.G. mede te deelen, dat 
de ·inzending van de opgaaf, als bedoeld sub c. 
van mijne circulaire van 9 Juni 1911, n°. 4476, 
afdeeling A.Z.C. voor het -vervolg niet meer 
beboeft plaats te hebben: 

Met bet oog op bet bepaalde in artikel 48, 
lste · lid van het militiebesluit II, verzoek ik 
U mij ecbter na elke inlijving van manschap
pen te doen toekomen een opgaaf van de ge
meenten, waarvoor bet aantal in persoon afge
leverde dienstplichti,qen, meer dan vijf bedraagt, 
met nadere aanduiding, indien bet aantal 25 of 
meer bedraagt. 

Orn met bet nazien van declaratien van ge
leiders tijdig een aanvang te kunnen doen ma
ken zal het mij aangenaam zijn, indien deze 
nieuwe opgaaf mij telkens zoo spoedig mogelijk 
wordt toegezonden. (W. v. D. B. A.) 

-ken de tot bet aangaan van eene- :overeen
komst voor de levering en afname van 
electrisch arbeidsvermogen gedurende een 
tijdvak van dertig jaren. S. 47. 

Geschorst tot 1- Augitsfi<s 1913. 

3 Februari 19i3. BESLUIT, boudende weigering 
van goedkeuring aan een raadsbesluit tot · 
bet aangaan van een geldleening voor den 
bouw eener burgemeesterswoning, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Bescbikkende op bet -beroep, -ingesteld door. 
den Raad- der gemeente Wee1·selo, tegen bet be
sluit van Gedeputeerde Staten· van Ove1·ijssel 
van 16 Juli 1913, 2• afd. n°. 3084, waarbij goed
•keuring is o'ntbouden aan bet besluit van dien 
raad van 19 Juni-1912, n°. 5, strekkende o.a. 
tot bet aangaan van een geldleening voor den 
bouw van een burgemeesterswoning; 

Den Raad van' State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
December 19i2, n°. 371; 

3 Februari 1913. BESLUIT, tot·scborsing van Op de voordracht van Onzen Minister van 
het besluit van den Raad der gemeente I Binnenlandsche - Zaken van 30 ,Tanuari 1913, 

-Dinxperlo; van 17 December 1912, strek- n•. 13, afdeeling Binne!ilandscb Bestuur; 

1918. 7 
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· Overwegende: dat · bij bovenvermeld besluit 

van l9 Juni 1912 n°. 5 de Raad der gemeente 
Weer selo o. a. heeft besloten : 

1°. Van.M.aRTINUS JoH.aNNES BE~TELING, 
land.bouwer te Weerselo, aan te koopen de-hem 
toebehoorende perceelen bouwland, gelegen aan 
den harden weg Wee1·selo-Oldenzaal, kadastraal 
·bekend gemeente Weerselo, Sectie C n••. 1232 
en 1233, te zamen groot 0.63.10 H.A. voor den 
'prijs v'ari fl 700.- ; · 
· .2". te aanvaarden de schenking af /500.
door het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van 
_den Heiligen Remigius te Weerselo de gemeente 
aangeboden als tegemoetkoming in de kosten 
van een terrein voor eene_ te bouwen burge
meesterswoning ; 

3°. aan Burgenieester en Wethouders op te 
dragen, zich in verbinding te stellen met den · 
·architect K. L. 0ROONEN te Oldenzaal;tot het 
leveren van plan en kostenraming voor eene 
nieuw te stichten burgemeesterswoning c. a. 
op het sub le bedoelde terrein, mogende de 
bouwkost~n een totaal van /12000.- niet te 
boven gaan; 

4°. aan te gaan e·en annu"iteitsleening van 
60 jaren, groot ten hoogste f 13200.-, op te 
nemen naar behoefte, tegen een annu"iteit van 
hoogstens 50/o, te _voldoen uit de gewone in
komsten; 

dat .de Raad daarbij heeft overwogen : 
dat, mede blijkens ingewonnen deskundig 

ad vies, het voor den Burgemeester ter bewo
ning bestemde huis door ouderdom en vocht 
in zoodanig slechten toestand verkeert, dat 
het de kosten van de herstellingen, die•noo
dig zouden zijn, om het aan zijne tegen
woordige bestemming te doen beantwoorden, 
niet meer waard mag geacht worden; dat 
.het voor de gemeente van belang is, dat 
de burgemeester woonplaats hebbe in de ge
meente, en wel in dat gedeelte, waar de zetel 
van het gemeen'tebestuur gevestigd is ; dat· een 
particuliere· woning in de gemeente · door den 
burgemeester niet kan verkregen worden en het 
dus noodzakelijk is, dat de gemeente opnieuw 
voorzie in ,de behoefte aau een geschikt~ bur
gemeeeterswoning; dat het alleszins billijk kan 
worden geacht rekening te houden met den 
algemeen geuiten wensch der ingez2tene11 om, 
indicn tot het bouwen van een nieuw huis 
wordt overgegaan, dit huis te plaatsen in •het 
centrum van de buurtschap ·Weerselo en aan 
den harden weg: dat op zoodanige plaats geen 
terrein beschikbaar · is, aan de gemeente toebe
hoorend; dat echter een voor dit doel bijzon
dcr geschikt terrein door de gemeente aanmer-

kelijk · beneden de waarde kan worden . aange
kocht in verband met een -schenking door het 
Roomsch-Katholiek Kerkbestuur te Weerselo 
.voor. dit doel aangeboden .. ten bedrage van 
f 500:- · of 30 ° /0 van de billijke koopsom ; dat, 
wat betreft de oude burgemeesterswoning, deze 
met ·het bijbehoorende erf, hetzij door geza
melijke ·verhuring, hetzij voor veldwachters
woning of anderzins der gemeente nog goede 
diensten kan bewijzen; dat, betreffende de 
nieuw te bouwen woning, met den burgemees
ter is overeengekomen, dat voor bedoelde WO· 

ning een jaarlijksche huursom .zal worden be
taald van /500.--; dat dus de geldelijke uit
gaven voor het beoogde doel volkomen gerecht
vaardigd moeten geacht worden en in het be
lang der gemeente; 

dat •bij besluit van 16 Juli 1912, 2° afd. n°. 
3084, ·Gedeputeerde Staten aan· bovengemeld 
Ralidsbesluit de goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij overwegende, dat het bouwen van eene 
\Voning voor den burgemeester in het algemeen 
niet geacht kan worden te liggen op den ,veg der 
gemeenten en dat dit, indien er bijzondere om
standigheden aan wezig zijn om het aanlrnopen 
van grond en het sluiten van eene leening ten 
b~hoeve · van zoodanigen bouw goed te keuren, 
in elk geval slechts dan behoort te geschieden, 
wanneer op goede gronden mag worden aange
rtomen, dat een van gemeentewege gebouwde 
woning niet na verloop van ·tijd zal blijken 
voor de gemeente een bezit te zijn, · dat geene 
of slech ts eene zeer geringe op brengst geeft ; 
dat de kans geenszins gering is te achten, dat 
voo_r de woning, welke _de gemeente Weerselo 
thans wenseht te bouwen, op den duur geen 
huurder zal te vinden zijn of althans geen 
huurder, die daarvoor een huurprijs wenscht 
te besteden, welke een behoorlijke rente van 
het voor den bouw bestede kapitaal vertegen
woordigt; dat toch 'd~ vraag naar woningen, 
welke niet zijn landbouwerswoningen, in de 
gemeente Wee,·selo uiterst gering is en dat. er 
niet de minste zekerheid bestaat, dat opvol
gende burgemeesters voldoende middelen zul
len be~itten om een voldoende huursom voor 
de te bouwen woning te betalen, terwijt de be
zold_iging van den burgemeester, een titularis 
zonder, eigen middelen, het betalen van,eene 
zoodanige huur onmogelijk maakt zoodat daar
aan voor de gemeente een gr9ot risico ver.bo_n
den is en een zorgzaam financieel beheer naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten het dra
gen van. een zoo groot risico door de gem'eente 
niet mag toelaten; dat de huursom, wellrn 
de thans fungeerende burgemeester b.lijk~ns de, 
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considerans van het ,raadsbesluit voor het ge- · 
b_rµik .der woning. zou beta)en, zijnde /500.-, 
niet in een billiJke· verhouding staat tot de 
kosten, welke de gemeente zich te dezer zake 
_zou mQeten getroosten ; dat immers, berekend 
naar een •. annu"iteit van .5°/o, over het kapitaal, 
groot /13200. - , . de. gemeente alleen · aan ren te 
en -aflossing pe,: .jaar /660,:- zal hebben te .be-

. talen, waarbij dan nog komen de kosten. van 
onderhoud, agsurantie en· grondbelasting; dat 
dus de gemeente op de te. ontvangen .h•rnr 
jaarlijks' een niet onbelangrijk bedrag zou 
moeten bijpassen, zoodat de verhuring van de 
te bouwen wonh1g. aan den burgemeester voor 
/500.- -per jaa~ eigenlijk. i_s te beschouwen als 
eene niet op wettelijke. wijze tot stand geko
men salarisverhooging; dat bij het raadsbe
_sluit geen plannen zijn ovei;gelegd ,voor d!)n 
bouw en evenmin voor een_ eventu~elen bouw 
ter plaatse waar thans de burgemeesterswonil)g 
is gevestigd, zoodat door Gedepnteerde Staten 
tusschen de kosten van.den thans voorgenomen 
bouw en den bou_w ter laatstgenoemde plaatse 
geen. vergelijking kan wo;den gemaakt ; dat 
echter als vaststaande mag worden aangenomen, 
dat op de plaats van de tegenwoordige woning 
voor een.aanmerkelijk lager bedrag zou kunnen 
worden gebouwd en de _kanse!l op verlies voor 
de gemeente derhalve bij bouw. daar ter plaatse 
veel geringer • zouden zijn; dat de g0meente de 
kosten wenscht te bestrijden uit een annu"i
teitsleening van 60 jaren, zoodat het aan rente 
.en aflossing te betalen bedrag. gedurende dien 
geheelen. termijn gelijk zal blijven, terwijl toch 
de uitgave!l voor de herstelling·der woning 
zich eerst na· verloop _yan tijd zullen voo,rdoen; 
en. mitsdien het toekomstige geslacht veel 
zwaarder dan het tegenwoordige zal worden 
belast; dat pp al_ .deze ~r~mden het. raads
besluit, zooals het thans _ luidt, Je achten. -is, 
in _strijli me.t . een·. deugdelijk . financieel be-
he~r; . _ 

dat van het besluit :van Gedeputeerde f:!taten 
de l;taad der gemeente .. Weersel() bij Ons in ):>e
roep is gekomen, . aanvoerende, dat hij zich 
overtuigd houdt met het nemen van zijn be
sluit het. zuivere belang der gemeente gediend 
te hebben; da,t _ hij '\fel kan meegaan met de 
eerste overweging .van ,Gedeputeerde Ststen, 
dat over het :.algemeen slechts in bijzond_ere 
omstandigheden tpt_ het stic.hten e_ener wcning 
voor den burgerpeester van_geineente\vege be
hoort te :worden overgaan ; _dat.-echter .die bij
zol)iere omstandigheden hier aanwezig zijn, · 
daar te- "fleerselo geen particuliete _woning- te 
verkrijgen .is;. dat het .toc_h ,v:an belang- is, dat 
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de burgemeester. eener gemeente woonplaats 
hebbe binnen die gemeente en zulks ~el 
in bijzondere mate --het-- ·geval is in eene zoo 
uitgestrekte gemeente als Weerselo,. waar .met 
grond mag worden verlangd, dat de· burge
meester gevestigd zij · in dat gedeelte .van 
waarui t het gemakkelijkst . de. onderscheidene 
b.uurtschappen bereikt worden ; dat nu_ het 
tot •dit .doe! bestaande huis voor zijn~ be
stemming niet meer geschikt is en blijkens 
deskundig ad vies .de kosten, welke voor. zoo 
goed mogelijke iurichting en herstelling noodig 
zouden zi.iJ:, van .de gemeente een uitgave vor
deren van /6000.-, tot welke uitgave de Raad 
zich, met het oog op den zeer slechteti to_e-

. stand van het huis, tegenover de gemeente 
niet gerechtvaardigd_ acht; dat om deze redenen 
de Raad he-eft gerrieend, voorziening in deze 
noodzake!ijke. behoefte van gemeentewege,niet 
te mogen nalaten, ook al zou hiervoor eenig 
geldelijk offer .. moeten gebracht worden ; _dat'_de 
Raad niet kan toegev{ln, dat de hiervo<;>r noo· 
dige kleine jaarlijksche uitgave, in-het zuivere· 
belang der gemeente gedaan, zou moeten be
schouwd worden als eene salarisverhooging'van 
den -burgemeester, doch hierin alleen zien kan 
een noodzakelijk zich aanpassen aan de bijzon
_dere, in zijne gemeente heerschende toestanden; 
dat in dit verband- moet opgemerkt word_en, 
dat, volgens schrijven van de ,,Maatschappij 
voor Gemeentecrediet" van 22 juni 1912, de 
annu"iteit van de noodige leaning niet 5°/0 doch 
4.65% zou bedragen, hetgeen boven de niet 
geringe huur een jaarlijksche uitgave zou vor
deren · van ./113.80;. dat wat betreft de wijz_e 
van leening bij annu"iteit, deze soort van, lee
ning in dit geval den Raad de meest·geschikte 
voorkomt; dat immers juist in de laatste jaren 
is overgegaan tot den. aanleg _van nagenoeg ,aUe 
groote verbindingswegen, waarvan nog in. de 
jaren 1905 en 1908 leeningen ten laste der ge
meente kwamen van respectievelijk. /1700.
en f2843;1-l, aan· rente en aflossing .voor · het 
loopende dienstjaar ei~chende een bedrag van 
/1325.72 5, waarbij nog komt een leening tot 
hetzelfde doel, voor dit jaar in uitzich~ gesteld, 
ter grootte-.van ± /23000.- door al hetw_elk 
het tegemvoordige geslacht reeds lasten_draagt 
ten bate der komende generatie en deze door 
de thans te sluiten annu"iteitsleening niet. onl;,il
lijk wordt .belast, te meer, waar te verwacb.tei;i 
is, dat een solied gebouwd nieu\\'. huis de eers'te 
60 jaren slec;llts weinig. reparatie zal- behoeven; 
dat,- wat -betreft de vrees van Gedeputeerde 
State~, dat-voor··de t_e bouwel). woning opden 
duur geen huurder zal. te-vinden zijn,,de Raad 

7* 
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wenscht op te merken, dat ook voor opvolgen
de burgemeesters dezelfde belangen blijven be
staan en zonder twijfel ook dezen een beschik
bare comfortabele woning zeer welkom zal zijn; 
dat bij eventueele weigering deze woning te 
huren,· hun niets andera zou cverblijven dan de 

. vergu nning om in een. aangrenzende gemee11te 
.te wonen; dat echter in · de omliggende · ge
meenten Oldenzaal, Hengelo en Borne, de huur' 
wonirigen, indien al beschikbaar, zeer duur zijn, 
waardoor met voldoende zekerheid mag worden 
·aangenomen, dat in zoodanig geval voor huur 
en transportkosten een grootere uitgave per 
.jaar dan f 500.- · zou vereis·cht worden; dat 
dus voor gegronde vrees op dit punt alleen aan
·Ieiding kan bestaan voor het niet waarscbijn
lijke geval, dat een der in de gemeente wonende 
landbouwers te eeniger tijd tot burgemeester 
zou worden benoemd; dat intusschen we! als 
een eerste · eisch van een zorgzaam financieel 
belieer moet gelden, de woning in kwestie te 
bouwen op de· meest geschikte ·1Haats in het 
·aarigewezen dorp en ·in ieder geval aan een ver
harden weg;. dat de plaats van de bestaande 
oude woning, waar_ der gemeente nog eenig 
terrein in eigendoin toebehoort, achteraf ge
legen is, en alleen over een particulieren, niet 
·aan de gemeente toebehoorenden en onverhar
den rijweg te bereiken is, hetgeen voor even
tueel noodige verhuring zeer z~ker minder 
goede kansen zou bieden dan wanneer het een 
huis betreft in het centrum der plaats en ge
legen aan een harden - tev·ens intercommu
nalen verkeersweg; dat nu een geschikt terrein, 
geheel voldoende aan laatstgenoemde eischen, 
aanmerkelijk beneden de waarde lrnn ~orden 
aangekocht door de schenking ad/500.- door 
hetRoomsch-Katho!iek Kerkbestuurte Weerselo 
aangeboden in de billijke koopsom van/1700.- ·: 
dat-de kennis van al deze omstandigheden de 
oorzaak was, dat bouwen op de plaats van de 
tegeriwoordige woning bij den Raad niet in 
overweging ·kwam; dat intusschen, in tegcri
stelling met ·de uitgedrukte meening van Ge 
deputeerde Staten, eerie vergelijking als door 
dit Oollege bedoeld, zeker zou leiden tot de er
varing, dat het bouwen op de plaats van de 
bestaande woning duurder zou zijn dan op het 
vborgenomen terrein door de grootere moei
lijkheid met het aanvoeren der materieelen; dat 
den Raad, ter plaatse en met den toestan·d 
bekend, dan' ook oribegrijpeiijk voorkomt de 
overweging van Gedeputeerde Staten, ,,dat als 
vaststaande · mag worden aangenomen, dat op 
de plaatil van de tegenwoordige woning voor 
een aanmerkelijk lager bedrag ZOU kunnen 

worden gebouwd en de ·kansen op ver!ies vo·or 
de gemeente derhalve bij bouw daar ter plaatse 
veel geringer zouden zijn"•; · 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
bet bestreden besluit terecht hebben overwogen, 
dat het besluit van den Raad der gemeente 
Weerselo in strijd is te achten met een deugde
lijk financieel beheer; dat de staat der gemeente
lijke inkomsten en uitgaven en de druk der 
belastingen van dien aard zijn, dat met groote 
zorgvuldigheid dient te worden gewaakt, dat 
de uitgaven tot het ·strikt noodige. worden be
perkt; 

dat nu, terwijl herstel der bestaande burge
meesterswoning voor slechts/6000.- zou kun
nen geschieden,_ de kosten van den voorgeno
men aankoop van grond en van den bouw van 
een nieuwe burgemeesterswoning .. zouden moe
ten worden bestreden uit eene leening, welke 
niet minder dan /13200:- zoude kunnen be
dragen; 

dat daarenboven· genoegzame zekerheid ont
br.eekt dat deze woning doorgaans de huur zal 
opleveren, die daarvan door den Gemeenteraad 
wordt verwacht; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben· goedgevoliden en verstaati: 

het beroep ongegrond ·te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. D. B. A.) 

3 Februari 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, tot 
uitvoering van het Koninklijk Besluit van 
-11 Jimuari 1913 (Staatsblad n°. 29). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Overwe!\'end, dat krachtens bet Koninklijk 

besluit van 11 Januari 1913 (8taatsblad·n°. 29), 
strekkende tot vervanging van het Koninklijk 
besluit van 29 Januari 1912 (Staatsblad n°. 19) 
verboden zijn, tenzij met vergunning van den 
Min.ister van Binnenlandsche Zaken en met 
inacli.tneming van de door dezen ter voorkoming 
van verbreiding der besmetting te geven voor
schriften: 

1°. onderzoek van personen en goederen ·op 
. de aanwezigheid van pestsmetstoffen door mid
del- van proefnemingen op dieren ; 

20. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen overleden aan de pest of verdacht 
van· aan' de pest lijdende te zijn geweest; 
· 3°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van dieren gestorven aan ·de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 
· 4°. · vervoer van stoffen die pest- of choiera-
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smetstoffen bevatten. of verdacht worden · dit 
te doen; 

Gelezen het advies van den Centralen Ge
zondheidsraad van 6 November 1912, n°.1656/2; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

§ 1. Onderzoek van personen en goederen op de 
aanwezigheid van pestametstoffen door middel, 

van proefnemingen op dieren. 

Aanvragen om vergunning tot he_t verrichten 
van zulk een onderzoek kunnen worden gedaan 
aan den inspecteur, luachtens d~ Gezondheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, in wiens inspectie men het onder
zoek wil verrichten. · 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar het onderzoek zal 
worden verricht, en de voorzorgen welke bij het 
onderzoek zullen worden genomen, tegen _ de 
ve;rspreiding, van de smetstof. 

Er zal o.a. moeten blijken-we!ke voorzorgen 
de -aanvrager heeft !\enomen : 

· a. om _de localiteit waar het onderzoek zal 
worden verricht, ontoegankelijk te maken voor 
personen die niet bij het onderzoek behoeven 
te zijn, eri voor dieren die daarbij niet gebezigd _ 
Worden; , 

b. om de ontsnapping van proefdieren te 
voorkomen; 
. e. om de vernietiging der proefdieren, enz. 

behoorlijk te doen plaats hebben; 
d. om de personen, 'kleeren en· voorwerpen 

v:oldoende te kunnen • ontsmetten. 
Yoorts zal inoeten . worden opgegeve"n, 

welke personen bij het. onderzoek tegenwoordig 
z~en _zijn en inlichtingen moeten wordel). 
gegeven aangaande de bekwaamheid, de erva, 
ring, de nauwgezetheid .en de betrouwbaarheid 
van de personen die· bij het onderzoek zullen 
behulpzaam zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij
voeging van zijn advies, zoo.spoedig mogelijk 
(desnoods per telegraaf) over aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

§ 2. Het verrichten van lijkopeningen op-lijken 
van personen· overleden aan ·de pest of ver-

. dacht van aan· de pest lijdende te zijn 
· geweest. · 

Aanvragen om vergunning tot het ve_rrichten 
van zulk eene lijkopening kunnen worden ge. 
daan aan den inspecteur, krachtens de Gezond. 

beidswet belast met het toezicht op de hand
having der wettelijke bepalingen betreffende 
'besmettelijke ziekten, in . wiens inspectie men 
de lijkopening wil yerrichten. : 

Daarbij zullen alle mogelijke , inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende : 

a. de wij ze waarop de stoffen, , van het .lijk 
afkomstig, zullen , worden gehouden .buiten. he~ 
bereik van dieren, welke . de· sme.tstof kunneµ 
verspreiden ; _ 

b. de wijze waarop die stoffen zullen worden 
:verzameld en· onschadelijk gemaakt; 

c. de voorzorgen . tegen verspreiding . der 
S!lletstof, te_.nemen door hen die de lijkopening. 
verrichten, en door ·he~ die .daarbij behulp-: 
zaam zijn. - . 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met 
die bedoeld in § 1. 

§ 3. Het vei·ri_chten van lijkopeningen·op lijken 
van dieren -gestorven aan de pest- of verdacht 

van aan de pest lijdende te-zijn geweest. · ,-

Aanvragen om vergunni_ng:tot het verrichten· 
van zulke lijkopeningen kunnen worden gedaan 
aan een inspecteur, krachtens de Gezondheidih 
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, in wiens inspectie men · de· lijk: 
openingen wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit. waar de Iijkopeningen 
zullen_ worden verricht, en de .vooi;zorgen -welke 
daarbij zullen worden • genomen, .. tegen de ver
spreiding- van de smetstof. 
: .. Er zal o.a. moeten blijken welke . voorzorgen 
de aanvrager heeft genomen : . 

a: om -de localiteit . waar de lijkopeningen 
zullen worden verricht, ontoegii.nkelijk te maken 
voor personen die niet bij het onderzoek. be
hoeven te zijn, alsmede. voor. dieren ; . 

b. om de vernietiging der dierenlijken be; 
hoorlijk te doen plaats hebben; 

c. · om de person_en, kleeren en ·voorwerpen 
voldoende te kunnen ontsmetten. · 

Voorts zal moeten worden opgegeven, -we!ke 
-personen bestemd zijn om bij de_ lijkopeningen 
tegenwoordig -te zijn, en inlichtingen moeten 
worden gegeveil aangaande .. bekwaamheid, 
ervaring, de nauwgezetheid en de bet:rouwbaar
heid_van de personen die bestemd zijn daarbij 
behulpzaam te zijn. 

De inspecteur,-.brengt de aanvrage, met bij
voeging van zijri. advies, over aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 
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§ 4, . J7 ervoe·r van· stoffen die pestsmetstofjen 
bevatten of verdacht worden dit -_te doen. 

Het vervoer van zulke stoffen zorider geleide, 
met eenig middel van vervoer, wqrdt niet 
toegelaten. 
)let vervoer . is geoorloofd, wanneer het 

persoorilijk geschiedt door een lid van· den 
Centralen Gezondheidsraad, door een inspec
teur, krachtens de Gezondheidswet belast met 
het tbezicht op de handhaving der ·wettelijke 
bepalingen · betreffende besmettelijke · ziekten, 
door eeri ·directeur van een openbaar patholo
gisch, ·hygienisch of pharmaceutisch· faborato
rijim, door een geneeskundige· of door een per
soon in het bezit van eene bijzcindere schriftelijke 
machtiging daartoe van een lid ·van den Cen
tralen Gezondheidsraad, een inspecteur, een 
dh:ecteur of een geneeskundige als boven-
genoemd, mits : . 

a._ de te onderzoeken stof, met uitzondering 
van doode ratten (rattenlijken), zij gebracht 
in eene waterdicht gesloten w:ijdmondsch 
fleschje, dat degelijk met gegolfd carton, watten 
of houtwol omgeven, in een stevig goed.gesloten 
kistje of bus verpakt is, welk kis_tje of busje 
weder met papier is omwikkeld of we! in ver
pakkingsmateriaal daartoe verstrekt door het 
_Centraal labor~torium voor de volksgezond
heid; 

b. te onderzoeken doode ratten (rattenlijken) 
gebracht zijn iri eene met schroefsluiting afge
sloten metalen bus, in welker deksel zich eene 
met een schroefdopje gesloten kleine opening 
bevindt en welke bus zoodanig hangt in een 
daarvoor bestemd, goed gesloten houten kistje, 
dat de bus bij het dragen steeds verticaal 
blijft, of wel iri verpakkingsmateriaal, daartoe 
verstrekt door het, Centraal. laboratorium voor 
de volksgezondheid ; 

c. het pakket vootzieri zij van een duidelijk _ 
adres en daarop ook- het woord ,,smetstof" 
met duidelijke letters vermeld· zij. 

§ 5. Vervoer van stoffen die cholerasm~tstofjen 
bevatten of _verdacht worden dit le doen. _ 

Het vervoer van zulke stoffen is geoorlo·ofd 
mits, met inachtneming 'van de voorschriften 
in § 4, onder a en c omschreven. 

-Deze beschikking zal worderi,geplaatst in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

's Gravenbage, 3 ·Februari 1913. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Gen~raal, 
(get.) J. B. KAN. 

3 Februari 1913. · ARREST van den Hoogen 
Raad.· 

De verplichting, om zorg te dragen, 
dat aan een kind·· gedurende den tijd 
en overeenkomstig de regelen ·in de Leer
plichtwet gesteld voldoende lager onder
wijs word t verstrekt, rust volgens art. 1 

·aier Wet alleen op ouders, voogden en 
andere personen met de -verzorging van 
kinderen belast, voor zooverre die kinderen 

, bij hen, in de i1irichting onder hiin beheer, 
of met he,": bij andereri• inwonen. 

(Leerplichtw~t art. 1.) 

'Voorzitter : Mr. A. M. B. HANLO. 

- Raad~heeien: Mrs. A. j_ L. l;l"rJ~ELS, ·i 
A. A .. BOSCH, A. FENTENER VAN VLISSINGEN en 
0. -0. SEGERS. 

· ··De Ambt. v. h. 0. M. bij liet Kantongerecht 
te lVIiddelburg, .requirant -van cassatie tegen 
een vonnis van het Kantongerecht te Middel
burg van 2 Nov'. 1912; bij welk bij veistek 
gewczen vomiis E. B., wonende te Vlissingen, 
is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake 
van hetgeen haar bij · dagvaarding is ten laste 
gelegd, en te haren laste is bewezen verklaard. 

•. ' ' , . 
Co11clusje_ van den ,Aclvocaa:t-Generaal Mr. 

R. B. LEDEBOER. 

Ten laste van de beklaagde is bij het bestreden 
vonnis als bewezen, aangenomen, dat zij als 
,,moeder krachtens de- wet ·met de verzorging 
belast van· haar bij' haar inwbnend · kind E., 
geboren- 23 December· 1900, dat als leerling was 
geplaatst op de openbare lagere s'chool B: te 
Vlissingen en ncig niet buiten de leerverplichting 
vie!, geen zorg heeft gedragen, dat aah dit 
kind voldoende lager onderwijs werd verstrekt, 

-·hebbende genoemd kind de bedoelde school ver
zb.imd ,cip· 29 en 30 Augustus 1912 telkens des 
voor- en des ·namiddags, · buiten de gevallen 
bedoeld in. het tweede lid van art. 2 der Leer
pliclitwet, terwijl op ·1 Ap:vil 1912 aan haar be
klaagde eene aanzegging als bedoeld in art: 21 
§ 3 der·Leerplichtwet en het schoolverzuim van 
meergenoemd kind betreffende was toegezon
den, welke aanzegging aan hare woning was 
:uitgereikt op 1 April 1912". 

De Kantonrechter ontsloeg haar echter van 
iechtsvervolging overwegende,. dat de vader, 
die ingevolge art. 408 B. W. de voogdij over 
zijn natuurlijk erkend kind uitoefent, in de 
eerste ·plaats moet warden beschouwd als. de 
aansprakelijke persoon · voor het schoolverzuim 
van zijn kind en den Rechter in casu geene 
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enkele . 9mstandigheid bekend .. is, welke -een 
optreden tegen. de moeder zoude . .rechtvaar: 
digen.-

Bij- tijdig ingediende memorie is als cassatie: 
middel voorgedragen · ,,Schending . van de 
artt. 214 en 216-lid 2. Sv. door niet-toepassing 
van .eerstgenoemd artikel..en. de artt. -1, 6 en.23 
der Leerplichtwet, in. verband met de- artt_. 335, 
353, 361 en 408 B. W. en verkeerde toepassing 
van genoemd art. 216 lid 2 Sv. in verband met 
de artt .. 37, 40, 41, 42 en 43 Sr." 

. Hoewel _niet uitdrukkeiijk in het vonnis. 
' besJist, is daarin blijkbaar als vaststaand aan

genomen, dat het natuurlijk kind zoowel door 
haar moeder de beklaagde, als door haar vader 
en we! gelijktijdig is erkend, terwijl de rechter 
beklaagde's opgave, dat zij teeds-sinds ongeveer 
vijf en twintig jaren met den vader van· het 
kind in concubinaat leefj;, kenlijk mede als over
eenkomstig de waarheid heeft aangemerkt en 
v:olgens het -gewone spraakgebruik .. onder .die 
uitdrukking heeft verstaan eene· buiten-echte
lijke samenleving, zoodat hij aannarn:, dat het 
kind bij • beiden zoowel. vader als moeder 
inwoonde.: 
. De opvatting yan ,den Rechter, ·dat in een 

geval als dit, de vader-voogd, die als. zoodanig 
de ·voogdij uitoefent,-,in de·.eerste plaats moet 
geacht worden aansprakelijk te zijri: voor het 
schoolverzuim van het kind, komt. inij niet 
onj_uist voor. De. geschiedenis der wet wijst 
zeer duidelijk in die richting. Reeds bij de 
meniorie. van toelichting · zeide de Regeering : 
,, voor het gev.al dat het kind bij beide ouders 
verblijf houdt, .is. uit den aard der zaak alleen 
de vade1 aansprakelijk" en in dien. gedachten
gang wordt dan -verder enkele malen ook alleen 
van ;,vader" .gesproken (B_ijl. -Hand. 2• K. 

0

1897/98 n°. 160-3 ad art .. I en in § 11 biz. ,9 
en bij art. 8 blz. 12). Blijkens het voorloopig 
_verslag (n°. 160-8 ad art. I .biz. 21) werd wel 
betwijfeld of dit beginsel voldoende duidelijk 
was uitgedrukt, doch·geenszins l;>etwist, dat dit 
het jµiste was en . daarna gaf de Regeering 
nogmaals:uitdrukkelijk.te kennen, dat als beide 
ouderB' schuld hebben . de vader in de eerste 
plaats moet worcten beschouwd als de aan
sprakelijke persoon, zij het dan ook. dat de 
omstandigheden kunnen . rechtvaardigen _een 
optreden of tegen beiden of tegen de moeder 
·aneen. 

lVIij dunkt die toelichting niet met de woorden 
·van de wet in strijd, want eensdeels ligt in de 
ieitelijke macht van den ouder of voogd, die 
de oucterlijke macht of voogdij uitoefent, -
wat in den regel de vader zal doen - voou den 

anderen ouder of voogd een beletsel om zich_ 
bij het kw~jten van haar plicht tot verzorging 
van het kind vrijelijk te ontplooien, ook zonder 
dat die helemmering zoodanig gewild en aan
gedaan wordt, dat van een beroep_ op_ over
macht sprake kan .zijn, andersdeels kan ook 
waar rechtens de, vader;niet van de µit_oe±er>i11g 
der ouderlijke. macht of voogdij is ber_oofd, de 
feitelijke uitoefening . door. omstandighed~li 
geheel of . voor een grc,ot deel zijn uitgesloten 
,of we! /le ')"ader zijnerzijds. gedaan l;teeft, wat 
met redel_ijkheiµ van hem iou ki!nnen v:erlangd 
worderi'; omgekeerd een zoocianige toesta~d ~ijn 
ingetreden, dat met betrekking t_ot_de zorg v_o_or 
yoldoende Jager onderwijs redelijkerwijze niet 
de vader maar-de. moeder aansprakelijk nioet 
worde_n :gest~ld._ - ;Het berc,ep_ ,van den steiler 
der mem_orie van toelichting op ,,den a~,r_d der 
zaak" lijkt mij di..s in deze mateiie we! op .hare 
plaats. 

Waar nu.de Rechter in de bovenaangehaalde 
(vierde) overweging van het bestreden . vonnis 
kenlijl,:: beslist, dat antler de in _deze zaak be
staande omstandigheden, geenerlei . beletsel 
bestond v'oor -den_ vader, voog!l o~ te v:old_oen 
aan de verpli~hting hem bij d~ Lecrplichtwet 
opgelegd, is .naar het_ mij ,voorkomt c;le beklaagde 
terecht niet, strafbaar geacht. en _hotid i]i het 
middel alzoo voor ongegrol).d: 

De Hoage. Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van· den Raadsheer 

SEGER>;; 

Gelet op het middel van cassatie, _door.den 
requirant v-oorgesteld bij memorie : (zie: ron-
clusie_ adv.-gen.); , 

.0, dat van de aan .beklaagde.bij 9-agvaarding 
ten laste gelegde feiten de Kantonrechte_r. bij 
het · bestieden. vonnis ,; ettig en overtuigend 
bewezen heeft ·verklaard, µi~t- hare- schuld 
daaraan, dat beklaagde als_ moeder krachtens 
de wet met· de verzorging bel_ast van haar bij 
haar inwone,nd kind E., gebo,en 23 De~. 190~, 
dat als leerlip.g was geplaatst op de openbare 
lagere school B. te Vlissingen en nag niet buiten 
de leerverplichting vie!,· geen_ zorg heeft gedra
gen, dat aan dit kind voldoende lager onderwijs 
werd .·ver_strekt, heqbende genoemd kind _de 
bedoelde school verz~imd op 29 en 30 Aug. 19i2 
telkens des voor-. en de,s namiddag8, buiten de 
gevallen bedoeld in het tweede lid van act. 2 
der Leerplichtwet, terwijl op I April 1912 aan 
haar, beklaagde,, eene aanzegging als bedoeld 
in art. 21 § ~ der Leerplichtwet en het school
verzuim van· meergenoemd. kind betreffende, 
was toegezonden, welke aanzegging aan haau 
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. aan hare woning ,vas uitgereikt op 1 April 
1912; 
• dat de Kantonrechter echter de beklaagde 

vervolgens van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen, wijl het feit onder de omstandighed en 
waaronder het •is gepleegd niet ·strafbaar zou 
zijh, daar de vader,_die ingevolge art. 408 B. W. 
de. voogdij over zijn natuurlijk · erkend kind 
uitoefent in de eerste plaats moet worden be
schouwd als de aansprakelijke persoon voor het 
schoolverzuim van zijn kind en geene omstandig
heid aan den rechter bekend is, welke een op
treden tegen de moeder zoude rechtvaardigen ; 

0. dat tegen deze beslissing door den requi
rant van cassatie is aangevoerd, dat men hier 
te doen heeft met een natuurlijk door de beide 
ouders tegelijkertijd wettiglijk erkehd kincl;"dat 
onder voogdij staat eh we! van beide ouders 
(art. 408, lste lid B. W.) al oefent de vader deze 
ook uit (art. 408 2de lid B. W.) en dat beide 
ouders verp!icht zijn te ··onderhouden · en op te 
vbeden (art. 353 en 361 B. °W.) zoodat beide 
ouders krachtens de wet belast zijn met de 
verzorging vah dit kind en daar het bij hen 
inwoont overeenkomstig de Leerplichtwet voor 
de school verzuiinen aansprakelijk zijn ; · 

dat de Kantohrechter hoewel aaimemende, 
dat de beklaagde als moeder krachtens de ,vet 
met de verzorging van het kind belast haar 
ten onrechte heeft ontslagen van rechts
vervolging op grond, dat niet zij; maar de vader 

· aansprakelijk zoi.r zijn ; 
dat toch wanneer meerdere personen aan

sprakelijk zijn de beantwoording d.er vraag wie 
van _hen aansprakelijk moet worden gesteld en 
strafrechtelijk vervolgd, ter beoordeeling staat 
niet van den rechter maar van het Openbaar 
l\1inisterie en de rechter slechts heeft "te beoor
deeleh of de persoon die v'ervolgd wordt inder
daad schuldig is ; · 

0. hieromtrent :· 
dat het middel in zooverre zijn feitelijken 

grondslag mist, dat de Kantonrechter wel heeft 
bewezen' verklaard, dat de beklaagde als moeder 
krachtens de wet met de verzorging·l:ie!ast was 
van haar bij haar in.;.,onend kind ELISABETH 

geboren- 23 Dec. 1900, maar dat ten opzichte 
van de verhouding, die "bestond· tusschen 
den vader van' dat kind en die minderjarige 
geenszins de' beslissing is genomen, waarvan 

·in de t_oeiichting tot het cassatiemiddel 
sprake is; 

dat toch de Kantonrechter omtrent het 
·_inwonen van ·dat kind bij-den vader niets heeft 
beslist, maar enkel overwogen, dat deze, die 

· ingevolge art. 408 B. W. de· voogdij over zijn 

erkend natuurlijk kind uitoefent in· de eerste 
plaats moeten worden beschouwd als de voor 

·het schoolverzuim van zijn kind aansprakelijke 
persoon; 

dat · hij derhalve · blijkbaar de verplichting 
oni zorg te dragen, dat aan .een kind gedurende 
den tijd- en overeenkom~tig de . regelen in de 
Leerplichtwet gesteld voldoende lager ond·er
wijs wordt verstrekt, vastknoopt aan het 
uitoefenen der voogdij over dat kind, maar . 
hierbij over het hoofd ziet, dat volgens art. · l 
dier wet deze verplichting alleen rust op ouders, 
voogden- en andere personen met de verzorging 
van kinderen belast, voor zooverre die. kindere11, 
biJ hen, in de inrichting onder hun beheer;: · of 
met hen bij anderen inwonen ; 

dat derhalve de Kantonrechter de aansprake
lijkheid vari den vader-voogd op onjuiste gron
den aannemende, ten onrechte op grond van die 
aansprakelijkheid het aan de moeder ten laste 
gelegde en bewezen feit niet. strafbaar heeft 
geoordeeld eri haar deswege van a!Ie rechtsc 
vervolging heeft ontslagen ; 

dat mitsdien in voormeld opzicht het be
streden vonnis, zij het ook op andere dan de 
in het· middel aangevoerde gronden moet worden 
verriietigd ; · 

Vernietigt het vonnis den 2den Nov. 1912 
door den Kantonrechter'te Middelburg in deze 
zaak. gewezen; doch· alleen · voor zooverre de 
gerequireerde bij dat vonnis van· alle rechts
vervolgirig is ontslagen ; : · 

In zooverre rechtdoende· ten principale 
krachtens art. 105 R. 0. en bij• verstek : 

Qualificeert het als · bewezen aangenomen 
feit als: 
·.· ,;het als. moeder: krachtens. de wet -belast 
.met de verzorging· van eerr kind, dat bij haar 
·inw·oorit en dat·als leerling op eene lagere school 
geplaatst is en nog niet buiten de leerverplich~ 
ting- valt, niet zorgen, dat het kind geregeld de 
school bezoekt" ; · 

··Verklaart gerequireerde daaraan schuldig.; 
Gezien de artt. 1, ··6 en 23 de.' Leerplicht~. 

wet,· 23 en· 91 Sr., 211, ·jl26, 253, 264- en 
369 Sv.; 

Veroordeelt lraar te dier zake -tot eene 
geldboete van een g1·Jden.: 

Bepaalt dat de boete, zoo de veroordeelde 
haar · niet betaalt binnen 2 maanden nad;tt 
dit arrest ka11 worden ten uitvoer gelegd 
zal worden vervangen · door he~htenis van 
een dag. 

(N. Jur.) 
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3 Februari 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad.· 

Noch ·de. geheele verordening van de 
gemeente Noordwijk van 11 Mei 1910, 
,,op het .gebruik van de zeebaden .en het 
strand", noch 11,rt .. 2 dier, verordening 
Illist verbindende kracht. 

·(G~·;:,,_ wet art. ·i35, B. W. _ai:t .. 625; Strand
_verord. Noordwijk a_rt. 2.) 

Voorzitter : 
Jhr; Mr. W. H.· DE· SA VORNIN LOHMAN:. 

Raadsheeren : Mrs. A. M; B. HANLO, · A. J. 
L. NIJPELS, C. 0. SEGERS en· H. HESSE: 

. W. T.·, ctirec.teur der Maats.chappij ,;Hµis 
ter Duir/', geboren in Duitschland, wonende 
·te Noordwijk, requirant van cass~tie tegen een 
vonnis van de Am-Rechtbank te 's Gravenhage 
van 23 Sept. 1912, waarbij hij in ho.oger beroep, 
met.gedeeltelijke vernietiging van een vonnis 
,van het taritongerecht te Leiden -van 5 Aug: 
i912 is schuldig verklaard aan het ,,te Noord
wijk zonder :vergunnil)g van B. _en. W._ dier 
gemeente palen op het strand laten staan", 
en met toepassing yan de artt. 1, ·2 e·n 7 d~r 
vei:ordening op het gebruik .van de zeebaden 
en het strand vastg~steld door den Raad der 
gemeente N:ooidwijb;an 1i Mei 19iO .jis. art. 25 
Sr. veroordeeld' tot iiene geldboete v:an een 
'gulden,. su,bsidiair hechtenis v~n .een .<lag_ 
.(Advocaat M;. J .. G. t. NoLSi TRE~ITE te 
Rotterda~.). . 

Conclusie vari den.Advocaat-Generaal ·Mr. R. 
B. LEDEBOER. .• 

Bij tijdig ingediende memorie zijn tegen de 
beslissing der Rechtbank in hoofdzaak twee 
.grieven- ontwikkeld, . nader bij pleidooi toege
licht, waarvan •. de .eerste gericht -.is tegen de 
verbindbaarheic1 van het toegepast art. 2 in ver
band met artt. 1 en 7 yan de verordening op het 
gebruik van de zeebaden en het strand, vast
gesteld door den Raad der gemeente Noord:wijk 
op 11 Mei 1910, en op 2·7 Mei d. a. v. afgekonc 
digd, later in art .. 6 nog-gewijzigd. De geachte 
pleiter betoogde nl. dat in bedoeld art. 2 niet 
.alleen het.gebruik van voor·het publiek toegan
kelijke terreinen aan. zekere bep_erkingen werd 
onderworpen, do.eh dat.door dit art. ook gronden 
welke voor. het publiek gesloten waren, werden 
.bestreken. 

Art. 1 der bedoelde verordening_geeft eene 
omschrij";,ing van het .begrip ,,Stritnd'\ in die 
.verordening en die omschrijving in art. 2 

tweede lid overnemende, lu~dt dat artikel voor 
zooyer .in dit geval van belang : _ 

. ,,h.et , is verboden, zonder vergunning . van_ 
Burgeµi~ester en Wethouders :_ 

,,tei:iten ...... palen op het (strand, lees n~}· 
zeestrand I11et daaraan grenzende helling of 
beloop der d1;dnen aan de _zeez_ijde _te. plaatsen 
of te l~ten staan".; .. 

,,afsluitingen_ te · maken, lijrn;n te_ spannen 
of het.verkeer in eenig opzicht te belem:rp.eren.; 
- kramer_ijen enz. te koop_,aan te bieden of z~cli 
met dergelijke .ten verk9op. bestemµe __ waar_ op 
het ,;strand" te bevinde1~;,,; 

,,rij-. of trekdieren te verhuren of deze b~c 
stemd ter verhuring op het ,;Ptrand" pe laten 
staan" . 

In verband met den titel der -~erordening is 
het ,niet twijfela_chtig, cl.at ook het verbod_in _de 
derde zinsnede van . dit artikel neergelegd, 
slechts. betrekking- heef~- ,.op .het ,,strand", ai 
heeft .. ~en verzuimd dat daar even duidelijk 
te z~ggen _als in de and~re o~derdeelen _;an µit 
arpikel. . . . . · 

. Neemt men nu in aanlllerking dat het strand 
der zee in de gewone betjlekenis van dat woord 
genoµien en dus - daargelatei:i waa_r de grens 
vall' :het strand !l,an de. landzijde moet. worden 
gesteld, - zonder de duinhelling, in het alge
meen voor het publiek toegankelijk is en be
schQuFt men de verschiHende artikelen · -del1 
verordening in onderling ve_rband, d,an is dunkt 
mij _de d~1idelijke_. ~trekking dier, voorschriften, 
het tegengaan van handelingen _of toestanden 
op tei;reiii, dat, _hetzij .d!)cir_ gedoogen van den 
rechthebbei:ide, _hetzij _door _de _bestemming 
daaraan \l,oor. dezen gegeven; voqr het publielr 
toegankelijk is en welke juist om_dat z~ op zulke 
voor.het pu,bliek toegankelijke te.rreinen worden 

·geple_egd of aange~roffen,fo het belang_ van d~ 
openbare ordE>, zedelijkheid of gezondheid r_ege
ling schijnen te vorderen, . In het ,bizonder .is 
het verbod om palen qp J:iet ,,strand:' te laten 
staan, waarop. het in deze zaak uitsh1it_end 
aankomt, kenlijk geschied in .het, belang van 
het _verkeer, .. waarbij men ~Ileen· denken kan 
aan plaatsen waar verkeer .mogelijk:.is, dat zijµ 
d~zulke die - en dus voor zoolang die - voor 
het publiek toegankelijk zijn. 

Ik. kan mij der4al ve geheel ve_reenigen met 
hetgeen in de negende overweging : van._ he_t 
bestreden vonnis is_ overwogen ~n acht het _eerste 
bezwaar ongegrond. (De H. R. verg. arr. 
29 Mei 1911.W. ()206.) 

. In de tweede piaats _betoogdy de · geeerde 
pleit~r, dat in elk_ geval het toegepast art, 2 
der verordening, waar het ook op privaat eigen-
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<lorn toepasselijk is, in zijne beperkende functie 
verder gaat dan art. 625 B. W. gedoogt. 0ok 

<l eze griet · kom_t · mij niet juist voor. Immers, 
zooals ik bovell' trachtte aan te toonen, geldt 
het verbod oni palen te laten staan alleerf·voor 
terreinen, -die voo~ het publiek verkeer open 
staan. Voor 2:oover het oetreft' terreinen 
welker eigenaar rechtens verplicht· is ze voor het 
publiek verkeer, open te · la ten, zal · pleiter de 
rechtsgeldigheid van het ·vet bod niet· betwisten 
en, waar het· geldt terreineil, die siechts 'door 
gedoogen van den eigenaar voor openbaar ver: 
keer dienen, · kan men ··aan. de ove'rheid· het 
·recb.t niet ontzeggen oni ,zoolang die· toestand 
aariwezig is, in het belang der bpenbare orde 
beperkende maatregelen voor te schrijven, 
want· ongetwijfeld kari de openbare orde · dan 
op zulke terreinen in · het· gedrailg komen, 
Zoodra echter de rechthebbende die terr'eirien 
aan het cipenbaar verkeei: onttrekt, eh dit hangt 
geheel vari zijn eigen goedvinden af, houdt de 
toepasselijkheid van ·het bedoeld verbod' op 
dat terrein op en is de eigenaa.r of rechthebbeiide 
_volkomen vrij om daarop palen te j:>laatsen 
naar zijn goeddunken, ·ook zulke 'ivaarmede 
hjj een verbod van toegang wil ·kenbaar maken. 
- (Verg. arr.· H. R. 30 Mei 1910 W. 9047 en 

mijne con?lusie· voor arr. 27 Dec. 1909 W. 
896¾.) 
_· Naar mij_ne meening zijn dus beide bezwaren 
tegen de verbiridbaarheid van het toegepast 
art." '2 der verordening ongegrbnd en,: waar in 
deze zaak door ·reqnirant is erkerid, dat ter 
plaatse, waar hij.een paal had laten ·staan, het 
terrein vbor het publiek toegankelijk was, zij 
het zooals· requirant "te kennen gaf bij · zijn 
gedoogen, .. en deze erkentenis in haar geheel als 
broil van aanwijzingen ·is gebezigd, de inhoud · 
daarvan mitsdieri · als waar is aangenomen, 
is, ~ daargelaten wie eventueel · de bevoegd
heid zou hebben ·dat terrein aan ·het verkeer 
te onttrekken, '--- art. 2 van de geiioemde ver
ordening m. i. terecht op · het als be,vezen 
·aangenomene toepasselijk geacht. ' 

Mijne conclusie · strekt ·mitsdien tot verwer
ping van ·het beroep. 

De Hoage Raad, enz. ;· 
Gehoord het verslag van den· ·Raadsheer 

SEGERS; . 
Gelet op de middelen van cassatie, door en 

namens den requirant voorgesteld · bij memorie 
en pleidooi: (zie conclusie adv.~gei:t.); 

0. dat "bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend -is bewezeri verklaard :met, requi
rants schuld daaraan, dat hij op 6 Sept. 1911 

zonder vergunning van B. en W.,van Noordwijk 
aan Zee, twbe geverfde met de letters ,.Eig. 
M. H. A. D.", gemerkte palen heeft laten staan, 
welk feit is gequalificeerd ·en waarvoor requirant 
is gestraft, gelijk hierboveii is vermeld; 

0. wa:t betreft het eerste rniddel van cassa tie : 
dat <lit berust op de stelling, dat ·de verordening 
in net algemeen verbindende kracht zou missen, 
i:i'nidat· ha~~: verbodsbepalingen zich niet be
perken tot het strand, voor zcioverre het voor 
het publiek toegankelijk_is, maar ook betrekking 
hebben. op vo9r het publiek niet_ toegankelijke 

· tot den privaat-eigendoni· belioorende plaatsen ; 
0. hieromtrent: 
dat daargelaten, -dat eene d_oor_ een Gemeente

raad, ingevolge de bij art. 135 der Gemeentewet 
aan dat College toegekende bevoegdheid vast
gestelde Gemeenteverordening 'geenszins steeds, 
wat haar we.rkkring betreft; · beperkt zou be
hoeven te zijri tot voor het publiek toegankelijke 
plaatsen, de betrokken verord~ning . der ge
meen~e Noordwijk van 11 Mei 1910' ,,cip het 
gebruik van de zeebader> en·h-3t strand" ·meer
dere verbodsbepalingen speciaal, wa_ar het ge
bruik der zeebaden betreft, inhoudt w·elke met 
den . privaat-eigendom niets hebben . 1.1it te 
staai:t; 

dat, aangenomen, dat andere -v:erbodsbe
palingen · dier verordening verbindende kraclit 
zouden missen, omdat dff Gemeenteraad 'riiet 
bevoegd zou zijn geweest · die _vast te · stelleri., 
daaruit wel. ZOU kunnen ,_volgen, dat. die' voor
schriften als riet verbindend door den rechter 
niet zouden mogen warden toegepast; maar 
geenszins, dat .de geheele verordening verbin
dende· kracb.t zou missen,, ook wat betreft di_e 
voorschriften welker wettigheid bu'iten allen 
twijfel is - dat ·mitsdien dit middel niet 
opgaat; 
- · 0. ten aanzien van het- tweede middel· :· dat 
dit ·berust op de stelling; dat het ten :deze toe
·gepaste art:· 2 ·der verordening. verbindende 
kracht mist, wijl het ook op privaat-eigendom 
van toepassing is en in het beperken- van dirn 
privaat-eigendom verder gaat dan art: 625 
B. ·W. gedoogt; -

0. dat het. betrokken art. 2 luidt : 
,,Het is verboden zo'nder veTgunniog --van 

B. en· -W. : ten ten, stoelen, tafels, bailken, 
kisten, palen, vaartuigen; badkoetsen, man
den · of dergelijke voorwerpen op het strand 
te plaatsen of te laten staan; afsluitingen te 
maken, lijnen te spannen of het verkeer in 
eenig opzicht te belemmeren ; 

,.kramerijen, eet- of d1inkwaren; prentbrief
kaarten of bloemen te koop aan te bieden of 
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zich met dergelijke ten verkoop bestemde W(l,ar 
op het s-trand te bevinder ; rij- of trekdieren 
te verhuren of ·deze bestemd ter verhuring op 
het strand te laten staan" ·; 

terwijl · volgens het laatste lid van art. 1 
onder ·,,strand;,_· in· deze verordening verstaan 
wordt ,,het zeestrand met de daaraan· gren
zende helling of beloop der duinen aan ·,,de 
ze'ezijde'' ; 

dat, 'waar in het bestreden vonnis niet alleen 
is . overwogen, dat de in de dagvaarding be
doelde palen stonden op grond behoorende tot 
het ,,strand" maar· · ocik op terrl\in ge bezigd 
voor het openbaar strandverkeer feitelijk · is 
beslist, dat-men·-te doen· heeft met terrein, dat 
destijds voor · het piibliek ·toegankelijk was, 
zoodat de Gemeenteraad van Noordwijk, krach
tens het bepaalde bij art. 135 der·Gemeentewet, 
bevoegd was om in het • belang der open bare 
orde bepalingen te · maken, die; dat terrein 
golden; 

dat nu .vel betoogd is, dat-hetgeen in art. 2 
aer bovengenoemde · verordening bepaald is, 
den Pigenaar van het bedoelde terrein in het 
gebruik daarvan verder zou be per ken· · dan 
art; 635 B. W.· gedoogt, doch dat dit betoog 
onjuist· is, omdat al moge de eigenaar van dit 
tenein inderdaad in niet geringe mate in het 
vrije gebruik van zijn eigendom worden· be
perkt, die .bPperking niet zoover gaat, dat hem 
het gebruik v_an zijn grond geheel of ten deele 
wordt ontnomen ;: 

dat derhalve ook dit middel niet gegrorid is ; 
Verwerpt ·het beroep: (N. Jur.) 

3 Febmari 1913.- ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De• overtredirg ,van art. 1 der Trek
hondenwet 1910 · (Staatsblad ·n°. 203) in 
verband met art. 4 van het K. B. van 
'6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45), moet 
worden gequalifieeerd ,,als bonder van 
een hondenkar doen optreden, als geleider 
daarvan, eeh persoon, die den leeftijd van 
14 jaren nog-niet heeft bereikt." 

(Trekhond~nwet art. 1.· Besluit'Trekhonden
wet art. 4.) 

V o~rzitter : 
Jhr. Mr. W:· H. DE SA V0RNIN LOHMAN. 

Raadsheeren : Mrs: A. M. B. HANLo, A. 
J. L. NIJPELS, c. 9- SEGERS en H .. HESSE .. 

H. J. H., · wonende te Arnheni, requirant 
van cassatie voor zoover het ten zijnen laste 

is gewezen tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Arnhem van 19 November 1912, waarbij 
is bekrachtigd· het door diezelfde Rechtbarik bij 
verstek gewezen vonnis van den 8 Oct: 1912,-bij 
welk vonnis, in hooger beroep, met vernietiging 
van de ·vonhissen van ,den Kantonrechter te 
Arnhem van den 24 April en 15 Mei 1912, de 
requirant. is schuldig verklaard aan ; ,,het _ als 
geleider, van een hondenkar doen optreden ee~ 
persoon, die den leeftijd van veertien jaren riog 
niet heeft bereikt", en met toepassing van 
de artt. · 1, 7, 8, 10 der Trekhondenwet van 1910 
(Staa'tsblad n°. 203) in verband-met de artt. 2, 
4 K. B. van·6 Februa1i 1911 (Staatsblad n°. 45) 
veroordeeld tot betaling van eene geld];>oete. van 
vljf gulden en vervangende hechtenis van vijt 
dagen, met vrijspraak van hetr·een hem verder 
is ten laste gelegd. · 

· Conclusie van den· Advocaat-Generaal Mr. 
R. B. LED EB0ER 

De • aan .het · bewezene gegeven e_n bij het 
vonnis na verzet gehandhaafde qualificati~ 
komt mij niet ·geheel -juist voor en wegens 
schending van art. 1 Trekhondenwet en !).rt. 4 
V!).n het K. B. van 6. Fehr. 1911 (Staatsblad 
n°. 45) gewijzigd bij K.· B. van 12 Juni 1911 
(Staatsblad n°. 143), concludeer ik mitsdien tot 
vernietiging van het vonnis waartegen ·beroep 
en van het daarbij bekrachtigd verstek-vonnis, 
doch·alleen voor zoover daarbij de aan het al~be
wezen aangen:omerie gegevene qualificatie werd 
gehandhaafd en gegeven en dat de Hooge Raad 
het bewezene zal qualificeeren als : ,,als h.ouder 
van eene hondenkar doen optreden als geleider 
daarvan, een·persoon die den leeftijd van 14 ja~ 
ren nog niet heeft bereikt;'. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

HANLO; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand, door of van wege 
den requirant, eenige gronden voor het beroep 
zijn aangevoerd ; 

0. ambtshalve : 
dat van het bij dagvaarding ,ten Iaste gelegde, 

bij het op het gedaan verzet bekrachtigde 
vonnis der .Rechtbank wettig en overtuigend 
is bewezen verklaard met requirants schuld 
daaraan: dat hij op 4 lVIaart 1912 te -ongeveer 
12 uur des_ middags te Arnhem iri de Thomas 
a Kempislaan als_ houder, eene hondenkar met 
een hond bespannen, heeft doen gebruiken door 
den elfjarigen H. H.,- hebbende hij ten tijde en 
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ter plaatse voormeld door genoemden jongeri 
dezen hand als-trekdier voor die kar doen ge
·bruiken, door bedoelden hand t.e doen trekken 
aan een touw, welks eene uiteinde was beves
tigd om den hals van den hand, terwijl het 
andere uiteinde zich om den linkerpols :van voor
melden H. H. -bevond en deze zijn linkerhand 
zoodanig in het verlengde .van den wagenboom 
had geplaatst, dat de hond den.wagen.aan het 
touw voorttrok ; 

dat dit fc it is gequalificeerd en de requirant 
te dier zake is veroordeeld, zooals in het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; .. .. 

dat evenwel in die qualificatie niet zijn 
uitgedrukt alle bestanddeelen van het ten 
laste gelegde ·en bewezen verklaarde feit, nu 
daadn niet werd opgenomen; dat het feit 
gepleegd is door den veroordeelde als houder 
van een hondenkar; 

dat de Recht bank hierdoor bij · haar ver
stek-vonnis heeft geschonden art. 1 der Trek
hondenwet 1910 (Staatsblad n°. 203) in vei;band 
met art. 4 K. B. van 6 Februari 1911 (Staats
blad n°. 45) gewijzigd bij K. B. van 12 Juni 1911 
(Staatsblad n°. 143) en door bij het best_reden 
vonnis, op het gedaan verzet, de qualificatie te 
handhaven, diezelfde artt. heeft geschonde_n, 
zoodat beide vonnissen moeten vernietigd 
warden, doch alleen wat de; qualificatie be, 
treft; 
- Vernietigt de vonnissen door de Rechtbank 
ie Arnhem den -19 November 1912 en 8 Oct. 
1912 in deze zaak gewezen, doch alleen ten aan
zien van de qualificatie van bet bewezen ver-
klaarde feit ; · 
- En te dien aanzien rechtdoende ten principale 
krachtens art. ·105 R. 0. : 

Qualificeert bet bewezen verk!aarde feit als _: 
,,als houder van een hondenkar doen optreden 
als geleider daarvan, een persoon, die den 
·]eeftijd van veertien jaren nog niet heeft be
reikt"; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. Jur.) 

4 Febmari 1913. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den• 24sten 
October 1892 lBtaatsblad n°. 236), houdende 
vaststelling van bepalingen ter __ uitvoering 

-van artikel 3 der wet van . 25 Mei 1880 
(Staalsblad n°. 89), tot bescherming van 
diersoorten, nuttig vo<ir landbonw of hout
teelt, gelijk dat besluit is gewij11igd bij de 
Koninklijke besluiten van den 9den Jurii 
1893 (Staatsblad n°. 87) en den l8den Juli 
1908 (Staatsblad n°. 231). S. 48. 

Wr,T WILHEL¥].NA, ENZ. 

Op de· voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en· Handel .en van 
Justitie van 21 December 1912, Directie. van 
den Landbouw, n°. 11882, 2de Afdeeling, 
Bureau B, en .van 23 December 1912, 2• af-
deeling C, n°. 631; · · 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit va11 den 24sten. Octo-ber 
1892 (Staatsblad no. 236); houdende_ vaststel
ling van -bepalingen ter uitvoering van artikel 3 
der wet· vaii. 25 Mei 1880 (Staatsblad n°. '89), 
tot bescherming van diersoorten, nuttig ~oar 
landbouw ·of houtteelt, gelijk, dat besluit_ is, 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van den 
9den Juni 1893 (~taatsblad-n°.,87) en den 18den_ 
Juli 1908 (Btaatsblad. n°. · 231), .andermaal te 
wijzigen; 

Dlln Raad van State gehoord (advies van 
H Januari 1913, n°. 20); 

Gelet op het nader. rapport van On11en Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 29 Januari 1913, Directie van den Land
bouw, n°. 654, 2• afdeeling, Bureau B, en van 
Onzen Minister van J ustitie, ad interim; van 
1 Februari 1913, 2• afdee!ing C, n°._ 576; . 

Hebben gpedgevonden en verstaan te be-. 
palen: 

Art. 1. In het eerste lid van artikel 2 van 
-het Koninklijk besluit van den 24sten Ocfober_ 
1892 (Staatsblad n°, 236), gelijk dit luidt in-_
gevolge het bepaalde bij Koninklijk besl~it 
van den· 18den Juli 1908 (Staatablad n°. 231) 
wordt de punt achte~ de woorden .,(Sturnus 
vulgaris)" door eene komma punt vervangen 
en warden toegevoegd de woorden .,3°. de mol.''. 

Het tweede lid van het in het vorige lid 
bedoelde· artikel wordt veranderd als volgt : 

.,Ten aanzien van deze dieren kunnen over
eenkomstig artikel 3 · der wet van den 25s ten 
Mei 1880 (Staatsblad n°, 89), _voor 11ooveel be
treft de dieren, geno_emd sub 1°., de verbods
bepalingen van . artikel 2 der wet, en voor 
zooveel betreft de dieren, genoemd sub 2°. en 
3°., de verbo.dsoepalingeli van -artikel 1 der 
wet,_ hetzij geheel, hetzij ten deele, tijdelijk en 
onder zekere voorwaarden, do~r Onze C~m'
missarissen in de provincien warden opge
heven." 

2. Dit besluit treedt in werking op -den 2den 
dag na de dagteekening van het Staa.t.9b/ad en 
de Staatacourant waarin het geplaatst is. 

· Onze Ministers van Lahdbouw, Nijve:rheid 
en Handel en van Justitie. zijn, ieder voor 
zoov_eel hem betreft, belast met de uitvoering 
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.van dit besluit, dat in het Btaatsbiaa· en ge
lijktijdig in de Staatsocurant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift v.al worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 4den Februari 1913." 
. (get.) WI L HE L M I N A. 

De Mi11 .. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
· (get.) A. 8. TALMA. 

De,Minister van Justitie ad interim, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 13 Febr. 1913.) 

4 Febi-uari 1913. BESLUIT,. tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrech.ten en 
accijnzen. 

wh wrLHELiviWA,.ENz., 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 30 Januari Hll8, n°. 71, afdee
ling Personeel ; 

Gelet op .Ons besluit van 22 October 1912, 
no. ·26; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I. In On's besluit van 80 Maart 1904, 

n•. 19, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
80 December 1912, n°. 181, worden de vol
gende wijzigingen gebracht: 

1 °. Artikel. 1, letter e,• wordt gelezen : 
kommiezen -verificateurs, hoofdkommiezen, 

·assistente.n, kommiezen en kommiezen te water. 
2°. In artikel 25 worden de bedragen van 

f 870 en f 1100, voorkomende in het 2de en 
8de lid, respectievelijk vervangen door f 1(.;20 
en f 1200, 

· 8°. Artikel 45 wordt gelev.en : 
De · jaarlijksche bezoldiging van de. rijks

klerken der 8de klasse bedraagtf400 en wordt 
verhoogd, na een dieristtijd als rijksklerk van 

1 maand tot. f 570 
· 4 jaren ,. 680 

8, 690 
12 ,, 750 
16 810 
20 870 
24 ., 900. 

De jaarlijk~che bezoldiging van de rijks
klerken der 2de klasse bedraagt/680 en wordt 
·verl1oogd·, na een dien·sttijd als rijksklerk van,: 

4 jaren tot f 690 
8 ,, 780 

12 ,, 870 
16 .990. 

De jaarlijksche bezoldiging van de rijks-

t91,3 

klerken der lste klasse.bedraagtf870 en wordt 
verhoogd, na een diensttijd als rijksklerk van: 

12 jaren tot . f 990. · 
16 ,. ·, ..... ,. 1110 
20 . ,, . . . . •. . ,. 1230. 

In bijzondere gevallen kan ·deze· laatste be
zoldiging, na een diensttijd van 24 jaren, traps
gewijze verder worden vP-rhoogd tot f 1500. 

4°. Artikel 53 wordt gelezen: 
De jaarlijksche bezoldiging der deurwaarders 

in. de districten der 8de klasse bedraagt f 900 
e:ri wordt verhoogd, ·na een diensttijd als deur: 
waarder van : 

8 jaren tot . . . . . . . f 1000 
12 ,, ....... ,. 1100. 

De jaarlijksche bezoldigin.g de~ deurwaarders 
in de districten der 2de klasse bedraagt f moo 
en wordt, na. een d~ensttijd,,als deunvaar!}er 
van 20 jaren tot f 1800 ve.rhoogd. 

De jaarlijksche bezoldiging der deurwaarders 
in de districten der _1s_te klasse .bedraagt f 2800. 

5°. In artikel 56 wordt in de pbats van 
,.il;ommiezen" gelezen : assistenten en koms 
miezen. . . 

6°. In artikel 58. wordt i_n de plaats van 
f 2700 gelezen : .. f 8000, en in de plaats van 
f 2900 gelezen .: f 3300. 

7°. Artikel 62 wordt gelezen: 
.. · De jaarlijksche bezoldiging der verificateurs 
bedraag't f 1500 en wordt verhoogd, na. een 
diensttijd als zoodanig van: 

4 jaren tot 
8 

12 
16 

j 1700 
,, 1900 
,. 2100 
,. 2300 

20 ,. 2500. 
8°. In artik~l 68 wqrdt in de plaats van ,,kom

miezen" gelezen: assi~tenten. en kommiezen. 
9°. Artikel 69 w.or9-t gelezen: 

.. Orn tot het examen te worden toegelaten 
moet men bij den aanvang van het jaar den 

·vollen ouderdom .v.an 40 jaren niet hebben 
overschreden, voor het ambt van kommies-
verificateur geschikt worden geacht en, voor 

· zooveel kommiezen betreft, 4 jaren als zoo
danig hebben gediend. 

10°. In artikel 70 wordt in de plaats van 
,.D_e kommiezen, die", gelezen: Zij, die. 

11°. Artikel 71 wordt.gelezen: 
De jaarlijksche bezoldiging der kommiezen

verificateurs bedraagt /990 en wordt verboogd, 
· na een diensttijd als zoodanig van : 

4 jaren tot . f 1110 
8 ,. 1230 

12 .,, . • .. ,, 1850 
16 .,,. •'... ,, 1470. 



1913 4 FEB RU AR I. HQ. 

Ambtenaren die tot kommies-verificateur 
worden benoemd, ondergaan hierdoor geen 
vermindering van bezoldiging. V oor de toe
passing dezer ·bepaling- wordt de toelage vol
gens ti.rtikel 93 als bezoldiging beschou wd. 

12°. Artikel 72 wordt gelezen: 
De hoofdkommiezen worden gekozen uit de 

assis-tenten. 
13°. Artikel 73 wordt gelezen: -
De jaarlijksche b_ezoldiging der hoofdkom

miezen 1:>edraagt f 1110 en wordt ·verhoogd, 
na een diensttijd als zoodanig van : 

4 jaren tot . . . . . . 1 1230 
8 ,, .. - . - . . . ,, i350. 

Het bepaalde bij bet tweede lid van artikel 
71 geldt ook bij benoeming tot hoofdkommies. 

14°. · Achter artikel 78 wordt -een nieuw 
hoofdstuk ingelascht, luidende :· 

Assistenten. 
Art. 73/Jis. De assistenten worden gekozen 

uit de kommiezen der lste en 2de klasse; 
Art. 73ter. De jaarlijksche bezoldiging · der 

·assistenten bedraagt /840 en wordt verhoogd, 
na een diensttijd als zoodanig van : 

8 jaren tot f 900 
12 ,, 960 
16 ,, 1050 
20 ,, · 1140. 

¥et diensttijd a!s assistent wordt gelijkge
·iiteld -de diensttijd als kommies.-

150. Artikel 79 wordt gelezen: 
De jaarlijksche bezoldiging van de kom

miezen der 3de klasse bedraagt /400 en wordt 
verhoogd, na een· dieosttijd als kommies van : 

1 ·maand- tot · f 600 
4 jaren ,, 660 
8 720 

12 780" -
16 840. 

De jaarlijksche bezoldiging van de kom
miezen der 2de klasse bedraagt/720 en wordt 
verhoogd, na een diensttijd a!s kommies van: 

8 jaren tot ... ·. . . . f 780 
12 ,, . . . -. . . ,, 840. 

De jaarlijksche bezoldiging van de kom
miezen der lste klasse bedraagt/930 en wordt, 
na een diensttijd als kommies. van 20 _ jaren, 
tot f 1020 verhoogd. 

16°. Artikel 84 wordt gelezen : 
De jaarlijksche bezoldiging van de kom

miezen te. water der 2de klasse bedraagt/400 
en wordt verhoogd, na een diensttijd als kom
mies te water van: 

4 jnren tot 
8 

12 

f 480 
,, 570 
,, 660. 

De ja.arlijksche bezoldiging · van de kom
miezen te water der lste klasse bedraagt/720 
en wordt, na een diensttijd als kommies te 
water van 20 jaren, tot f 780 verhoogd. 

170_ In artikel 86 wordt in plaats van ,,ad
spirant-verificateurs" gelezen : adspi rant-verifi
cateurs die aan bet vakexamen hebben voldaan. 

18°. In artikel 91 wordt in_ de plaats van 
,,koD1miezen" gelezen : assistenten en kom
miezen. 

19° . .Na artikel 91 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: .. 

Art. 9lbis. Aan de- verificateurs, die b\)l_as_t 
worden -met de functie van sectiecbef of die 
worden aangesteld als sche~psmeter,- wordt 
door Ons eene toelage toegekend van ten 
hoogste f 300 's jaars. 

20°. Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd: 
In letter rt vervalt het woord ,,verificateurs". 
In letter b en c wordt tuss_chen ,,hoofdkom-

miezen" en ,,kommiezen" ingevoegd : assis
tenten,. 

Letter e wordt gelezen : door alle komm_iezen, 
gedurende een jaar na hunne eerste plaatsing 
in den velddienst aan de Jandgrenzen, voor 
aanschaffing van eene veldu,itrusting._ 

Daaraan wordt toegevoegd: 
g. door kommiezen-verificateurs, -hoofdkom

miezen, assistenten en kommiezen, aangesteld 
als scheepsmeter of assistent-scheepsmeter. 

21<·. Artikel 93 wordt gelezen: 
Indien er reden is om aan ambtenaren op 

bepaalde standplaatsen of !Ian som~igen van 
hen · eene hoogere dan de gewone beloqning 
toe ·te kennen, kan zulks geschieden in den 
vorm eener toelage. 

De toelagen-volgens dit en het vorige_ artikel 
worden door den Minister geregeld. 

22~. In artikel 9! wor~t in de plaats van 
,,hoofdkommiezen en". gelezen : hoofdkom
miezen,- assistenten en. 

23°. In het tweede lid van artikel 109 wordt 
in de plaats van f 480 gelezen-: f 540. 

24°. Het tweede lid van a;tikel 149 wordt 
gelezen: 

De rijksklerken der 2de klasse, die v66r ge
meld tijdstip tot de 2de categorie hebben be
hoord, genieten na een diensttijd als rijksklerk 
van 16 jaren, eene toelage van f 10 ·•s jaars. 

25°. Aan artikel ·157 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

Ten aanzien van de hierbedoelde kommiezen
verificateurs en de adspirant-verificateurs, die 
tegelijkertijd met hen benoombaar worden, 
geldt voor de toepassing van artikel 61' de regel 

. gesteld in artikel 111, eerste en tweede lid. 



111 4-5 FEB RU A RI. ~913 

26°. Het ·,tweede lid van artikel 158 wordt. 
gelezen.: 

Hunne jaarlijksche bezoldiging bedraagt : 
f 1020 voor kantoren der 2de categorie ; f 1200 
voor kantorcn der lste categorie. 

27°. Artikel 161 wordt ingetrokken. 
Art. II. Te rekenen van 1 November 1912 

worden de toelagen volgens .artikel 86 van Ons 
besluit· van 30 Maart· ~904, n•. 19, opnieuw 
gereg~ld. 

Onze Minister van Financien wordt gemach
tigd ·aan ambtenaren der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen persoonlijke toe.lagen 
te :v.erleenen ten einde te voorkomen, dat zij 
tengevolge van de bepalingen van dit besluit, 
in verband met die van Ous ·besluit•van 22 
October 1912, n°. 26, in inkomen achteruitgaan. 

Art. III: Met ingang van 1 l\faart ,1913 
vervallen Onze besluiten van 26 November 
1899, n°. 59 en van 13 Mei 1901,.n•. 76. 

De bepalingen van artikel I, 6°, 19° (voor 
zooveel de toelagen als scheepsmeter .. betreft) 
en ·20°, letter g, van· dit besluit treden op 1 
Maart 1913 in werking . 
. De bepaling vim artikel I, 200, letter e, geldt 
enkel voor de kommie~en die.na 1 Maart 1913 
wcirden benoemd. 

·De overige bepalingen van dit besluit wor
den geaeht in werking te zijn getreden op 1 
November 1912. / 

Onze Minister vall' Financien is belast met 
de i1itvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonde~ aan de Algemeene Reken
kame·r. · 

's Gravenhage; den 4den Februari 1913. 
(get.) W I L H E L M i N A. 

i'n gevallen als het onderwerpelijke, uit~reksels
worden overgelegd, welke zijn afgegeven door 
de Korpsen, waarbij de breeders bet laatst als. 
milicien bebben gediend, omdat de reden van 
v~ijstelling, vermeld in art. 24, eerste lid, 6°, · 
juncto art. 23. der. M.ilitiewet, alleen gegrond 
is op bet feit, dat de oudere broeder naar de
land weer is overgegaan en die reden· niet ver
valt. wanneer de dienst_ bij de landweer reeds. 
mocbt zijn afgeloopen of onderbroken. 

Door den Minister van Oorlog, die zicb met 
vorenomscbreven zienswijze kan vereenigen, 
zal bij eene eer Jang aan te brengen wijziging 
in bet ,, Voorscbrift op de Stamboeken 1910" 
daarmede rekening worden gehouden. 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat wegens
de bepaling, vervat in bet tweede lid van ar
tikel .24, de dezerzijdsclie circulaire dd. 11 Juni 
1906, nr. 7092 , :!\{., afdeeling M. S., baar reden 
van bestaan beeft verloren en derbalve als
vervallen moet worden bescbouwd . 

. Ik beb de eer U :\'!.E.G. te verzoeken · de 
burgemeesters der gemeente11 in Uwe provineie 
met bet bovenstaande in kennis_ te stellen. 

De Minister ·van Binnenlandsche -Zaken, 
Voqr den Minister, 

De Secretaris-Generaal,. 
(get.) J. B. KAN. 

5 Febi:urri 1913. BEst.UIT, tot bet toestaan 
van andere soorten van werktuigen of eene 
andere werkwijs aan bierbrouwers. S. 49. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 15 Japuari 1913, n° .. 92, Ac-

De .Minister van Financil!n, (get.) KoLKM.AN. cijnzen; 

4 Febrttari 1913. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de commis
sarissen. der Koningin in de provincien 
betreffende .uittreksels uit het stamboek 
en vrijstelling van militiedienst wegens 
broederdienst. 

Een Uwer ambtgeno·oten deelt mij mede, dat 
blijkens de stukken, welke hem · in het afge
loopen jaar ingevolge artikel 63, tweede lid, 
van het· Militiebesluit door de Voorzitters der 
Militieraden in zijne provincie werden toege
zonden, ten. behoeve van. de ingeschrevenen, 
wier '4roeders van de. militie naar de landweer 
zijn overgegaan, uittreksels uit het stamboek 
zijn overgelegd, welke. uitsluitend waren afge• 
geven door de betrokken landweerdistricts
commandanten. Met bedoelden <cci"mmissaris 
acht ik het evenwel gewenscbt, dat voortaan, 

Gezien artikel 55 der wet van 25 Juli 1871 
(S/aatsblad n°. 92), houdende bepalingen om
trent den accijns op bier en azijn ; . 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 28 
Januari 1913, n°. 58); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden_ Minister van 1 Februari 1913,.n°. 125, 
Accijnzen ; " 

Hebben goedgevonden en verstaan te be• 
palen: 

Art. ,t. Aan de bierbrouwers, die. word.en 
aangeslagen· naar de· verbruikte. boeveelbeid 
grondstof, wordt in de gevallen 011 onder de 
voorwaarden, omscbreven in .de voJg.,nde arti
kelen, toegestaan om andere soorten van werk
tuigen te bezigen en andere werkwijzen toe te 
passen dan die, waarop. de bepalingen dei: wet 
van 25 Juli ,1871 (Staatsblad n°. 92) van toe.
passing zijn. 
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·· 2.· Het voor een brouwsel benoodigde· meel 
mag in plaats van opgezakt, gestort voorban
den zijn in een of meer bakken (karen)"op een 
weegtoestel (bascule) geplaatst, boven de' roer
kuip, onder voorwaarde : 
··_a. · dat de · bakken, volgens aanwijzing van 
den inspecteur der -accijnzen, zoodanig zijn· 
fogericbt·, dat bet meel · daarin te alien tijde 
gemakkelijk en met juistbeid kunnen worden 
gewogen; 
; b; dat den ambtenaren, wanneer zij dit 
verlarigen, steeds de gelegenbeid worde gegeven 
zich van den inhoud van· de bakken te over
tuigen; 

c. dat er ·nooit ander :neel in die bakken 
voorbanden ·zij dan dat, hetwelk voor het 
naaste brou wsel bestemd is; · 
· d. · dat de koker, waardoor:bet meel van den 

m~utmolen in de bakken wordt ove·rgebracbt, 
gedurende bet tijdsverloop, bedoeld bij artikel 
35 der voormelde wet, weggenorrien of volgens 
a'anwijzing van voornoemden inspecteur afge
sloten zij. · · 

3. Het meel, dat volgens de aangifte ·zal 
verwerkt worden, mag nit de evenbedoelde 
bakken door een of meer kokers worden afge

.... Jaten in een of meer werktuigen (beslagmakers), 
waarin bet met water wordt vermengd, v66r
dat het in de roerkuip komt, ondervoorwaarde: 

a. dat de werktuigen, overeenkomstig artikel 
4 der voormelde wet worden aangegeven ; 

b. dat de brouwer, ·indieri· hij van deze 
werktuigen gebruik wenscht te maken, dit 
vermeldt in de aangifte tot brouwen v'o!gens 
artikel 19 der voormclde wet : 

c. dat' de bij de tweede zinsnede van artikel 
22 der voormelde wet voor bet vermengen·van 

·het droge ·meel met water bepaalde tijd, inge
volge bet derde lid van dat artikel, met· een 
derde wordt verminderd; 

d. dat de werktuigen slechts gebruikt war
den van af bet aangegeven 'tijdstip van -aan
vang der werkzaambeden in d_e roerkuip, 
totdat de· voor bet ve·rmengen -van bet droge 
meel met water toegestane tijd is verstreken; 

e. dat buiten dat tijdsverlo-op de kokers, 
waardoor bet meel in de werktuigen wordt 
-0vergebracht, volgens aanwiizing· van voor
noemden inspecteur, warden afgesloten of 
weggenomen. 

4·_ In bierbrouwerijen, waar de maalwerk
tuigen zijn voorzien van een of. meer zelfwer
kende (automatische) weegtoestellen, 'kan; als 
regel, de opneming van de volgens artikel 30, 
·lr. • b, der voo'rmelde wet· aangegeven hoeveel
heid meel plaats hebben door het aflezen van 

de· aanwijzin.gen van het telwerk, dat ·zich aan 
die toestellen bevindt, onder de volgende voor
waarden en bepalingen : 

a. De opstelling en de inrichting van de 
maalwerktuigen en van de weegtoestellen 
moeten · door den inspecteur zijn goedgekenrd. 
Bij de · aanvrage om goedkeuring moet een 
door den brouwer gewaarmerkte teekening, 
met volledige beschrijving van de werking der 
toestellen, warden overgelegd; 

b. Ieder weegtoestel moet met het daarbij 
behoorende maalwerktuig in vaste verbinding 
staan; zoodat· het te malen graan het maal-· 
werktuig alleen kan bereiken na het weegtoe
stel te hebben doorloopen; 

c. Maalwerktuig en weegtoestel moeten zoo
danig zijn ingericht; dat daarop ambtelijke 
sluiting of verzegeling kan warden toqgepast 
en zonder schending daarvan, van buiten af 
geen invloed op de uitkomst der weging kan 
warden -uitgeoefend: 

d. De bierbrouwer is verplicht de ambte
naren desverlangd in de gelegenheid te stellen, 
om de aangegeven hoeveelheid meel na te 
wegen, of ·zich op andere wijze van de juiste 
werking van het weegtoestel te overtuigen. 

e. Bij toepassing van de sub c bedoelde 
sluiting of verzegeling is de bierbrouwer ver
plicht te zorgen dat zij niet wordt geschondeh 
en dat het doel, waurmede zij is aangebracht, 
ook niet op andere wijze wordt vsrijdeld. 

Met de hierbedoelde maalinrichtingen kai:J. 
graan warden gemalen, ook gedurende het 
tijdsverloop, omschreven in artikel 35 der 
voormelde wet, zonder ambtelijke bewaking. 

5. In plaats van ,,klaringskuipen" kunnen 
,,filters" warden gebtuikt, onder voorwaarde :· 

a. dat de werkzaamheden in de ,,filters", 
voor elk brouwsef ·zijn .afgeloopen binnen een 
door voornoemden inspecteur te bepalen tijd; 

b. . dat op verlangen van ambtenaren der 
accijnzen, de brouwer water door het werktuig 
late loopen. 

6. De laatste aftreksels van een brouwsel 
mogen warden gebezigd bij bet beslaan van het 
eerstvolgend brouwsel, onder voorwaarde: 

dat de ketels of andere werktuigen·, waarin 
een dee! der aftreksels van een brouwsel 
warden bewaard, warden vermeld in de · aan 
gifte : volgens artikel 19 lr. d. der- voormelde 
wet, ·met opgaaf van het tijdst_ip waarop die 
ketels of undere werktuigen geledigd· en de 
inhoud daarvan gevoegd zal warden . bij de 
meelspecien van het eerstvolgende brouwsel. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de .uitvoering van dit besluit, hetwelk •in het 
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·staatsblad zal . worden geplaatst en waa~van 
!)fschrift zal worden· gezonden aan den--'.Raad 
van State. · 

's Gravenhage, den 5den .Februari 1913. • 
(.qet.) W ILHEL.MIN A. 

De Miiiister van F'inancii!n, (get.)_ KOLKMAN. 

CO:itgeg. 19 Febr. 1913.) 

6 F'ebruari 1913. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 36sten Oc
tober 1906 (Staafsblad n°. 273), houde_nde 
bepalingen omtrent de commissien van 
deskundigen voor de Rijnvaart en omtrent 

. d_e Rijnschippers- en scheepspatenten, ge
WIJzigd bij Koninklijk besluit van den 2den 
December 1911 (Staatsblad n°. 350). S. pO. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Bui
tenlandsche Zaken van 9 November 1912, no. 
6856, afdeeling Nijverheid, en van 15 November 
1912, 2• Afdeeling, n°. 21751; 

Gezien de door de Ce;ntrale Commissie,voor 
de ~ijnvaart in hare zitting van 41 September 
1912 vastgestelde be!)alingen betreffende de 
verplichte aanbrenging van diepgangsschalen 
aan de Rijnschepen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 24 
December 1912, n°. 18; 

Gelet·. op de nadere. vo_ordracht van Onze 
vo9rnoemde Ministers van 30 Januari 1913, 
no. ::160, afdeeling N1jverheid, en. van 4 Febru
ari 1913,. n°. 2569, 2• afdeeling; 

Gezien .de artikelen 22. en 23 der Herziene 
Rijnyaartakte van ;17 .Qctob_er 1868, alsmede het 
bepaalde <mder 5 en 6 van het bij die akte 
behoorende slotpr9tqcol, voor zooveel .noodig 
goedgekeurd bij de :wet. van _ 4 · April 1869 
(St(rnfsblad no. 37)_; 

Hebben goedgevonden en verstaan.: 
Met ingang van 1 April 1913 te bepalen, dat 

het Koninklijk besluit _van. den 26sten October 
1906 (Staatsblad n°. 273), gewijzigq bij Konink
lijk bes_luit . van den 2d.en December· 1911 
(Staatsblad n°. 350), zal worden gewijzigd als 
volgt: 

Art. _I. Aan a_rtikel lp van genoemd besluit 
wordt een tweede lid toegevoegd, lui_dende: . 

,.De. C9mmissie moet voorts een lid aa_nwi} 
zen, dat bij het aaµbr.engen van de,.ingevolge 
§ 2, cijfer 7, van het Rijnvuartpolitieregiement 
voor schepen met 1.50 M. en meer diepga11g 
voorgeschreven diepgangsschalen,, -~ijne mede: 
werking zal hebben te wrlecnen . 

1913. 

Art. II. Achter -artikel 17 -van genoemd be-.·· 
sluit wordt gevoegd artikel -17bis, luidende: 

,,Het door de Commissie ·aangewezen lid 
merkt de dlepgangsschalen door n:iicldel -~an 
volcloende diepe kornagelgaten ·of inkervingen. 

De vercleeling moe_t afwi_sselend 
door zwarte en witte beschilde- · 
ring g'eschieden: . . . 

24 De getallen warden rechts naast 
cle schaalvelden om de ·2 ·deci
meters aangebracht., 

.Het is voldoende ·de.beschilde-· 

22 ring de1' schalen . eerst van. af 
1.50 Meter boven het ·ntilpunt 
naar boven toe te beginnen: 
. In ieder 1;eval behoort de boven 

clen grqotst geoodoofden diep-
20 gang zich bevindende- decimeter 

nog te worden beschilclerd. • 

. Art. ill. Ar_t. 35 van genoemd besluit ,vordt 
golezen als volgt: · · 

,,de belanghebbende, te wiens behoeve · het 
scheepsonclerzoek plaats heeft, draagt daarvan 
de kosten. · 

Deze kosten bestaan uit: - . . 
10. De onkosten voor de aancluiding van den 

grootst geoorloofden diepgang n.1. voor het 
leveren; aanbrengen en bevestigen. van diep
gangsplaten (krammen) met het inslaan van 
letters en cijfers en het beschilderen va!l elke 
plaat (kra~): · · · · 

in houten schepen .'.. . . . ... f 0.60; 
in ijzeren en stalen schepen .. • . . 1.20; 
het inslaan alleen van letters en 

cijfers . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30; 
2°. de onkosten voor het aanbrengen van de 

diepgangsschaal (arbeidsloon enz.); 
3°. de aim de Commissie toekomencle ver

goeding:. 
A. · V oor het onderzoek van : 

· · houten of ij.zeren zeilschepen t~t en 
met 200 ton. '. . . . . . . . . .· . f 9.-; 

houten zeilschepen boven 200 ton • 15 .. -; 
ijzeren zeilschepen boven 200 ton . 18.-; 
stoomschep.en tot . en met 4D M2• · 

verwarmingsoppervlak van d_en ketel. 24.-; 
stoomscbepen boven 40 M2• verwar-

mingsoppervlak van den ketel .· .· .·. 30.-; 
motorsch!Jpen tot en met 20 P.K. . 24. - ; 
motorschepen boven 20 P.K. . . . 30.-. 
B. voor het aanbrengen.van een diepgangs-

schaal ... -~ . . . . . . . .... f 1.20. 
Voor het nitreiken van een scheepspatent 

ten behoeve van Rijnzeeschepen en zeejachten, 
zoomecle voor de vemieuwing van diepgangs
platen (krammen); voor zooverre daarmede 
geen ancler onclerzoek gepaard ·gaut, worclen 

8 
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die respectieve vergoe.dingen tot 1/5 verminderd. 
Viior 'elk na-onderzoek komen slechts -¼ 

dier vergoedingen in rekening. · 
Zoowel .in de vetklaring als in ·bet scheeps

paten t moeten de kosten worden aangeteekend. 
Art. IV. Van het aanbrengen van de inge• 

_volge . §. 2, cijfer 7, van het Rijnvaa.rtpolitie
reglement voor schepen met 1.50 M. en meer 
diepgang voorgeschreveri ·diepgangsschalen 
wordt uitstel gege'ven tot 1 April l9i5. · 

. Art. V. Overal . waar· in gei:ioemd Konink
iijk besluit voor de aimduiding .. van de lijn 
van den grootst. geoorloofden djep~ang .. ge
sproken wordt van ,,krammon", wor.dt daar• 
voor in de plaats gelezen ,,platen (krammen)". 

Onze Minister van. Landbouw, Nijverheid 
eii Handel is belast met de uitvoering van dit 
b!Jsluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Nederlandsche Staatscourant ge

. plaatst, en aan den Raad van State in afschrift 
medegedeeld zal worden. , · 

's Gravenhage, den 6den Februari 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

D_e Min. vmi Land/Jouw, Nijverheid en Handel, 

(get.).· A. S. TALMA .. 

De .1Winister van Buiienlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. 22 Febr. 1918.) 

10 Februari 1913. ARREST van den Hoog~n 
Raad. 

Art .. 4i0 Rv. is in: het onteigenings
geding niet van toepassing ; incideriteel 
beroep in cassatie niet ontvankelijk ·ver
klaard, onidat het niet is ingesteld over
eenkomstig de voorschriften ·van· a1;tt: 52 
en 53 Ont.-Wet. · · · 

Volgens de Ont.-Wet moet elk geding 
tot ont.eigening op zich zelf w:orden be
schouwd en mag den eigenaar alleen 
worden'vergoed de schade, welke het direct 
en zeker gevolg is van liet verlies van bet 
hem.ont_nomen goed (en casu quo·de "\\aar
devermindering van ~em overblijvende 
goederen; waarvan bier geen sprake is). 

De schade ontstaan door and€1'e oor
. zaken; buiten de onteigening van dat 
· goed gelegen, mag niet . in aanmerking 
komeri., · als zijnde .niet het gevolg van 
deze onteigening. · · 

Ten onrechte heeft derhalve ·de Recht
bank aan gedaagde nog eenige vergoe-

ding toegekend wegens · de ,,ontvoiking 
der buurt", welke aari· het 'vonnis is voor
afgegaan, als een schadelijken tusschen
toestand, ,,welke een direct gevolg is van 
de onteigening i1r haar geheel." . · 

Vergoeding wecrens :vroeo·er o-emaakte 
koopkosten is eve~eens ten ~nre;hte door . 
de Rechtbank toegekend. 

(Rv. art. 410 Ontei~. Wet artt. 40,. 52-53.) 

· Voorzitter: Jhr. Mr. S.· LAMAN TRIP. 

Raadsheeren: M:rs. E. ·w. GuLJE, .J. H. VAN 
G901t,. CH. KRABBE en A. P. L. NELISSEN. 

De Burgemeester van Rotterdam, eischer 
tot cassatie van een vonriis van· de Arr.-Recht
bink te Rotterdam van 2. Januari 1913, advb
caat M:r. w. A. TELDERS 

tegen: 

. 1°. E. POLAK, verweerder in cassatie, ad, 
vocaat Mr. J. l\i. J. F. ANDREOLI, gepleit ·door 
Mr .. ALFRED LEVY, _advocaat te Amsterdam 

en 

2°. · de handelsvennootschap onder de firma 
Gebrs. WILHELM, medeverweerster in cassatie, 
advocaat M:r. J. VAN- PRAAG. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. NoYoN. 

Bij de bepaling van de waarde van te ont: 
eigeneff goed heeft" de Recht bank .te Rotterdam 
in haar vonnis waarvan· ·beroep onder meer 
rekening gehouden· ·met" hetgeen naar· haar 
oordeel aan den onteigende moet worden ver
goed· · omdat de oorspronkeiijke kosten van· 
aankoop die in het gebi,uik van het goed moeteii 
worden teruggevonden op het niet gewilde 
oogenblik dezer ohteigening moeten geacht 
wordennog niet ten volle teruggevonden te zijn. 

Tegen de aanneming van. dit element Van 
schaddoosstelling ·is gericht het eerste cas- · 
satiemiddel waarbij als geschonden en ver: 
keerd toegepast \i,otden genoemd de artt: 151 
Grondwet,_ 37, 40 en 4f der• Onteigeningswet 
van 28 Augustus 1851 (Staatsblad• n° .. 125). · 

In eeri v9rig vonnis der ·Rechtbank, w'aar
omtrent in cassatie uitspraak werd ·gedaan bij 
arrest van 20 Jamiari jl. (Burgemeester van 

·Rotterdam ea. A. P.R. OTTEN) had de Recht~ · 
bank het thans bebandelde element ·van scha
deloosstelling niet · willen opnemen in de be
paling der waarde van bet onteigende, maar het. 
als afzonderlijken schadepost daarnevens in 
rekening gebracht. In beginsel komen de beide 
beslissingen op hetzelfde neer; dat het vc,rhaal 
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der k:osten in de waarde van het gebouw wordt 
opgenomen brengt toch mede dat de reeele 
waarde van het gebouw als zoodanig op lager 
bedrag dan het ten slotte toegekende wordt ge
schat ; of voor het geheel een gezamenlijk be
drag wordt vastgesteld dan we! dat bedrag 
wordt gesplitst in twee onderdeelen maakt geen 
verschil wanneer het tweede element niet in 
aanmerking mag worden genomen ; ook hier 
is ·aus toepasselijk wat de Hooge l;{,aad in de 
vorige zaak besliste : dat de geheel onzekere 
mogelijkheid dat de eigenaar bij !anger gebruik 
van het onteigende goed daarin vergoeding 
voor de koopkosten zou hebben gevonden, 
geen grond tot verhooging van schadeloosstel
ling mag zijn. 

Het gestelde middel komt mij alzoo ge
grond voor. Bij zijne uitspraak zal de Hooge 
Raad thans echter niet ten principale recht 
kunnen doen, nu het bedrag der schadeloosstel
ling wegens koopkosten niet afzonderlijk fa ge
waardeerd gelijk in de ·vorige zaak. 

Het tweede middel- is : Schending en ver
keerde· toepassing derzelfde artikelen, omdat 
de Rechtbank, als zou die schade zijn een direct 
gevolg van de onteigening, / 1000 vergoeding 
geeft voor de zoogenaamde ,,ontvolking der 
buurt" en de daaruit voor gcdaagde voortko
mende nadee!ige qevolgen, hoewel dat i:tadeel 
niet is een gevolg der ontneming van gedaagde's 
eigendom, maar een gevolg hiervan dat de 
Gemeente hare in het onteige1ingsplan der om
liggende buurt begrepen panden, welke zij door 
de onteigening of op andere wijze had verkre
gen, heeft afgebroken; een nadeel dus het
welk gedaagde lijdt door bet gebruik dat de 
eischer maakte van zijn elders verkregen eigen
dom, een schade --'-- zoo men wil-- geleden door 
het onteigeningswerk, m~aar dan door <lit werk 
buiten het onteigende pand des gedaagden en 
een schade die de gedaagde evenzeer zou hebben 
geleden al ware hij niet .onteigend· en die bij 
dan ook niet op den eischer zou ·hebben kunnen 
verhalen, terwijl de fout van de Rechtbank 
hie:rin schuilt dat zij in hare redeneering ·het 
begrip ,,onteigening" overdrachtelijk en on
eigenlijk neemt, niet in den zin van ontnemen 
van gedaagde's eigendom maar van het - de 
geheele buurt of omtrek betreffende - ont
eigeningsplan. 

Over de waarde van <lit middel besliste de 
Hooge Raad feitelijk reeds bij het straks ge
noemde arrest en dat van 24 Januari jl. (Bur
gemeester van ·Rotterdam ea. KuHLMA~"N c.s.), 
waarbij een gelijk middel gegrond -werd ver
klaard. 

Wat tegen de beslissing is aangevoerd komt 
mij niet afdoende voor. Met name schijnt mij 
vriwhteloos het .beroep op art. 17 en 22 der 
Onteigeningswet ten betooge dat rekening mag 
worden gehouden met schad~ v66r de onteige
ning ontstaan. De verweerder redeneert aid us : 
het aanbod ·dat moet strekken tot het ver
krijgen van eene minnelijke overeenkomst en 
dat volgens art. 22 in de dagvaarding moet . 
worden vermeld, · moet gegrond zijn op ·den 
tqestand v66r het onteigeningsgeding, dus moet 
ook de waarde van het goed bij het vonnis 
naar dien toestand worden beoordeeld ; bij het 
aanbod kan toch geene rekening worden gehou
den met den niet te voorzienen toestand op het 
oogenblik van het vonnis. Hierbij w~rdt echter 
voorbijgezien dat ·aan liet aanbod geen enkele 
eisch wordt gesteld, dat de oneigenende partij 
<lit zoo hoog of laag kan stellen als hij verkiest, 
en het dus met de bepaling van de toe te kennen 
schadeloosstelling geen antler verband houdt 
dan voor beantwoording van de v:raag wie ~en 
slotte in de proceskosten moet worden ver
oordeeld. Er is voor den Hoogen Raad. geene 
reden ten deze van zijne vorige beslissing af te 
wijken. 

De eerste v erweerder heeft incidenteel be
roep in cassatie ingesteld. 

l\fet den eischer ben ik van meening dat 
dit niet-ontvankelijk is. Art. ·4 der Onteige
ningswet verklaart de bepalingen van het 
Wetb. v. B. Rv. op het onteigeningsgedirnr 
toepasselijk voorzooveel daarvan niet bij de 
wet is afoeweken. Nu bevatten de artt; 52 
en vlgg. de regeling der cassatieprocedure fo 
onteigeningszaken geheel afwijkende van de 
gewone procedure. De wijze van instellen 
van het beroep, de termijn daarvoor en de 
handelingen der partijen in rechte worden daar 
nauwkeurig -voorgeschreven. De instelling van 
hE·t beroep ter Griffie o-edaan, moet worden be
teekend aan de partij met ontwikkeling van de 
gronden van cassatie en met dagvaarding tegen 
eenen termijn die aan den verweerder 14 dagen 
laat , oor· zijn antwoord. Dat aritwoord wordt 
gegeven bij conclusie ter bepaalde terechtzitting, 
waarmede het debat behoudens pleidooi in de
zelfde terechtzitting afloopt. Voorts zijn voor 
de conclusie van het Openbaar Ministerie vM, 
voor het arrest nog acht dagen gesteld. ln 
dit ·stelsel van procedure is voor een incidenteel 
beroep geen plaats. Immers zoo men wilde 
dat dit beroep is toegelaten omdat bet niet uit
drukkelijk verboden is, dan zou het bij gcmis 
aan bijwndere· regeling onderworperi zijn aan 
zijne eigene vormen en temijnen· bij het Wetb. 

8* 
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v. · B. Rv. bepaald. DeD" incidenteelen - ver
weerder, van wien toch niet gEjeisclit kan wor
den dat hij ten dienenden dage op'staanden v6et 
eene sc.hriftelijke conclusie van _ver}Veer neemt 
tegen · de conclusie, waarbij het beroep wordt 
ingesteld en die hem eerst ter terechtzitting 
bckend wordt, en die conclusie bepleit, zou 
dus het recht gelaten moeten worden om ge: 
bruik te maken van den hem bij art. 412 Rv. 
toegekenden termijn van ten hoogste vier we
ken voor zijn antwoord. Vermits nu op het 
principale en het incidenteele beroep bij ee,;_e 
uitspraak dient te warden recht gedaan, zcu 
door incidenteel beroep de geheele termijnbe
paling voor pleidooi, conclusie van het 0pen
baar Ministerie en uitspraak onuitvoerbaar 
worden. Het incidenteele beroep past alzoo 
niet in het stelsel der wet, en m9e_t geacht 
worden door haar te zijn uit

0
esloten. 

Ik meen echter voor het geval dat de Hoage 
Raad anciers mocbt oordeelen de beide midde
len nog te moeten bespreken. 

Het eerste is :, enz. 
Ik concludeer ten aanzien van het principale 

beroep dat de Hooge Raad het vonnis waarvan 
beroep zal vernietigen en de zaak terugwijzeh 
naar de Arr.-Rechtbank te Rotterdam ter 
verdere behandeling met inachtneming van 
het door den Hoogen Raad te wijzen arre_st, 
met veroordeeling van den eersten verweerder 
in de kosten op het beroep gevallen, en ten 
aanzieI) van het incidenteele beroep van -den 
eersten verweerder dat de Hooge Raad dit niet
ontvankelijk zal verklaren met veroordeeling
van dezen verweerder incidenteel eischer in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis daarbij 

~en 'behoeve en ten name van de gemeente 
Rotterdam de onteigening is uitgesproken van 
de perceelen. kadastraal bekend gemeente Rot
terdam sectie 1 n°. 1568, enz., met bepaling 
der schadeloosstellirig op het bedrag van 
f 7.9,500, voor den gedaagde {den eersten ver
weerder) en op f 960 voor de intervenient_.(de 
tweede :verweerster), en met veroordeeling van 
den gedaagde in de kosten van het geding ; 

0. dat eischer met inachtneming van de 
bepalingen van art. -52 alinea 2 en 3 der Wet 
van 28 Augustus 1851 (Staatsblcid n°. 125) 
regelende de onteigening ten algeme_enen nutte 
zich tegen dat vonnis in cassatie heef~ voorzien ; 

0. dat de eerste verweerder v:an zijrie zijde 
bij conclusie V!!,n anfwoord ter. terechtzitting 
van den Hoogen Raad op 28 Jan. _19l;l inciden-

tee! in cassatie is gekomen overeenkomstig _de 
bepaling van art. 410 Rv. ; 

dat echter di.t art. in bet geding ,an ont
eigening niet toepasselijk is ·en dit incidenteele 
-beroep in cassatie van dezen verweerder niet 
is ontvankelijk, omdat het niet is ingesteld 
overeenkomstig de voorscbriften van art. 52 
111inea 2 en 3 der 0nteigeningswet-; 

dat toch volgens art. 4 van deze wet de 
bepalingen Rv. op het geding tot onteigening 
alleen toepasselijk zijn voor zoover daarvan 
bij die wet niet is 11fgeweken .: 

dat nu de artt. 52 en 53 van deze wet de wijze. 
bepalen, waarop de voorziening in cassatie in 
het onteigeningsgeding kan plaats bebben, en 
door die bepalingen wordt afa.·eweken van de 
gewone pre;cesorde in cassa tie ter bevordering 
van een spoedigen afloop van bet onteigenings
geding, zoodat de voorschriften Rv.-omtrent de 
c11~satie, ook art. 410 van dat Wetboek, op dat 
geding niet toepasselijk zijn ; 

dat ook bij het tot stand komen der 0nt
eigeningswet de regeering in hare memorie van 
antwoord bij a,rt. 52 dit uitdrukte met de woor-. 
den dat ,,hier eene geheele nieuwe procedure in 
cassatie (is) vastgesteld, waardoor die van het 
Wetboek (van B. Rv.) buiten tcepassing 
blijft"; 

0. dat eischer twee middelen in cassatie heeft 
voorgesteld, welke luiden : (Zie conclusie 
proc.-gen.); 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de Rechtbank - met verwerping en 

terzijdestelling van den grondslag der waarde
bepaling zooals die door de deskundigen was 
aangenonien - de waarde der te onteigenen 
perceelen heeft geschat in verband met den 
prijs _waarvoor de gedaagde die in 1888, 1889, 
1895 en 1896 .had verkregen een onderbands 
en de _overige bij publieken verkoop, en de kos
te.n van verbouwing van een daarvan, en met de 
sommen welke als de nettohnnr van die per
ceelen. waren aan te nemen ; - in aanmerking 
beeft genomen den tijd sedert die verschillende 
aankoopen verloopen en de aan de panden noo
dige herstellingen, en ,,rekening houdende .met 
hetgeen 11an gedaagde naar het oordeel <ler 
Rechtbank toekomt voor vergoeding, omdat de 
oorspronkelijke koopkosten, die in bet gebruik 
der perceelen moeten worden teruggevonden, 
op het niet gewild oogenblik dezer onteigening 
moeten geacht warden nog niet ten voile uerug
gevonq.en. te zijn" ; - heeft gemeend de waarde 
der perceelen (buiten de later te vermelden be
drijfssc_hade) te moeten stellen samen op 
f 71,000; 
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0. dat de Rechtbank dus bij de vaststelling 

van de waarde der perceelen een bedrag heeft 
. in rekening gebracht voor-de kosten die de ge
daagde iridertijd bij den aankoop van zijn goed 
heeft moeten betalen, - niet als factor voor de 
berekening en schatting van de werkelijke 
waarde, wel1.e de perceelen tijdens de· onteige
!ling. hadden, maar buiten en boven die werke
Iijke waarde alleen omdat de· mogelijkheid 
bestoncJ dat gedaagde bij langer gebruik van zijn 

· goed daarin voor die kosten vergoeding zoude 
hebben gevonden ; 

0. dat de 0nteigeningswet niet toelaat boven 
de werkelijke waarde van het te onteigenen goed 
nog een 'bedrag in rekening te brengen voor de 
onzekere mogelijkheid dat de eigenaar bij voort
durende gunstige exploitatie van dat goed 
daarin nog vergoeding voor vroeger gemaakte 
kosten zoude kunnen vinden, - zoodat· dit 
cassatiemiddel gegrond is, - en dat, nu . uit 
het vonnis niet blijkt 'welk bedrag voor die 
mogelijkheid in rekening is ·gebracht, de zaak 
aan de Rechtbank moet worden teruggewezen 
om de werkelijke waarde van de te onteigenen 

· perceelen alsnog te bepalen ; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat de Rechtbank na voor de schad(l aan het 

bedrijf van gedaagde toegebracht een bedrag 
van /-7000 te hebben toegekend, en voor de 
kost_en van overbrenging en noodzakelijke 
_nieuwe inricht.ing· van het bedrijf / 500 riog 
overweegt ,~dat aail gedaagde ook nog eenige 
vergoeding toekomt voor de door hem zooge
noemde ,,ontvolking der buurt", die aan dit 
vonnis is voorafgegaan", dat nainelijk ten ge
volge van den afbraak van·vele ·nabu:rige panden 
die iri hetzelfde 01iteigeningsplan waren op
genomeri, een ,,schadelijke tusschentoestand is 
ontstaan, die _een direct gevolg is vari de ont
eigening in liaar gelieel"; en de Rechtbarik de 
vergoeding voor deze schade ,,naar billijk
heid" ·:heeft vastgesteld · op- en· toegekend 
I 1000; 

0. dat de Rechtbank daarbij aanneemt dat 
bij het geding tot onteigening aan den eigenaar 
moet worden vergoed riiet alleen de schade, 
welke voor hem het gevolg is. van bet ·verlies 
van het hem door die onteigening ontnomen 
goed, maar· ook die schade,. welke voor hem 
reeds v66r de oriteigening. zijner perceelen is 
ontstaan door ·den aankoop of de· onteigening 
en den a.fbraak van andere rondom de zijne ge
legen pariden ,,die in dezelfde wet tot ver
klaring van het algemeen nut en het daaruit 
voortvloeiend Besluit tot aanwijzing der per
ceelen waren begrepen" ; 

· dat ·echter deze schadevergoedirig niet op 
de. wet is gegrond ; 

dat toch volgens de wet (artt. 17, 18, 40, ·41 
volgende) elk geding tot onteigening op zichzelf 
moet worden beschouwd, en den eigeI?,aar alleen 
mag worden _vergoed ae schade, welke he_t 
direct en zeker gevolg is van het verlies van het 
hem ontnomen goed en casu quo de waarde
vermindering van hem overblijvende goederen7 
waarvan hier geen sprake is ; · 

dat de schade ontstaall door andere oorzaken 
buiten de onteigening van dat goed gele0 en 
niet in aanmerking mag komen als zijnde niet 
bet gevolg van deze onteigening, zoodat de 
ruaatregelen v66r deze onteigening · door de 
gemeente genomen ten aanzien van andere . 
panden - de aankoop· -of onteigening en de 
afbraak daarvan - waardoor het bedrijf en de 
handel van den gedaagde in de te onteigenen 
panderi wetd benadeeld, ge·en grond tot ver: 
hooging der schadeloosstelling mogeri zijn, en 
het daarvoor door de Rechtbank toegewezen 
bedrag hiet mag wordeli toegekend ; 

0. dat dus dit middel gegrond is en· de 
schadeloosstelling met dit bedrag van / 1000 
moet worden verminderd ; 

Verklaart den eersten verweerder niet-· 
ontvankelijk in het door hem ingesteld beroep 
in cassatie ; 

Vernietigt hi>t vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 2 Jan. 1913 tusschen partijen 
gewezen, doch alleen voor zqover daarbij het 
bedrag der schadeloosstelling voor den ge
daagde (den eersten verweerder) is bepaald. 
op t 79,500; 

Wijst - . met verwerping van het beroep in · 
cassatie voor het overige - de zaak terug _naar .· 
de genoemde Rechtbank ten einde met-inacht
neming van_dit anest daarvan opniei.iw kennis 
te nemen en. uitspraak te doen omtrent de aan 
den eersten verweerder uit te keeren schade
loosstelling ; . . 

Veroordeelt den eersten ver_;,eerder in · de 
kosten op deze cassatie. gevallen. (N. Jur.)· 

10 F.ebruari 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Door het hebben van een hek y66r de 
wijziging der Alg. Pol. Verord. der gemeente 
Wisch, ter_plaatse waar het na de wijziging 
niet meer geoorloofd was, is nog geen bij
zonder recht verkregen; als bedoeld in 
art. 30 4° lid der genoemde Verord. 

In het onderhav:ige geval · wordt door 
de verbodsbepaling van art. 30a der ge-
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noemde Verord. het recht van den eigenaar 
verder beperkt dan art. 625 B. W. gedoogt, 
en moet in zoover aan die verbodsbepa
ling verbindende kracht warden ontzegd. 

(Anders conclusie 0. JI[.). 

(Alg. Pol. Verord. gemeente Wisch art. 30; 
B. W. artt. 625, 679.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. HANLO. 

Raadsheeren: Mrs. A. J. L. NrJPELS, J. A. A. 
BoscH, A. FENTENER VAN VLISSINGEN en 
C. 0. SEGERS. 

J. A. P. Ki, woneude te TerbJrg, requirant 
van cassatie tegen een vonnis der Arr.-Recht
bank te Arnhem van 22 October 1912, waarbij 
in hooger beroep, met uitzondering van de 
opgelegde straf - welke is bepaald op eene 
geldboete van / 5, subsidiair hechtenis van 
een dag, is bevestigd eeu vonnis van den Kan
tonrechter te Terborg van 5 September 1912, 
waarbij hij is schuldig verklaard aan: ,,het 
in de gemeente Wisch op, in of binnen een af
stand van 5 meter van den openbaren weg, 
een hek hebben", en deswege met toepassing 
der artt. 30a en 139 der Alg. Pol. Verord. van 
Wisch, was veroordeeld tot eene geldboete 
van f 25 su bsidiair hechtenis van vijf clagen 
(advocaat Mr. G. A. J. M. VAN DITZHUIZEN te 
Arnhem). 

Conclusie van den Advocaat-Gcneraal Mr. 
B. ORT. 

Bij art. 30 sub a van de Alg. Pol. Verorcl. 
der gemeente Wisch, zonals deze luiclt na de 
wijziging van 26 Maart 1912, afgekondigd 
26 April 1912, is het verboden op, in of binren 
een afstand van 5 ru eter van den open baren 
wcg boomen te rooien, of boomen, struiken, 
heggen, hekken of andere afscheidingJn t~ 
plaatsen of te hebben, - terwijl volgens het 
vierde lid_ van het artikel, het bepaalde onder a 
niet g(c:ldt voor hen, die krachtens bijzonder 
verkregen rechten claarvan mogen afwijken. 

De requirant nu werd bij vonnis van het 
Kantongerecht te Terborg schuldig verklaard 
aan het hem ten laste gelegde feit, dat hij in 
den voormiddag van 3 Juni 1912 te ongeveer 
half tien.ure te Terborg v66r perceel kaclastraal 
bekend gemeente Wisch, sectie F n°. 925, 
binnen een afstand van 5 meter van den open
baren weg een hek heeft gehad en met toepas
sing van genoemd art. alsmede van art. 139 
der voormelde Verord., veroordeeld tot eene 
geldboete van f 25. 

Op het door .den veroordeelde ingesteld 
hooger beroep werd het vonnis - behoudens 
ten aanzien van de straf die verminderd werd 
tot eene boete van / 5, - bevestigd door de 
Rechtbank te Arnhem en tegen deze uitspraak 
zijn gericht de beide bij pleidooi voorgestelde 
middelen van cassatie luidende : 

I. ,,Schending althans verkeerde toepas
sing van art. 30 der Alg. Pol. Verord. van de 
gemeente Wisch, litt. a en 4° lid, zooals deze 
luidt na de wijziging van 26 Maart 1912 en 
afgekondigd 26 April 1912, door het feit waar
voor requirant terecht heeft gestaan strafbaar 
te oordeelen niettegenstaande hij het bewuste 
hek v66r gemelde wijziging reeds daar ter · · 
plaatse hecft gehad, zoodat krachtens lid 4 van 
gemeld art. requirant een verkregen recht had'·'. 

II. ,,De verordening zooals deze na ge
melde wijziging luidt is in strijd met de wet, 
doordat deze ook strafbaar stellende bet hebben 
van rekken of afscheidingen binnen een be
paalden afstand, verder gaat dan beperking 
"\an eigendom''. 

In het bevestigd vonnis is niet uitdrukkelijk 
beslist, dat de requirant het bedoeld hek 
reeds v66r bet in werking treden der bedoelde 
wijziging heeft gehad. Intusschen is uit requi
rants voor den Kantonrechter gevoerd verweer 
af te leiden, dat dit als vaststaande werd aan
genomen. 

Va.t Uwen Raad het vonnis in dien zin niet 
op, clan mist bet middel zijn feitelijken groncl
slag. Maar in ieder geval kan zeker de om
standigheid, dat requirant v66r de wijziging 
der verordening een hek had op de plaats 
waar dit, na de wijziging niet meer werd 
toegelaten, op zich zelve niet bewerken dat hij 
daardoor een recht daartoe . verkreeg. Het 
tegendeel geeft de Verord. te kennen door de 
bepaling van art. ·30 vierde lid, dat afwijking 
van het voorschrift van art. 30 sub a alleen 
geoorloofd is kraohtens mjzonder verkregen rech
ten. Het eerste middel is dus m. i. ongegrond. 

En oak het tweede middel kan niet opgaan. 
Het art. 30 sub a. der Verord., geplaatst in 
het hoofdstuk ,,van den openbaren weg" geeft 
een voorschrift in het belang van de veiligheid 
van het verkeer op den openbaren weg. En 
vermits door die bepaling den eigenaar niet 
geheel of gedeeltelijk den eigendom van den 
grond, waarop het hek staat, noch dien van bet 
hek zelf wordt ontnomen, doch hij alleen in 
een bepaald gebruik van zijn eigendoms
recht wordt beperkt, in zoover hem niet is 
toegestaan op zijn grand binnen een zekeren 
afstand van den openbaren weg o. m. heggen, 
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rekken of andere afscheidingen te plaatsen of 
te hebben, is hier geen sprake van· eenige 
ongeoorloofde inbreuk. op requirants eigen
domsrecht, doch alleen van eene beperking 
in de uitoefening van dat recht met betrekking 
tot hetgeen· op zijn grand mag aaPwezig z:ijn, 
welke beperking krachtens art. 625 B. W. 
geoorloofd is, niet· in strijd is. met art. -151 der. 
Grand-wet en waaFhij de gemeente-wetgever 
is gebleven _binnen de grenzen z:ijner bevoegd
heid gesteld b:ij art. 135. der Gemeentewet. 

Mijne· conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hoage Raad,· enz: ; 
Gehoord het verslag van · den Raadsheer 

SEGERS; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant :voorgesteld bij pleidooi (zie 
<!onclusie adv.-gen.); 

0. dat bij h_et in hooger beroep op deze 
punten bevestigde vonnis van den Kanton
rechter te Terborg van 5 September 1912 · 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard · 
met des requirants. schuld daaraan : ,,dat 
hij in den voormiddag van 5 Juni 1912 te 
ongeveer half. tien- tire te Ter borg .v66r perceel, 
kadastraal bekend gemeente i~7isch, sectie F, 
n°. 925, binnen een afstanc1 van 5 meter .van 
den openbaren weg een hek heeft gehad. welk 
feit is gequalificeerd als hierboven is vermeld; 

dat het in het vonnis toegepaste art. 30 
der Alg. Pol. V erord. der gemeente Wisch van 
26 Aug. 1911, nader gewijzigd bij besluit van 
den Raad dier gemeente van 26 .Maart 1912, 
voor zooveel thans van belang, luidt als volgt: 

,,Het is verboden : 
a. op, in of binnen een afstand van 5 meter 

van den openbare:ri. weg boomen te rooien 
of boomen, struiken, heggen, hekli:en of.andere 
afscheiding te plaatsen .of te hebben; 

Burgemeester en Wethuuders kunnen van 
de onder a, b, c .... n en.p gest~lde verbods
bepalingen onthefting verleenen" ; 

,,Eigenaars ..... 
Het bepaalde onder- a, b en n geldt niet 

voor hen, die krachtens bijzondere verkregen 
rechten daarvan mogen afwijken" ; 

terwijl in art. 139 -overtreding van een der 
bepalingen der verordening strafbaar · wordt 
gesteld met- eene geldboete. van ten hoogste 
f 25 of hechtenis van -ten hoogste zes dagen ; 

0. ten aanzien van het· eerste middel van 
cassatic-: 

dat door het hebben van een hek v66r 
de wijziging der verordening ter plaatse waar 

het na de wijziging· niet meer .-geoorloofd was, 
nag geen bijzonder -recht verkregen_ is als be
doeld in art. 30, 4de iid ; 

dat toch hieronder. alleen te verstaan is 
een recht verkregen ·van de gemeente, . om 
ter plaatse te hebben wat de verordening 
overigens verbiedt ; 

0. ten aanzien van het tweede middel : 
dat art. 625 B. W. geenszins verbiedt; dat 

door een gemeenteraad krachtens de aan· dat 
college in art. 135 Gemeentewet gegeven be; 
voegdheid eene_ verordening ,vordt vastgesteld, 
waardoor bet gebruik van een in . privaat 
eigendom verkeerend terrein wordt beperkt, 
doch clat zulk eene beper_king waar het gronden 
betreft, die niet behooren tot een openbaren 
weg, en · ev:enmin, zij het bij gedoogen des 
eigenaars, _feitelijk voor het publiek verkeer 
zijn opengesteld, niet zoover m:ag gaan, dat · 
daardoqr het vrij _:_ en uitsluitend gebruik als 
eigenaar - ingevolge art. 679 B. W. de 'be
voegdheid tot afsluiting medebrengende -
worclt opgeheven en feitelijk de _ toestand 
intreedt, dat !-]ie grqnden oak tegen den wil 
van den eigenaar voor het publiek toegankelijk 
zijn en moeten blijven ; 

dat nu art. 30a der bovenbedoelde ver
ordening, dat niet verbiedt het plaatsen 
of hebben van eene bepaalde soort van af
scheidingen, doch blijkens de woorden ,,of 
andere" van alle afscheidingen van welken 
aard oak, zo·o zij zich sl~chts bevinden op 
een· 5 meter bi'eede,: langs den openbaren weg 
gdegen terreinstrook, voor die terreinstrook 
zulk een toestand feitelijk doet intreden, wes
halve · in het onderhavig geval door deze _ver
bodsbepaling het recht van den eigenaar 
verder wordt beperkt dan art. 625 B. W. 
gedoogt, en in zoover aan die verbodsbepa
ling verbindende kracht moet warden ontzegd ; 

dat het inicldel dus in voormeld opzicht 
gegrond is; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Recht
bank te Arnhem den 22sten October 1912 
in deze zaak gewezen, alsmed~ het bij die 
uitspraak bevestigde vonnis van den Kan
tonrechter te Terborg van 5 September 1912, 
doch alleen voor zoover daarbij de requirant 
met toepassmg van art. 139 der ~oormelde 
Pol. Verord. is veroordeeld tot geldboete en 
vervangende hechtenis ; 

Rechtdoencle krachtens art. 105 R. 0. ; 
Ver klaart het bewezen verk!aarcle feit niet 

strafbaar; 
Ontslaat den requirant 

volging te clie_r zake. 
van alle reohtsvei'• 

(N, Jur.) 
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11 Februari 1913. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad- van de op 
10 ,Januari 1913 te Parffsnamens Nederland 
en Frankrijk geteekende nota, met bijbehoo
rend protocol van 17 December 1909, ·be-

- treffende de wederzijdsche toepassing van 
de Nederlandscbe en. Fransche scbepen

·wetten. S. 51. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Gezien de op 10 Jaliuari 1913 te Parijs 
namens Nededand en Frankrijk geteekende 
nota, met bijbehoorend protocol· van 17 De
cember 1909, betreffendeJde wederzijdsche toe-

- passing van de Nederlandscbe en Fransche 
schepenwetten, van welke beide stukken een 
afdruk met vertaling bij dit -besluit is gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen· Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Februari 
1913, n°. 3037, directie van het" protocol en 
tweede afdeeling; · 

Hebben goedgevonden· en verstaari: gezegde 
nota _ en protocol, inet de vertalingen daarvan, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
d1t beslmt m het Staatsblad:(1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen·ten 
van Algemeen Bestu'ur, zijn- belast, ieder voor 
zooveel heni betreft, met de uitvoeri~g van 
hetgeen ten deze wordt vereisch t. · 

's Gravenbage, den ·11den Februari 1913. 

(get.) WI°LHEL.1\1IN A. 

IJe Ministe1· van Buit_enlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREE~- VAN SwINDEREN. 

_ ( Uitgeg. 13 Febr. 1913.) 

VERT .ALING. 

NOT A, fe1· bekrachtiging van het protocol 
van 17 December 1909 en houdende ve1·
schillende bepalingen ter aan·vulling van 
bedoeld_ protocol. 

De bestud1!'ering van de N ederlandsche en 
v_an de· Fransche regelingen betreffende de 
veiliglieid van de zeescheepvaart, welke het 
onderwerp ·is geweest van de Conferentie van 
de technische gedelegeerden der beide landen, 
gehouden te Parijs van 7 tot 17 December 
1909, met bet oog op de wederzijdsche aan
vaarding van de bepalingeri, voorkomende in 
iedere cler bedoelde regelingen, heeft de gede-

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 

legeerden van de Regeering·van Hare Majesteit -
de Koningin der N ederlanden en van de Re
geering der Republiek in staat gesteld om de 
gr·ondsJagen vast te stellen voor eene schikking, 
waarvan cle bewoordingen en de draagwijdte 
zijn n~dergelegd in het hierbijgevoegde Proto
col dd. 17 December 1909, hetwelk zal worde; 
beschouwd een integreerend deel van deze nota 
uit te maken. 

De Regeering van de Hepubliek, instemmen-
de met cle conclusies; uangenomen door· de 
bovenbedoelde Conferentie, verklaart de gelijk
waarcligheid te erkennen van de reglementen 
der beide landen, betreffende de veiligbeid van 
de zeescheepvaart, .in dezelfde bewoordingen 
als waarin deze ge!ijkwaardigheid is vastge
steld in het bovengenoemde Protocol. 

Evenzoo verklaart de Koninklijke N eder
fandsche Regeering te erkennen, dat deFransche 
bepalingen betreffencle de veiligheid van de 
zeescheepvaart, vastgesteld bij of krach tens de 
Fransehe wet van 17 April 1907, eene overeen
komstige strekking en draagwijdte hebben als 
de soortgelijke bepalingen, vastgesteld bij of 
kracbtens de Nederlandsche Scbepemvet (wet 
van 1 Juli 1909, Staatsblad no. 219),- en voor
zoover die N ederlandsche bepalingen van- toe
passing zijn cip cle vreemde schepen. 

Deze erkenning van gelijkwaardigheid·, zal 
van kracht worden fo rekenen van ·den !Oden 
-Februari 1913 en de noodige instructies fo 
-clien zin zullen aan de maritieme- autoriteiten 
· van de beide Ianden door hare Hegeeringen 
worden verstrekt; 

ln herinnering wordt gebracht, ·dat)n het 
bijzonder wat betreft de uitwatering, cle Neder• 
landsche Regeering aan de Fransche Regeering 
cle verzekering heeft gegeven, dat de .I!'ransche 
schepen, onverschillig van welken · tonnen
inhoud, in de-Nederlandsehe havens aan geene 
andere bepalingen zullen behoeven te voldoen 
dan aan die van de Fransche wetgeving. 

Tevens werd verklaard, dat het in de havens 
van de N ederlandsche Kolonien en Bezittin
gen in Nederlandsch-lndie voor de Fransche 
schepen, ten einde in elk opzicht in orde te 
zijn, voldoende -zal wezen, dat zij do authen
thieke Fransche scbeepvaartvergunning (per
mis de navigation) kunnen vertoonen. 

Wat de schepen betreft, thuis behoorende 
in de, N ederlandsche ·Kolonieri -en Bezittingen 
in Nederlandsch-Indie, waar de tbans van 
kracht zijnde wetgeving geene bepalingen be
vat, welke v;elijkwaardig met die van de· 
Fransche wetgeving zijn, deze zu!len zich 
vooralsnog in de Franscbe havens niet kunnen 
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beroepen op de verglinningen en certificat'en, 
uitgereikt overeenkom.stig de bedoelde N eder
landsch-Indische koloniale wetgeving. 

Eveneens wordt in herinnering gebracht: 
1°. wat de gelijkwaardigheid der certificaten 

betreft, dat' de Fransche Regee~ing ;an de 
Nederlandsche Regeering de verzekering heeft 
gegeven, dat 'de gelijkwaardigheid even goed 
zal gelden voor de vrachtschepen als voor· de 
passagiersschepen, van _het _qogenblik, dat de 
N ederlandsche Regeering op overeenkomstige 
wijze zal handelen; . 

2°. · wat het Nederlandsche Reglement be
treffende- het 'toezicht op de verblijven van de 
bemanning en de ziekenverblijven aan boord 
betreft, welk reglement door de N ederlandsche 
schepen vrijwillig kan worden aanvaard, dat 
de Fransche Regeering, kennis genomen heb
bende van het ontwerp, dat haar van dat 
reglement is aangeboden, er de gelijkwaai-dig
heid met het overeenkomstige Fransche regle
merit van heeft erkend; dat bedoeld reglement 
bij Koninklijk besluit van 7 Maart 1911 (Staats
blad n•. 86) in werking is .getreden en dat 
derhalve de Nederlandsche schepen, welke, 
blijkens een- door den Hoofdinspecteur voor de· 
Scheepvaart afgegeven certificaat, zich daaraan 
hebben onderworpen, in de Fransche -havens 
zullen zijn vrijgesteld van de inspectien, strek
kende om de-uitvoering van de Fransche wet 
op dit punt te waarborgen. 

Indien- de Nederlandsche Regeering· of de 
Regeering der · Republiek voor den vervolge 
eenige wijziging in de tegenwoordige regelin
gen betreffende de veiligheid van de zeesclieep
vaart, mocht aanbrengen•, zal zij daarvan on
verwijld aan de andere Regeering kennis·geven. 

In tweevoud opgemaakt te Parijs, den IOden
J anuari- -1913. 

(qet.) A. DE STUERS.-

(get.) POINCARE. 

PROTOCOL van de Fransch-Nederlandsche 
conjerentie over de wederzijdsche erkenning 
en toepasszng van de wetten ~n reglemenfen 
be&rejfende de ·veilighefrl van de zeeseheep
vaart. 

De Hegeering van de Fransche Republiek 
en de Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der· Nederlanden, beide gelijkelijk be
zield met den wensch om te waken voor de 
veiligheid van de scheepvaart en om den handel 
ter zee te vergemakkelijken; 

Gezien de bepalingen, te dien opzichte voor-

komende in - de· Fransclie en· Nedel'landsche 
wetten en reglementer{; 

Het nut erkennende om, zooals · dit is -voor
zien in de wederzijdsche ,vetgevii:J.gen, eene 
gelijke waarde toe te ·kennen aan de certifi
caten en scheepvaartvergunningen, geldig in 
de beide landen : · 

En wenschende -te· voorzien in de practische 
verwezenlijking van· dit stelsel; 

Hebben besloten om· gezamenlijk de g-elijk
waardigheid van bedoelde certificaten en ver
gunningen te doen onderzoeken en hebben . 
daartoe aangewez·en : 

:Voor -:I!'rankrijk, _de- he,eren : 
E. TREFEU, Directeur de la Navigath,n et 

des Peches Mari times au Ministers de la Marine; 
MALO-LE~'EBVRE, Capitaine de fregate, Chef 
de la lere Section de l'Etat-Major General de 
la Marine; 

bijgestaan door de heeren : 
HENRiE FROMAGEOT, .Docteur en droit, . 

Avocat a la Cour d'Appel de Paris, Men:ibre 
du Conseil i:3uperieur de la Navigation Mari
time; · 

RETY, Chef du· Bureau de la Navigation 
Maritime au Ministere' de la Marine; 

BERLHE DE BERLHE, Ingenieur eri Chef du 
,,Bureau :Veritas", Membre du Conseil Sup~
rieur de la Navigation Maritime; 

:VOISIN, Capitaine au· long-cours, Membre 
du Coriseil Superieur de la Navigation Mari
time; 

:Voor Nederland de heeren·: 
A. E. ARKENBou•r s·cHOKKER, Hoofdinspec

teur voor de Scheepvaart; 
J. W. G. COOI'.S, sous-Chef eener afdeeling 

van het Departement van Landbouw, Nijver-
heid en Handel ; ' 

bijgestaan door de heereri:, 
PH. VAN 0MMEREN Ji-.. , reeder; 
M . . G. DE GELDER, directeur van de Rotter

damsche Droogdok-Maatschappij; 
H. VAN HELDEN, Hoofdingenieur van deN·e

derlandsch'-Amerikaansche . Stoomvaart-Mli.at
schappij, 

die bijeengekomen: zijn te Parijs in het }Ii-.· 

nisterie van Marine en in een. aantal bijeen-· 
kon:isten, gehouden van zeven tot zeventien, -
December negentienhonderd en ilegen het vol
gende hebben vastgesteld: 

I. p ASSAGIERSSCHEPEN. 

De Delegaties der beide Regeeringen, na 
wederkeerig hare nationale wetgevingen te 
hebben toegelicht, hebben in het algenieen 

i 
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vastgesteld, dat in de beide lallden de veilig- . 
· beid van de scheepvaart, inzonderheid voor de· 
passagiersschepen, bet voorwerp -is van een 
bijzunder toezicbt van den Staat, uitgeoefend 
door middel van wettelijk geregelde onder
zoekingen ; dat de goede staat van zeewaardig
beid der schepen in het algemeen wurdt be
vestigd in N ederland door .het ,.Certificaat van 
deugdelijkheid" en in Frankrijk d'oor -de scbeep• 
vaartvergunning (permis de navigation); dat 
voor zoover betreft de uitwatering, de ketels 
en machines, de romp en de onderdeelen daar
van. de reddingbooten e;, redding;~iddelen, 
de brandblnscbmiddelen, de heel- en verband
middelen, het aantal passagiers en de lokalen, 
welke voor hen zijn bestemd, de zeevaartkun
dige instrumenten, de lichten, lantaarns en 
seinen, de wettelijke regelingen der beide Ian
den van dicn aard zijn, dat zij gelijkwaardige 
waarborgen van veiligheid opleveren, onder 
voorbehond van de volgende opmerkingen : , 

Voor wat betreft het verplichte karakter der ' 
onderzoekingen, de periodieke herhaling en de 
nitwerking in bijzonderheden daarvan, als ook 
wat betreft de voorwaarden voor nitreiking 
en den geldighAidsduur van de certificaten en 
vergunningen, hebben de beide delegaties het 
bestaan van zekere -verschillen tnsschen de 
wederzijdsche wettelijke regeli~gen vastgesteld, 
doch het is hun, ten einde tot het beiderzijds 
gewenschte resultaat te geraken, mogelijk voor
gekomen, om hieraim tegemoet te komen door 
te handelen op de wijze als hieronder wordt 
niteengezet. 

a. Uitwatering. 

De Neder!aTJdsche Delegatie heeft medege
deeld, dat de Regeering van Hare Majesteit 
de Koningin, behoudens het volgende bijzon
dere voorschrift, -dezelfde regels en tafels had 
aangenomen als de Britsche, waarvan de be
ginselen ook die van de Fransche regeling zijn. 

De N ederlandsche regeling bevat ten aanzien 
van de zeilschepen, welke langs de Neder
landsche kust en Westwaarts niet verdet dan· 
tot Kaap Grisnez varen, de bevoegdheid om 
gedurende de zomermaanden tot aan het zoet
watermerk af te laden. 

Vastgesteld werd, dat voor het geval deze 
schepen lading in eene Fransche haven zouden 
innemen, zij niet van deze uitzonderingsbe
paling gebruik zonden mogen maken. 

De verplichting zelve van het hebben van 
merken en van eeh uitwateringscertificaat zal 
in Fransche havens slechts mogen worden op-

ll"elegd aan alle Nederlandsche schepen van 
nieer dan vijf en twintig bruto register_tonnen 
evenals ten aanzien van Fransche schepen is 
bepaald. 

De Fra_nsche regeling (Decret van 21 Sep
tember 1908, houdende goedkeuring van het 
uitwateringsreglement, bijlage D) staat ten 
aanzien .van de maxirnumbelading eene buiten
gewone afwijking toe voor tiepaalde typen van 
zeilschepen, welke bepaalde l;10mogene ladingen 
vervoeren. 

. De beid,e Delegaties zijn over~engekomcn, 
dat te dezer zake geenerlei tusschenkomst van 
wege de N eclerlandsche autoriteiten zou plaats 
hebben ten aanzien van Fransche schepen, die 
in Nederland~che havens aankomen of in die 
havens vertoeven. 

Onder het voorbehoud van deze oprnerkingen 
zijn de beide Delegaties overeengekomen de 
gelijkwaardigheid van de wederzijdsche regle
menten en certificliten betreffende de uitwate
ring vast te ste!len. 

b. S/oomketel-a en macfiiiies. 

Stoomketels. De Delegatie van Hare Majes
teit de Koningin heeft uiteengezet, dat de in
spectie van de stoomketels, kr_achtens de Ne
derlandsche wetgeving in beginsel omvat eene 
beproeving onder druk van nieuwe stoom
ketels v66r hunne indienststelling en vervol
gens een eenvoudig jaarlijksch onderzoek. 

De.Nederlandsche wetgeving geeft intnsschen 
aan de reeders het rech t om die ee ~ste be
proeving te doen plaats hebben onder een druk 
gelijk aan het dubbele van de werkdrukking 
(!II evel!eens om bij de latere onderzoekingen 
eene beproeving onder een druk gelijk aan 
anderhalf maal de werkdrukking te doen plaats 
hebben. Die beproevingen zullen in dat geval 
vermeld worden tei- zijde van het certificaat 
van deugdelijkheid op daarvoor speciaal be
stemde plaatsen. 

Onder deze voorwaarden en mits de beproe
vingen ten minste om de vier jaren zullen 
worden berhaald voor stoomketels, welke min
der ·dan twaalf jaren one. zijn, en vervolgens 
om de twee jaren, zullen de waarborgen, welke 
de beide regelingen en de certificaten, welke 
er uit voortvloeien, aanbieden, geacht kunnen 
worden eene gelijke waarde te hebben. 

Ook heeft de Fransche Delegatie doen op
merken, dat het voldoende zal- zijn, orn aan 
hare nationale wetgeving te voldoen, dat voor 
de eerste beproeving en voor de latere be
proevingen de overdruk wprdt beperkt tot 
onderscheidelijk tien en zes kilogrammen. 



Machines. Wat het onderzoek van de machi
nes betreft _heeft de Delegatie van Hare Majes
teit de Koningin uiteengezet, dat de N eder
landsche wetgeving, in afwijking van de Fran
sche, geenerlei voorschrift betreffende periodieke 
herhaling van het onderzoek bevat, doch dat, 
evenals dit h_ierboven is vermeld ten aanzien 
van de· stoomketels, de reeder het recht heeft 
een onderzoek te doen plaats hebben opder 
zoodanige voorwaarden als door de wetgeving 
van het land, waarheen het schip bestemd is, 
zullen zijn voorgeschreven, en te doen vaststel
len, dat ditonderzoek heeftplaatsgehad, door het 
plaatsen van eene mededeeling dienaangaande 
aan den voet van.het certificaat van deugdelijk
heid op daarvoor speciaal bestemde plaatsen. 

De N ederlandsche certificaten, waarop de 
bedoelde mededeelingen, voldoende · aan de 
Fransche voorschriften, voorkomen, kunnen_ 
op deze wijze geacht worden op dit punt eene ge
lijke waarde te hebben als de Fransche scheep
vaartvergunningen (perm_is de navigation). 

c. Romp, onderdeelen van den romp, schroef en 
schroefas. · 

De Nederlandsche regeling geeft de voor
naamste. v_oorwaarden aan, waaraan de romp 
en de onderdeelen daarvan moeten voldoen 
voor de afgifte van .een certificaat van deug
delijkheid. Evenwel bevat zij, in afwijking 
van de Fransche regeling, slechts weinig be
paalds op dit punt en evenmin ten aanzien 
van de bijzonderheden van het onderzoek; 
hetzelfde is het. gevaL voor wat betreft het 
onderzoek van schroef. en schroefas. Ook 
overigens legt .de Nederlandsche regeling in 
geen enkel geval eene- strikte verplichting van 
herhaling van onderzoek op. 

· ·. Intusschen moet in aanmerking worden. ge
nomen, dat de schepen, welke .in een klasse
registe·r zijn ·ingeschreven, geclasseerd zijn, 
feitelijk onderworpen zijn aan onderzoekingen, 
welke nadrukkelijk . zijn voorgeschreven en 
even vaak plaats hebben als de onderzoekingen, 
voorgeschreven bij de Fransche regeling. 

Aangezien het bezit- van een classificatie
bewijs der eerste klasse van een in Frankrijk 
erkend onderzoeld~gs-bureau ingevolge de 
Fransche wet vrijstelling medebrengt. van de 
onderzoekingen, . welke reeds door zoodanig 
bureau hebben plaats gehad, werd bepaald, 
dat Nederlandsche schepen, in het bezit van 
een classificatie bewijs der eerste klasse, afge
geven door een der door de N ederlandsche 
Regeering erkende en onder haar toezicht 
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staande onderzoekings-bureaux, van dezelfde 
vrijstelling zullen genieten. . _ • 

Voorts werd vastgestel!l, dat, met het oog 
op de vrijgevige bepalingen, welke bij wijze 
van uitzondering in de Fransche regaling zijn 
opgenomen ten aanzien van de schepen van 
minder dan twee honderd bruto registertonnen, 
de Nederlandsche schepen van dien inhoud, 
welke niet geclasseerd zi,in, zullen geach t wor
d en te voldoen aan de Fransche voorschriften, 
rnits nit mededeelingen op hun· certificaat van 
deugdelijkheid geplaatst bl~jkt, dat zij door de 
N ederlandsche autoriteiten zijn onderzocht 
binnen, de •in Frankrijk voorg\)_schreven ter
mijnen. 

Wat de niet-geclasseerde schepen van meer 
dan twee honderd bruto registertonnen aan- . 
gaat heeft de Nederlandsche Delegatie doen 
opmerken, dat het eerste onderzoek, in Neder
land vereischt voor de afgifte van een certifi
caat van _deugdelijkheid, vrijwel geheel over
eenkomt met de, in Frankrijk voorgeschreven 
onderzoekingen en dat slechts verschil tusschen 
de beide regelingen bestaat op het punt van 
·de verplichte periodieke herhaling van onder
zoek en van de eischen voor die volgende 
onderzoekingen gesteld. Onder deze omstan
digheden meende men, dat de bedoelde schepen 
gerechtigd zouden zijn ·om van de gelijkwaar
digheid · te · genieten, mits, ·hun certificaat van 
deugdeli,ikheid niet ouder zal zijn dan eeri jaar. 

d. Reddi11gbooten ei, reddingsmiddelen; zeevaart
kundige in'strrnnenten, lichfe-n, lantaarns en 

signalen; brandbluschmiddelen; heel- en 

I· verb~ndmiddelen. 

Op deze .verschillende punten hebben de 
beide Delegaties geen enkel belangrijk ver, 
schilpunt /tusschen de Fransche en de Neder
landsche regelingen opgernerkt en zij zijn 
mitsdien overeengekomen te dezen aanzien de 
gelijkwaaraigheid van de wederzijdsche vergun
ningen enl certificaten vast te. stellen. 

e. Lokalen, besfemd voor de passagiers en· · · I voo,· de bemanning. 

Wat de, lokalen, bestemd .voor de passagiers 
betreft, i~ het aan de beide Delegaties voor
gekornen, I dat, -ondanks zekere afwijkingen in 
de onderdeelen, de Fransche en de N eder
landsche ~egelingen in belangrijke mate over
eenkomen' en dat. er geene voldoende redenen 
bestaan om op dit punt de gelijkwaardigheid 
niet vast te stellen. 
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Wat de hospitalen ·betreft, bevat de ·tegen' 
woordige Nederlandsche wetgeving, in afwi} 
king van de Fransche, geen enkel voorschrlft. 

·Hetzelfde is het geval met betrekking tot de 
lokalen, bestemd voor de bemanning, hunne 
inrichting, hunne bewoonbaarheid en hunne 
inrichting wat de hygiene betreft. 

Intussehen lreeft de Nederlandsche Delegatie 
de verzekering · gegeven, dat eene regeling van 
dit ·punt op het oogenblik een onderwerp van 
overweging bij de· Regeering van Hare Majes
tei t de Koningin- uitmaakte. Onder deze om' 
standigbeden werd overeengekomen, dat' tot 
het oogenblik, dat bedoelde regeling zou · zijn 
tot stand gekomen, de· op andere pu.nten· in 
het algemeen vastgestelde gelijli:waardigheid 
van de beide regelingen en van de onder
scheidene vergunningen en certificaten zich 
niet -zou uitstrekken over deze verschillende 
punten en de beide Delegaties spraken den 
wensch uit, dat deze aangelegenheden ·het 
onderwerp van eene· latere gedachtenwisseling 
zullen U:itmaken, ·zoodra dit mogelijk zal zijn. 
Bijgevolg zullen N ederlandsche schepen, indien 
zij passagiers aan boord nemen in Fransche· 
havens of indien zij aldaar het onderzoek v66r 
vertrek (visite de partance) ondergaari, waaraan 
alle schepen, welke eene Fransche haven ver
laten; onderworpen zijn, moeten voldoen aan 
de voorschriften bij de Fransche regelirig vast
gesteld met betrekking tot de hospitalen en 
de lokalen, welke voor de bemanning bestemd 
zijn, hnnne inrichting, hunne bewoonbaarheid 
en hnnne inrichting wat de hygiene betreft, 
behoudens dat zij, indien het geene nieuwe 
schepen zijn, zullen genieten van de overgangs
bepalingen, welke de Fransche regeling behelst 
ten aanzien van schepen, welke op dit oogen
blik reeds in· dienst zijn. 

' f. Lading en stuiva_qe. 

De reglenieritaire bepalingen betreffende de 
·tuwage en het laden- van waren aan booi-d 
van vrachtschepen zijn niet geacht in de 
Fransche wetgeving van dien aard te zijn, dat 
zij op dit oogenblik voldoende nauwkeurige 
gegevens opleveren om gelijkwaardigheid met 
de Nederlandsche voorschriften dienaangaande 
te kunnen vaststellen_ en de beide Delega ties 
hebben ook te dezen aanzien slechts den wensch 
kunue·n uitspreken, dat deze aangelegenheden 
het onderwerp van eene latere gedachten
wisseling zullen uitmaken, zoodra dit mogelijk 
zal zijn. 

II. VR..1.CHTSCHEPEN. 

De Fransche scheepvaartvergunning (permis 
de navigation) en het N ederlandsche certificaat 
van deugdelijkheid zijn in de wettelijke .rege: 
lingen der beide landen zoo voor de vrachta 
schepen als voor de passagiersschepen voor
gesc.hreven ; weliswaar voorziet de J<'ransche 
wet, · in tegenstelling met de N ederlandsche 
weti slechts in de erkenning van de gelijkwaar
digheid ten aanzien van de laatstbedolllde 
schepen-, doch, aangezien men bezwaarlijk kan 
toelaten, dat de ·behandeling van vrachtschepen 
en v~n passagiersschepen v~rschillend· zoti zijn, 
meende men, dat de behandeling, toegestaan 
voor passagiersschepen, niet zou kunrien war
den geweigerd aan de vrachtschepen, varende 
onder de beide vlaggen, ·bij het verplichte 
onderzoek in de havens van beide landen. 

Ill. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Na het vaststellen van de voorafgaande 
overwegingen hebben de beide Delegaties de 
navolgende opmerkingen gemaakt over de ge
volgen, ·welke naar hare meening, zullen vo·ort
vloeien nit de erkenning van de gelijkwaar
digheid: 

De schepen, varende onder de beide vlaggen, 
zullen het voordeel varr die gelijkwaai-digheid 
geilieten -in de verschillende wateren ·en havens 
vab . het Moeder land of van- de Kolonien·, aan 
een der beide landen toebehoorend:. 

Tijdens de_ onderzoekingen, welke in· de be
doelde havens zijn of zouden kunnen warden 
voorgeschreven, moeten :-ae· autoriteiten, met· 
het onderzoek belast,- zich er van overtuigen,
dat de vaartuigen inderdaad voorzien zijn· van 
certificaten of vergunningen, als gelijkwaardig 
erkend volgens bovenbedoelde voorwaarden·,
zonder evenwel over te gaan·tot· het onderzoek 
van den romp, de ketels en de machines· en 
de uitrusting, waaroj) de cartificaten of ver
gunningen betrekking hebben, en onder voor= 
behoud van hetgeen is opgemerkt omtrent de 
voor de bemanning bestemde lokalen, de zieken
.verblijven en de stuwage. · De ·bedoelde autori~ 
teiten zullen ·echter moeteii vaststellen, dat het 
v:aartnig in het algemeen iI! goeden staat·van 
ohderhoud en van zeewaardigheid is blijven 
verkeereri., zoodat het zonder gevaar voor zijne 
bemanning en zijne passagiers zee kah kiezen; 
zonder dat die antoriteiten ten opzichte vah 
de verschillende punten, welke het onderwerp 
van de vastgestelde gelijkwaardigheid vormeli, 
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andere voorwaarden z.ullen kunnen' opleggen 
dan .die, w:elke in de nationale reglementen 
zijn gesteld. 

Indien, nadat het oogenblik van vertrek in 
den .voorgeschreven vorm is bekend• gemaakt, 
het onderzo.ek v66r vertrek (visite de partance) 
niet is ingesteld, kan het schip op het vast
gestelde uur wederom zee kiezen, zonder zich 
daardoor . aan eene overtreding scbuldig te 
maken. 

De schepen~ welke eene haven, welke niet 
de haven van hu11ne bestemming is, voor o.rders 
aandoen of als .noodhaven aanloopen, zijn, 
indien geene handelsoperaties worden, verricht 
of indien slechts. bunkerkolen worden ingeno
men, niet onderworpen aan het onderzoek v66r 
het vertrek (visit.~. de partance ). 

Het onderzoek v66r vertrek (visite de par
tance) wordt ten aanzien van visschersvaar
tuigen slechts toegepast op vaartuigen, welke 
uit de haven vertrekken, waar zij zijn uitge-
rust voor het bedrijf. _ 

In het geval, dat de bemann/ng, p.etzij van 
een Nederlandsch schip in eene Frans_che haven, 
hetzij omgekeerd van een Fransch schip in 
eene Nederlandsche haven, rechtst;eeks eene 

-klacht zou indienen bij de maritieme .overbeid 
ter plaatse, zal deze autoriteit, ongeacht haar 
recht van onderzoek in de uit andere hoofde 
voorziene omstandigheden, de klagers verwijzen 
naar de cor_JSu!aii:e autoriteit, onder welke het 
schip behoort. 

De_ afgifte van de scheepvaartvergunningen 
(permis de, :navigation) of certificaten door een 
am btenaar, aangewezen of toegelaten door de 
Regeering en handelende onder hare verant
woordelijkheid, zal uit dien hoofde voor deze 
Regeering geenerlei geldelijke verantwoorde
lijkheid kunnen medebrengen. 

CONCLUSIE. 

Ten slotte en als uitvloeisel van het onder
zoek, hetwelk heeft plaats gehad, zijn, gelijk 
hier'\)oven is njteengezet, de gedelegeerden van 
de beide Regeeringen gelijkelijk geziIJd orn in 
den vorm en onder het voorbehond, hiervoren 
omschreven, de gelijkwaardigheid op dit oogen
blik van hunne wederzijdsche nationale rege
lingen .en. _van hunn!l wederzijdscbe vergun-
nillgen en certific![ten vast te stellen. · 

::\'Iitsdien verbinde11 zij -:dch Olll_ aan hunne 
wederzijdsche Regeeringen in overweging te 
geven ~eze. gelijkwaardigheid officieeJ vast te 
stellen,_ en de toepassing ervan in al hare 
havens te verz~k~ren door aan_ h~re 11ationale 

autoriteiten daartoe de noodige instructies te 
geven, wordende voo;ts overeengekomen', dat, 
indien eene' der beide Regeeringen later:eene 
wijziging in ],are wetgeving of bare r~geling 
betreffende de veiligheid van de zeescheepvaart 
rnocht all:nbrengen, zij er o.nverwijld mede
deeling vai;i zal doen aa_n de andere-Regeering. 

In tweevoud opgemaakt te P_arijs, den zeven
tienden December negentienhonderd negen. 

Voor Frankrijk, 
(get,) E. TREFEU. 

(get.) A. MALO-LEFEBVRE. 

Voor Nederland, 

(get.) A. E. j\.RKENBOUT f'lcHOKKER. 

(get.) J. W. G. COOPS. 

12 Februari 1913. BESLUIT, tot nadere wijzj
ging van hetKoninklijk,besluit van 28 Juli 
·1902 (Staatsblad n°. 160), tot. uitvoering. 
·van de artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 84, 
35 en 36 der Woningwet. -s. 52 •. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche. Zaken, van Justitie en van 
Financien van 9 November 1912, n° .. 7539, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, van 
16 November 1912, 2de afdeeling A, n°. 526, 
en van 20 November 1912, 11°. 87, afdeeling 
Gener!fle Thesaiirie; _ · 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
December 1912, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis- _ 
ters van Binnenlandsche.Zaken, van.Justitie 
a. i. en van Financien van 8 Januari 1913, 
n°. 81, afdeeling. Volksgezondheid en Arm
wezen, van 6 Februari 1913, 2e afdeeling 
,A, n°. 559, en van 8 Februari 1Pl3, n°. _ 125, 
afdealing Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan.:, 
te b.epal_en : 
Art. I. · Ons besluit van 28 Juli 1902 (Staats

blad n°. 160), gewijzigd bij Onze besluiten van 
10 November 1903 (Staatsblad n°. 274), 5 No
vember 1906 (Staatsblad n°, 277) en 28 Fe
bruari 1907 (Staatsblad. n°. 60), wordt gewijzigd 
als volgt: · · · , -· 

. 1°.· aan art. 10 wordt toegev;egd ee~ nieuwe 
allnea,1uidende als volgt': _ ,· -

_ ,,i. het voorschrift, dat bij imtbinding, of 
opheffing van de vereeniging, vennootschap of 
stichting het bestuur, alvorens tot vereffening 
o~er te gaa~, alle bezittingen, met, de daarop 
rustende lasten en verplichtingen e~ alle schul
den dflr vereeniging, vennootsc_bap of stichting 
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gezamenlijk zal aanbieden aan de gemeente' of 
aan de gemeenten, waarin de onroerende 
goederen der vereeniging, vennootschap of 
stichting zijn gelegen, tegen teruggave van het 
bijeengebracht, gestort of ter vestiging van-de 
stichting afgezonderd kapitaal en uitkeering 
van een billijk betlrag voor liquidatiekosten, 
onder voorwaarde,- dat die eigendommen de 
bestemming ztiilen behouden om te dienen in 
het belang van de verbetering der volkshuis
vesting, terwijl bij ontstentenis van onroerende 
goederen bedoelde aanbieding zal geschieden 
aan de gemeente waarin de vereeniging, ven
nootsch8p of. stichting is gevestigd". 

2°. Artikel 16, letter a, wordt gelezen als volgt: 
a. . dat de rente en de aflossing van het 

voorschot moeten voldaan worden in ten 
hoogste vijftig gelijke annuiteiten of, i:r:idien 
het voorschot renteloos is verleend, de aflossing 
moet geschieden in ten hoogste vijftig gelijke 
jaartermijnen", · 

3°. Aan artikel 15 wordt toegevoegd een 
nieuwe alinea, luidenci.e als volgt: 

,,d. dat de gemeente ten alien tijde met 
goedkeuring· van Gedeputeerde Staten, of, bij 
weigering, met Onze goedkeuring, het recht 
zal hebben alle bezittingen met de daarop 
rustende lasten en verplichtingen en alle schu.1-
den der vereeniging, vennootschap of stichting 
gezamenlijk over te nemen tege·n betaling van 

·een bedrag, bij het verleenen van het voor
schot vast te stellen, met dien verstande, dat 
boven het bijeengebracht, gestort of ter ves: 
tiging van de stichting afgezonderd kapitaal 
slechts een billijke vergoeding voor liquidatie
kosten wordt uitgekeerd". 

·4o_ Artikel 16 wordt vervangen door eene 
nieuwe liepaling, luidende als volgt: 

,.Verandering van de bestemming der krach
tens artikel l5cl door naasting verkregen goe
doren is slechts geoorloofd met Onze toe~tem
ming en onder voorwaarde, dat de daaruit door 
·de gemeente verkregen zuivere baten · in het 
belang van de verbetering der volkshuisvesting 
zullen worden aangewend". 

5°. Artikel 17 wordt gelezen als volgt: 
,,Bijdragen uit de gemeentekas, als bedoeld 

in artikel 30 der W oningwet, worden alleen 
verleend onder ·voorwaarde, dat, indien' het 
voorschot of het onafgeloste gedeelte daarvan 
wordt opgevorilerd krachtens artikel 15b, de 
termijnen, tot welker betaling de gemeente 
zich nog in de toekomst verbonden had, niet 
meer zullen zijn verschuldigd". 

6°. Artikel 18a wordt uit § 5 overgebracht 
naar § 6 en ingevoegd v66r artikel 19. 

7°: Aan artikel 19, . derde 'lid, wo.rdt een 
nieu we zinsnede toegevoegd, luidende als volgt : 

,,of dat de gemeen te niet voldoende zorg draagt, 
dat de voorwaarden, waaronder ·het voorschot 
is verleend, behoorlijk worden nageleefd". 

8°. Artikel 20, vierde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,De bijdrage kan door Ons, Gedeputeerde 
Staten gehoord, worden verminderd of inge
tro_kken, indien de behoefte aan eene bijdrage 
mag geacht worden te zijn verminderd of ver: 
vallen, en voorts, indien Ons blijkt, dat de 
voorgeschoten gelden door de gemeente niet 
op richtige wijze in het belang der volkshuis
vesting worden aangewend of dat de gemeente 
niet voldoende zorg draagt, dat de ·voorwaar
den, waaronder het voorschot is verstrekt, 
behoorlijk word en nageleefd". 

Art. II .. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het geplaatst is. · 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Justitie en van Financien zijn belastmetde 
uitvoering van dit besluit, · hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van· 
State gezonden zal worden. 

's·Gravenhage, den 12den Februari 1913. 

(qet.) WILH:ELMIN A. 

De Minister uan Binnenland;che Zaken, 
(qet.) liEEMSKERK, 

De Minister van Justitie ad interi1n, 
(get.) flEEMSKERK, 

De Minister van Financii!n, (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 8 Maart 1913.) 

12 Febmari 1913. BESLUIT, tot WIJZigmg en 
aanvulling van het Koninklijk beslnit van 
6 Januari 1898 (Staatsblad n•. 20), tot vast, 
stelling van een Kiesreglement voor de 
Kamers van arbeid, laatstelijk gewijzigd 

· bij Koninklijk besluit van 14 Januari· 1908 
(Staatsblad n•. 28). S. 53. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op cle voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 7 No
vember 1912, n°. 1881, Afdeeling Arbeid; 

Gezien de artikelen 8, 14 en .16 van de ·wet 
op de Kamers van arbeid (wet van·2 Mei 1891, 
Staatsblad n°. 141); gewijzigd bij de wet van 
3 Februari 1902 (Staatsblad u0 • 14); 
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D~n Raad .van State gehoord (advies-' van 
31 ·December 1912,· n°. 20); 

Gezien het nader_ rapport van Onzen voor
noemden .Minister van 10 Febrnari 1913, n°.159, 
Afdeeling Arbeid_; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Ee,iig artikel. 

Het Kqninklijk beslnit van 6 ,Jannari 1898 
(Staatsblad n•. 20), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
beslnit van 14 ,Jannari i908 (Staatsblad n°. 28); 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. Het derde lid van artikel 43 wordt gelezen 
als volgt: 

,,In geval de nren, waarbinnen de stembrief
jes moeten worden ingeleverd, door Ons wor
den aangewezen, kan door Ons, en in andere 
gevallen door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, ten aanzien van elke 
verkiezing worden bepaald, dat in afwijking· 
van het voorgeschrevene in het tweede lid van 
dit artikel de opening van de stembns zal plaats 
hebben in eene zitting van bet stembureau, te 
bouden op den dag na dien der verkiezing op 
een onderscheidenlijk door Ons of door Onzen 
Minister te bepalen uur." 

II. Tusschen de· artikelen 43 en 44 wordt 
ingela~cbt llet volgend artikel : 

Art. 43bis. ,, Wanneer het laatste lid van 
artikel 43 is toegepast, word t, zoodra de inle
vering der stembriefjes is afgeloopen, de stem
bus in tegenwoo11digheid_der in bet stemlokaal 
aanwezige kiezers gesloten en v'erzegeld.' 

Het derde lid van artikel 39 zoomede ·arti
kel 40 zijn van toepassing. 

De ontzegeling van de stembus en de· ope
ning van het pakket gescbieden door bet 
stembureau bij den aanvang van de ~itting, 
bedoeld in het litatste lid van het vorig ar-
tikel. ·. 

Op deze zi tting is het bepaalde in de arti
kelen 37 en 38 _ van toepassing." 

III. Aan artikel 44 wordt toegevoegd een 
nieuw eerste lid, lnidende als volgt: 

,,Nadat de stembus is geopend, worden de 
stembriefjes dooreengemengd en geteld.". 

IV. Tusschen het tweede en derde lid van 
· artikel 52 wordt een nieuw derde-lid ingelascht, 
luidende: 

,, Wanneer het laatste lid van artikel 43 wordt 
toegepast, wordt, naar de onderscheiding in 
dat lid bedoeld, door Ons of door Onzen Mi
nister vau Landbomv, :Nijverheia.· en.Handel 
het tijdstip aangewezen, waarop de zitting tot 

het vaststellen van den uitslag der verkiezing 
zal worden gebouden. Indien tengevolge van 
onvoorziene omstandigheden op dit tijdstip de 
in artik~l -50 bedoelde stukken nog· niet alle 
naar de gemeente, waar de zetel der -Kamer 
van arbeid is gevestigd, kunnen zijn overge•
bracht, wordt. de zitting door Onzen Commis
saris in de provincie bij een met redenen om
ldeed b_esluit tot een door hem te bepalen tijd
stip verdaagd.". 

Het derde lid van artikel 52 wordt het vierde 
lid en gelezen als volgt : 

,,Op de in dit artikel bedoelde zittiilgen is 
bet bepaalde in de artikelen 37 en 38 van toe-
passing.". 

V. In artikel 76 wordt ingelascht: 
A. tusschen ,,bet bonwvak .... 7 maan-

den" en ,,de garnalenvisscherij .... 9 maan 
den": ,,het eikschillen .... 2· maanden". 

B. tusscben ,,de steon-, pan- en estrikfabri
cage . . . . 5 maanden" en ,,het verdnurzamen 
van levensmiddele~ .... 7 maanden": ,,de 
tapijtindustrie . . .. 7 maanden". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit. 
hesluit, dat in het Staatsblad zal wor.den ge
plaats en waarvan afscbrift zal worclen gezon
den aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den. 12den Febrnari 1913. 

(gd:) WILHELMINA. 

De Min. van Landbowo, Nijverheid en Handt/, 

(get.) A. S.'T.A.LM.A.. 

(Uitgeg. 22 Febr. 1913.) 

12 Febi·uari 1913. BESLUIT, houdende regelen 
voor het afnemen bier te la"nde van het: 
zoogenaamd klein-notarisexamen, bedoeld 
in de artikelen 16[!. tot 16n. van bet Regle
ment op het N otarisambt in Nedei·landsch
Indie. S. 54. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op. de· voordracbt van Onzen Minis_ter van. 
Kolonien ya_n 7 Feb_ruari 1913, Afdeeling A 1 ,. 

no. 42_; • 
Overwegende, dat de wenscbelijkbeid is ge

bleken om ook bier te lande de gelegenbeid 
open te stellen tot bet afleggen van bet examen,. 
bedoeld in de artikelen 16g. tot 16n. van bet 
Reglement op bet Notarisambt in Nedei·lundsch
Indie (Indisch Staatsblad 1800, i:J.0 • 3, juncto
Inclisch Staatsbl~d 1894, n•'. 214, 1907, n°. 485. 
en 1909, n°. 260); 
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Rebben go_e_dgevonden en verstaan te be
palep: 

· Art. I. Het examen,. bedoeld in de artikelen 
16g. tot 161i. van bet Reglement op bet Notaris
ambt in Nederlandsch-Indie, wordt ook in 
Nederland afgenomen_ naar dezelfde eischon 
als terzake in Nederlandsch-Indie gelden_. 

.Art. II. Het examen wordt in het ·open
baa_r afgenomen tweemalen 's jaars en wel in 
de maanden ,Jnni en December door eene 
permanente te 's Gravenhage zetelende com
missie· van drie leden en twee plaatsver
vangende leden, te benoemen door Onzen 
1\1inister van Kolonien. Aan een der leden der 
Commissie, die vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten volgens de daaromtrent geldende 

·:bepa_ling·im en vacatie-gelden ad f 8,- per· dag 
genieten, wordt bij de benoeming bet voorzit
terschap en aan een antler het secretariat•t 
opgedragen. 

Beide zittingen worden door de commissie 
omstreeks dertig dagen v66r den aanvang twee
malen afgekondigd in de Staatscotirant. 

Binnen veertien dagen -na de eerste afkondi
ging moeten zij, die aan bet examen wenscben 
dee! te .nemen, daarvan scbriftelijk kennis 
geven aan den secretaris .. 

Art. III. De commissie brengt jaarlijks aan 
Onzen Minister va_n Kolonien een verslag nit 
van de afgenomen examens en vermeldt daarin 
ten aanzien van ieder der geexamineerden den 
uitslag van bet onderzoek. 
·Art.IV. De commissie biedt Onzen Minister 

van Koloni~n de getuigschriften voor de in het 
exameh geslaagden aan, opdat ze door hem 
geviseerd en uitgereikt kunnen .worden. 

Alle geexamineerden, ook zij die niet zijn 
geslaagd, ontvangen van den seci-et~ris der 
commissie zoo spoedig mogelijk mededeeling 
van den uitslag van bun examen. 

Onze Minister· van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
_blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken- . 
kamer. 

's Gravenhage, den 12den Februari 1913. -

(get.) W ILR ELMlNA .. 
De lliinister van Kolonien, 

(j;et.) DE W .AAL i\iALEFIJT.'. 

(Uitgeg . . 22 Febr. 1913.) 

13 Februari 1913.. BESLUIT, tot wijziging vari 
art. 17, derde lid, en art. 18, derde lid, van 
het Koninklijk besluit van :25 _ Juni 1912 
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(Staatsblad n•. 192),_waarbij algeine.ene rege· 
Jen omtrent den bouw. en de inrichting 
van· schoollokalen · voor openbaar lager 
onderwijs zijn vastgesteld. S. 55. 

WrJ WILHELMINA, ENz.' 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 30 Decem• 
ber 1912, n~. 783Ii3, afdeeling Lager Onder
wijs; 

Den Raad van . State gehoord, a·dvies van 
28 .Januari 1913, n°. 57; 

Gel_et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Februari 1913, n°. 
1392, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
. te bepalen : 

Art. 1. Artikel 17, derde lid, van Ons be
slui t van 25 J uni 1912 (Staatsblad n•. 192), 
waarbij algemeene regelen omtrent den bouw 
en de inrich_ting van schoollokalen voor open
baar lager onderwijs zijn vastgesteld, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Van de regelen, vastgesteld bij artikel 14, 
vierde tot zevende lid, alsmede van de bepaling 
in artikel 7, dat de gangpad~n tusschen de 
naast elkander geplaatste rijen banken eene 
breedte.hebben van ten minste 0~5 M., van:de 
bepaling in artikel 8, tweede lid, dat de zol
dering van het schoolvertrek.niet gewelfd mag 
zijn, en van de bepaling in artikel 10, derde 
lid, dat in elk schoolvertrek de .onderramen 
van ten minste een licbtkozijn gebeel moeten 
kunnen worden opengeslagen, kan door den 
districts-schoolopziener ontheffing worden ver
leend. Bij het verleenen van de ontheffing van 
(Je bepaling. van artikel 7 wordt door hem de 
breedte van de daar bedoelde gangpaden vast
gesteld". 

Art. II. Artikei' 18, derde lid, van Ons 
voormeld besluit wordt gelezen als volgt: 

,,Van de bepaling in artikel 7, dat de gang
paden. tusschen de naast elkander geplaatste 
rijen banken eene breedte bebben van ten 
minste 0.5 ::\L, van de bepaling in. artikel 8, 
tweede lid, dat de zoidering van bet vertrek 
niet gewelfd mag zijn, en van de bepaling in 
artikel 10, derde lid, dat in elk schoolvertrek 
de onderramen van ten minste eei:i, lichtkozijn 
geheel moeten kunnen worden opengeslagen, 
kan door den distdcts-schoolopziener ontheffing 
worden verleend"·. · 
.. Onze- Minister v;m Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
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en·. waa'rvan · afschrift zal worden gezonden. : voor het dekken van: eeb. door die cominissien· 
aan den Raad van State. te bepalen getal merrien, behoorende tot Nin-· 

's Gravenhage, den 13den Feb_ruari 1913. door haar aai:lgewezen type. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 2den 

(get.) WI L HELM IN A. - dag na .de dagteekening van het Staatsblad ·en 
De· Minister van Binnenlandsche Zaken, de Staatscourant, waarin het geplaatst is . 

. "'G (ge{;)_ HEEMSKERK. Onze Minister van Landbouw; Nijverheid en 
(Uit,qeg. 26 Feb,·.·1913:) Handel is belast met de· uitvoering van dit 

fa Febri,ari 1913. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk. besluit van den· 14den Au
gustus 1901 (Staatsblad n°. 204), ter uitvoe
ring van de artikelen 8, U, 13, 19 en 21 
der Wet op de paardenfokkerij 1901, gelijk 
dat besluit is gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van den 3den Februari 1902 
(Staatsblad n°. 15) en den lsten November 
1906 (Staatsblad n°. 278). S. 56. 

· WrJ WILHELMINA, ENZ. 

. Op de voordracht van. Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16Jannari 
1913, Directie van den Landbouw; n°. 483, 
afdeeling II, Bureau A; 
. Overwegende, dat het werischelijk is het Ko
ninklijk besluit ·van de_n 14den Augustus 1901 
(Staatsblad n°. 204), ter uitvoering van de arti
kelen 8, 11, 13, 19 en 21 van de Wet op de 
paardenfokkerij HJ0l, gelijk dat. besluit is ge
wijzigd bij de besluiten van 3 Febiuari 1902 
(Staatsblaa n°. 15) en 1 November 1906 (Staats
blad n•. -278), andermaal te wijzigen; 

Dell Raad· van State gehoord (advies van 
4 Februari 1913, n°. ·52); 

Gelet op het nacler rapport van Onzen voor
noemden_ Minister van 11 l<'ebruari 1913, Di
rectie van den Landbouw, n°.1296, afdeeling II, 
bureau A; 

Hebben goec1gevonden en verstaan te be
palen: . 
.. Art. 1. Tussc)len de artikelen 18 ·en 19 van 

het Koninklijk besluit van den 14den Augus
tus 1901 (Staatsblad n•. 204), ter uitvoering van 
de artikelen 8, 11, 13, .19 en 21 van de vVet 
op de paardepfokkerij H.!01, gewijzigd bij de 
besluiten van 3 Februari 1902 (Staatsblad n•. 15) 
en 6 November 1906 (Stagtsblad n•. 278), wordt 
een nieuw artikel_- opgenomen; luidende : 

Art. 18bis. Aan de toekenning van premien 
en onderhoudsbijdragen kan door de provin
ciale regelingscommissien, onder goedkeuring 
van Onzen Miriister van .Landbouw, Nijver
heid en Handel, de voorwaarde warden ver
bonden, dat de hengsten moeten worden ge
stationneerd in de door -die commissien aan te 
wijzen gemeenten of moeten worden gebezigd 

1913, 

besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in· 
de Staafsc,mrant zal'worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonde~ aan den 
Raad van State. 

. 's Gravenhage, den 13den Febi·uari _ 1913. 

(get.) WILHELMINA. .. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 20 Febr .. 1913.) 

14 ll'ebruari 1913. BESLUIT, houdende beslissing. 
dat· noch bij de wet tot regeling vim het 
lager onderwijs noch bij eenige an'clere 'wet" 
beroep op de Kroon is toegelaten 'tegen 
een besluit van Gedep. Staten, waarbij af
wijzend is beschikt op een verzoek van het 
hoofd eener openbare lagere school om te 
bevorderen, dat hem eene vergoeding voor 
huishuur worc1e toegekend. 

WIJ WILHELMINA, enz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
P. H. CLAESSENS, hoofd der openbare lagere 
school te Heer, tegen bet besluit van Gedepu
teerde Staten van Limburg van 24 Mei 1912, 
4° afc1. litt. 3423/46, . waarbij afwijzend is be, · 
schikt op zijn verzoek om te bevorderen, dat 
hem, met het oog op den ongunstigen onder-_ 
houdstoestand zijner ambtswoning,. eene ver
goeding voor huishuur worde to.egekend; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 15 
J anuari 1913, no. 430; 

Op de voordracht vari Onzen Minister· van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Februari ·1913, 
n°. 894, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende : dat nadat op 1 ·November 1911 
een ambtswoning ter beschikking was gesteld 
van P. H. CLAESSENS, hoofd c1er openbare 
lagere school te Heer, deze zich tot den Raad 
der gemeente Heer heeft gewend met het v:er
zoek, bedoeld woonhuis in bewoonbaren toe
stand te brengen, dat, aangezien aim zijn: ver
zoek niet werd voldaan, de adressant de tus
schenkomst van Gedeputeerde Staten van 
Liniburg heeft ingeroepen, welk college, n~ 
den Provincialen Hoofdingenieur te hebben 
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gehoord, op 24 Mei ·1912 hecft besloten, den f 69,000 en f 25,ooo: tenvijl bet eindcijfer dier 
adressant te kennen te geven, dat nit een begrooting wordt verhoogd met f 94,500. 
onderzoek door een deskundige inges~eld, ge
bleken was, dat het bedoeldc gebouw fo eenen 
voor -bewoning voldoenden toestand was ge
bracht en er voor hun college geen termen 
bestonden, bun tusscbenkomst te verleenen ; 
dat de adressant zicb hierop tot Ons heeft 
gewend-· met verzo.ek hem, ni_et ingang van 
1 'November 1911,'vergoedin•g van woninghuur 
toe te kennen, totdat aan den onredelijken 
woningtoestand een einde zal zijn. gemaakt; 

Overwegende, dat tegen het'bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limbitrg, als 
zijnde niet kracbtens de wet tot regeling van 
bet Lager Onderwijs genomen, niet bij deze 
wet beroep is opengesteld, en dit beroep even
min door eenige andere wet is toegekend; 
wesbalve appellant.in zijn beroep niet-ontvan
kelijk behoort- te worden verklaard; 

Gezien de Wet tot regeling van bet Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· appellant niet-ontvankelijk te verklaren in 

zijn beroep. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

belast enz. (W. v. D. B. A.) 

15 Febrttari 1913_. WET, . tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven, ten beboeve 
van de voltooiing van bet vestingstelsel, 
dienst 1912. S. 57. 

__ Bij de;;,;e _wet wordt een artjk~l v:erh~ogd. 
Het totaal van voormelde begrooting voor bet 

dienstjaar 1912 wordt tengevolge hiervan ver
hoogd met f 103,000, en gebracbt op f 856,100. 

15· Febrttari 19J3. WET, boudende aanvulling 
en · verhooging van bet achtste hoofdstuk 
der Staatsb'egrooting voor het dienstjaar 
1912. s. 58. 

Bij deze wet worden eenige artikels inge 
voegd, wordt de omschrijving van een artikel 
veranderd en wordt een artikel verboogd. 

Ten gevolge hiervan worden de IXde, de Xllde 
en de XVIIde Afdeelingen van rrieergemelde be: 
grooting onderscheidenlijk verhoogd met f 500, 

15 Februari 1913. WE:r, boudende toepassing 
van artikel 53 der ,,Pensioenwet voor de 
landmacbt 1902" ten behoeve van den ge
wezen Luitenant-Kolonel-titulair ( Kapitein) 
. s. P. LrNDH0UT. S. 59. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de bepalingen der ,,Pensioenwet voor de 
landmacht 1902" geen billijken maatstaf ople
veren tot vergelding met pensioen van de 
diensten, bewezen door den met rang van 
kolonel eervol ontslagen Luitenant·Kolonel-

. titulair (Kapitein) s. P. LINDHOUT, van den 
Staf der Infanterie, laatstelijk Directeur der 
Topograpbische Inricbting, en dat voor dit 
buitengewoon geval, overeenkomstig artikel 53 

: van vorengemelde wet eene voorziening be-
hoort getroffen te worden bij afzonder lijke wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. V oor den met rang van Kolonel eer

vol ontslagen Luitenant-Kolonel-titulair (Ka
tein) S. P. LINDH0CJT, van den Staf der In
fanterie, laatstelijk Directeur der 'I'opogra
pbische · Inrichting, wordt, met afwijking van 
het bepaalde in de laatste zinsnede van artikel" 
16 van de ,,Pensioenwet voor de landmacbt 
1902", bet pensioen vastgesteld op het bedrag, 
hetwelk op den staat, bedoeld bij artikel 15, 
lste lid, van genoemde wet, is aangegeven voor 
dei:: rang van Luitenant-Kolonel. 

2. Deze wet wordt geacht te zijn in wer
kirig getreden op den lsten Juli 1912. 

· Lasten en beveler,., enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15deri Febru

ari 1913. 
(get.) _WILH.ELMIN A. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. O0LIJN. 
(Uitgeg. 5 Maart 1913.) 

18 Febrnari 1913. BEsLUIT, tot bepaling van 
den dag van bet iri werking treden van bet 
Diplomatiek Reglement (Staatsblad n°. 289 
van 1812). S. 60. · 

Bepaald op 1 Januari 1913. 

18 Februari 1913. ·WET_ tet vaststelling van bet tiende hoofdstuk de Staatsbegrooting voor 
· het dienstjaar 1913. S. 61. 
Bij dev.e wet wordt het· Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor bet dienst

jaar 1913, betreffende bet Departement van Landbomv, N&'verheid en Handel, vastgesteld, zoo
als hierna verkort volgt: 
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1 c AFD; : Kosten· van -het Departement 
Landbouw .. 
Nijverheid. 
Handel .. 
Arbeid .. 
Arbeidersverzekering . 

f 224,191,:--, 
,; - 3,329,326_.84.6 

,, 6,912,230 . ..,.-
347,285,.:_ 
500,980,-:: 
593,075,-: 

Pensioenen, wachtgelden, gratificatien en toelagen (met nitzon
dering van die, welke komen ten laste van het Staatsmijnbedrijf) ,, 

Onvoorzien~ behoeften . . . . • . . • . . . . . . . . . 

68,377:-
50,000:-

Totaal van het Xde hoofdstuk f 12;025,464.84.5 

18 Februari. 1913. WET,_ tot vaststelling van pet· derde· hoofdstnk der Staatsbe_grooting voo_r 
het dienstjaar 1913. S, 62. 

Bij deze wet wordt het .Illde hoofdstnk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
_jaar 1913,- betreffende het Deparfement · van Builenlandsche Zakm, vastgesteld, zooals hierna 
_verkort volgt, 

1 • AFD.: Kosten van het Departement . . . . . . . . . . f 1~4,400.
" l,14:l,414.20 

80,950.-
37,421.-
10,000.-

·2• Kosten van buitenlandsche zendingen· en consulaten 
3• Verschillende uitgaven . . . . . . 
4• Pensioenen, wachtgelden en toelagen . . 
5• Onvoorziene uitgaven _. . . . . . . . . 

Totaal van het IIIde hoofdstuk f l,i:!95,188.20 

19 Februari 1913. BESLUIT, tot vaststeUing I 
van een reglement van politie voor de 
visschersha".en te. IJmuiden. S. 63. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watersta1:1t van 1:l December 1912, n°. 213, Af
deeling Waterstaat ;. 
_ Gelet op de wet va1r 28 Febr_uari 1891 (Staats
blad n°. 69) tot vaststelling_van bepalingen be
treffende 's Rijks waterstaatswerken; 

Den Raad van State gehoord _advies van 28 
Januari 1913, n°. 66); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Februari 19l3, n°. 
248, Afdeeling \Vaterstaat; 

Hebben goedgevonden en.verstaan: 
vast te stellen het na voigende · 

REGLEME.NT VAN POLITlE voor de 
visschershaven le IJmuiden. 

Art. 1. In de haven ~orden alleen toegelaten 
visschersvaartuigen- met hunne sleepers, zoo
mede vaartuigen, welke moeten laden of lossen 
ten dienste van . de visscherij of van den visch
handel. 

De grootste geoorloofde diepgang der vaar
tuigen is 4.50 M. ; de grootste geoorloofde lengte 
voor andere. dan vi~schersvaartuigen is 50 M., 

. . 

met dien verstande, dat de Ingenieur onder 
daarbij door hem te stellen voorwaarden toe
stemming kan gevcn om·in de haven te komen 
met vaartuigen met een grootsten diepgang van 
5 M., of van eene grootere lengte dan 50 M. 

Bij bet ontstaan van ondiepten of bij !age 
waterstanden heeft de -havenni:eester het recht 
den hierboven genoemden diepgang te beperken. 

2. Het hebben en houden' liggen van visch
karen, bunbooten of-andere bergplaatsen v6or 
levende _~iscb, zonder dat de Ingenieur daar
voor onder daaromtrent te stellen voorwaarden 

' . . 
vergunning heeft verleend, is verboden. 

·a .. Het is verboden de haven aan te doen, 
wanneer aan de oostzijde ·van den havenmond 
-des .daags eene roode vlag of des na~hts een 
rood licht is geplaatst. 

4. Bij bet binnenkomen van den havenm_ond 
moet de vaart door het afsluiten van st,oon:i. of 
het innemen van zeilen worden v:erminderd en 
zoodanlg geregeld, dat· liet vaartuig bestuur
baar blijft· naar de aangewezen ligpiaats: zonder 
hin_der voor de gemeerd liggende vaartuigen. 
_Ook bij !:\et verlaten -van den havenmond nwet 
langzaam worden gevaren .. 

De kluifhouten moeten bij het binnenkomen -
en verlaten van de haven ingevoerd zijn en 
ankers, tra~lb,orden en haken, alsmede alle 
andere voorwerpen, waarvan het uitsteken niet 

9* 
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onvermijdelijk is,- moeten binnen boord-liggen. 
5. · De schipper moet zijn vaartuig de lig

pfaats' doen innemen, welke door of van wege 
den h-avenrneester wordt aangewezen en welke, 
zoo dikwijls deze 9-it noodig oordeelt, door hem 
kan worden veranderd. 

Als algemeene regel geldt daaromtrent het 
volgende: 

Voor de Rijksvischhallen of andere voor af
slag aangewezen plaatsen mogen alleen vaar
tuigen liggen om te Jossen. Innemen van ijs 
en proviand - doch alleen tijdens het lossen -
wordt niet als laden beschouwd. Zoodra de 
lading gelost is, moeten de· vaartuigen ver
haald worden naar de voor·uitrusting bestemde 
kaden, steigers en lo.opbruggen. 

Warineer vaartuigen rnoeten wachten op ge
legenheid tot Jossen, kunnen vaartuigen, waar
van de lossing, naar het oordeel van ·den ha
venmeester, vlugger zou kunneri geschieden, 
op diens aanwijzing van de Joskade v·erwij
derd. worden, ook v66rdat zij met lossen ·ge
reed zijn. 

Aan vaartuigen, die tijdelijk niet aan de 
visscherij deelnemen en ligruimte innemen, 
welke naar het oordeel van den Ingenieur voor 
andere doeleinden moet worden bestemd, kan 
van zijnentwege door den havenmeester worden 
gelast, de haven te verlaten. 

6.. De. schipper, zijn rnartuig verlatende, 
moet zich door · een geschikt persoon doen 

· ver;~nge~, die "\"OOr de naleving der voorschrif
te11 van dit reglement in de plaats van den 
schipper ti-eedt. 

Indien een vaartuig geen schipper heeft, 
· -zorgt de reeder van het vaartuig of-diens 

vertegenwoordiger te IJmuiden, dat een ge
_schikt persoon aan boord is, die vo01· de nale
ving van dit reglement' verantwoordelijk is. 

De havenmeester kan afwijking van dit 
voorschrift toestaan. 

7. De sch_ipper moet gedoogen,"dat op aan
wijzing van of vanwege den ·havenmeester een 
ander vaartuig ter zijde van het ~ijne komt en 
daarciver gemeenschap met den waf hebbe, ook 
om te, lossen of te laden. 

8. De schipper moet de noodige maatregelen 
nemen, dat bij kentering van het getijde, zijn 
vaartuig niet tegen een ander vaartuig of tegen 
de werken kan aanzwaaien, en in het bijzonder 
acht geven op het vieren of stijfhalen der meer
touwen in verband met het getijde. 

Indien de havenbeambten de voor het me
re_n van vaartuigen genomen maatregelen on
voldoende achten, kunnen zij den schipper ge
lasten daarin verandering te brengen. · 

• 9. Behoudens overmacht; ter' beoordeeling 
van de havenbeambten, is het verboden zonder · 
vergunning van den havenmeester in de haven 
te dreggen, te ankeren of irntankers te plaat
sen, terwijl- een gediend hebbend anker terstond 
moet worden gelicht. 

10.- Het is verboden in de haven kantgezette 
zeilen te hebben. 

11. Het is verboden te lossen of ·te laden 
op andere dan de daartoe bestemde of door 
of v·anwege den havenmeester aangewezen 
~aahen. · 

12. Het is verbo,:!en, op de los- of laad
plaatsen, op de ioopbrug of op de boorden der 
haven andere voorwerpen of goederen neder te 
leggen dan welke zijn gelost of moeten worden 
ingescheept of goederen te laten liggen na ver
verloop van den door of vanwege den haven
meester voor de inlading of wegvoering be
paalden termijn. 

13. Het is verboden langs de berghouten, 
aan de stootklossen of vooraan de· zwaarden 
vari de vaartuigen uitstekende ijzers of punten 
te hebben. 

l4. Het is verboden in de haven en op of 
in de daartoe behoorende gronden of inrich
tingen op eenigerlei wijze vischafval of andere 
vaste stoffen te bi-engen met het kennelijke 
doel deze achter te laten. 

Indien do havenmeester dit noodig oordeelt, 
kan hij den schipper van een vaartuig, dat 
Jangs den kant gelost of geladen heeft, opdra
gen het gebruikte gedeelte los- of ·1aadkade te 
reinigen. 

In staat van ontbinding·verkeerende vischaf
val, voor zoover deze_ zich niet in goed geslo
ten vaten bevindt, mag in de haven alleen in 
het ruini van overdekte vaartuigen worden 
o\,ergeladen. · 

15. Ret is verbodezi, zonder vergunning 
van den Minister, in. de haven vaartulgen te 
sloopen. 

16. Het is verboden, zonder vergunning van 
den havenmeester, aan boord van eenig vaar
tuig licht ontvlambare of bij ontvlamming fel 
brandende ·stoffen te smelten, te koken of te 
warmen, te scbieten, buskruit te ontbranden 
of eenig vuurwerk af te steken. 

17. De schipper, op wiens vaartuig brand 
is ontstiuin, moet terstond de klok doen luiden 
of een daarmede overeenkomstig geluid doen 
·hooren en het vaartuig uit de nabijheid van 
andere vaartuigen verhalen. 

· 18. Indien een vaartuig lek in de haven 
komt, ◊-f izidien aan een in· de haven vertoe
vend vaartuig een lek ontstaat, is de schipper ·. 
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verplicht da.arvan onmiddellijk aan een haven:. 
beambte kennis te · geven. 

19. Het fa verboden in de haven geluidsei
nen te geven, voor zoover die voor veilige 
vaart naar het oordeel v:an den havenmeester 
niet vereischt waren. 

Des nachts mag aan boord van een vaartuig 
geen klok worden geluid, tenzij in geval van 
brand of eenig antler onheil. 

20. Drijvende of· opgevischte voorwerpen, 
waarvan de eigenaar onbekend is, moeten doot· 
den vinder aan den havenmeester w_order.. af
gegeven. 

21. De publieke verkoop van de: visch ge- • 
schiedt door . tusschenkomst van ·ae daartoe -
van Rijkswege aangestelde beambten en over
eenkomstig de daarvoor door den .Minister 
nader vast te stellen bepalingen. 

Het is· verboden binnen de grenzen van de 
visschershaven visch _ publiek te verkoopen 
op andere wijze dan in l!,et eerste lid is be
paald. 

22. Het is verboden, zonde_r vergunning van 
den Minister, in, op, onder, of _over de ]iaveII 
en de tot de haven behoorende gronden of 
inrichtingen eenig werk uit te voeren .. 

23. }Iet. de handhaving van dit .reglement 
zijn belast : 

de Ingenieur, de Administrateur der vis
schershav~n, de ambtenaren en beambten der 
Rijks- en Gemeente Politie, de ambtenaren 
van den Waterstaat, die _van het Loodswezen, 
die van de ambulante recherche te water, die 
belast met het toezicht ~p de visscherij en de 
havenbeambten. 

De ambtenaren en beambten, in het eerste 
lid bedoeld, zijn bevoegd- tot de handelingen, 
in artikel 6 der wet -van 28 Februari 1891 
(Staatsb/ad n•. 69) omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal 
worden door tu.sschenkomst van den Ingenieur 
aan_ den Ambteriaar van het Openbaar Minis-
terie gezonden. · 

24. De Ingenieur, de ambtenaren van den 
vVaterstaat, de Administrateur van de vis
schershaven en de havenmeester zijn be
voegd tot de handelingen, in artikel 3 der wet
van 28 Februari 1891 (Staatsblad n•. 69) om
schreven. 

25. De schipper moet de bevelen opvolgen, 
welke hem door of vanwege den Ingenierir 
of den havenmeester in het belang ".an het ge
bruik der haven of van dat der werken worden 
gegeven. 

V.an de beveien, in het eerste lid genoemd, 
is, onverminderd de verplichting om daaraan 

'onmi_ddellijk te voldoen, hooger beroep op den
:Oo~missaris' der Ko~ingin. 
' 26. Van alle schade, welke aan de werl,eil 
1wordt toegebracht, ·wordt door den ambtenaar 
van den Waterstaat of den havenbeambte, die 
·zulks bemerkt of verneemt, proces-verbaal op-
gemaakt. . · 

Dat proces-verbaal houdt in·: · den staat, 
waarin het beschadigde zich v66r het ongeval 

. bevon·i; de omstandigheden, waaronder de be
schadiging heeft plaats gevonden ;, _de.vermoe: 
delijke kosten der herstelling; den. persoon, · 
die tot _de vergoeding _gehquden wordt geacht. 
en het_ bedrag, dat door_dezen is verschuldigd. 

Tot . vaststelling van dat becj.rag wordt acht 
geslagen op den toestanq, waariri de werkell"· 
zich v66r dat de schade was toegjlbracht, be
vonden. 

Het proces-verbaal \\'ordt ingezonden.stirn deµ 
Ingenieur en zoo mogelijk in _afschrift aan den 
geverbaliseerde medegedeeld. • 

Van de beslissing van den in ~et eerste lid 
bedoelden ambtenaar of beambt~ is, O,'.ereen
komstig artikel 4 der wet van. 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69), beroep op den _Inge
nieur. -

27. · In dit reglement wordt _verstaan; 
onder visscher shaven of haven : 
de haven met al de daartoe behoorende kaden, 

steigers, gebouwen en verdere inri~htingen, 
z9oals die is begrepJJn binl!en de op het terrein 
door merkteekenen aangegeven. grenslijnen ; · 

under f!Chipper: ieder gezagvoerder of die de
zen vervangt; 

onder dag: de tijd tusschen op- en onder-
gang der zon ; · 
. onder nacht: de tijd tusschen onder- 'en op

gang der zon; 
onder· Minister.: de ~inister met de uitvoe

ring van dit besluit belast ; 
onder ·Corn1nissaris der Koningin: 
de Oommissaris dei" Koningin in de provin

cie Noord-Holland; 
onder ·mnbtenaren van den Waterstaat: de 

Inspecteurs-Generaal, de Hoofdingenieurs-Di-_ 
recteuren, Ingenieurs, Adjunct-Ingenieurs en 
Opzichters van den Rijkswaterstaat ;' 

onder Ingenieitr: de lngenieur vari den Rijks
waterstaat, belast met het toezicht op het be
heer der visschershaven; 

onder havenbea1nbten: de havenmeester, onder
havenmeester, afslagers, havenknechten en hal
knechten .. · 

Met visch worden in dit reglement schaal
en schel pdieren ·gelijkgesteld. _ 

28. Elke schipper, die van de haven gebruik 
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maali:t, moet van een exemplaar van dit regle
ment voorzien zijn. 

Hij moet dit desgevorderd aan de ambtenaren 
en beambten; in artikel 23 bedoeld, vertoonen. 

Dit reglement wordt gedrukt en algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

liede wordt gedrukt en algemeen verkrijg
baar gesteld eene vertaling. van het reglement 
-in het Engelsch, het Duitscb, het Fransch 
.en het N oorsch; 

29. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet 
bij de wet is voorzien, gestraft als volgt: 

-a.· met-_becbtenis van ,ten boogste zes/i_q da
, gen, of gei<l:boete van ten boogste driehonderd 

gulden, de overtreding van artikel 1, tweede 
lid, artikel 2 en artikel 3 ; 

b. met bechtenis van ten boogste dertig dagen, 
of geldboete van ten boogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 4, tweede 
lid, artikel 5, eerste lid, artikel 13, artikel 16 
en artikel 22 ; 
· c. met geldboete van ten boogste honderd 
gulden, · de overtreding van artikel 5, tweede 
lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, 
artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, arti
kel 14, eerste lid, en artikel 25, eerste lid; 

d. met geldboete van ten boogste vijf en 
ze>•entig gulden, de overtreding van artikel 15 ; 

e. -met geldboete van ten -hoogste vijftig gul
den, -de overtreding van artikel 4, eerste li.l, 
artikcl 20 en artikel 21, tweede lid ; · 

f. met geldboete ·van ten boogste ·. vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 12,
artikel 14, derde lid, artikel 17, artikel 18, 
artikel 19 en artikel 28, tweede lid. 
-:ao. De Minister is gemachtigd afwijking toe 
te staan of te bevelen van de b"epalingen der 
artikelen 1, 4," 5, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21 en 22 
van dit reglement. 

II. te bepalen, dat mjt het in werking tre
den van bet sub I bedoelde reglement, is ver
vallen bet reglement, vastgesteld bij Ons be
sluit vap. 25 Maart 1899 (8_taatsblad n°. 85) en 
acbtereenvolgeris gewijzigd •bi.i Onze besluit<>n 
van 23 April 1900 (Staatsblad n•. 71) en 20 l\Iei 
1911 (Slaatsblad n°. 131). 

· Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, betwelk in bet 

Btaatsblad geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

's Gravenbage, den 19den Februari 1913: 
(get.) WT L HE L llrI N A. 

. De Ministe,· 1·a1, Wate,·staat, 
(get.) L. H. W. RE0OUT. 

(Uilgeg. 4 llfaart 1913.) 

19 Februa,·i 1913. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende declaratien in geval van ont
eigeningen bij besmettelijke ziekten bij , 
menscben.-

In de voorscbriften, toegezonden bij de cir
culaire van mijn ambtsvoorganger van 29 
J anuari 1891, n•. 5892, afd. A. Z. C. (Bijv. 
Staafsbln.d n•. 4 7, 1891), is o. a. bepaald, dat 
bij onteigening kracbtens art. 5 der wet van 
4 December 1872, Staatsblad n•. 134, ten laste 
van bet Rijk komt een scbrijf!oon van hoog
stens /2.- per onte1geninp;, indien bet schrijf
werk niet door den Burgemeester :is verricbt. 
Ik ,vil in bet midden laten de vraag of bet 
Rijk uit algemeene beginselen en op grond 
van bovenaangebaalde wet wel verplicbt is 
tot betaling van deze scbrijf!oonen. Aan de 
eenmaal uitgesproken erkenning om deze aan 
het Rijk in rekening te kuimen brengen, wil 
ik tbans niet meer raken. Het komt mij echter 
voor, dat meermalen schrijfloon in rekeriing 
wordt gebracbt, betwelk- gebeel buiten ver
bo.uding staat tot bet verricbte werk. Het in 
bovenbedoelde circulaire- gestelde -maximum 
van f 2.- beeft bet oog op bet geval, dat 
geen· gebruik wordt gemaakt van imprime's 
en dat de omschrijving van de onteigende 
artikelen · meer tijd vordert dan in gewone 
omstandigbeden. Het kan ecbter- uimmer de 
bedoeling van die circulaire zijn geweest, dat 
voor invulling van imprime's bij normale ont
eigeningen bet maximum bedrag ad f 2.
wordt berekend. In dat geval vordert bet te 
verrichten werk ter nauwernood een half uur 
en bet komt mij voor, dat alsdan een loon 
van 50- cent ruim voldoende kan worden geacht. 

Ik beb de eer UH.E.G. te verzoeken toe te 
zien ·dat riiet ~eer dan laatstgenoemd bedrag 
in rekening wordt gebracbt. 

20 Februari Hll3. WET, tot vaststelling van be"t twe~de boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1913. S. 6!. _ 

· ·Bij deze wet wordt bet Ilde boofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor bet dieiist
jaar 1913, betreffende de Hoage Colleges van Staat en ltet Kabinet der Koningin, vastgesteld, 
zooals hierna verkort volgt : 
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1•:AFD_-: De Staten-Generaal. ... f 414,265.-':-
2• De Raad van State • . . 112,000.-
3• . De Algemeene Rekenkamer. 156,712.50 
4• De Kanselarij der Nederlandsche Orden . 18,950.-

. 5• Het Kabinet der Koningin ..... • . ·. 42,420.-
· 6• Pensioenen, wachtgelden, gratificatien, toelagen en. koaten voor de 

vergaderingr.n vari den :Ministerraad·. . . . .. __ ..•. 36,465.-
7• Onvoorziene uitgaven ...... , .... • ... . 5,000.-

Totaar van het llde hoofdstuk f 785,812.50 

20 Febrnar_i 1913. WET, tot vaststelling van hot· zevende,hoofdstuk-B der Staatsbegrooting -
voor het dienstjaar 1913.' s: 65. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk B der begrootibg van Staatsuitgaven voor het dienst• 
jaar 1913, betreffende het Depdrternent van 1,•;nanc;en, vastgesteld, zooals liierna verkort volgt: 

1• A:im.: Kost{)n van· het Departement ... , ............. f 401,238.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rente-

3• 

betaling en van het Agentschap van het Ministerie van Finan
cien te Amsterdam . . . . . 

Kosten van 's Rijks schatkist. 
Kosten van het :Muntwezen . 
Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten 

en accijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden 
en zilveren werken . . . . . . . . . · . . . . ; . . . -. . . 

Kosten van ildmini~tratie van het zegel, de registratie, de successie, · 
· de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de 

Staatsloterij, · de domeinen onder beheer van het Departement 
van FinanQien, het geldelijk, beheer der · groote wegen, vaarten 
en· veren - en der visscheiijen· op de Scheide en Zeeuwsche. 
Stroomen. . . · . . . . . . · . . ~ . . . . . -. 

Kosten der Eeredien·sten . . . . . . . . . . . · . . .. . . . . . 
Kosten van den Pensioenraad, pensioenen, enz. . . . . . . . • 
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, 

gratificatien en toelagen . . ; . 
V oorschotten- ui t 's Rijks scha tkist 
Onvoorziene uitgaven . . . . . . 

Totaal van het VII hoofdstuk B 

82,300.-
120,421.

,, 1,150,002.50 

,; 7,756,974., 

,, 2,641,671.
,, 1,974,617.08• 
,, 1,310,435.25 

,, 11,3~5,587.·-:
,, 4,048,000.-

36_,00LI.-

/ 30,867,245.835 

20 Februari 1913. WET, tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf . voor. het dienstjaar 1913 en 
regaling van de afschrijvingen en van. de 
uitkeeringen aan 's Rijks middelen ten laste 
van dat bedrijf. _S. 66. 

voor de verschillende categorieen van liezit
tingen van dat bedrijf, alsmede eenige uit
keet-inf,en aan·. 's Rijks n:iddelen ten laste 

W1J WILHELiHI.N A, ENZ .•. doen te weten: 

Alzoo Wij in ove_rweging genorr.en hebben, 
<lat ingevolge de wet· van 16 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 85), eene afzonderlijke begroo
ting van inkomsten en uitgav:en voor het 
.Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1913 bij de 
wet behoort te worden vastgesteld en voorts 
bij deze wet voor een tijdvak_ van vijf jaren 
behooren te word.en geregeld_ de afschrijvingen 

van dat bedrijf ; · : · · 
Zoo is bet, dat:Wij, den.Raad van State enz. 
Art. 1. · De begrooting' van inkom.sten ~n 

uitgaven van het Staatsmuntbedrijf wordt 
voor den dienst van 1913 vastgesteld als is 
aangegev:eii op den bij deze ,vet behoorenden 
staat. 

2. W anneer het bedrag uitgetrokken bij 
een der artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 en 13 der bij artikel 1 dezer wet vastgestelde 
begrooting van uitgaven ontoereikend wordt 
bevonden, kan het met inachtneming van het 
voorschrift, vervat in het 2de lid van artikel 24 
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der wet-van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), 
door overschri}ving uit artikel 14 dier begroo
ting worden aangevuld. 

Op gelijke· wijze kunnen, zoo noodig, de 
artikelen 10 en 13 door ·overschrijving uit de 
andere in het lste lid genoemde artikelen der 
begrooting worden aangevuld en evene-ens 
art~el 10 door overschrijving uit artikel 13 
.en omgekeerd: 
· 3.' Op. artikel 14 der bij artikel 1 deze~ wet 
vastgestelde begrooting van uitgaven worden 
aangewezen de tot het dienstjaar 1913 behoo
rende uitgaven, het muntbedrijf betreffende, 
die hare omschrijvino- niet vinden in een der 
a_nde.re a;tikelen_ die; begr~oting en moeten 
'dienen ter voorzieni.ni:t in behoeften, die in 
den loop van dat dienstjaar onverwacht 
opkomen. · 

Die uitgaven worden, voor elke soort af
zonderlijk, in de rekening ·gebracht en om-
schreven. · · 

4. Gedurende de jaren 1913 tot en met 
1917 wordt telken jare 3,75 ten honderd van 
de kapitalen, welke op 1 Januari van dat jaar 
uit 's Rijks schatkist aan het muntbedrijf ver
strekt en nog niet terugbetaald waren, door 
het bedrijf aan 's Rijksmiddelen uitgek_eerd. 

5. Gedurende de jaren 1913 tot en met 
1917 wordt, behoudens verhooging.bij de wet, 
telken jare van de aanschaffingswaarde der 
b_e;zittingen van het Staatsmuntbedrijf zooveel 
ten_ honderd afgeschreven als voor de. ver
schillende categorieen dier bezittingen hier
cinder- is bepaald : 

a. gebouwen (zonder den grond, waarop 
die gebouwen zijn gesticht of welke bij die 
gebouwen beboort), 1 ½ ten honderd; 
· b. muntpersen; stootschroeven, wals-, pons
en kartelmachines, scbaren, roteerende messen, 
balansen en gewicbten, smelt- en gloeiovens, 
transportwagens en meubelen, 5 ten honderd ; 

c. werktuigen, niet onder b genoemd, als 
tlraai-, frais-, retluctie-, scbaaf- en slijpbanken, 
'boor-, zaag-, blaas-, weeg-, uitzoek- en scbutl
machines, hardingsovens, stoomketels, drijf
werk, modellen~ hulpwerktuigen, electriscbe 
zwak- en sterkstroom-installatien, 10 ten 
honderd. · · 

6. Gedurentle de jaren 1913 tot en met 1917 
wordt telken jare 5,44 ten bonderd der ten 
laste van het muntbedrijf gebrachte bezol
digingen, welker genot aanspraak geeft · op 
pensioen, door het betlrijf aan ;s Rijks mitldelen 
uitgekeertl. 

7. Gedurentle de jaren 1913 tot_ en niet 
1917 wordt telken jare 0,2 ten h01iderd der 

waarde va:n de geb.ouwde _eigendommen en 
van de voor verzekering in aanmerking ko
mende roerende goederen van het muntbedrijf, 
als premie voor de door den Staat te dragen _ 
risico van brand, door het hedrijf aan 's Rijks 
middelen uitgekeerd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 20sten Fe

bruari 1913. 
(qet.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Financiiin, (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 1 Mam·t 1913.) 

STAAT, bedoeld in artikel 1 van de wet 
houdende vaststel.ling van de begi·ooting 
van inkomsten en uitgaven van het 
Staatsmuntbedrijf over het diensljizar 
1913. 

INKOMSTEN. 
1. llfuntloon voor aanmuntingen 

voor rekening van bet Rijk. / 78,502.50 
2. llfuntloon voor aanmuntingen 

voor rekening van bet Depar-
tement van Kolonien 383,776.-

3. l\Iuntloon· voor aanmuntingen 
voor rekening van particu-
lieren . . . . . . . . . . 33,600.-

4. Leve:ring van medailles en 
medaillestempels. : . . . . 26,300.-

5. Levering van mod~llen, legger-
en dienststempels enz. . . . 34, 700.-

6. Opbrengst van den verkoop 
van oude goederen 100.-

7. Uitkeering uit 's Rijks midde'. 
~en wegens kapitaalsvermeer-
dering ......... · . 1rlemorie. 

8. Uitkeering uit 's Rijks mrd
delen ten bedrage van het 
zuiver verlies . . M emorie. 

9. Toevallige baten JJ1 emorie. 

f 556,9i8.50 

UITGAVEN. 
1. Traktementen en persoJieele · 

toelagen van den munt
meester en van de andere. 
ambtenaren bij 's Rijks Mun~, 
loonen der losse werklieden, 
belooningen wegens over- en 
extra wei:k, prernien en zieken
gelden, kosten van geneeskun- · 
dig onderzoek, alsmede reis
en verblijfkosten van de amb-
tenaren ·van ·,s Rijks Munt . f 143,315 . .:.....: 

·2. Toelagen aan eervol ontslagen 
werklieden . . - . . . . . . 1;500.-

1 
I 
I 

I 
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3. Premie ingevolge de Onge-
vallenwet 1901 . / 1,800.-:-

4.' Verbetering, lasten en onder
houd der gebouwen ·en terrei
nen, aanschaffing en onder
houd van.werktuigen en·meu-
belen . 35,650.-

5. Bureel- en lokaalbehoeften, 
drukwerk, aankoop van bo_e
ken, munten . en penningen,. 
kosten van vervoer van mate
rialen, water, diverse kleine 
uitgaven . . . . . .. Ji,400.-:-,-

6. Brandstoffen,-gas,.electriciteit 
en magazijnsgoederen 57,600.-

7. Aankoop van metalen ter ver
vaardiging van medailles enz. 
tot bijzet bij gouda"anm~ntin
gen voor particulieren, als~ 
mede tot dekking van. het fa
. brieksverlies op de aanmm1-
tingen geleden, en van het na
deelig saldo der verschillen 
tusschen het wettelijk en wer
kelijk gewicht_ en gehalte van 
in 1913 vervaardigde ·munten. 40,500.-

8. Reis- en verblijfkosten en va
catiegelden der leden van de 
Commissie voor het munt-
wezen 400.-

9. Uitkeering aan 's Rijks mid-

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

delen· ten bedrage van 33 /;1 % 
van de kapitalen op l Januari 
1913 uit 's Rijks schatkist aan. 
het bedrijf verstrekt en nog 
niet terug betaald . f 
Uitkeering aan 's Rijks mid
delen wegens kapitaalsver
mindering. 
Uitkeering aan 's Rijks midde
len ten bedrage van 5.44 % 
der ten laste van het bedrijf 
gebrachte bezoldigingen, we]: 
l.j:e:r genot aanspraak geeft op 
·pensioen . . .. ;· .. ':: 
Uitkeering aan 's Rijks midde
len als premie wegens brand
ve_rzekering 
Uitkeer.ing aan 's Rijks midde·
len ten bedrage van de.zuivere . 
winst. 
Onvoorziene uitgaven 

1913 

26,600.-

950.~ 

5,156),o 

1,390.--, 

231,717.
, 5,000.___.: 

t 556,978.50 

20 Febr.uari 1913.· WET, tot vaststelling van 
:het ·twaalfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1913. S. 67. 

Bij deze wet wordt het XIIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1913, betreffende de onvoorziene uitgaven, 
vastgesteld op f 50,000. · · 

20 F'ebmari 1913. WE'I', tot vaststelling van het vierde hoofdstnk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1913: S. 68. 

Bij deze wet wordt het lVde hoofdstuk der begroot1ng van Sta:itsuitgaven· voor het dienst-
jaar 1913, betreffende het Departement van Justitie, vastgesteld; zooals hierna verkort volgt: 

1• AFD. :· Kosten van het Departement. . . . · . . . f 254,369.50 
2• Kosten van de rechterlijke macht .. ·.. . . 2,481,578.50 
3• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditien in ·de 

militaire arrondissementen . . . 54, 785.-, 
4• Kosten van den Centralen" Raad van Beroep en van de Raden 

van Beroep . • . . . -. . . . . . 
Gerechtskosten · ... · ... ' . . .. 
Kosten van algemeeue _of Rijkspolitie. 
Kosten van gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen · 
Kosten van het Rijkstucht- en opvoedingswezen- . 
Gebouwen ........ , : . ..... . 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatien enz. 
Vers,3hillende uitgaven,_ . 
Onvoorziene uitgaven 

Totaal van het IVde hoofdstuk 

198,000.~ 
421,000:

" 1,943,275.-
2,497,485.

,, 2,082,238.50 
587,369,--'-
687,000.-
36,600.-,--
50,000.-

f 11,293,670.50 
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20 Febr·uari f913. BESLUIT, tot aanwijzing 
van Amsterdam voor. opslag van ruw zout, 
bij aanvoer van het buitenland, in parti
culier entrepot. ·S. 69. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van .18 Februari 1913, n°. 95, Ac
cijnzen; 

Gezien hoofdstuk- III der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk 
gewijzigd bij . de wet van 5 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 30); . 
. Hebben goedgev.onden.en verstaan, te hepalen: 

Met ingang van de dagteekening van dit. 
besluit, wordt Amsterdam aangewezen voor 
opslag van ruw zout, bij aanvoer van het bui
tenland, in particidier _entrepot. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvo~ring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscqitrant zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 20sten Februari 1913. 

(get.) WI L HE L MIN A. 

De ~Minister van Financien, 
(get.) KoLKMAN. · · 

(Uitgeg. 8 Md~rt 1913.{ 

21 Febmari 1913. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het· dienstjaar 1913. S. 70. 

Bij deze wet wordt het negende hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven v<ior het dienst
jaar · 1913, .betreffende · het ·_Df'[)artement van Waterstaat, vastgesteld,' zooals hierna verkort volgt : 
- l• AFD. :· Kosten van het Departement. · f 187,600.-

:2• · Waterstaat . . . . . . . 12,049,384.21 
3• Spoorwegen. . . . . . . 4,822,475.-
4• Pensioenen; wachtgelden, gratificatien, enz. . 326,200.-
5• Onvoorziene ·behoeften. 40,000.-

Posterijen . . . . . . . ,, 23;692,628.-

Totaal van het IXde hoofdstuk f 41,118,287.21 

21 Februari 1913. WET, tot overbrenging in 
beheer en onderhoud bij de gemeente 
Roosendaal en Nispen van eer: gedeelte van 
den Rijksweg van Princenliage naar het 
Tholensche veer. S. 71. 

WrJ WILHELMINA, l<NZ ••• doen te weten : 

Alzoo Wij in ove·rweging gFmomen hebben, 
dat het wenschelijk is een gedeelte van den 
Rijksweg. van Princenhage naar het.Tholensche 
veer in beheer en onderhoud over te brengen 
bij de gemeente Roosendaal. en Nispen; 

Gelet op artikel' 1, · eerste lid, der wet van· 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176); 

·Zoo is het, dat W-ij,.den Raad, van State, enz. 

Eenig artikel. · 

sloten bij de in afschrlft. a~n deze· wet gehechte 
akte van 30 Mei 1912, welke overeenkomst ·bij 
deze wet wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den_2lsten Febru

ari 1913. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOtrT. 

(Uitgeg. 18. Api·il 1913.) 

,AfSCHRIFT. 

OVEREENKOMST betrejfende de ovei·gat·e 
en ·overname· van een gedeelte van de1i'Rijksweg 
van Princenhage naar het Thole'nsche veer. 

Bij de g\)meente Roosendaal en Nispen wordt Op heden den 30 Mei HJOO en twaalf is door 
in beheer-en onderhoud overgebracht een.ge- · den-ondergeteeke_nde M. CALAND.,Hoofdinge
deelte van den Rijksweg0van Princenhagie'naar nieur-Dire'cteur· van den Waterstaat-in de 7de 
het Tholensche veer met -de daarin gelegen directie, Noord-Brabant, daartoe gemachtigd 
kunstwerken en de daarlangs gelegen bermen -door den Minister van Waterstaat bij brief van 
met inbegrip van de beplanting, voor zoover 29 Januari 1912, n°. 236, afdeeling Waterstaat, 
deze kunstwerken, bermen en beplanting in be- als contractant ter eene zijde, en 
heer en onderhoud zijn bij het Rijk, een en Burgemeester en W ethouders van Roosen-
ander op den voet van de overeenkomst, ge- daal en Nispen, ten deze handelende namens 
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die. gemeente; :krachtens· Ratidsbesluit van 30 
Maart 1912 
· als contractanten ter andere·zijde, behoudens 

wettelijke · bekrachtiging het navolgende over
eengekomen : 
· Art. 1. · Het Rijk geeft aan de gemeente 

Roosendaal en Nispen in beheer en onderhoud 
over, het hieronder omschreven gedeelte. van 
d_en Rijksweg- van .Princenhage_ naar -het Tho
lensche veer, welk weggedeelte door de ge. 
meente in ·beheer en onderhoud wordt overge
nomen en wel z66 dat deze door de overn·ame 
tegenover. derden in de rechten en verplichtin
gen van het--Rijk te dezer z~ke treedt. 

Intusschen mogen aan derden verleende ver
gunningen voor werken in of op het door de 
gemeente Roosendaal -en Nispen in beheer 
en· onderhoud overgenomen · wegvak en zich 
o·ok daarbuiten uitstrekkende, alsmede vergun
ningen, verleend· aari of ten behoeve van De
partementen van Algemeen Bestuur, tenzij het 
werken betreft, waarvan -het voortbestaan thans 
reeds van_ het goedvinden der gemeente afhan
kelijk is, niet worden ingetrokk.en, _dan nadat 
daartoe vergunning is gegeven door de autori
teit" die, bad deze overdracbt niet plaats gehad, 
op bet oogenblik der intrekking de te dezer 
zake be,,oegde __ zou zijn geweest. · · 

De· gemeente is verplicht te · gedoogen: dat 
de hciuders -van·vorenbedoelde vergunningen de 
krachtens die vergunningen aanweiige werken 
onderhonden en zo{) noodig vernieuwen·onder 
geen bezwarender voorwaarden, dan waaronder 
dit op ·bet •tijdstip van·deze overdracht ~oude 
mogen geschieden. 

Voorts is de gemeente verplicbt te gedoogen 
den aanleg ·en· de instandhouding van: alle Rijkss 
telegraaf- en telefoonlijnen, zooals die door het 
Rijk -worden· · noodig geaclit, ·zonder deswege 
aanspraak op schadevergoeding te kunnen doen 
gelden. De kosten van het-uitvoeren vaµ voor
zieningen teu behoe,e van de opbeffing van 
belemmering, welke aan deze telegrafen en 
telefonen wordt teweeggebracbt door werken 
der gemeente, worden· door _deze gedragen, tenzij 
eenig wettelijk voorschrift··uitdrukkelijk anders 
bepaalL 

2: De gemeente; die verklaart bet overge
nomene wel te kennen en geen verdere beschrij
ving te beboeven, is bevoegd uit bet arcbief 
van contractant ter eene zijd~ afscbrift tff·doen 
nemim van die stukken welke betrekking 
hebben op of van .belang zijn voor bet bebeer 
en bet onderboud van bet vorengenoemd 
weggedeeite. 

3. Het overgegeven en overgenomen gedeelte 

van· den Rijksweg strekf.zich .uit tusschen de 
afstandsmerken .. 22.697 en 24.718; dat is over 
eene lengte van ruim 2000 M., zooals bet door 
een roode kleur is aangegeven op de aan deze 
overeenkomst gehechte err door partijen gewaar-
iperkte situ~tieteekening. _ 

Gelijk uit die teekening blijkt wordt van de 
overdracbt uitgezonderd· een gedeelte tusscben 
de afstand_smetken 24:084. en: ~4:103. 

4. Ih 'de overdracbt zijn mede begrepen: 
-·a. de kunstwerken, voor ·zoover die thans 

bij het Rijk in beheer en onderboud zijn ; 
b. de· bermen voor zoover die. bij ·het. Rijk 

in beheer· en. onderboud · zijn, aan bet·oostelijk 
einde van 697 M. tot 978 M. voorbij K.M.paal 
22 met de daarop staande beplanting en aan 
bet westelijk einde van 619 M. tot 718 M. 
voorbij K.M.paal 24. 

De op het over ·te dragen ·gedeelte van den 
· weg aanwezige Rijkstelegraaf- en telefoonp·alen 
blijven buiten deze. overdracht. 

5.' -De. gemeente draagt zorg, dat het karak
ter van .bet overgedragen wegsgedeelte ten 
dienste van het doorgaande verkeer niet ver
loren gaat en dat de verharding van dat gedeelte 
in voldoenden -toestand blijft ten dienste van 
dat verkeer. 

6. De overdracbt en overname van het bo
venomschreven gedeelte van den Rijksweg c.a. 
geschiedt, behoudens rechten van· derden, met 
inbegrip van de daarin liggende kunstwerken 
en daarop staande · boom en voor zoover in be
heer en onderboud bij het Rijk, als traverse op 
den voet ·van. -bet Souverein besluit van 20 
September 1814, n°. 52. 

7. Het gemeentebestuur van Roosendaal en 
Nispen · v01:plicht zich voor de· overscbrijving 
van deze overeenkomst in de openbare regis
ters zorg te dragen. 

De op die overschrijving vallende kosten zijn 
ten laste van de gemi,ente Roosendaal en Nispen. 

Aldus in tweevo.ud opgemaakt en ondertee-· 
kend te 's-Hertogenbosch/Roosendaal. ten jare · 
en dage als boven. · 

De Hoofdinge11ieur-DirecfeU1· van den Rijks
waferstaat i11 de 7 de direcfie, 

(.get.) M. 0.A.LAND. 

· Bur,qemeester -en Wefhouders van Roosend aal 
en Nispen, 

(.get.) AUG. COENEN. 

De Secretaris, 
(.get.) A. A. R.A.DEM.A.KERS. 

Voor eensluidend afscbrift, · 
De Sem·etaris-Gene,·aal van het Departement 

van· Waterstaat, 
8.A.LVERD.A. DE GR.A.VE,· 
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21 Febriutri 1913. w·ET, tot overbrenging in
beheer en onderhoud bij de gemeente
Leeibwardemdeel van een gedeelte van den 
Rijksweg van Leemuarden naar de Over
ijsselsche grens. S. 72. 

WIJ WILHEf,MIN A, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen- hebben, 
dat het wenschelijk is een gedeelte" van den 
Rijksweg van Leeitwarden naar de Overijsselsche 
grens iri. beh1,er en onderhoud over te brengen 
bij de gemeente Leewua,·cler_adeel; 

Gelet op artikel 1, eerste lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Bij de gemeente Leeuwarderacleel wordt in 
beheer · en onderhoud overgebracht een ge• 
deelte van den Rijksweg van Leeuwarden naar 
de Overijsselsche grens, met inbegrip van de 
daarbij behoorende sloten, _bermen, gronden, 
beplantingen en kunstwerken, voor zooveel
deze in beheer en onde~houd zijn bij-het Rijk 
en niet behooren tot den dienst der Rijks
telegrafie en Rijkstelefonie, een en- antler op 
den voet van de overeenkomst, gesloten bij de 
in afschrift aan deze wet gehechte akte van 
31 Juli 1912, welke overeenkomst bij deze wet 
wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhl\ge, den 2lsten Fe

bi•uari 1913. 
(get.) WI-LHELMINA. 

AFSCHRIFT. 

De M i11isle1· van Waterstaat, 
L. H. w. REG~U'l'. 
(Uitgeg. 18 April 1913.) 

OV.B;REEN KOMST nopens overdracht 
in beheer en onclerhoucl van een ,qecleelte van 
clen Rijksweg van Leeuwarclen naar de 
Overijsselsche grens • 

De ondergeteekenden : . 
A. E. KEMPEEs, c. i. Hoofdingenieur-Di_rec

teur van den Rijkswaterstaat in de 4de Directie 
te Leeuwarden, handelencle namens bet Rijk, 
ingevolge opdracbt van den Minister van 
Waterstaat van 23 Juli 1912, La. A. afdeeling 
vVaterstaat, ter eene zijde, en IJ. OosTERLO, 
Burgemeester, en L. J. DE JoNG, Secretaris· 
-der gemeente Leeuwarderadeel, als zoodanig 
·vertegenwoordigende bet college van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, han
delende ter uitvoering van het besluit van den 

Raad"der gemeente van 25 Juli 1912, ter andere 
zijde, · 

zijn, behoudens bekrachtiging bij de wet, 
overeengekomen· al_s volgt :_ 

Art. 1. Het Rijk draagt in beheer en onder-. 
boud over aan de gemeente Leeuwarderadeel, 
welke in beheer en· onderhoud van het Rijk 
overneemt, het gedeelte van den .Rijksweg van 
Leeuwarden naar de Ov:erijsselscbe grens met 
de daarbij beboorende sloo_ten, bermen en gron
den, een en under kadastraal bekend gemeente 
Huizum, sectie B, no. 2335 en ~ectie A, n°. 815 
gedeeltelijk, dat zich uitstrekt ter lengte van 
1217.10 M., vanaf de noqrdzijde van. den 9-uiker 
n°. 1 bij de grensscbeiding tusschen de ge
meenten Leeuwarden en 'Leeuwarderadeel tot 
19 l-I. ten zuiden van kilometerpaal 1/2 -:- met_ 
uitzondering van het gedeelte van den weste-, 
lij\;:en berm, begrensd aan de oostzijde door. 
eene lijn, loopende op 2. 75 M. ten westen van, 
en evenwijdig aan de as van de doorgaande 
bestrating van den weg, aan de noordzijde door, 
de loo<llijn op deze as opgericht in een punt,: 
gelegen op 32.50 M. ten noorden van kilometer
paal 1/2 en aan de zuidzijde door het oostelijk 
verlengde van de zuidelijke grens van het per
ceel, kadastra~l bekend gemeente Huizum, 
sectie A., n°. 813, en van het terrein, inge
nomen door den noodstal, gelegen v66r het 
perceel kadastraal bekend gemeente Huizum, 
sectie B, n°. 829, met bet hart op 6 M. uit d~ 
as van de doorgaande bestrating van den weg, 
- bei;ievens de daarop en daarin aanwezige 
verbardingen, beplantingen, de .duikers n°'. 1, 
2, 3, 4, 4a en 5, kilometer- en andere palen en_ 
kenteekenen voor rijwjelpaden, rijwielpad- en 
andere borden en alle werken in het algemeen,. 
yoor_ zooveel een en -antler in beheer en onder
boud bij het .Rijk is en niet beboort tot den 
dienst der Rijkstelegra.fie en Rijkstelefonie. 

Het in dit artikel bedoelde, in 1Jeheer en 
onderlioud_ over te dragen, wegge<leelte is met 
eene roode tint op de bij deze overeenkomst 
1Jehoorende, door beide partijen gewaarmerkte,
teekening al\ngegeven. 

2. De gemeente Leen warderadeel treedt door. 
de overneming in beheer en onderbo_ud van 
bovenbedoeld wegvak tegenoyer derden in· de 
rechten en verplichtingen van het -Rijk te 
dezer zake. · 

Aan derden verleende vergunningen .voor 
werken in of op het door de gemeente in b]
heer en onderboud overg(lnOmen wegvak en 
zicb ook daarbuiten uitstrekkende, mogen niet 
worden ingetrokken zonder bewilliging van 
de autoriteit, die de vergunningen verleende, 
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tenzij het werken betreft, waarvan het voort
bestaan thans reeds van het goedvinden· der 
genieente afhankelijk is. 

Voorts is de gemeente verplicht te gedoogen, 
dat de houders van vorenbedoelde vergunnin
gen de krachtens die vergunningen aanwezige 
·werken onderhouden en zoo noodig vernieuwen 
onder· geen bezwarender voorwaarden, dan 
waaronder dit op h·et tijdstip van deze over
dracht zou mogen geschieden. 

Het · Rijk behoudt de bevoegdheid tot het 
·plaatsen en onderhouden van telegraaf - en 
telefoonpalcn met geleidingen, enz. 

3. De gemeente draagt zorg dat het karakter 
van het overgedragen wegsgedeelte ten dienste 
van het openbaar verkeer niet verloren gaat. 

Het· 'door de gemeente overgenomerie nioet 
door haar in· goeden en reinen staat word·en 
_gehouden. 

4. De gemeente onderhoudt de· aan het Rljk 
·behoorende beplanting·zoolang zij deaanwezig
heid van beplanting op het wegvak wensche
lijk acht. 

Rijksboomen; welke door haar vervangen 
worden, worden tflr heschikking van het Rijk 
gesteld. 

De boomen, welke de gemeente voor de even
bedoelde in de plaats stelt, zijn en blijven 
eigendom der gemeente. 

5. De gemeente Leeuwarderadeel ontvangt, 
als vergoeding voor den door die gemeente 
over te nemen onderhoudslast, van bet Rijk 

·de som van vijfhonderd en veertig gulden 
(/ 540), . betaalbaai- te Leeuwarden, zoodra de 
daartoe strekkende, door het gemeentebestuur 
in te dienen declaratie, in orde is bevonden. 

6. Het bestuur der gemeente Leeuwardera
deel verplicht zich voor de overschrijving van 

·deze akte in de open bare _ registers zorg te 
dragen; alle daarop vallende kosten komen ten 
·laste van die gemeente. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertee
kend te Leen warden den 31 Juli 1912. 

De contractant ter eene zijde, 
De Hoofdingenieur-Directeur van den 

Rijkswaterstaa/ in de 4de Dii·ectie, 
(qet.) A.. E. KEMPEES. 

De contractant ter andere zijde, 
Het Bestmw der gemeenfe Leemvarderadeel, 

(get.) IJ. OosTERLO, Burgemeesfer. 
(get.). L.- J. DE ,JONG, Secretai-is. · 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Gene.-aal 

1,an het Deparfement van T\Taterstaat, 
F. DoF~'EGN.IES, 1:-s.-G. 

1913 

21 Februari 1913. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van het achtste boofdstuk der 
Staatsb_egrooting voor het dienstjaar 1912. 
s. 73: 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt aan een artikel 
·een onderdeel toegevoegd. · 

Ten gevolge biervan wordt artike/. 178 van 
meerbedoelde begrooting gebracht ·op f 955,100 
en worden de totalen der hierna_genoemde af
deelingen dier begrooting verhoogd met de be
dragen daarbij aangewezen, als: 

de Iste afdeeling met .. f · 3,500 
VIIIste 237,225 
XIIIde 16,000 

,, .XIVde 900 
XV de B°,250 
XXste 18,000, en 

,, XXIIste 214,500 
terwijl het eindcijfer van het VIUste hoofd

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1912 wordt verhoogd met een bedra.g van 
f 493,375. 

21 Februari 1913. BESLUIT, houdende bekend
making in bet Stadtsblad van bet op 23 Sep- . 
tern ber 1910 te Brussel gesloten verdrag 
tot bet Yaststellen van eenige eenvormige · 
regelen betreffende aanvaring, met bijbe
hoorend protocol van onderteekening. S. i4. 

'i\'u WILHEL.i\UNA, El'iZ. 

Gezien het op 23 September 19iO te Brussel 
gesloten verdrag tot· het vaststellen van eenige 
eenvormige regelen betreffende aanvadng, met 
bijbehoorend protocol van onderteekenirig, . 
welk verdrag en protocol zijn goedgekeurd bij 
de wet van 11 Januari 1913 (Staatsblad n°. 26) 
en waarvan een afdruk met vertaling bij dit 
besluit is gevoegd; , 

Gezien mede het proces-verbaal van neder
leggihg der akten van bekrachtiging van den 
lsten Februari 1913, waarvan eveneens· een 
afdruk met vertaling .bij dit besluit is gevoegd ; . 

·overwegende, dat voor Nederland en de 
and.ere Staten, die aan dfze nederlegging 
hebben deelgenornen, het verdrag, ingevolge 
artikel 16, 3de lid,. in werking zal treden op 
1 Maart 1913; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 19 Februari 1913, 
n°. 2700, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: (l) · 
de _bekendmaking in het Staatsblai te bevelen 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
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van vooriiegd verdrag met bijbehciorend pro, 
toco1 van onderteekening en van· het ,proces
Yerbaal van nederlegging der akten van be
krachtiging, alsmede van de ~ertalingen van 
die stukken. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 2lsten Februari 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Buifenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREJ<S VAN 8WIN1JEREN. 

(Uitgeg. 28 Febr. 1913.) 

VERTALING·van het verdrag tot het vast
stellen van eenige eerivormige regelen 
betre_flende aanvaring. 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van- Pruisen, in naam van het Duitsche 
Rijk; de President van de Argentijnsche 
Republiek; Zijne Majestcit de Keizer -van
Ooste~rijk, Koning van Bohemen, enz. ·en 
Apostolisch Koning van Hongarije, voor 
Oostenrijk en voor Hongarije; Zijne Majesteit 
de Koning der Belgen; de President der Ver
eenigde Staten van Brazilie ; de President der 
Republiek Chili; de President der Republiek 
.Cuba; Zijne .i\fajesteit de Koning van Dene
marken ; Zijne llfajesteit de Koning van 
Spanje; de President der Vereenigde Staten 
van .Amerika ; de President der Fransche Re
pubiiek ; Zijne llfajesteit de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannie 
en Ierland en der Britsche overzeesche bezit
tingen, Keizer van Indie; Zijne _llfajesteit de 
Koning der Hellenen ; Zijne Majesteit de Ko
ning v_an Italie ; Zijne lllajesteit de Keizer van 
Japan; de President der Vereenigde Mexi
caansche Staten ; de President der Republiek 
Nicaragua; Zijne llfajesteit de Koning van 
Noor.wegen; Hare llfajesteit de Koningin der 
Nederlanden; Zijne Majesteit de Koning van 
Portugal en der, Algarven ; Zijne Majesteit de 
Koning van Rumenie; Zijne llfajesteit de 
Keizer van alle Ruslanden ; Zijne Majesteit 
de Koning van Zweden ; de President der Re
publiek Uruguay, 
. het nut erkennende om. in gemeen overleg 
eenige . eenvormige ·regelen betreffende aan
v:aring vast te stellen, hebben besloten .te dien 
ein_de een verdrag te sluiten, en hebben tot 
Hu"i:me gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het D_uitsche 
Rijk: 

den heer KRACKER voN·ScHWARTZENFELDT, 
zaakgelastigde van Duitschland te Brussel ; 

den heer dr. STRUCKMANN, g~heim Opper
Regeeringsraad, verslaggevend Raad b1j het 
Keizerlijk Departement van Justitie; 

de President der Argentijnsche Republiek : 
Zijne Excellentie den heer A. BLANCAS, bui

tengewoon gezant en gevolmachtigd Minister 
der Arg\)ntijnsche Republiek bij Zijne Majest_eit 
den Koning der Belgen ; 

Zijne llfajesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz. en Apostolisch 
Koning van Hongarije : 

voor. Oostenrijk en voor -Hongarije; 
. Zijne E;xcellentie graaf voN CLARY UND 

ALDRINGEN, Hoogstdeszelfs buitengewoon ge
zant en gevolmachtigd Minister bij Zijne Ma
jesteit den Koning der Belgen; 

voor Oostenrijk : 
den heer dr. STEPHEN WORMS, afdeelingsraad 

bij het · Keizerlijk Koninklijk Oostenrijksch 
llfinisterie • van Handel ; 

voor Hongarije : 
den heer dr. FRANZ YON NAGY, oud-secretaris 

van Staat, gewoon )loogleeraar aan de Konink
lijke Universiteit te Budapest, lid der · Hon
gaarsche Kamer van Afgevaardigden ; 

Zijne llfajesteit de Koning der Belgen : · 
den heer BEERNAERT, Minister van Staat, 

voorzitter · van het Internationaal Maritiem 
Comite; 

den heer CA.PELLE, buitengewoon gezant en 
gevolmachtigd Minist~r, directeur-generaal van 
den handel en der consulaten bij het Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken ; 

den heer OH. LE JEUNE; ondervoorzitter 
van het Internationaa:l Maritiem Oomite ; 

den heer Lours FRANCK, lid der Kamer- van 
Volksvertegenwoordigers , secretaris-generaal 
van het Internationaal llfaritiem Oomite ; 

den heer P. SEGERS, lid der Kamer van 
Volksvertegenwoordigers; 

de President der Vereenigde Staten van 
Brazilie: 

den heer dr. RODRIGO OCTAVIO DE LANG
GAARD MENEZES, hoogleeraar aan de vrije 
faculteit voor juridische en sociale'wetenschap
pen · te Rio de .Janeiro, lid der Braziliaansche 
Academie; 

de President der Ohileensche Republiek : 
Zijne Excellentie den heer ·F. PUGA-BORNE, 

buitengewoon·gezant en gevolmachtigd"Minister. 
der Ohileensche Republiek bij Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen ; 

de President ·der Oubaansche Repubiiek: 
den heer FRANCISCO ZAYAS Y ALFONSO, 
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Minister-Resident der Cubaansche Republiek 
te ~russeI-; 

Zijne Majesteit de Koning van·Denemarken: 
den heer w. DE GREVENKOP CASTENSKIOLD,' 

Minister-Resident van Denemarken te Brussel; 
den heer HER111AN BARCLAY HALKIER, ad

vocaat bij het Opperste Gerecbtshof van Dene
marken; 

Zijne -Majesteit de Koning van-. Spanje : 
Z:ijne Excellentie den heer DE BAGUER Y 

CORSI, , Hoogstdeszelfs buitengewoon gezant 
en gevolmachtigd Minister bij Zijne Majesteit 
den Koning· der Belgen ·; 

Don JUAN, SPOTTORNO, AuditeursGeneraal 
der Koninklijke Marine ; 

Don RA1110N SANCHEZ OCANA, afdeelingschef 
bij bet llfinisterie van Justitie, oud-raadsheer 
in een territoriaal gerechtshof ; 

Don FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO, 
hoogleeraar aan de Oentrale Universiteit te 
Madrid,; 

de President der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den heer WALTER ,C. NOYES, rechter bij het 
ommegaand Hof der Vereenigde Staten te 
New-York; 

den heer CHARLES G. BURLINGHAM. advocaat 
te New-York; 

den heer A. J. MONTAGUE, oud-Gouverheur 
van den StaatiVirginia ; 

den heer EDWL"< W. SlllTH, advocaat te 
Pittsburg; 

d!'l_ President der Fransche Republiek : 
Zijne Excellentie. den heer BEAU, buitehge

woon gezant en gevolni.achtigd Minister der 
Franscbe Republiek bij Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen ; -

den heer LYoN-CAEN, lid van het Instituut, 
hoogleeraar aan de Faculteit der rechtsgelee~d
heid te Parijs en aan de School voor politieke 
wetenschappen, Voorzitter der Fransche Ver
eeniging voor Zeerecht ; 

Zijne l\fajesteit de Koning van het V ereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannia en Ierland en 
der Britsche Overzeesche Bezitt.ingen, Keizer 
van Indie: · 

Zijne Excellentie Sir ARTHUR HARDrnGE; 
K. C. B., K. G. M. G., Hoogstdeszelfs buiten
gewoon gezant en gevolmachtigd Minister bij 
Zijne l\fajesteit den Koning der Belgen ; 

the Honble Sir, WILLIAM PICKFORD, rechter 
in het Hooge Gerechtshof te Londen ; 

den heer LESLIE ScoTT, Raad des Konings, 
te Londen; 

the Honble HUGH GODLEY, advocaat te 
Landen; 

Zijne Majesteit de Koning der Hellenen : 
de heer GEORGES DIOBOUNIOTIS, hoogleeraar 

aan de Universiteit te Athene ; 
Zijne l\fajesteit de Koning van Italie: 
Prins VAN 0ASTAGNETO CARACCIOLO, zaak

gelastigde van Italie te Brussel ; 
den heer FRAN90Is BERLINGIERI, advocaat,

hoogleeraar aan de Universiteit te Genna ; 
den heer FRA..-.,-901s MmELLI, raadslid in. 

het hof van appel te ·Napels; 
den heer CESAR Vi:v ANTE, gewoon hoogleeraar 

aan de Universiteit te Rome ; 
Zijne l\fajesteit __ de Keizer van Japan: 
Zijn~- Excellentie den heer K. NABESHIMA, 

Hoogstdeszelfs buitengewoon gezant en gevol
machtigd Minister bij Zijne Majesteit den·Ko
ning der · Belgen ; 

den heer Y OSHIYUKI IRIE, procureur en 
raad aan het ~Iinisterie van Justitie van 
Japan; 

den lieer TAKEYUKI ISHIKAWA, chef der 
afdeeling voor zeezaken aan de directie voor 
verkeerswegen van Japan; -

den heer M. MATSUDA, tweede secretaris
der Japansche legatie te Brussel; 

de President der Vereenigde Mexicaansche 
Staten: 

Zijne Excellentie den heer OLARTE, buiten
gewoon gezant en gevolmacl>tigd Minis~er der 

'·Vefeenigde' 'l\Iexicaansche Staten bij Zijne 
Majesteit den Koning· der Be]gen; 

den hber VICTOR ,MANUEL CASTILLO, advo
caat, lid van den Se;naat ; 

de Pr~sident der "R;epubliek' Nicaragua : ' 
den h~er L. VALLEZ, consul-generaal der .Re

publiek !Nicaragua te Brussel ; 
Zijne !Majesteit de Koning van Noorwegen: 
Z:ijne Excellentie den: heer d~, G. F. HAGERUP, 

Roogstqeszelfs buitengewoon gezant en gevol-
machtiga Minister bij Zijne Majesteit den 
Koning / der Belgen ; · - , 

den· heer CHRISTIAN THEODOR BoE, scheeps-
reeder; 

Hare·! Majesteit de Koningin- der Neder-
landen :! 

d_en h~er jhr P .. R. A. MELVILL '"AN CARNBEE, 
zaa;kgelastigde van Nederland te Brussel; 

den heer w. R. B. A. llfoLENORAAFF, hoog-
leeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht ; 

den heer mr. B. C. J. LODER, raadsheer in. 
den Hoogen Raad der Nederlanden te 's Gra
venhage; 

den heer mr. C. D. AssER jr,, advocaat te
Amsterdam; 

Zijne Majesteit- de Koning van Portugal en, 
der Algarven: 
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den hee·r ANTONIO DUARTE mi:· OLIVEIRA 
Bo.A.RES, Zaakgelastigde van Portugai te Brussel; 

Zijne Majesteit de Koning van Rumenie : 
Zijne Excellentie den heer DJUVARA, Hoogst

·deszelfs buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
Minister bij Zijne Majesteit den Koning der 
Belgen; 

Zijne Majesteit de Keizer van alle Ruslanden : 
den heer C. NABOKOFF, eerste secretaris der 

·Russische Ambassade te Washington; 
·. Zijne Majesteit den Koning van Zweden .: 

Zijnt Excellentie graaf J. J. A. EHRENSVARD, 
Hoogstdeszelfs buitenge,voon gezant ~n gevol
machtigd i\Iinister bij Zijne l\fajesteit den 
Koning der Belgen ; 

den heer EINAR LANGE, directeur der Zweed
sche. stoombootverzekeringspiaatschappij ; 

de President der Republiek Uruguay: 
Zijne· Excellentie den heer Lurs GARA.BELLI, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister 
der Republiek Uruguay bij Zijne llfajesteit 
-den Koning der Belgen, 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, zijn 
.overeengekomen als volgt : 

Art. 1. In geval van aanvaring tusschen 
zeeschepen of tusschen zeeschepen en v_aar
tnigen, welke de binnenwateren bevaren, wordt 
-de vergoeding, verschnldigd ter zake van scha-
-den toegebracht aan schepen en aan zaken of 
personen, die zich aan boord bevonden, geregeld 
-overeenkomstig de navolgende bepalingen, on
verschillig in welke wateren de aanvaring 
heeft plaats gehad. 

2. · Wamieer de aanvaring is toe _te schrijven 
aan. toeval, wanneer ze veroorzaakt is door 
.overir.acht, of wanneer twijfel rijst omtrent 
-de oorzaken der aanvaring, wordt de schade 
_gedragen door hen aan wie ze is opgekomen. 

Deze bepaling blijft toepasselijk ook in geval 
-de scbepen of een daarvan tijdens het ongeval 
voor anker liggen. 

3. Indien de aanvaring is veroorzaakt door 
-de schnld van een der schepen, komt de ver
goeding der schaden ten laste van het schip 
<lat de font heeft begaan. 

4. In geval van schnld van wederzijde is 
-de aansprakelijkheid van elk der schepen 
evenredig aan het gewicht, der wederzijds be
_gane fonten ; wanneer evenwel die verhonding 
nit de omstandigheden niet kan worden afge
Jeid, of wanneer de fonten tegen elkander 
.schijnen op te Tu'egen, wordt de aansprakelijk
heid gelijkE,lijk gedeeld. 

De schaden, toegebracht hetzij aan schepen, 
hetzij aan hnnne ladingen, hetzij aan bagage 
.of andere goederen der bemanningen, passagiers 

o"f . andere pe"rsonen die zich aan boord -be
vinden, worden in bovengemelde verbonding 
gedragen door de schepen welker · schuld ze 
_heeft veroorzaakt, · zonder hoofdelijkheid ten 
aanzien van derden. 

De schuldige schepen zijn hoofdelijk aanspra
kelijk ten aanzien van derden voor schaden, 
veroorzaakt door dood of verwonding, behon- · 
dens. recht van VE.rhaal voor dat hetwelk een 
grooter dee! betaald heeft dan het, overeen
komstig het eerste iid van <lit artik~l, dragen 
nioet. 

Aan de nationale wetgevingen wordt overge·
laten, voor wat dit verhaal betreft, de draag
wijdte en de gevolgen vast te stellen van de 
contractneele of wettelijke bepalingen die de 
aansprakelijkheid der reeders beperken ·ten 
aanzien van de zich aan boord bevindende 
personen. 

5. De in de voorgaande artikelen vastge
stelde aansprakelijkheid blijft bestaan · ingeval 
de aanvaring is ve.coorzaakt door de schuld 
van een loods, ook al is het gebruik van dezen. · 
verplicht. 

6. De rechtsvordering tot .vergoeding van 
schaden ten gevolge van aanvaring geleden is 
niet afhankelijk van eenig protest of eenige 
andere bijzondere formaliteit. 

Met betrekking tot aansprakelijkheid voor 
aanvaring bestaan geeil wettelijke vermoe
dens omtrent schuld. 

7. De rechtsvorderingen tot schadevergoe
ding verjaren in twee jaren, te rekenen van 
het voorval. 

De termijn voor het instellen der vorderingen 
tot verhaal, toegelaten. bij het derde lid van 
artikel 4, is een jaar. Deze verjaring loopt 
van den dag der betaling af. 

De gronden voor schorsing en stniting dezer 
verjaringen worden bepaald door de wet van 
het gerecht, voor hetwelk de vordering wordt 
aangebracht. 
, De hooge verdragsluitende paitijen be
houden zich het recht voor als opschortings
grond voor de hierboven gestelde termijnen 
in ·hare wetgevingen op te nemen het feit, dat 
op het schip welks schuld wordt beweerd, 
niet is kunnen worden beslag gelegd binnen de 
territoriale wateren van den Staat, in welken 
de eischer zijn woonplaats of den noofclzetel 
zijner onderneming heeft. 

8. Na eene aanvaring is de kapitein van, 
ieder der in aanvaring geweest zijnde schepen 
gehonden om, voor zooverre hij zulks kan ·doen 
zonder ernstig . gevaar voor _zijn schip, zijne 
bemanning en zijne passagiers, hulp • te ver-
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leenen aan het andere schip en deszelfs be
manning en passagiers. 

Hij is, evenzeer binnen de grenzen van het 
mogelijke, gehouden om aan het andere schip 
op te geven den naam van zijn eigen schip 
en· de haven waar het thuis· behoort, alsmede 
de plaatsen vanwaar het komt en waarheen 
·het gaat. 

De reeder is ter zake van de enkele over
treding der voorgaande bepalingen niet ver
antwoordelijk. 

9. De hooge verdragsluitende partijen, Welker 
wetgeving tegen overtredingen van het voor
gaand artikel geen straf bedreigt, verbinden 
zich om de maatregelen, noodig tot het straffen 
van zulke overtredingen, te nemen of aan hare 
wetgevende Iichamen voor te stellen. 

De hooge verdragsluitende partijen zullen 
zoodra mogelijk elkander mededeeling doen 

· van de wetten en reglementen, welke ter uit
voering van vorenstaand voorschrift in hare 
Staten reeds gemaakt mochten zijn of alsnog 
gemaakt mochten w'orden. 

10. Onder voorbehoud van wat later mocht 
worden overeengekomen, maken de bepalingen 
van dit verdrag geen inbreuk op de regelen 
omtrent de beperking der aansprakelijkheid 

· der reeders gelijk die thans in ieder land gelden, 
noch ook op de verplichtingen nit de vervoer
overeenkomst of welke andere overeenkomsten 
ook voortvloeiende. 

11. Dit verdrag is n_iet van toepassing op oor
logsschepen en op Staatsschepen -ivelke uitslui
tend voor den openbaren dienst zij'n bestemd. 

12. De bepalingen van dit verdrag zullen 
worden toegepast ten aanzien van alle belang
hebbenden, wanneer alle betrokken scbepen 
behooren tot Staten der hooge verdragsluitendA 
partijen en voorts in de andere door de nationale 
wetgevingen voorziene gevallen. 

Alles niettemin met dien verstande dat : 
1°. ten aanzien van belanghebbenden, die 

onderdanen zijn van een niet-verdragsluitenden 
Staat, de toepassing van gezegde bepalingen 
door iederen verdragsluitenden Staat afhan· 
kelijk kan warden gemaakt van de voorwaarde 
van wederkeerigheid ; 

2°. wanneer alle belan1,hebbenden onder
danen zijn van den Staat waartoe het betrokken 
gerecht behoort, de nationale wet en.niet het 
;verdrag toepasselijk is. · 

13. Dit verdrag is mede van toepassing op 
de vergoeding van schaden die, hetzij door. het 
uitvoeren of nalaten van een manoeuvre, 
het7ij door niet-naleving der reglementen, een 
schip heeft toeg·ebracht, zoowel aan een antler 
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schip als aan de zich aan board. daarvan be
vindende zaken of personen, zelfs dan als er 
geen aanvaring had plaats gevonden. 

14. Elke der hooge verdragsluitende par
tijen zal bevoegd zijn de bijeenkomst nit te_ 
lokken van eene nieuwe conferentie, na drie 
jaren, te rekenen van het in werking treden 
van dit verdrag, ten einde na te gaan welke 
verbeteringen · daarin zouden kunnen aang~- · 
brachtworden, en inzonderheid om zoo mogelijk 
de sfeer ·der toepasselijkheid er van nit te 
breiden. 

De Mogendheid, die van deze bevoegdheid 
gebruik zal willen maken, zal haar verlangen 
daartoe aan de andere Mogendheden kenbaar 
maken door bemiddeling van de Belgische 
regeering, welke zich verbindt de conferentie 
alsdan binnen zes maanden samen te roepen, 

15. De Staten, die dit verdrag niet hebben 
onderteekend, worden tot toetreding daartoe 
op hun verlangen toegelaten. Deze toetre
ding zal langs diplomatieken weg warden 
kenbaar gemaakt aan de Belgische regeering 
en door deze aan de regeeriPgen van de andere 
verdragsluitende partijen; zij zal van kracht 
zijn eene maand na de toezending der kennis
geving door de Belgische regeering gedaan. 

16. Dit verdrag zal worden bekrachtigd. 
Na af!oop van een termijn van ten hoogste 

een jaa1·, te rekenen van den dag der ondertee
kening van het verdrag, zal de Belgi5che regee
ring zich in ver binding stellen met de regee
ringen der hooge verdragsluitende partijen, 
die zich_ tot bekrachtiging hebben bereid ver
klaard, ten einde te doen beslissen of er aan
leiding is het verdrag in werking te stellen. 

De akten van bekrachtiging zullen in dat 
geval dadelijk te Brussel warden nedergelegd 
en eene maand na deze nederlegging zal het 
verdrag in werking treden: 

Het protocol zal nog gedurende een jaar open 
blijven ten behoeve · der Staten welke op de 
conferentie te Brussel vertegenwoordigd waren. 
Na dat tijdsverloop zullen deze slechts kunnen 
toetreden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 15. 

17. Ingeval de rnne of andere der hooge 
verdragsluitende partijen dit verdrag rnocht 
opzeggen, zal die opzegging eerst in werking 
treden een jaar na den dag waarop zij" aan de 
Belgische regeering zal zijn kenbaar gemaakt 
en het verdrag zal tusschen d_e andere verdrag
sluitende partijen van kracht blijyen. 

Additioneel artikel. 

In afwijking van het voorafgaande artikel 16 

10 
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is overeengekomen dat de bepaling van art. 5, 
hetwelk de _aansprakelijkheid vaststelt voor 
het geval dat de aanvaring is veroorzaakt door 
de schuld van een verplichten loods, eerst dan 
van· rechtswege kracht zal er!angen wanneer 
tusschen 9-e hooge verdragsluitende partijen 
overeenstemming zal zijn verkregen omtrent 
de beperking der aansprakelijkheid van reeders. 

Ter oorkonde waarvan -de gevolmachtigden 
der hooge verdragsluitende partijen dit verdrag 
hebben onderteekend en van hunne zegels 
voorzien. 

Gedaan te ·Brussel in een enkel exemplaar, 
den 23sten September 1910. 
V oor Diiitschland : 

(get.) KRACKER VON SCHWARTZENFELDT. 

Dr. G. STRUCKMANN. 

Voor de Argentijnsche Republiek : 
(get.) ALBERTO BLANCAS. 

Voor Oostenrijk en voor Hongarije: 
(get.) S. CLARY ET ALDRINGEN. 

Voor Oostemijk : 
(get.) STEPHEN \Vomrs. 

Vooi· Hongarije: 
(get.) DR. FRAN<,OIS DE NAGY. 

V oor Belgie : 
(get.) A. BEERNAERT •. 

CAPELLE. 

CH. LEJEUNE. 

Lours FRANCK. 

PAUL SEGERS. 

Voor de Vei·eenigde Staten van Brazilie : 
(get.) RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD 

Voor Chili: 
(get.) F. PUGA-BORNE. 

V oor de Republiek Cuba : 
(get.) Dr. F. ZAYAS. 

V oor Denemai·ken : 

. MENEZES. 

(get.) W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

HERMAN HALKIER. 

Voor Spanje : 
(get.) ARTURO DE BAGUER. 

JUAN SPOTTORNO. 

RAMON SANCHEZ DE OCANA. 

FAUSTINO A. DEL 'MANZANO. 

Voor de Vereenigde Staten van Amerika: 
(get.) WALTER 0. NOYES. 

CHARLES 0. BURLINGHAM. 

A. J. MONTAGUE. 

EDWIN w. SllIITH. 

Voor Frankrijk : 
(get.) BEAU. 

,, CH. LYON-CAE:lf •. 

Voor Groot-Britannie : . 
(get.) ARTHUR H. HARDINGE. 

(get.) W. PICKFORD. 

LESLIE SCOTT. 

HUGH GODLEY. 

V oor Griekenland : 
(get.) G. DroBOUNIOTIS. 

V oor Italie : 
(get.) PRINCE DE 0ASTAGNETO. 

FRANCESCO BERLINGIERI. 

FRANCESCO M. MIRELLI. 

Prof. CESAR VrvANTE. 

Voor Japan: 
(get.) K. NABESHDIA. 

Y. !RIB:. 
T. ISHIKAWA. 

M. MATSUDA. 

V oor de Vereenigde 111 e;x;icaansche Staten : 
(get.) ENRIQUE OLARTE. 

VICTOR ilfANUEL CASTILLO. 

Voor Nicaragua: 
(get.) LEON VALLEZ. 

V oor N oorwegen : 
(get.) HAGERUP. 

OHR. TH. BOE. 

V oor N ederland : 
(get.) P. R. A. MELVILL VAN 0ARNBEE. 

ilfoLENGRAAFF. 

LODER. 

C. D. ASSER. 

Voor Portugal : 
(get.) A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

V oor Rumenie : 
(get.) T. G. DJUVARA. 

V oor Rusland : 
(get.) C. NABOKOFF. 

V oor Zweden : 
(get.) ALBERT EHRENSVARD. 

EINAR LANGE. 

Voor Uruguay: 
(get.) Lurs GARABELLI. 

VERTALING VAN HET PROTOCOL VAN .. 

ONDERTEEKENING. 

Bij het overgaan tot onderteekening der 
op heden gesloten verdragen tot het vaststellen 
van eenige eenvormige regelen betreffende 
aanvaring en hulp en berging, is· door de onder
geteekenden, gevolmachtigden, het navolgende 
overeengekomen : 

De bepalingen van gezegde verdragen zullen 
onder voorbehoud als hierna vermeld, toepas
selijk zijn op de kolonien en bezittingen der 
verdragsluitende Mogendheden. 

I. De Duit~che Regeering verklaart zfoh 
hare besluiten ten aanzien van hare kolonien 
voor te behouden. Ten aanzien van ieder 
dezer afzonderlijk behoudt zij zich het recht 
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voor tot de verdragen toe te trederi en ze op 
te zeggen. 

II. De Deensche Regeering verklaart ten 
aanzien van IJ sland en de Deensche kolonien 
of bezittingen, ieder afzonderlijk; zich het recht 
voor te behouden tot de gezegde verdragen 
toe te treden en ze op te. zeggen. 

III. De Regeering der Vereenigde Staten 
van Amerika verklaart zich het recht voor 
te behouden om voor de eilandl:>ezittingen der 
Vereenigde Staten van Amerika tot gezegde 
verdragen toe te treden ·en deze op te zeggen. 

IV. De Regeering van Zijne Britsche Majes
teit verklaart zich het recht voor te behouden 
om tot gezegde verdragen toe te treden en deze 
op te zeggen voor alle de kolonien, protecto
raten en Britsche bezittingen, ieder af~on. 
derlijk, zoomede voor het eiland Cyprus. · 

V. De Italiaansche Regeeiing behoudt zich 
voor later tot de verdragen voor de Italiaansche 
onderhoorigheden en kolonien toe te _treden. 

VI. De .Nededandsche Regeering behoudt 
zich het recht voor later voor de Nederlandsche 
kolonien en bezittingen tot de verdragen toe 
te treden. 

VII. De Portugeesche Regeering verklaart 
zich het recht voor te behouden om later 
voor de Portugeesche kolonien tot de verdragen 
toe te treden. 

Van deze toetredingen kan warden kennis 
gegeven hetzij door eerie alr,emeene verklarin«, 
welke alle ·kolonien en bezittingen om~a;, 
hetzij door bijzondere verklaringen.- Voor 
toetredingen en opzeggingen zal in voorkomend 
geval de vorm warden gevolgd, welke in de 
beide verdragen van heden is aangegeven. 
Alles niettemin met dien verstande, dat die 
toetredingen evenzeer kunnen warden · opge
nomen in het proces0 verbaal -van nederlegging 
dei- akten van bekrachtiging. 

Ter oorkond·e waarvan de ondn'geteekenden, 
gevolmachtigden; dit Protocol hebben opge
nfaakt,- hetwelk dezelfde kracht en waarde zal 
hebben als waren de bepalingen er van opge
nom:en in· den ·tekst zelven der verdragen op 
welke het betrekking heeft. 

Gedaan te Brussel in een enkel exemplaar 
op den 23sten September 1910. 

V oor Duitscluand : 
(get.) KRACKER VON ScHWARTZENFELDT. 

Dr. G. STRUCKMANN. 

Voor de Argentijnsche Republiek: 
(get.) ALBERTO BLANCAS. 

Voor Oostenrijk en voor H ongarije : 
(get.) S. CLARY ET ALDRINGEN. 

Voor Oostenrijk : 
(get.) STEPHEN WORMS. 

Voor Hongarije: 
(get.) Dr. FRANyOIS DE NAGY. 

Voor· Belgie : 
(get.) A. BEERNAERT. 

C.APELLE. 

CH. LEJEUNE. 

LOUIS FRANCK. 

PAUL SEGERS. 

V oar de V ereenigde Staten van Brazilie : 
(get.) RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD 

MENEZES. 

Voor Chili: 
(get.) ;F. PUGA,.BORNE. 

Voor ·de Republiek·:Cuba: 
· (get.) Dr. F. ZAYAS. 

Voor Denemarken : 
(get.) W. GREVENKOP C.ASTENSKIOLD. 

HERll!A:N HALKIER; 

Voor Spanje : 
(get.) ARTURO DE BAGUER. 

JUAN SPOTTORNO. 

RAMON SANCHEZ DE OCANA. 

FAUSTINO A. DEL. MANZANO. 

V oar de Vereenigde Staten van, A merika : 
(get.) WALTER C. NOYES. 

CHARLES C. BURLINGHAM. 

A. ,J. MONTAGUE. 

ED\~IN W. SMITH. 

V oor Frankrijk : 
(get.) BEAU. 

CH. LYON-CAEN. -

Voor Groot-Britannie : 
(get.) ARTHUR H. HARDINGE. 

W. PICKFORD. 

LESLIE ScoTT. 

HUGH GODLEY. 

V 001· Griekenland : 
(get.) G. DIOBOUNIOTIS. 

Voor ·Italie: 
(get.) PRINCE DE CASTAGNETO. 

FRANCESCO BERLINGIERI. 

FRANCESCO M. MIBELLI. 

Prof. CJlsAR VIVANTE. 

Voor· Japan: 
(get.) K. NABESHIMA. 

Y. IRIE. 

T. ISHIKAWA. 

M. MATSUDA. 

V oor de Vereenigde 111 e~icaansche State_n : 
(get.) ENRIQUE OLARTE. 

VICTOR MANUEL CASTILLO. 

Voor Nicaragua: 
(get.) LJ!ON VALLEZ. 

10* 
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V oor N oorwegen : 
(get.) HAGERUP. 

OHR. TH. BOE. 
V oor N ederland : 

(get.) .P. R. A. MELYILL VAN 0ARNBEE. 

MOLENGRAAFF. 

LODER. 

C. D. AssER. 
V oor P ortitgal : 

(get.) A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

V oor Rumenie : 
(get.) T. G. DJuvARA. 

V oor Rusland : 
(get.) 0. NABOKOFF. 

V oor Zweden : 
(get.) ALBERT EHRENSVARD. 

EINAR LANGE. 

V oor U riiguau : 
(get.) Lurs GARABELLI. 

VERTALING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN 

NEDERLEGGING DER AKTEN VAN BEKRACHTIGING. 

Aangezien de akten van bekrachtiging nopens 
het internationaal verdrag tot het vaststellen 
van eenige . eenvormige regelen betreffende 
aanvaring, geteekend te Brussel den 23sten 
September 1910, met bijbehoorend protocol van 
onderteekening, volgens de bepaling van arti-
kel 16 van het verdrag, te Brussel moeten 
worden neergelegd, is te dien einde dit proces
verbaal opgemaakt aan het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken van Belgie. 

Den lsten Februari 1913 zijn ter neder
legging aangeboden : 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den Keizer van Duitschland, Koning 
van Pruisen. 

(get.:) V. FLOTOW. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den Keizer van Oostenrijk, Koning 
van Bohemen, enz., en Apostolisch Koning van 
Hongarije. 

(get.:) S. CLARY ET ALDRINGEN. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
llfajesteit den Koning der Belgen. 

(get.:) J. DAVIGNON. 

De akten van bekracihtiging van den Presi
dent der Fransche Republiek. 

(get.:) A. KLOBUKOWSKI. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk _;an Groot-Britannie en Ierland en 
der Britsche ()verzeesche bezittingen, Keizer 
van Indie. 

(get.:) F. H. VILLIERS. 

De akten van bekrachtiging van· den Presi
dent der Vereenigde l\fe:,,.icaansche Staten. 

(get.:) F. GAllIB0A. 

De akten van· bekrachtiging van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden. 

(get.:) 0. D. VA...-,, DER STAAL VAN PIERSHIL. 

De akten van bekrachtiging- van Zijne 
Majesteit den Koning van Rumenie. 

(get.:) G. l\L MrTILINEU. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
l\fajesteit den Keizer aller Russen. 

(get.:) KOUDACHEFF. 

De termijn van eene maand, bij artikel 16 
van het verdrag voor de inwerkingtreding 
daarvan vastgesteld, z_al den lsten Februari 
1913 aanvangen. 

Overeenkomstig de bepalingen van voorzegd 
artikel zullen de Staten, die het verdag hebben 
geteekend en die hunne akten van bekrachtiging 
niet op 1 Februari 1913 hebben kunnen doen 
nederleggen, nog gedurende een jaar, te rekenen 
van laatstgenoemden datum, de bevoegdheid 
behouden om daartoe over te gaan. 

Brussel, 1 Februari 1913. 
De 1li inister van Biiitenland8che Zaken van Belgie: 

(get.:) J. DAVIGNON. 

Bij de nederlegging der akten van bekrach
tiging van Zijne Majesteit den Keizer van 
Duitschland, Koning van Pruisen, heeft de 
Duitsche Regeering verklaard tot de verdragen 
toe te treden voor al Hare Kolonien, onder 
voorbehoud de bepalingen daarvan niet te 
zullen toepassen op inlanders en daarmede 
gelijkgestelden. 

Bij de nederlegging der akten van bekrach
tiging van Zijne Britsche l\fajesteit nopens de 
internationale zeerecht-verdragen, geteekend 
te Brussel den 23sten September 1910, ver
klaart de Gezant van Zijne Britsche Majesteit 
te Brussel, dat, overeenkomstig de bepalingen 
van het Protocol van onderteekening van 
denzelfden datum, de Regeering van Zijne 
Britsche llfajesteit toetreeclt tot de verdragen 
voor de volgende Britsche Kolonien en bezit
tingen in het buitenland·: 

Indie; 
Bahama-eilanden ; 
Barbados; 
Bermuda-eilanden ; 
Britsch-Guyana ; 
Britsch-Honduras ; 
Ceylon; 
Falkland-eilanden en onderhoorigheden ; 
Fidji-eilanden ; 
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Gambia; 
Gibraltar; 
Goudkust; 
Grenade·; 
Hongkong; 
Jamaica, met inbegrip van de Turks- en 

Caicos-eilanden en de Cayman-eilanden ; 
Eiland en oiider den wind : Antigua, Dominica, 

Montserrat, Sint-Christopher en Nevis, Maag
den-eilanden ; 

Malta; 
Mauritius; 
Norfolk-eilanden; 
Britsch-Nieuw-Guinea ; 
Sint-Helena ; 
Sint-Lucia ; 
Sint-Vincent; 
de Seychellen ; 
Sierra Leone ; 
Zuid-Nigerie, met inbegrip van het Pro

tectoraat; 
Straits Settlements, met inbegrip van 

Labuan; 
Trinidad en Tobago. 
De Regeering van Zijne Britsche .l\fajesteit 

t,reedt eveneens tot gezegde verdragen toe 
voor het, eiland Cyprus, voor. de gefedereerde 
llfaleische Staten van Perak, Selangor, Negri
Sembilan en Pahang, voor de volgei:tde Britsche 
Protectoraten : · 

Protectoraat van Oost-Afrika ; 
Protectoraat van de Gilbert en Ellis-eilanden ; 
Protectoraat van de Salomon-eilanden·; 
Protectoraat van Somaliland, 
en voor Wei-hai-Wei. 

(get.:) F. H. VILLIERS. 

21 Februari 1913. BESLUIT, houdende bekend
making in het Staatsblad van het op 23 Sep
tember 1910 te Brussel gesloten verdrag tot 
het vaststellen van eenige eenvormige rege
len betreffende hulp en berging, -met bijbe-· 
hoorend protocol van onderteekening. S. 75. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 23 September 1910 te Brussel 
gesloten verdrag tot het vaststellen.van eenige 
eenvormige regelen betreffende hulp en ber
ging, met bijbehoorend protocol van c;mder
teekening, welk verdrag en protocol zijn goed
gekeurd bij de wet van 11 ·Januari 1913 (Staats; 
blad n°. 27) en waarvan een afdruk met verta
ling bij dit besluit is gevoegd ; 

Gezien mede het proces-verbaal van neder
legging der akten van bekrachtiging, van 
den lsten Februari 1913, waarvan everi.eens 

een afdruk met vertaling bij · dit besluit is
gevoegd; 

Overwegende, dat ·. oor - N ederland en de 
andere Staten, die aan deze nederlegging hebben 
deelgenomen, het verdrag, ingevolge artikel 18, 
3de lid, in werking zal treden op l Maart 1913; 

Op de voordracht van O:Uzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 19 Februari · 1913, 
n°. 2700, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking in het Staatsblad te bevelen 

van voorzegp. verdrag, met bijbehoorend pro-. 
tocol van onderteekening en van het proces
ver baal van nederlegging der aktei:t van be
krachtiging, alsmede van de vertalingen van 
die stukken. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van· Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 2lsten Februari 1913. 
(get.) WILHELM IN A. 
De· 111 inister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R_ DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. 28 Febr. llll3.) 

VERTALING van he"t ·verdrag tot het 
vaststellen van eenige eerivormige regelen 
betreff ende hulp ·en· berging. 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duitsche 
Rijk; de ,President van de, Argentijnsche 
Republiek ; · Zijne llfajesteit de Keizer van 
Oostenrijk, Koning van Bohemen, enz. en 
Apostolisch Koning van Hongarije, voor 
Oostenrijk en voor Hongarije ; Zijne -Maj_esteit 
de Koning· der Belgen; de President der Ver, 
eenigde Staten van Brazille; de_ President der 
Republiek Chili; de President- der Republiek 
Cuba;; Zijne llfajesteit .de Koning van Dene
marken ; Zijne Majesteit de Koning van 
Spanje; de President der Vereenigde Staten 
van Amerika ; de President der Fransche Re
publiek ; Zijne Majesteit . de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britanniii 
en Ierland en der Britsche overzeesche bezit
tingen, Keizer van Indie; Zijne l\fajesteit de 
Koning der Hellenen ; Zijne Majesteit de Ko
ning -van Italie ; Zijne Majesteia de Keizer van 
Japan; de_" President der Vereenigde Mexi
caansche Staten; de President der Republiek 
Nicaragua,; Zijne llfajesteit de Koning van 
Noorwegen; Hare llfajesteit de Koningin der 
N ederianden ; · Zijne llfajesteit de Koning van 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 



I, 
I 

1913 21 FEB RU AR I, 150 

_Portugal en der Algarven _: Zijne Majesteit de 
Koning van Rumenie ; Zijne Majesteit de 
Keizer van alle Ruslanden ·; Zijne Majesteit 
de Koning van Zweoen; de President ·der Re
publiek ·Uruguay, 

;_ het· nut erkennende om in gemeen · overleg 
eenige eenvormige regelen betreffende hulp 
en berging vast te stellen, hebben besloten 
te dien einde een verdrag te sluiten en hebben 
tot Hunne g·evolmachtigden benoemd, te weten : 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, Ko
ning van Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk: 
- den heer KRACKER VON ScHw ARTZENFELDT, 

zaakgelastigde van Duitschland te Brussel ; 
den ·heer dr. STRUCKMANN, geheim Opper

Regeeringsraad,_ verslaggevend Raad bij het 
Keizerlijk Departement van Justitie; 

de President der Argentijnsche Republiek: 
Zijne Excellentie den heer A. BLANCAS, bui

tengewoon gezant en gevolmachtigd Minister 
der Argentijnsche Republiek bij Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen ; 

Zijne Majesteit · de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz. en Apostolisch 
Koning van Hongarije : 

voor Oostenrijk en voor Hongarije : 
Zijne Excellentie graaf VON . CLARY UND 

ALDRINGEN, Hoogstdeszelfs buitengewooii ge
zant en gevolmachtigd Minister bij Zijne Ma -
jesteit den Koning der Belgen; 

voor Oostenrijk : 
den heer dr. STEPHEN Womrs, afdeelingsraad 

bij het Keizerlijk Koninklijk Oostenrijksch 
Ministerie van Handel ; 

voor Hongarije : 
deri he'er dr. FRANZ VON NAGY, oud-secretaris 

van Staat, gewoon hoogleeraar aan de Konink· 
lijke · Universiteit te Budapest, lid der Hon
gaarsche Kamer van Afgevaardigden ; 

Zijne Majesteit- de Koning der Belgen : 
den heer BEERNAERT, Minister van Staat, 

voorzitter van het Internationaal Maritiem 
Comite; 
· den heer CAPELLE, buitengewoon gezant en 

gevolmachtigd Minister, directeur-generaal van 
den handel en der consulaten bij het Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken ; 

den heer CH. LE JEUNE, ondervoorzitter 
van het Internationaal l\faritiem Comite ; 

den heer Lours FRANCK, lid der Kamer van 
Volksvertegenwoordigers , secretaris-generaal 
van het Internationaal l\faritiem Comite ; 

ilen heer P. SEGERS, lid der Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ; 

de President der Vereenigde Staten van 
Brazilie: 

den heer dr, RODRIGO OCTAVIO •DE LANG
GAARD MENEZES, hoogleeraar aan de vrije 
faculteit voor juridische en ·sociale -wetenschap
pen ·te Rio de Janeiro, lid der Braziliaansche 
Academie; 

de President der Chileensche Republiek: 
Zijne Excellentie den.heer F. PUGA-BORNE, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister 
der Chileensche Republiek bij Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen ; 

de President der Cubaansche Republiek: 
den heer FRANCISCO ZAYAS y ALFONSO, 

Minister-Resident der Cubaansche· Republiek 
te Brussel; 
,, 'Zijne Majesteit de Koning van Denemarken ·: 

den heer w. DE GREVENKOP CASTENSKI0LD, 
Minister-Resident van Denemarken te ·Brussel ; 

den heer HERMAN BARCLAY HALKIER, ad
vocaat bij het Opperste Gerechtshof van Dene
marken; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje : 
Zijne Excellentie deµ heer DE BAGUER Y 

CORSI, Hoogstdeszelfs buitengewoon gezant 
en gevolmachtigd Minister bij Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen ; 

Don JuAN SPOTTORNO, Auditeur-Generaal 
der Koninklijke Marine ; 

· Don RAllION· SANCHEZ OCANA, afdeelingschef 
bij het Ministerie van Justitie, oud-,aadsheer 
in een territoriaal gerechtshof ; · 

Den FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO, 
hoogleeraar aan de Centrale UniverEiteit te 
Madrid; 

de President der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den heer WALTER C. NOYES, rechter bij het 
ommegaand Hof der- Vereenigde Staten te 
New-York; 

den heer CHARLES C. BURLINGHAM, advocaat 
te New-York; 

den heer A. J. l\foNTAGUE, oud-Gouverneur 
van den Staat Virginia; 

den heer EDWIN W. SMITH,• advocaat te 
Pittsburg; 

de President der Fransche Republiek : 
Zijne Excellentie den heer BEAU, buitenge

woon gezant en gevolmachtigd Minister der 
Fransche Republiek bij Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen ; 

clen heer LYON-CAEN, lid van het Instituut, 
hoogleeraar aan de Faculteit der rechtsgeleerd
heid te Parijs en aan de School voor. politieke 
wetenschappen, Voorzitter der Fransche Ver
eeniging voor Zeerecht.; 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
· Koninkrijli; van Groot-Britannie en Ierland en 
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der -Britsche Overzeesche Bezittingen, Keizer 
van Indie: 

· Zijne Excellentie Sir ARTHUR HARDINGE, 
K. C. B., K. C. M. G., Hoogstdeszelfs buiten
gewoon gezant en gevolmachtigd Minister bij 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen ; 

the Hon hie Sir- WILLIAM PICKFORD, rechter 
in het Hooge Gerechtshof te Londen ; 

den heer LESLIE ScoTT, Raad,.des Konings, 
te Londen; 

t-he Honble HUGH GODLEY, advocaat te 
Londen; 

· Zijne Majesteit de Koning der -Hellenen :· 
de heer GEORGES DIOBOUNIOTI_s, hoogleeraar 

aan de Universiteit te Athene ; 
Zijne l\fajesteit de Koning van Italie: 
Prins 'VAN CASTAGNETO CARACCIOLO, zaak

gelastigde van Italie te Brussel; 
den heer FRANyOIS BERLINGIERI, advocaat, 

hoogleeraar aan de Universiteit te Genna ; 
--- den heer FRAN9ors MIRELLI, raadslid il_l 
het ho£ van appel te Napels; 

-den heer CJ!sAR VrvANTE, gewoon hoogleeraar 
aan de Universiteit te Rome ; 
_ Z~ne Majesteit de Keizer van Japan: 

Zijne Excellentie den heer K. NABESHIMA, 
Hoogstdeszelfs buiteng~woon gezant. en gevol
machtigd Minister, bij Zijne Majesteit den Ko
ning der Belgen ;:-

den heer YosHIYUKI IRIE, procureur en 
raad aan bet Ministerie van Justitie van Japan; 

den heer TAKEYUKI ISHIKAWA, chef der 
afdeeling voor zeezaken aan de directie voor 
verkeerswegen van Japan; 

den heer M. MATSUDA, tweede secretaris 
der Japansche legatie te Brussel·; 

de President der Vereenigde Mexicaansche 
Staten: 

Zijne Excellentie den heer OLARTE, buiten
gewoon gezant en gevolmachtigd Minister der 
Vereenigde Mexicaansche Staten bij Zijne 
l\fajesteit den Koning der Belgen ; 

den heer VICTOR MANUEL CASTILLO, advo
caat, lid van den Senaat ; 

de President der Republiek Nicaragua : 
den heer L. VALLEZ, consul-generaal dElr Re

publiek Nicaragua te Brussel;· 
Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen: 
Zijne Excellentie den beer dr. G; F. HAGERUP, 

Hoogstdeszelfs buitengewoon gez_ant en gevol
machtigd Minister bij Zijne l\fajesteit den 
Koning der Belgen ; 

den heer CHRISTIAN TREODOR BoE, scheeps
reeder; 

Hare Majesteit - de Koningin der. Neder
landen: 

den heer jhr. P.R. A. MELVILLVAN CARNBEE, 
zaakgelastigde van Nederland te Brussel; , 

den heer- mr. W. L. P.A. MoLENGRAAFF, 
hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht; 

den heer mr. B. C. J. LODER, raadsheer in 
den Hoogen Raad der N_ederlarn;len te 's Gra
venhage; 

den heer mr. C. D. AssER jr., advoca:1t te 
Amsterdam; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven : , 

den heer ANTONIO DUARTE DE OL!VEIRA 
SOARES, Zaakgelastigde van Portugal te Brussel; 

Zijne Majesteit de Koning van Rumeni~: 
Zijne Excellentie den heer DJUVARA, Hoogst

deszelfs buitengewoon gezant en ·gevolmachtigd 
Minister bij· Z1jne l\fajesteit den Koning der 
Belgen; 

Zijne Majesteit de ,Keizer van alle Ruslanden ; 
den heer C. NABOKOFF, eerste secretaris der 

Russische Ambassade te W~shington; ·, 
Zijne l\fajesteit den Koning van Zweden : 
Zijrie Excellentie graaf J. J. A. EHRENSVARD, 

Hoogstdeszelfs buitengewoon gezant en gevol
machtigd Minister bij Zijne l\fajesteit den 
Koning der Belgen ; 

den heer EINAR LANGE, directeur der Zwee_d-. 
scbe stoombootverzekerings-maatschappij ; 

de President· der Republiek Uruguay : 
Zijne Excellentie den heer Lurs GARABELLI, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd llifinister 
der Republiek Uruguay bij _Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen,• 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, zijn 
overeengekomen als volgt : 

Art. 1. Hulp en berging van in gevaar 
verkeerende zeeschepen, van zich aan boord 
daarvan bevindende zaken, van vracht en 
passagegelden, evenals diensten van denzelfden 
aard bewezen tusschen zeeschepen en vaar
tuigen, welke de binnenwateren bevaren, .zijn 
onderworpen aan de navolgende bepalingen, 
zondei' dat tusschen die twee soorten van 
diensten onderscheid wordt gemaakt en on
verschillig in welke wateren ze zijn bewezen-. 

2. Iedere daad van hulp of berging, welke 
met gunstigen uitslag is bekroond, geeft,recht 
op . een billijk loon. 

,Geen loon is verschuldigd als de verleendc 
hulp zonder gunstigen uitslag is gebleven. 

In geen geval vermag de te betalen som 
de waarde der geredde zaken te overtreffen. 

3. Personen, die aan de hulpverleening 
hebben deelgenomen ondanks het uitdrukkelijk 
en redelijk verbod van de zijde van het geholpen 
scbip, hebb~n geen recht op eenig loon. 
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4. De sleepbo_ot- heeft geen recht op loon 
voor· hulp of · berging van het door haar- ge
sleepte schip of deszelfs lading, dan wanneer 
zij buitengewone diensten heeft bewezen welke 
niet kunnen worden beschouwd als uitvoering 
van de sleepovereenkomst. 

5. Ook dan wanneer hulp of berging heeft 
plaats gehad tusschen schepen, aan denzelfden 
reeder toebehoorende, is loo_n verschuldigd. 

6. Het bedrag van liet loon wordt vast
gesteld door de overeenkomst der partijen en 
bij gebreke daa:rvan door den rechter. 

Hetzelfde geldt van de verhoudi~g waarin 
het loon tusschen de helpers moet worden 
verdeeld. 

De verdeeling tusscheri den reeder, den 
kapitein en de andere personen die in dienst
betrekking staan tot elk der schepen die aan 
de hulp deelnamen, wordt guegeld door de 
nationale wet· van elk dier scbepen. 

7. Elke overeenkomst betreffende hulp en 
berging aangegaan tijdens en onder den invloed 
van liet gevaar, · kan ten verzoeke van eene 
·der partijen door den rechter worden vernie
tigd of gewijzigd, wanneer deze van oordeel is 
dat de overeengekomen voorwaarden niet 
billijk zijn. 

In alle gevallen waarin bewezen is dat de 
toestemming van eene der partijen door bedrog 
of ve_rzwijging waardeloos is · gemaakt · of 
waarin_ het lo"on in buitengewone mate naar 
den eenen of den anderen kant ·bU:iten verhou' 
ding staat tot den bewezen dienst, kan ten 
verzoeke der belanghebbende partij de over
eenkomst door den_ rechter worden vernietigd 
of gewijzigd. -

8. De rechter stelt bet loon vast naar om
standigheden, daar bij . tot· grondslag nemende : 

a.- in de eerste plaats den verkregen uitslag, 
de· moeite en de verdienste van hen die de hulp 
hebben verleerid, het gevaar waarin hebben 
verkeerd het geholpen schip, zijne passagiers 
en zijne bemanrung, zijne lading, de helpers 
en het helpende schip, den gebruikten tijd, de 
gemaakte kosten en geleden schaden, alsinede 
het risico van aansprakelijkheid en andere door 
de b"elpers geloopen, de waarae van bet door 
hen aan gevaar blootgestelde·materieel, waarbij 
in voorkomend geval rekerung moet worden 
gehouden met - de bijzondere uitrusting tot 
hulp van het helpende sc1'ip ; 

b. -in de tweede plaats d€ waarde der geredde 
zaken. · 

Dezelfde l;iepalingen zijn van toepassing op 
de verdeeling voorzien bij artikel 6, tweede. lid. 

De rechter kan het loon vermindenin of 

ontzeggen, wanneer blijkt dat de helpers door 
hunne schuld de berging of buip hebbe:n 
noodig gemaakt, of dat zij zich Jiebben schuldig 
gei:naakt aan diefstal, heling of andere be-
driegelijke handelinge_n. · 

9. Geen loon is verschuldigd door geredde 
personen. Door deze bepaling wordt echter 
geen inbreuk gemaakt op de voorschriften 
te dezen aanzien door de nationale wetten 
gemaakt. 

· Zij die menschenlevens hebben gered ter 
gelegenheid van de ramp, die tot barging of 
.~:mlp aanleiding- gaf, zijn gerechtigd tot een 
billijk dee] van het loon dat aan de helpers
bergers van het schip, lading en toebehooren 
wordt toegekend. 

10. De rechtsvordering tot betaling van 
hulp- en bergloon verjaart in twee jaren, te 
rekenen van -den dag W'aarop de werkzaam
hedilll der hulp of berging zijn geeindigd. 

De gronden voor schorsing en stuiting dezer 
verjaring worden bepaald door_ de wet van 
het gerecht voor hetwelk de· vordering wordt 
aangebracht. 

De hooge verdragsluitende partijen behouden 
zich het recht voor, als opschortingsgrond voor 
den bierboven vastgestelden termijn in hare 
wetgevingen op te nemen het feit dat op het 
geborgen of geholpen schip niet is kunnen wor
den beslag gelegd binnen de territoriale wateren 
van den Staat in welken de eischer zijne woon
plaats of den hoofdzetel zijner onde~neming 
heeft. 

11 . . Ieder kapitein is gehouden, voor zoo
verre hij zulks kan doen :fonder ernstig gevaar 
voor zijn_ schip, zijne bemanning en zij1ie pas
sagiers hulp te verleenen aan alle personen, 
zelfs vijandelijke, welke. hij in zee aantreft 
in levensgevaar. 
- De reeder is niet verantwoordelijk voor 
overtredingen van vorenstaand voorschdft. 

12. De hooge verdragsluitende partijen wel
ker wetgeving tegen overtreding van het voor
gaand artikel geen :straf bedreig.t, verbinden 
zich om de maatregeleri, noodig tot het straffen 
van zoodanige overtreding, te nemen of aan 
hare wetgevende Iichamen voor te stellen. 

De hooge verdragsluitende partijen zullen 
zoodra mogelijk elkander mededeeling doen 
van·de wetten of reglementen, welke ter uit
voering van vorenstaand voorschrift in hare · 
Staten reeds gemaakt mochten zijn of alsnog 
gemaakt mochten worden. 

13. Dit· verdrag doet geen afbreuk aan de 
bepalingen der nationale'-wetgevingen of -inter
nationale verdragen betreffende de regeling 
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van hulp en berging, door de overheid of onder 
haar toezicht verricht, en in het bijzonder be
treffende berging van visehtuig. 

14 . . Dit verdrag is niet van toepassing op 
oorlogsschepen en op Staatsschepen, welke 
uitsluitend voor den openbaren dienst zijn 
bestemd. 

15. De bepalingen van dit verdrag zullen 
worden toegepast ten aanzien van alle belang
hebbenden, wanneer hetzij .het helpend of ber
gend schip, hetzij het geholpen · of geborgen 
schip, behoort tot eenen Staat van eene der 
hooge verdragsluitende partijen, gelijk ook in 
de andere door de. nationale wetten voorziene 
gevalleri. . 

Alles niettemin met dien verstandc dat : 
1°. ten aanzien van belanghebbenden, die 

onderdanen zijn van een niet-verdragsluitenden 
Staat, de toepassing van gezegde bepalingen 
door iederen verdragsluitenden Staat afhan
kelijk kan worden gemaakt van de. voorwaarde 
van wederkeerigheid ; • 

2°. wanneer alle belanghebbenden onderda-· 
nen zijn van den Staat waartoe het betrokken 
gerecht behoort, de nationale wet en niet het 
verdrag toepasselijk is ; 
· 3°. onverminderd .verder strekkende · be
palingen der nationale . wetten, artikel 11 niet 
toepasselijk -is dan wanneer de schepen be
hooren tot de Staten der hooge verd.ragslui
tende partijen. 

16. Elke der hooge verdragsluitende par
tijen zal bev'oegd zijn de bijeenkomst uit te 
Iokken van eene nieuwe conferentie, na drie 
jaren, te rekenen · van .het in werking treden 
van dit verdrag, ten einde na te ·gaan welke 
verbeteringen daarin zouden kunnen aange
bracht worden en inzonderheid om zoo mogelijk 
de sfeer der toepasselijkheid ervan uit te 
breiden. 

De Mogendheid, die van deze bevoegdheid 
gebruik zal willen maken, zal haar :verlangen 
daartoe aan de. andere Mogendheden kenbaar 
maken door bemiddeling van de Belgische 
Regeering, welke zich vetbindt. de conferentie 
alsdan binnen zes maanden samen te roc-pen. 

17. De Staten die dit verdrag niet hebben 
onderteekend, worden tot toetreding daartoe 
op hun verlangen toegelaten. Deze toetre
ding zal -langs diplomatieken weg worden 
kenbaar gemaakt aan de. Belgische Regeering 
en door deze aan -de Regeeringen van de and, re 
verdragsluitende partijen; zij zal .van kracht 
zijn eene maand na de· toezending der kennis
geving door de .Belgiscbe Regeering gedaan. 

18. Dit verdrag zal worde 1 bekrachtigd. 

Na afloop van een termijn van ten hoogste 
een jaar, te rekenen van den dag der onder
teekening van het verdrag, zal de Belgische 
Regeering zich in verbinding stellen met de 
Regeeringen der · hooge · verdragsluitende par
tijen, die zich tot bekrachtiging hebben bereid 
verklaard, ten einde te doen beslissen of 
er aanleiding is het verdrag in Werking te 
stellen. 

De akten van- bekrachtiging zullen in dat 
geval dadelijk te Brussel ,,orden nedergelegd 
en eene maand na deze nederlegging zal het 
verdrag in Werking treden. . 

Het protocol zal nog ~edurende een jaar·:.:: 
open blijven ten behoeve der Staten welke op 
de conferentie te Brussel vertegenwoordigd 
waren. Na dat tijdsverloop zuiien deze slechts 
kunnen toetreden overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 17. 

19, Ingeval de eene of andere der hooge 
verciragsluitende partijen dit verdrag mocht 
opzeggen, zal die opzegging eerst in ~erking 
treden een jaar na den <lag waarop zij aan de 
Belgische Regeering zal zijn kenbaar gemaakt, 
en het verdrag zal tusschen de andere verdrag
sluitende partijen van kracht blijven. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
der hooge verdragsluitende partijen <lit ver
drag hebben onderteekend en van bunne 
zegels voorzien. 

Gedaan te Brussel in een enkel exemplaar, 
den 23sten September 1910. 
V oor Duitschland : 

(get.) KRACKER VON SCHWARTZENFELDT. 

Dr. G. STRUCKMANN. 

V oor de Argentijnsche Republiek : 
(get.) ALBERTO BLANCAS; 

Voor Oostenrijk en voor Ho'ngarije: 
(get.) S, CLARY ET ALDRINGEN. 

Voor Oostenrijk : 
(get.) STEPHEN WoRMS. 

Voor Hongarije: 
(get.) DR. FRAN90IS DE· NAGY, 

Voor Belgie: 
(get.) A. BEERNAERT. 

OAPELLE. 

CH, LEJEUNE. 

-Loms FRANCK. 

PAUL SEGERS. 

V oor de V ereenigde Staten van Brazilie : 
(get.) RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD 

MENEZES, 

Voor Chili: 
(get.) F. PUGA-BORNE. 

Voor de Republiek C1iba : 
(get.) Dr. F. ZAYAS. 
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Voor Denemarken : 
(get,) W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

HERMAN HALKIER. 

V oor Spanj, : 
(get.) ARTURO DE.BAGUER, 

JUAN SPOTTORNO, 

RAMON SANCHEZ DE OCANA, 

FAUSTINO A DEL MANZANO. 

Foor de Vereenigde Staten van Amerika: 
(get.) WALTER C. NOYES, 

CHARLES C. BURLINGHA!II. 

A. J. :&,foNTAGUE. 

EDWIN w. SMITH. 

Foor Frankrijk: 
(get.) BEAU. 

CH. LYON-CAEN. 

Foor Groot-Britannie : 
(get.) ARTHUR H. HARDINGE. 

W, PICKFORD. 

LESLIE SCOTT. 

HUGH GODLEY. 

Foor Griekenland : · 
(get.) G. DIOBOUNIOTIS. 

Foor Italie: 
(get.) PRINCE DE CASTAGNETO. 

FRANCESCO -BERLINGIERI, 

FRANCESCO M .. MIRELLI. 

Prof. CESAR VrvANTE. 

Foor Japan : 
(get.) K. NABESHI!IIA. 

Y. IRIE. 

T. ISHIKAWA, 

M. MATSUDA. 

Foor de Vereenigde 111 exicaansche Staten : 
(get.) ENRIQUE OLARTE. 

,, VICTOR MANUEL CASTILLO. 

Foor Nicaragua : 
(get.) LEON VALLEZ, 

V oor N oorwegen : 
(get.) HAGERUP, 

CHR. TH. BoTu. 

Voor N ederland : 
(get.) P. R, A. MELVILL VAN CARNBEE. 

MOLENGRAAFF, 

LODER. 

C. D. ASSER. 

Voor Portugal : 
(get.) A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

Voor Rumenie: · 
(get.) T. G. DJUVARA. 

Voor Rttsland : 
(get.) C. NABOKOFF. 

V oor Zweden : 
_(get.) ALBERT EHRENSVARD, 

ErNAR LANGE. 

Voor Ui·ugttay: 
(get.) Lurs GARABELL[. 

VERTALING VAN HET PROTOCOL_VAN 

ONDERTEEKENING •. 

Bij het overgaan tot onderteekening der 
op heden gesloten verdragen tot het vaststellen 
van eenige eenvormige regelen betreffende 
aanvaring en hulp en barging, is door de onder
geteekenden, gevolmachtigden; .bet navolgende 
overeengekomen : . 

De bepalingen van gezegde verdragen zullen 
onder voorbehoud als hierna vermeld, toepas
selijk zijn op de kolonien en bezittingen ·der 
v<irdtagsluitende Mogendheden. 

I. De Duitsche Regeering verklaart zich 
hare besluiten ten aanzien van hare kolonien 
voor te behouden. Ten aanzien van ieder 
dezer afzonderlijk behoudt zij .zich het recht 
voor tot de verdragen toe te treden en ze op 
te zeggen. 

II. De Deensche 'Regeering verklaart ten 
aanzien -van IJ sland en de Deensche kolonien 
of bezittingen, ieder afzonderlijk, zich het recht 
voor te behouden tot de gezegde verdragen 
toe te treden en ze op te zeggen. 

III. De Regeering· der Vereenigde Staten 
van Amerika verklaart zich het recht voor 
te behouden om voor de eilandbezittingen der 
Vereenigde Staten van ,Amerika t_ot gezegde 
verdragen toe te treden,en- deze o.p te zeggen. 
- IV. De Regeering van Zijne Britsche l\fajes
teit verklaart zich het recht voor te behouden 
om tot,gezegde -verdragen toe te ti,eden en deze 
op te zeggen- voor alle de kolonien, - protecto
raten en Britsche bezittingen, ieder afzon
derlijk, zoomede voor het eiland Cyprus. 
_ V. De Italiaansche Regeering behoudt zich 

voor later tot·de verdragen 'voor de Italiaansche 
onderhoorigheden en kolonien toe te treden. 

VI. De Nederlandsche Regeering -behoudt 
zich het recht voor later voor de Nederlandsche 
kolonien en bezittingen tot de verdragen toe 
te treden. 
·-· VII. De Portugeesche Regeering verklaart 
zich het · recht voor te behouden om later 
voor de Portugeesche" kolonien tot de verdragen 
toe te -treden. 

Van deze toetredingen kan worden kennis 
gegeven hetzij door eene algemeene verklaring, 
welke alle kolonien en bezit'tingen, -oinvat, 
hetzij door bijzondere vei-klaringeil. Voor 
toetredingen en opzeggingen zal in voorkomend 
geval de vorm worden gevolgd, welke .in de 
beide verdragen van· heden is aangegeven. 
Alles niettemin met dien verstande, dat die 
toetredingen evenzeer kunnen worden opge-

1 -

I 
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nomen in het proces-verbaal van nederlegging 
der akten van bekrachtiging. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
gevolmacht.igden, dit Protocol hebben opge. 
maakt, hetwelk dezelfde kracht en waarde zal 
hebben als waren de bepalingen er_ van opge
nomen in den tekst zelven der verdra1,en op 
welke bet betrekking heeft. 

Gedaan te· Brussel in Mn enkel exemplaar 

op den 23sten September 1910. 

V oor D1iitschland : 
(get.) KRACKER VON ScHWARTZENFELDT. 

Dr. G. STRUCKMAN:!'f. 

Voor de Argentijnsche Republiek : 
(get.) ALBERTO BLANCAS. 

Voor Oostenrijk en voor Hongarije_: 

(get.) S. CLARY ET ALDRlliGEN, 
V oor Oostenrij k : 

(get.) STEPHEN WORMS, 
Voor Hongarije: 

(get.) Dr. FRANyOIS DE NAGY. 
V oor Belgie : 

(get.) A. BEERNAERT. 
-CAPELLE. 
CH. -LEJEUNE, 
LOUIS FRANCK. 

" 'PAUL SEGERS. 
V oor de Vereenigde Staten van Brazilie : 

(get.) RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD 
MENEZES. 

Voor Ohili: 
(get.) F. PUGA-BORNE. 

Voor de Republiek Cuba : 
(get.) Dr. F. ZAYAS. 

Voor Denemarken : 
(get.) W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

HERllIAN HALKIER. 
Voor · Spanje: 

(get.) ARTURO DE BAGUEK 
JUAN SPOTTORNO. 
RAllION SANCHEZ DE OCANA. 
FAUSTINO A. DEL MANZANO. 

Voor ae Vereenigde Staten van Amerika: 
(get.) WALTER C. NOYES . 

. CHARLES C. BURLINGHAlli. 
A. J. MONTAGUE. 
EDWIN· w. SllIITH, 

Voor Frankrijlc: 
(get.) BEAU. 

CH. -LYON-CAEN, 
Voor Groot-Britannie : 

(get.) ARTHUR H. HARDINGE. 
W. PICKFORD. 
LESLIE SCOTT, 
HUGH GODLEY. 

V oor Griekenland : 
(get.) G. DIOBOUNIOTIS. 

V oor Italie : 
(get.) P.RINCE DE CASTAGNETO_

FRANCESCO BERLINGIERI. 
FRANCESCO M. MIRELLI. 
Prof. CESAR VIVANTE. 

Voor Japan: 
(get.) K. NABESHIMA. 

Y. IRIE. 
T. ISHIKAWA: 
M. MATSUDA, 

V oor de Vereenigde 31 exicaansche Staten : 
(get .. ) ENRIQUE OLARTE. 

VICTOR MANUEL CASTILLO. 
Voor Nicaragua: 

, (get.) LEON VALLEZ. 
V oor N oorwegen : 

(get.) HAGERUP. 
CHR. TH. BoE. 

V oor N ederland : 
(get.) P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE. 

MoLENGRAAFF. 
LODER. 
C. D. AssER. 

· Voor Portugal : 
(get.) A. D. DE OLIVEIRA SOARES. 

Voor Riimenie : 
(get.) T. G_- DJUVARA. 

Voor Rusland ·: 
(get.) C. NABOKOF·F. 

Voor Zweden : 
(get.) .ALBERT EHRENSVARD, 

EINAR LANGE. 
Voor Uruguay: 

(get.) Lms GARABELLI. 

VERTALING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN 
NEDERLEGGING DER AKTEN VAN BEKRACHTIGING. 

Aangezien de akten van bekrachtiging nopens 
. het internationaal verdrag tot het vaststellen 
van eenige eenvormige regelen -betreffende 
hulp en berging, geteekend te Brussel den 23sten 
September 1910, met bijbehoorend protocol van 
onderteekening, • volgens de bepaling van arti
kel 18 van bet verdrag, te Brussel moeten 
worden neergeleg:d, is te dien einde dit proces
verbaal opgemaakt aan het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken van Belgie. 

Den lsten Februari 1913.· zijn ter neder
legging aangeboden : 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den Keizer van Duitschland, Koning 
van Pruisen. 

(get.:) V, FLOTOW. 
De akten van bekrachtiging van Zijne 
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Majesteit den Keizer van Oostenrijk, Koning 
van Bohemen, enz., en Apostolisch Koning van 
Hongarije. 1 

(get.:) S. CLARY ET ALDRINGEN. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen. 

(get.:) J. DAVIGNON. 

De akten van bekrachtiging van den Presi
dent der Vereenigde Staten van Amerika. 

(get.:) THEODORE 111:ARBURG. 

De akten van bekrachtiging van den Presi
dent der Fransche Republiek. 

(get.:) A. KLoBUKOWSKI. 

.. Pe . akten v~n bekrachtiging van Zijne 
Majesteit . den Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannia en Ierland en 
der Britsche Overzeesche bezittingen, Kei~er 
van Indie. 

(get.:) F. H. VILLIERS. 

De akten van bekrachtiging van den Presi
dent der Vereenigde llfoxicaansche Staten. 

(get.:) F. GAMBOA. 

De akten van bekrachtiging van . Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden. 

(get.:) 0. D. VAN DER STAAL VAN PIERSHIL. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den ·Koning van Rumenie. 

(get.:) G. M. MITILINEU. 

De akten van bekrachtiging van Zijne 
l\fajesteit den Keizer aller Russen. 

(get.:) KoUDACHEFF. 

De termijn van eene maand, ·bij artikel 18 
van het verdrag voor ·de inwerkingtreding 
daarvan vastgesteld, zal · den lsten Februari 
1913 aanvangen. 

Overeenkomstig de bepalingen van voorzegd 
artikel zullen de _Staten, die het verdag hebben 
getee_kend en die hunne akten van bekrachtiging 
niet Oj:) l Februari 1913 hebben kunnen doeri 
nederleggen; nog gedurende een jaar, te rekenen 

. van laatstgenoemden datum, de bevoegdheid 
behouden om daartoe over te gaan. 

Brussel; 1 Februari 1913. 
De 111 inister vrtn Buitenlandsche Zaken va f1. Belgie: 

(get.:) J. DAVIGNON. 

Bij de nederlegging der akten van bekrach
tiging van Zijne llfajesteit den Keizer van 
Duitschland, Koning van Prnisen, heeft de 
Duitsche Regeering verklaard tot de verdragen 
toe te treden voor al Hare Kolonien, onder 
voorbehoud de bepalingen daarvan niet te 
zullen toepassen op inlanders en daarmede 
gelijkgestelden. 

Bij de nederlegging der akten van bekrach-

tiging van Zijne Britsche Majesteit nopens de 
internationale zeerecht-verdragen, geteekend 
te Brussel den 23sten September 1910, ver
klaart de Gezant van Zijne· Britsche l\lajesteit 
te Brussel, dat, overeenkomstig de bepalingen 
van het Protocol van onderteeke-ning van 
denzelfden datum, de Regeering van Zijne· 
Britsche llfajesteit toetreedt tot de verdragen 
voor de volgende Britscbe Kolonien en bezit
tingen in het buitenland : 

Indie; 
Bahama-eilanden ; 
Barbados; 
Bermuda-eilanden ; 
Britsch-Guyana ; 
Britsch-Honduras;_ 
Ceylon; 
Falkland-eilanden en onderhoorigheden ; 
Fidji-eilanden ; 
Gambia; 
Gibraitar; 
Goudkust; 
Grenade; 
Hongkong; 
,Jamaica, met inbegrip van de Turks- en 

Caicos-eilanden en de Cayman-eilanden ; 
Eilanden onder den wind : Antigua, Dominica, 

Montserrat, Sint-Christopher en Nevis, Maag
den-eilanden ; 

Malta; 
Mauritius; 
:N"orfolk-eilanden; 
Britsch-Nieuw-Guinea; 
Sint-Helena; 
Sint-Lucia ; 
Sint-Vincent ; 
de Seychellen ; 
Sierra Leone ; 
Zuid-Nigerie, met inbegrip van het Pro

tectoraat; 
Straits Settlements, met · inbegrip van -

Labuan; 
Trinidad en Tobago. 
De Regeering van Zijne Britsche Majesteit 

treedt eveneens . tot gezegde verdragen toe 
voor het eiland Cyprus, voor de gefedereerde 
Maleische Staten· van Perak; Selangor, .Negri
Sembilan en Pahang, voor de volgende Britsche 
Protectoraten : 

Protectoraat van Oost-Afrika ; . 
Protectoraat van de Gilbert en Ellis-eilanden ; 
Protectoraat van de Salomon-eilanden; 
Protectoraat van Somaliland, 
en voor Wei-hai-Wei. 

(get.:) F. H. VILLIERS. 
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'22 Februari ·1913: BESLUIT, tot bekendmaking 
in het Staatsblad van het op 11 J anuari 
1912 ttisschen Nederland en Panarna ge
sloten verdrag regelende de t6elating van 
consulaire ambtenaren van laatstgenoem
den Staat in de Nederlandsche kolonien en 
overzeesche bezittingen. S. 76-

WrJ WILHffiLMINA, ENZ.' 

Gezieri- het te 's Gravenhage op 11 Januari 
1912 tusschen. Nederland en. Panania gesloten 
verdrag regelende de toelating van consulaire 
!lmbtenaren van .laat~tgePoemden Sta_at in de 
N ederlandsche kolonien en overzeesche bezit
tingen, ·van .welk verdrag. een afdruk met ver
taling bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging op 10 J anuari 1913 te 's Gra
venhage heeft plaats gehad; 

Op de voordracht 'van Onzen. Minister van 
Buitenlandsche Zaken ·van den 20sten Februari 
1913, n°. 2229, Directie van het Protocol;· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van bedoeld verdrag met 

de vertaling. daarvan te bevelen door de plaat
sing van dit .besluit _in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 22sten Februari 1913, 

(get.) WI L H E L M I N A. 

De Minister van Bititenlandsche Zaken, 
(get.) R. J)E MA.REES VAN SwrNDEREN, 

(Uif.geg. 8 Maart 1913.) 

-Vll:R'J:A_LING,· 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 
wenschende, eensdeels, de_ tusschen het Konink- · 
rijk de,_ Nederlanden en de Republiek Pana.ma 
bestaande vriendschapsbanden hechter te maken 
en aan d~ tusschen beid:e volken gevestigde 
handelsb<!trekki]!gen de: meest mogelijke uit
breiding te_ verzekeren, - en. anderdeels daarbij 
tevens. gen_egen om · aan het door de Regeering 
van Panama te_ kennen gegeven· verlangen ·te 
voldoen, heeft toegestiimd in het toelaten. van 
consulaire· ambtenaren vall'Panama in de v9or
naamste havens der :Nederlandsche kolo11ien 
onder · voorbehoud eveµwel deze vergunning 
te re gel en: bij een: bijzo_nder- verdrag, waar bij 
de rechten,. verplichting_en eii vrijdonimen dier 
consu]aire- ambtenaren -in de.g~zegde-kol9nien. 
dy.ic!elijk en nauwkeurig -worde:n cimschreveri. 

-Te dien einde lieeft Har,e 2\1:ajesteit de .. Ro-

ningi]! der Nederlanden benoemd Jonkheer 
DE MA REES -y AN SwINDEREN, Hoogstd:erzel ver 
Kamerh_eer_ en Minister van Buitenl_andsche 
Zaken, 

en Zijne. Excellentie de President der Repu
bliek Panama den Heer EusEBIO A, MOR.A.LES, 
Zaakgelastigde der Republiek bij de Nederland
sche .Regeering, . 
die, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, omtrent 
de volgende artikelen zijn overeengekomeJ!: 
. Art. 1. Er worden Consuls-Generaal, Consuls, 

Vice-Consuls en Consulaire Agenten van Pana
ma toegelaten in al de h_avens van de overzee-· 
sche bezittingen of kolonien der :N ederlanden, 
welke open zijn voor de schepen van alle 
landen. . . . 

2. De Consuls-Generaal, Consuls, Vicez'(Jon
suls en Con;ulaire Agenten van P~n_ama wor- · 
den beschouwd als handelsagenten· ter bescher
ming yan den handel hunner landgenooten in 
hnn consulair ressort. Zij houden verblijf in 
de haven der kolonie :i.n hunne commissie. ge
noemd en zijn onderworpen zoowel aan de bur
gerlijke als aan de strafwetten dier kolonie, be- : 
houdens de uitzonderingen, die dit verdrag te 
hunnen gunste vaststelt. 

3. Alvorens tot de uitoefening hunner werk• 
-zaamheden te worden toegelaten en het genot 
. te hebben van de vrijdommen, die claaraan ver. 
bonden. zijn, moeten ·de Consuls-Generaal, Con
suls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten aan · 
de Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
·der N ederlanden eene commissie overleggen, 
houdende aanwijzing van hun consulair ressort 
en van hun standplaats. 

Zoodra het exequatur medeonderteekend is 
door den Gouverneur der kolonie, hebben de 
genoemde consulaire ambtenareI\ van allen·rang 
recht op de bescherming der Regeering en Qp 
den bijstand der plaatselijke overheid ter ver
zekering van de vrije uitoefening van hunne 
werkzaamheden. 

De Regeering behoudt zich de bev:oegdheid 
_voor h~t exequatur in te trekken of 4et-te doen 
intrekken door den_ Gouverneur der -kolonie, 
. met opgave der. redenen van dien maatregel. 

4. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls en_ Consulaire Agenten zijn bevoegd boven 

· de buitendeur hunner. woning een schild te 
plaatsen met het wapen van Jiunne Regeering, 
voorzien v~n. het opschrift: Consulaat-Gene
raal, Consulaat, Vice-Consulaat of Consulair 
Agentschap van Panama. 

Het is wel te -verstaan dat dit uitwendig tee
ken nooit zal 'irnnnel} worde:n beschouwcl als 
gevende recht van asyl; noch-,als.kunnendede 
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woning en hare bewoners onttrekken aan de· 
vervolging der plaatselijke justitie. 

5. Het staat echter vast, dat ~e archieven 
en bescheiden betreffende de consulaire zaken 
tegen elk onderzoek beschermd, zijn, en dat. 
geen overheid of ambtenaar die ~P eenigerlei 
wijze of onder eenig voorwendsei zal kunnen 
onderzoeken, in beslagnemen of ipzage er van 
nemen. 1 

6. De Consuls-Generaal, Consuls, Vise-Con
suls en Consulaire Agenten zijn met geenerlei 
diplomatieke waardigheid beklee& · 

Geene aanvrage kan tot de Nededandsche 
Regeering worden gericht andets dan door 
tusschenkcimst van den diplomatie~en,agent te 
's Gravenhage gevestigd. 

Bij oritstentenis van dezen kani · de Consul
Generaal, Consul, Vice Consul of Consulaire 
Agent zelf de aanvrage doen aan den Gouver· 
neur der kolonie, onder bewijs v~n het drin
gende der zaak en met uiteenzetting der rede
nen waarom de aanvrage niet kan: worden ge
daan aan de onclergeschikte overh~den, of aan
toonende clat vroegere tot die ov;erheden· ge
richte aanvragen zonder gevolg zijn gebleven. 

7. Het door de consulaire ambtenareri afge
geven of voor gezien geteekend p~spoort ont
slaat den houcler geenszins van de hrplichting 

- om zich te voorzien van alle de stukken, door 
·de· wetten · of ·plaatselijke reglementen tot het 
reizen of zich vestigen in de kol~nien gevor
derd, en Iaat .onverkort het recht, cJ,at het Gou
vernement der kolonie bezit, om er1het verblijf 
te ontzeggen aan, of er de verwijclering te ge
lasten van den persoon in het bezit van een 

: paspoort. 
8. Alle verrichtingen t0t reddihg -van Pa

nameesche schepen, welke schipbreuk geleden 
hebben op de kust van eene der Nederlandsche 
kolonien, worden bestuurd door Je Uonsuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls of, consulaire 
ambtenaren van Panama. ; 

De tusschenkomst der plaatselijke; overheden 
geschiedt alleen om de orde te hand.haven, om 
te waken voor de belangen der berJers, indien 
zij niet tot de bemanning der vei'ongelukte 
schepen behooren, en om de uitvoe~ing te ver
zekeren van de bepalingen, welke hij den in
en uitvoer van de geredd·e goederen nageleefd 
moeten worden. I 

Bij afwezigheid en tot aankomst van de Con
suls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls of Consu
laire Agenten, moeten de plaatselijke 'overheden 
overigens alle noodige-maatregelen n~men voor 
de bescherming der personen en tpt behoud 
der goederen van het verongelukte schip. 

Daarenboven is overeengekomen dat van de 
geredde goederen geenerlei in- en uitgaande 
rechten verschuldigd- zijn, tenzij zij . tot het 
binnenlandsch verbruik worden toegelaten. 

9. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls en Consulaire Agenten kunnen de hulp 
inroepen van de plaatselijke overheden voor 
het aanhouden, gevangennemen en in verzeker
de bewaring houden van deserteurs van Pana
meesche koopvaardij of oorlogoschepen, voor 
zoover de uitlevering van deserteurs van be
doelde schepen bij verdrag is bedongen. 

Te dien einde wenderi zij zich schriftelijk to_t 
de bevoegde ambtenaren en indien door het 
scheepsregister, de monsterrob of elk ander 
authentiek stuk het bewijs geleverd wordt, dat 
de opgeeischte personen deel uitmaakten van 
de bemanning, zal de uitlevering worden toe
gestaan, tenzij de betrokken persoon Neder
landsch onderdaan zij. 

De plaatselijke overheden zijn gehouden ge
bruik te maken van alle in hunne macht zijnde 
middelen tot aanhouding der deserteurs. Na 
hunne aanhouding worden deze laatsten ter 
beschikking gesteld van de genoemde consulaire 
ambtenaren, en kunnen, op· aanvrage en op 
kosten van degenen die hen opeischen, gevan
gen worden gehouden om vervolgens terug te 
worden gezonden aan boord der schepen tot 
welke zij behooren of aan boord van een ander 
schip van dezelfde natie. Indien. echter deze 
deserteurs niet teruggezonden zijn binnen drie 
maanden van af den dag hunner aanhouding, 
worden zij in vrijheid gesteld en kunnen om 
dezelfde redenen niet weder in hechtenis wor
den genomen. 

Intusschen wordt de µitlevering van een de
serteur, die eenig strafbaar feit gepleegd·mocht 
hebben, opgeschort totdat de betrokken Kolo
niale of Nederlandsche rechtbank uitspraak 
heeft gedaan en daaraan uitvoering · is ge
geven. 

10. Wanneer een Panameesch onderdaan komt 
te overlijden, zonder bekende erfgenamen 
of uiterste wilsuitvoerdero na te laten, geven 
de N ederlandscbe overheden, krachtens· de 

·wetten der kolonie met het beheer van den 
boedel belast, daarvan kennis aan de consulaire 
ambtenaren, ten einde de noodige inlichtingen 
aan de· belanghebbenden te doen toekomen. 

11. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls of Consulaire Agenten van Panama zijn 
op verzoek van den gezagvoerder of van 
dengene die hem vervangt, uitsluitend belast 
met de handhaving der inwendinge tueht aan 
boord van de koopvaardij~chepen hunner natie. 
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Zij zijn uitsluitend bevoegd tot kenuisneming 
van alle gescbillen ontstaan op zee of in de 
haven tusschen den scbipper; de officieren en 
de overige leden der bemanning met inbegrip 
van die, welke betrekking bebben op de re
geling der gage en de uitvoering der wederzijds 
aangegane verbintenissen. 

De rechtbanken of andere overbeden der ko
lonie- -mog~n-- zich uit ·geenerlei hqofde in die 
gescbille~ ~engen, tenzij deze van <lien aard 
mocbten zijn dat de open bare rust en orde aan 
wal of in -_de haven daardoor mocht worden 
verstoord, of :dat personen, niet tot de beman
ning beJ-,oorende, daarin mochten betrokken 
zijn. 

12. Voor zoover in Panama aan de Consuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consnlaire 
Agenten van N ederland wederkeerig dezelfde 
gunsten worden toegestaan, zijn de Consuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire 
Agenten van Panama, welke, beboudens· zoo
ver bun consulairen werkkring betreft, geen 
bandel drijven, geen bP.trekking bebben en 
geen beroep nitoefenen, vrijgesteld van inkwar
·tiering, personeele belasting en van alle Rijks
of gemeentelijke belasting van personeelen aard, 
tenzij zij Nederlandech onderdaan zijn of reeds 
tijdens bunne benoeming in Nederland of zijne 
kolonien en bezittingen woonachtig waren. Die 
vrijdom kan zicb. nooit uitstrekken lot in- en 
uitgnnnde rechten of andere indirecte of reeele 
belastingen. 

13. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van Panama 
zullen in de Nederlandsche kolonien genieten 
van alle andere voorrechten, vrijstellingen en 
vrijdommen, welke in bet vervolg aan de Agen
ten van denzelfden rang van de meest begnn
stigde natie mocllten worden· toegekend. 

14. Dit verdrag zal van kracht blijven ge
durende een termijn van vijf jaren van af den 
ll0sten dag na de uitwisseling_ der akten van 
bekracbtiging, welke zal plaats vinden binnen 
den termijn vim twaalf maanden of zoo moge
lijk vroeger. 

Tenzij een der Hooge contracteerende Partijen 
aan de andere Partij ten minste een jaar v66r 
bet verloop van gezegden termijn, haar voor
nemen mocbt te kennen geven om de werking 
ervan te doen ophouden, zal het verdrag van 
kracbt bliJ~·en gedurende een jaar te rekenen 
van de opzegging door een der Hooge con
tracteerende Purtijen. 

Ten blijke waarvan, de wederzijdscbe gevol
macbtigden dit verdrag hebben onderteekend 
en van bun· zegels voorzien; 

Gedaan in dubbel te 's Gravenbage, den 11 
den Januari van bet jaar een duizend negen
honderd en twaalf. 

(L. 8.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 
(L. 8.) EUSEBIO A. MORALES. 

22 Febr1<ari 1913. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Benoeming van een stembnrean overeen

komstig art. 61 der Kieswet strekt zoowel 
voor de stemming als .voor de eventueel 
daarop volgende berstemming. 

Niet naleving van bet voorschrift van 
art. 76 der Kieswet, dat de voorzitter bet 
stembiljet dichtgevouwen aan den kiezer 
moet uitreiken, kan op de geldigheid der 
stemming geen invloed bebben. 

Bijstand aan kiezers, die niet, zooals art. 
80 der Kieswet eiscbt, licbamelijk bulpbe
hoevend zijn, moet tot vernietiging dei
stemming leiden. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Bescbikkende op bet beroep, ingestelcl dooi
J. S. THEUNISSEN, te Oud- Vroenlwven, tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van Lim
burg, van 14 September 1912, l • afd., littera 
7066/8 ~', boudende vernietiging van bet besluit 
van den Raad der gemeente Oud- Vroenhoi-en 
van 9 Augustus lli12, strekkende tot toelating 
van appellant a!s' lid van· dien Raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van Bestnur, geboord, advies van 

· 29 Januari 1918, n°. 448; 
Op de voordracbt van· Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken van 20 Februari l\Jl8, 
n°. 950, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat, nadat de Raad der ge
meente Oud- Vroenhoven op 9 Augustus 1912 
besloten bacl tot toelating van J. S. THEUNIS· 
SEN als lid van den gemeenteraad, tegen welke 
toelating bij den Raad geen bezwaren waren 
ingekomen, Gedeputeerde Staten, ambtshalve, 
kracbtens art. 85 der Gemeentewet dit besluit 
bebben vernietigd, op grond: 1°. dat de stem
ming heeft plaats gebad ten overstaan van een 
stembureau, waarvan de leden, in strijd met 
artikel 131 cler Kieswet, niet benoemd waren 
door· den gemeenteraad; :2°. dat de stembil
jetten in strijd · met bet bepaalde bij ·art. 76 
der·Kieswet niet door den Voorzitter van het 
stembureau en· niet dicbtgevouwen, zijn uitge: 
reikt; 8°. dat de_ Voorzitter van bet stem bureau 
in strijd met bet bepaalde bij art. 80 dcr Kies• 
wet heeft toegestaan, dat meerdere kiezers, die 
niet licbamelijk · bulpbeboevend waren, zich 

\ ·hebben doen bijstaan; daarbij aanvoerende, ten 
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aanzien van het eerste punt, dat; waar geen 
·wettig samengesteld stembureau bet verkie
zingswerk heeft geleid en derhalve aan dit 
laatste alle waa rde en regelmatigheid moot 
v/orden ontzegd, een der voornaamste ,~-aar
borgen, die de wetgever voor de betrouwbaar
heid en regelmatigheid der verkiezing heeft 

_ voorgeschreven, in dit gevai ge·mist wordt ·en 
<lat dus de onderwerpelijke verkiezing geacht 
'moet worden te zijn onwettig; ten aanzien van 
·de beide andere punten, dat ten ,overvloede, 
ook door het plegen dezer - informaliteiten 
waardoor bepaa]de voorschriften der Kieswet 
als niet geschreven zijn beschouwd, in.breuk is 
gemaakt op den geregelden gang van het ver
-kiezings werk in het algemeen en mftsdien ook 
nit <lien houfde aan dit werk de betrouwbaar
heid moet word~n ontzegd, welke de wetgever 
met bedoelde voorschriften heeft beoogd; 

dat van het besluit van Gedeputeercle Staten 
J. s_ THEUNISSEN bij Ons in beroep is geko
men, daarbij aanvoereride, dat op den voor de 
herstemming bepaalden dag, zijnde geweest 
9 Juli 1912, het stembureau.was samengesteld 

· nit dezelfde personen als waa1:uit het stem
bureau voor de stemming was sarnengesteld, 
derhalve de Burgemeester, Voorzitter, en de 
heAren BROEKEN en MAl<ES leden ; dat de nit
slag der herstemming is geweest, dat werden 
uitgebracht 372 van waarde zijnde stemmen, 
waarvan verkregen BROEX 183 en THEUNISSEN 
189 stemmen, zooals blijkt uit ·het opgemaakt 
en bij art. 91 der Kieswet bedoeld proces-ver
baal, waaruit eveneens blijkt, dat door de in 
het lokaal aanwezige kiezers geene bezwaren 
waren ingebracht; dat het gemeld stembureau, 
de bij art. 93 der Kieswet bedoelde, zitting op 
9 Juli 1912 heeft gehouden en blijkens het 
daarvan opgemaakte proces-verbaitl, de belang
hebbende · tot lid vari den Raad der gemeente 
Oitd· Vroenhoveii werd benoemd, blijkende uit 
evenbedoeld proces-verbaal; dat door de in het 
lokaal aanwezige kiezers geene bezwaren waren 
ingebracht; clat de Raad der gemeente Oud
Vroenhoven in zijl)e vergadering van 9 Augu·s
tus 1912, blijken~ mededeeling van 12 Augus
tus 1912, de geloofs brieven van appellant heeft 
onderzocht en in orde bevonden en tot /',ijne 
toelating als lid van den Raad heeft besloten; 
dat tegen deze beslissing van den Raad geene 

: bezwaren bij Gedeputeerde Staten· zijn inge
diencl binnen den bij art. 33 der Gemee_ntewet 
bepaalden termijn; dat nu wel 2 leden va~ den 
.Raad, t. w. de heeren DEVENS en CAS~ERMANS, 
op 15 Juli 1912 bezwaren tegen de verkiezing 
bij Gedepute_erde Staten hebben gemeend te 

moeten indienen, <loch die bezwaren, als wan
neer nog geene beslissing van den Raad tot 
toeiating genomen- was, behooren ter zijde ge
steld te worden, te meer, waar die leden van 
den R~ad tegen de beslissing van den Raad 
van 9 Augustus 1912, waarbij appellant als 
raadslid toegelaten werd,geene bezwaren hebben 
ingediend; dat Gedeputee~de Staten van .L-i,n
burg, overeenkomstig art. 35 der Gemeentewet, 
ambtshalve omtrent de beslissing van den Raad 
nitspraak hebben gedaari, ·zonder-hem, appel
lant met dit ·voornemen in kennis te stellen, 
welke kennisgeving, hoewel niet gebiedend 
voorgeschreven, toch in deze noodzakelijk is ; 
dat, blijkens de notulen van den Raad der ge
meen te Oud- Vroe.nh,oven, in de zi tting van 17 
Mei 1912 geheel overeenkomstig art. 61 cler· 
Kieswet, tot leden van het stem'bureau voor 
de stemmingen der vacature-PRICK benoemd 
zijn de raadsleden BROEKEN en MARES, terwijl 
ingevolge art. 62 der Kieswet de Burgemeester 
voorzitter was; dat aan hen niet bekend is, 
dat de stembiljetten in strijd met -het bepaalde 
bij art. 76 der Kieswet niet door den Voor
zitter van het stembureau en niet dichtgP-vou
wen zijn uitgereikt, maar dat, al had deze in
formaliteit inderdaad plaats gehad, die toch 
niet kan leiden tot vernietiging van bedoeld 
raadsbesluit; dat inderdaad meerdere kiezers 
zieh hebben doen bijstaan en deze hulp is ver
lee.nd door den Voorzitter in elgen persoon, 
nadut hem gebleken was, dat bijstand ingevolge 
de wet moest worden verleend, ·zoodat hier· 
mede aan het voorschrift van art. 80 der Kies
wet is voldaan ; 

Overwegende, ten aanzien van den eersten 
· grond, waarop Gedeputeerde Staten hunne ver
nietiging doen steunen, dat op den _voor de 
herstemming bepaalden dag hot stembureau op 
wettige wijze was samengesteld, aangezien over
eenkomstig art_ 62 der Kieswet de Burgemees
ter voorzitter was en de lederi overeenkomstig 
art. 61 der Kieswet waren benoemd bij besfoit 
van den gemeenteraad van Oud- Vroenhoven van 
17 JVIei 1912, waarbij voor ,,de stemmingen" 
voor de beide - toen bestaande ·_ vacaturen·, 
dus ook voor de herstemmingen, werden be
noemd de raadsleden BRoEKEN en MA:RES; 

dat· dus de wijze van samenstelling van het 
stembt1reau geen·grond tot vernietiging van de 
verkiezing kan opleveren; 

dat ook de tweede, door Gedeputee_rde Staten 
aa~ge.voerde grond daartoe geene_· aanleiding 
kan geven,- zijnde het blijkens de geschiedenis 
der Kieswet, wel de bedoeling des wetgevers 
geweest, om o: a_ door het in art. 76 der Kies• 
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wet bepaalde, het geheim der ·stemmi;ng ~o~: 
veel mogelijk te waarborgen, inaar: niet, om 
van de ·opvolging van het voorschrift, dat de 
Voorzitter de Rtembiljetteri dichtgevouwen aan 
de kiezers moet uitreiken, de geldigheid der 
ve;kiezing afhankelijk te maken ; . . 

0vei·wegende, wat betreft den derden grond 
door Oedeputeerde Staten vo~r de vernietiging 
aangevoer.d, dat naar het voorschrift van art. 80 
der. Kies wet, wanneer blijkt, dat een kiezer 
lichamelijk hulpbehoevend i_s, de Voorzitter 
van het stein bureau kan toestaari, dat· hij zich 
doe bijstaan ; · · 

dat_ blijkens de ingewonnen berichten, vast
staat, dat de Voorzitt~r van het stembureau 
in strijd met dit voorschrift heeft toegestaan, 
dat verscheidene kiezers, die niet lichamelijk 
hulpbehoevend waren, zich hebben d6en bijstaan 
en deze zelf den bijst,md heeft verleend, het
geen d"oor hem ook is bevestigd ; 

dat de volstrekte · zelfstandigheid van den 
· kiez_er een essentieel. bestai,ddeel_ van bet ver

kiezingswerk vormt en ·de uitzonde!ing, die de 
wet op dit begirisel verlaat, niet mag worden 
uitgebreid; '· 
·' dat Gedeputeerde Staten dus terecbt op dezen 
grond het· raadsbesluit hebben vernietigd; 

Gezien de Kiesweten de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden ei:i' verstaan: 

het ·ingestelde beroep ongegrond te: v·er; 
klaren. 

0nze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. CW: v. D. B. A.) 

22 Februa;i 1913. BESCHIKKING van den Mi
nist~r van 0orlog tot uitvoering van het 
Koninklijk besluit van 13 December 1912 
betreff~nde berglng ✓an. handelsbuskruit 
in R\jksmagazijnen. 

De Minister vim 0orlog, 
Gezieri ·bet Koninklijk besluit van 13 Decein-

1:ier 1912, n•. 70; aldus iuidende: enz. · 
Heeft goedgevonden: · · 

a. In te trekken de dezerzijdsche Beschik
kingen van 17 November 1897, IV de Afd. 
n°. 35 en 18 Nove_mbe·r '1898, ·v1II•. Afd., 
n•. 65; . 

b. Vast te stellen het hierna volgende Voor
schrift (met Uitvoeringsbepalingen) betreffende 
opslag van bu;kruit van particulieren iri de 
Magazijnen vim _0orlog. · · · 

1913. 

Voor ·a.~n Mini_ster, 

De ·secretm·is-Generaal, 

(get.) A. J. DOORMAN. 

Behoort bij Beschikking. 
van den Minister van 0orlog, 
dd. 22 Februari 1913, IVe_ 
Afd., N• .. 217. 

· 1913 

Voorschrift betreffende opslag van buskri•it van 
particulieren in de Magazijnen van Oorlo_q. 

Art. 1. Opslagplcrntsen. 

V oor zoover daartoe bergruim te kan word en 
beschikbaar gesteld; bestaat voor particuliereri 
gelegenheicl om .in de ·Magazijnen van 0odog 
te Delft en te Doesbi,r,q buskruit op te slaan. 

· Rookzwak buskruit wordt alleen in laatst
vermeld mag'szijn geborgen. 

Art. 2. Ve,·zoeken om opslag. 

Verzoeken om opslag in vorenvermelde 
magazijnen· worden, onder overlegging van de 
gezegelde verklaring, hierna' bedoeld in art. 3, 
sub 5°., gericht onderscheidenlijk tot den Mac 
gazijnmeester der Magazijnen der Artillerie· te 
Delft en tot den Garnizoenscommandant te 
Doesbm·g, die op grond van het betrekk:elijk 
advies van de Directie der Artillerie-lnrich
tingen, den belanghebbenden · mededeelen, of 
bedoelde verzoeken kunnen worden ingewilligd, 
welke voor'.vaarden ·aaatbij moeten word'en 
Iiageleefd en ev~ntueel ·gedurende we'lken ter"-
mijn cle opbewarfog kan geschieclen: · 

Art. ,3. Voo,·waarden. 

De beschikbaarstelling van opslagruimte ge·
schiedt onder de navolgende voorwaarden: 

10. Door de belanghebbeiiden worden; alvo
rens' tot ops lag wordt overgegann, vergoed: 

a. de kosten van het onderzoek, voor zooveel 
deze betreffen de vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten vim,den daarmecl·e belast zijnden 
oflicier of burgerlijken ambtenaar, een en ander 
berekend volgens h~t Reisbesluit (Koninklijk 
Besluit van 5 Januari- 1884,' Staat~blad n°. 4·_ 
sedert herhaaldelijk gewijzigd). De verdere · 
kosten van - het· onderzoek worden berekend 
volgens het tarie:I' voor ond.erzoekiligen, bij het 
Scheikundig Laboratorium der Artii).erie-In
richtingeli in ·gebruili:. Het bed'rag dier ver
goedingen wordt aan de Directie dei Artillerie
Iurichtinge:ii per post overgemaakt of in geld 
afgedragen. V66r de ontvangst der vergoe
dingen. kan _echter voorloopigEl toestemming 
voor den opslag worden verlee1,1d, indien daar: 
tegen bij den met he! onderzoek belast geweest 
zijnd~n oflicier of burgerlijken ambtenaar geen 
bezwaar 'bestaat; 

11 
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-b. het opslaggeld .- naar reden van een gulden 
(J 1.-) voor elke vijf en ·twintig ·kilogram 
buskruit of gedeelte daarvan, die zich bevinden 
in een ton, bus, l~ist of ander voorwerp·, die
nende tot berging of verpakking- af te dragen 
aan den betrokken Magazijnmeester der Artil
lerie. 

2°. De belanghebbenden zullen, na daartoe 
schriftelijk te zijn aangemaand, zorg dragen, 
het buskruit 1:>innen den opgegeven termijn 
(welke in gewone gevallen op 14 dagen is te 
stellen) uit het magazijn t~ hebben doen weg
halen .. Bij nalatigheid ten deze wordt het bus
krui.t onschadelijk gemaakt, zonder dat des
.Wege ·het Rijk tot schadevergoeding verplicht is. 

3°. De magazijnen worden slechts ingevolge 
tijdig toegezonden schriftelijk verzoek geopend 
ten behoeve van het bergen en afgeven van 
het _buskruit, en wel op de dagen en uren, 
door den Magazijnmeester der 1\fagazijnen der 
_Artillerie te Delft en den Garnizoenscomman
dant te Doesburg vast te stellen. Deze autori
teiten zijn tilvens gemachtigd, alle maatregelen 
betreffende de veiligheid te ne,nen en voor te 
schrijven. 

4°. De belanghebbenden drngon •- onder 
toezicht en naar genoegen vau den officie·r of 
burgerlijken ambtenaar, met het onderzoek of 
de controle belast - zorg voor. het openen en 
weder dichtmaken van de verpakking, welker 
inhoud moet worden onderiocht of bij her
haling gecontroleerd. 

6°. De belanghebbenden moeten bij het hier
voren in art. 2 bedoelde verzoek een gezegelde 
,orklaring overleggen, vermeldende, dat zij 
zich aan de gestelde voorwaarden nopens .be
schikbaarstelling van opslagruimte onder
werpen. 

UITVO ERIN GSBEP ALIN G 1rn. 

Algemeen. 

§ 1. Alie veiligheidsmaatregelen bij het ver
werken van buskruit, het openen en sluiten der 
buskruitmagazijnen, em:., voor oorlogsbuskruit 
voorgeschreven, zijn eveneens van toepassing 
hij het bergen in de magazijnen van buskruit, 
toebehoorende_ aan particulieren. De betrokken 
autoriteiten zijn, ieder voor zooveel hen betreft, 
voor de· stipte nakoming van die voorschriften 
ver11ntwoordelijk. · 

l'oor ·den Garnizoenscommandant te Doesburg. • 
eii' ·den : M~gazijmneesfer der Magazijnen der 

Artillerie · te Delft. · 

§ 2 Bijaldi~n onderzoek . word~ vereisc~t, 

richten deze autoriteiten de des_betreffende aan
vrage ten spoedigste tot de Directie der Artil, 
lerie-Inr.ichtingen, zoo mogelijk onder opgave 
van den datum, waarop het te bergen buskruit 
wordt verwacht. 

§ 3_ Zij worden, onmiddellijk na het onder
zoek door den hiermede belasten officier of 
burgerlijken _ambtenaar, er mede in· kennis 
gesteld of de onderzochte partij voorloopig kan 
worden opgeslagen. 

Indien geen vergunning tot opslag van het 
daarvoor aange!:ioden buskruit wordt verleend 
of bestendigd, dan wel de opgeslagen hoeveel
heid buskruit naar elders zal worden vervoerd, 
geven zij hiervan onmiddellijk kennis aan den 
Commissaris der Koningin in de Provincie; 
aan den Burgemeester ter plaatse en aan dien 
der Gemeente, waarheen het kruit zal worden 
9vergebracht. 

§ 4. De gereedschappen en behoeften voor 
het onderzoek van buskruit · wor.den op het 
garnizoensbureel te Doesbttrg bewaard. Een 
lokaal in de kazerne moet worden beschikbaar 
gesteld voor bedoeld onderzoek. 

§ 6. Mocbten zich bij het opgeslagen rook
zwak buskruit verschijnselen voordoen, ver
band houdende met mogelijke zelfontleding 
(optreden van al dan niet gekleurde dampen, 
scherpe reuk, verandering van het uiterlijk 
aanzien van het buskruit of vochtig worden 
van de tot berging of verpakking dienende 
voorwerpen), dan geeft de waarnemende Con
ducteur bij het Magazijn daarvan, door tusscben
komst van den Garnizoenscommandant, onver
wijld kennis aan de ·Directie der Artillerie
Inrichtingen. 

Het openen van de _voorwerpen, waarin het 
buskruit is geborgen- of verpakt, mag echter 
µiet door den Conducteur op eigen gezag ge
schieden. 

§ 6. .Het binnenbrengen en weghalen van 
partijen buskruit, eventueel tot een gezamenlijk 
gcwicht van ten hoogste 76 lC.G., kan te Does,
burg gescbieden onder toezicht · van den waar
nemenden Conducteur der Artillerie. Voor 
grootere hoev:eelheden wordt de tegenwoordig,
heid vereischt van den Magazijnmeester der 
.Artillerie te Zwolle, die hiertoe door den Garni
zoenscommandant te Doesb1wg wordt · opge
roepen. 

Aanvragen tot het binnenbrengen en weg~ 
halcn van buskruit onder het. voorgeschreveri 
toezicht moeten door de belanghebbenden 
tijdil\' en schriftelijk aan bedoelden Garnizoens
commandant worden toegezonden. 
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Voo,: ile Directie· de,· Artillerie-Inrichtingen. 

§ 7. De Directie der Artillerie-Inrichtingen 
geeft onmiddellijk gevolg aan de aanvragen 
tot onderzoek van buskruit door uitzending 
van een officier of burgerlijk ambtenaar. 

§ 8. Rookzwak buskruit wordt. elke drie 
maanden gecontroleerd; dit geschiedt bij de 
Artillerie-Inrichtingen ·aan de ·Hembrug, door 
bet controleeren van een monster, hetwelk bij 
het eerste onderzoek voor den opslag van het 
buskruit door den daarmede belasten officier 
of burgerlijken ambtenaar is genomen. Doet 
de uitslag van .deze con tr6le twij felen aan de 
boedanigbeid van bet buskruit, dan kan te! 
plaatse van den opslag een nader onderzoek 
van bet buskruit worden ingesteld. 

§ 9. De uitslag van deze onderzoekingen -
c.q. contr61e - met advies betrekkelijk de te 
verleenen vergunning of verlenging der ver
gunning tot opslag, wordt ten spoedigste aan 
de aanvragende autoriteit toegezonden. 
• De noodige gereedscbappen en behoeften 

voor bet onderzoek te Doesburg worden voor 
rekening van bet Depurtement van Oorlog ver
strekt en onderhouden. 

Voor den Magazijnmeesler der Artillerie te Zwolle. 

§ 10. De l\Iagazijnmeester der Artillerie te 
Zwolle begeeft zich, zoo dikwijls als zijne tegen
woordigheid . te Doesbwrg voor bet binnen
brengen ·en weghalen v,m buskruit noodig is, 
voor eigen rekening derwaarts. 

§ 11. Hij houdt een register aan van al de 
in het magazijn te Doesbiwg aanwezige partijen 
·rookzwak buskruit, in welk register de ver
pakking, de merken en de data van opslag en 
van uitgifte van het buskruit zijn aangeduid. 

§ 12. Jaarlijks zendt hij op den lOden ]'daart 
aari de Directie·der Artilleri_e-Inrichtingen eene, 
op de wijze van bet register ingerichte, opgave 
van den voorraad rookzwak buskruit, op 1 
Maart t. v. aanwezig. 

Is eene partij verbruikt of nit bet maga~ijn 
verwijderd, dan geeft• µij hi er van, ook tusschen
tijds, kennis aan de Di rectie der Artillerie
lnrichti_ngen. 

· Mij bekend : 
De Secr.-Gen. van het Departement van Oorlog, 

(get.) A. J. DOORMAN. 

25 Februari 1913. KONINKLIJK BESLUIT, bou
dende .beslissing dat. wanneer binnen · den 
in art. 196. Gemeentewet gesteld!li;i te_rmijn 
geene beslissing of geen bericbt; de beslis
sing verdagende, door_G~deputeerde Staten 

aau het gemeentebestuur is ingezonden, 
Gedeputeerde Staten overeonkomstig art. 
197 Gemeentewet geacbt moeten worden 
het raadsbesluit .in zijn geheel te bebben 
goedgekeurd, en niet meer door hen aan 
een eukel punt van dat· besluit de goed
keuring kan worden ·onthouden. 

WIJ WILHELMINA; ENZ; 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Harderwi;jk tegen bet 
besluit van (l-edeputeerde Staton van Gelderlan,d 
van 13 Augustus 1912, n°. 159, waarbij goed7 
keuring is ontbouclen aan punt IV van bet 
besluit van dezen Gemeenteraad van 7 Ma.art 
1912, no. IV/II, betreffende bet verhuren van 
woningen ;_ 

Den Raad van State; Afdeeling voor de Ge
schil\en van Bestuur, gehoord, advies van 29 
Januari 1913, no. 427;. 

Op. de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1913, 
n°. 942, afdeeJ-ing Binnenlandscb Bestuur; 
. Overwegende : dat bij bet bovengenoemde 

besluit de Raad der gemeente Harderwi;jk beeft 
_besloten, de onder II en III in dat besluit ver
melde woningen voor de claariu genoemde 
we·kelijkscbe buurp_rijzen aan de daarin ge
noemde .P.~rsonen onderbands te verburen en 
vo01:ts onder punt IV Burgemeester en Wet
houclers heeft gemachtigd, in bet vervolg deze 
woningen voor de in bet besluit genoemde 
bedragen te verhuren aan gegadigden, die daar
voor naar bun oordeel in aanmerking komen ; 
dat Gedeputeerde Staten van Gelder/and, aan 
wie dit besluit ter goedkeuring is opgezonden 
bij bun besluit van 13 Augustus 1912, n°. 159, 
aan punt IV de goedkeuring hebben onthou
den ; dat van dit besluit van Gedepnteerde Sta
ten de gemeenteraad bij Ons iu beroep is ge
komen, aanvoereLde, .. dat de weigering tot 
goedkeuring van punt IV gegrond is op de 
overweging, dat ingevolge art. 134 j 0 art. 138 
der Gemeentewet het verburen, verpachteu of 
op eenige· andere wijze in gebruik geven 
van gemeente-eigendommen niet anders kan 
gescbieden cl.an door den Raad, die deze hem 
door de wet opgedragen taak nocb geheel, 
noch gedeeltelijk aan anderen mag overclragen ; 
dat ten aanzien van bet beroep, door Gedepu
teerde Staten daartoe gedaan op art. 138 der 
gomeentewet, de Raad er op moge wijzen, dat 
de wetgever blijkbaar onderscbeici heeft g~
maakt bij. de oms.chrijving der b·evoegdheden 
den gemeenteraden 'toegekend bij de artt. 137, 
138 en 139 der Gemeentewet, wo;dende toch 

11* 
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· bij art. 137 en 139 de Raad bevoegd verklaard 
te besluiten tot het koopen, ruilen, enz. van 
gemeente-eigendommen enz. en te besluiteii tot 
·het verleenen van k\vijtschelding enz. terwijl 
· art. 138 den Raad bevoegdheid verleent te be
sluiten omtrent het verhuren, verµachten of op 
eenige andere wijze in gebruik geven der ge
meente-eigendommen ; dat derhalve een ruimere 
omschrijving is gekozen voor de verhurings
bevoegdheid van art. 138 dan voor de in het 

:voorgaand en volgend artikel omschreven be
voegdheden ; dat daardoor · meerdere ruimte 
van beweging vooi: den ·Raad is gelaten, dat 
voorts; waar hier sprake is van verhuring van 

·huizen voor een door den Raad vastgestelden 
prijs en steeds op dezelfde voorwaarden, ter-. 
wijl slechts de huurders verwisselen, de Raad 
het overbbdig rekent daarvoor den omslag te 
maken aan verhuringen ver.bonden en onnoodig 
om voor elke verhuring eeri raadsbesluit tot 
stand te brengen, waartoe in vele gevallen een 
raad~vergadering zou moeten worden samen
geroepen; 

Overwegende; dat ingevolge het bep.aalde in 
art. 197 der Gemeentewet, Gedeputeerde Staten 
worden geacht het, krachtens art. 194 dier
zelfd(l wet aan hunne goedkeuring onderwor
·pen, bes_luit van een gemeentebestuur goed te 
keµren, wanneer zij omtrent zoodanig besluit 
binnen ·dertig dagen nadien waarop het hun is 
aangeboclen, geene beslissing of geen besiuit, 
·de beslissing verdagende, aan het bestuur, dat 
het besluit nam, hebben ingezonden; dat uit 
·het" _ter · zake ingewonnen ambtsbericht is ge
bleken, dat met betrekking tot het besiuit van 
den Raad dat hier in onderzoek is, binnen den 
evengenoeinden termijn van dertig dagen noch 
-eene beslissing van Gedeputeerde Staten bij 
den Raad der gemeente Harderwijk is inge
zonden noch een bericht die beslissing verda
gende; dat dus b.et raadsbesluit, ook wat punt 
IV ervan betreft, moet worden geacht door 
Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd; 

Gezien de Gemeentewet·; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 13 Augus
tus 1912, n•. i59, te beslissen, dat het besluit 
·van den Raad der gemeente Harde,·wijk van 
·7 Maart 1912, n•. IV/II, rakeride de qnder
handsche verhuring · van de daarin bedoelde 
·woningen, ook wat punt IV van· ·dit besluit 
betreft, mbet worden g"eacht te zijn goedgekeurd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
·J;>elast, enz. (W. v. D.· B.. A.1 

26 Februari 1913. BESLUIT, tot vernietiging · 
van de algemeene politieverordening der 
gemeente IJsselstein van 21 April 1911 
voor zooveel aangaat · de in de artikelen 
94-96 ·vervatte, op den gekanaliseerden 
Hollandschen 1Jssel betrekkelijke bepalin
gen. S. 77. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 

Op de vocirdracht van Onzen Minister va_n 
Waterstaat van 15 Januari 1913, n•. 233, af
dee1ing Waterstaat, tot vernietiging van de 
algemeene politieverordening der gemcente 
IJssPlstein van 2 l April 19il, voor zooveel aan
gaat de in de artikelen 94__:95 vervatte, op den 
Hollandschen lJssel betrekkelijke bepalingen ; 

Overwegende · dat genoemde ·artikelen luiden 
als volgt: 

,,Art. 94. 1. Het is den schippers verboden 
in den gekanaliseerden Hollandschen IJssel, de 
Haven en Stadsgrachten der Gemeente vaar
tuigen op anciere plaatsen te hebben liggen dan 
op die, welke daarvoor door Butgemeester en 
Wethouders zijn of worden aangewezen. 

2. Deze bepaling is niet toepasselijk op 
schippers, die laden of lossen aan een wal ten 
behoeve van den eigenaar van dien wal. 

A.rt. 95. Het is den schippers verboden met 
hunne vaartuigen !anger in den gekanaliseer
den Hollandschen IJssel te vertoeven dan tot 
lossen of laden noodig is, of. indien zij hun 
vracht bij wijze van uitverkoop lossen, ge
durende meer dan drie achtereenvolgende 
etmalen. 

Art- 96. 1. Schippers, die hun vracht ach
tereen laden of lossen zullen daartoe den. voor
rang hebben boven hen, die hun vracht bij 
wijze van uitverkoop lossen, indien de geka
naliseerde_ Hollandsche IJssel v_cor beiden geen 
voldoende ruimte aanbiedt. 

2. Laatstbedoelde schippers, evenals die van 
kermisvaartuigen zijn verplicht tijdelijk te ver
halen, zoodra. hen dit door een beambte van 
Politie wordt gelast. 

3. Zij, die van den gekanaliseerden Holland
·schen IJssel gebruik maken, zullen in geval 
van verschil zich moeten onderwerpen aan en 
opvolgen de .uitspraak en de bevelen va_n den 
Burgemeester." 

dat die artikelen voor genoemd vaarwater 
derhalve regelen stellen o. m. ten aanzien van 
de plaats waar en den tijd,. gedur_ende welken 
de schippers met hunne vaa_rtuigen in dat 
water . ligplaats mogen hebpen, de volgorde 
bepalen, waarin de lading en lossing dier ·vaar
tuigen zal moeten geschieden en eindelijk het 
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gezag aanwijzen, welks bevelen en uitspraken 
zullen moeten worden riageleefd ; -
· dat op dat va~rwater, 11ls zijnde een kanaal 
in beheer bij het Rijk, v·im toepassing is het 
Algemeen Reglemen·t van politie voor rivieren, 
kanalen, enz., vastgesteld bij ·Koninklijk be- . 
sluit van _13 Augusius 1891 (Staatsblad n°. 158), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
20 Augustus 1910 · (Staatsblad n°. 262),- terwijl 
daarvoor bij Koninklijk besluit van 23 Mei 
1892 (Staatsblad n°. 111) nog een bijzonder re
glement van politie is vastgesteld; 

dat de artikelen 7, 78, ~1 en 90 van het 
eerst-, in verband met artikei 10 van het laatst-

· genoemd, reglem~nt, eene:: regeling irihouden/ 
aangaande dezelfde onderwerpen, waaromtrent" 
in de aangehaalde bepalingen der politieveror
dening wordt voorzien ; 

dat. mitsdien door de verordening welke, als 
boven is aangegeven, na de reglementen tot 
stand kwam, is getreden in hetgeen bij die 
reglementen als algemeen rijksbelang is ge
regeld, weshalve bedoelde verordening is in 
strijd- met art. 150 de~ gemeentewet; -

Overwegende verder, dat de ge~eentelijke 
en de . rijksregeling op verschillende punten 
niet met elkaar overeenstemmen: · -

dat immers de politieverordening ten aanzien 
van het hebben van ligplaats zekere bevoegd
heici toekent aan Burgemeester en W ethouders, 
terwijl het alg~meen reglement zoodanige be
voegdheid-~an den daargenoegiden waterstaats
ambte~aar en kanaalbearribte verleent en dit 
reglement ;~oo~· het geven ~an bevelen aan-de 
schippers en het doen van uitspraak, waar die 
wordt gevraagd, een ander gezag aanwijst dan 
de politieverordening; 

dat. als· gevolg van _het bestaan dier ·verschil
punten van de toepassing van de eene en de 
~ndere regeling moeilijkhe_~en -zijn te duchten, 
weshalve in v·erband met de aangehaalde wets: 
1>epaling der _politievero-rdening niet in stand 
kap. worden gelaten ; -

Gelet op de artikelen 150 en 153 der gemeen
tewet; 
_ Den Raad van State gehoord, a_dvies van 11 

l!'ebruari 1913, n•. 27; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van W aterstaat _ van 24 Februari 1913, 
n•. 234,-Afdeeling Waterstaat; - -

Hebben goedgevonden -en verstaan: 
de alge~eene politieverordening _der gemeente 

IJsselstein van 21 April 1911 voorzooveel aangaat 
de in de artikelen 94-96 vervatte, op den geka
naiiseerden Hollandschen IJssel betrekkelijke-be
palingen-te v-ernietigen w.eg~ns strijd met-d~ wet. 

----------- -----:....--

Onze Mfniste_r voo~noemdjs belast met de-. 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Stqatsb/ad geplaatst en -waa_rvan _afschrift aan 
den Raaµ van State gezonden zal worden. 

's Gravenhage, den 26ste~ Februari-1913. 
(get.) W I LJI EL.MIN A. -

De Minister van Waterstaat, 
L .. _H. w. REGOUT., 

(Uitge,q. 18 Maa,-f 1913.)_ 

28 Febr:u~,-i 1913. · BESLUIT, tot_aanvulljng van. 
het Koninklijk besluit van 27 Mei 19Q2 _ 
(Staatsblad n•. 77), gewijzigd bij deKonink
lijke besluiten van 1 J uni 1911 (Staatsblad 

•'ri0 • 140);' 6 J amiari 1912 (Staatsblad n•: 5). 
en van. 10 October 1912 (Staatsblad n•: 318) 
tot uitvoering van tutikel ,30 der Gezond-. 
heidswet. S. 78,, - ·. · .-. 

WIJ WILHELMINA, ·ENZ. 

Overwegende, - dat -wljziging, en aan~ullfrig 
van het Koninklijk besli:iit van 27 Mei_ 190~. 
(~taatsblad n°. 77), gewijzigd bij de Koninkl_ijke 
besluiten van _l Juni 1911 (Staatsblad n°_. 140), -
6 Januari 1912 (Staattiblad n°. 5) en van io Oc
tober 1912 (Staafsblad n•. 318), tot uitvoering van. 
artikei 30 .der · Gez~ndheidswet werischelijk is·; 

Op de-voordracht-_van Onzen :Minister vaJJ._ 
Binneniandsche Zaken -van_ 9 J anuari 1913, 
n•. 14, afdeellng Y olksgezo~dheid en Armwezen; 

Den Raad van State geboord,(advies van . 
11 Februari i913, n°. 25); · · 

Gelet op he_t nader rapport van Onz•m Mi
nister v'an• Binnenlandsche Zak

0

en_ van 25 Fe
bruari 1913,- n°. 1504, ,afdeelirig :Volksgezond-
heid en Armwe~en ; · · · · ' · · - · · -

Hebben -goedgevonden en verstaa~: 
te bepalen: 
Art. 1: Het Koninklijk besluit van 27. Mei 

1902 (Staatsblad n•. 77),: gey;ijzigd, bij de ,Ko:, 
ninklijke besluitei:i vHn '1 J uni 1911 (Siaatsblaii 
n•. HO), 6- Januari 1912 (Staatsblad n•. 5) en, 
van 10 October 1912 (Staatsblad n°. 318) wordt 
gewijzigd en aangevuld als -v~lgt: - ' . -"' 

1°. het eerste lid van artikel i' wordt gelezen 
als volgt: _ · ·-
- ,,Onze Minister van Binneniandsche Zaken 

stelt,. den Centralen Gez'cmdheidsraad gehoord, 
een reglement van orde voor. de -werkzaalll;,. 
heden van dat College vast. Daj;Oollege ~telt, 
oncler gQedkeuring va~ On~en Minister van 
Binnenlandsche _Zake~ een ~~glenien·t vast be
treffende het beheer_ en het gebruik v'an de 
hulp~iddelen, die te zij~er beschikking zijn 
gesteld, het arc1iief en de b1bliothe'ek; -

2°, Aan artikel 3 worden_ v66r de bestaande 
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twee· leden, twee nieuwe leden toegevoegd, 
luidende als volgt : 
· De secretaris van den Centralen Gezond•. 

heidsraad heeft, in overleg met den voorzitter 
en ·behoudens zijne verantwoordelijkheid aan 
den raad, de· leiding van het personeel van 
den raad en het beheer van het gebouw van 
den raad, van het archief en van de bibliotheek. 

Indien een lid, of een buitengewoon lid in
zage van een stuk uffhet archief of uit de 
bibliotheek verlangt, vraagt hij dat aan den 
secretaris of ·aan diens plaatsvervanger". 
· 3°. ln het derde lid van artikel 3 vervallen 

de woord~p: .,van den Ccntralen G~zondheids
raad". 

4°. ·Aan artikel 4 wordt toegevoegd de vol
gende bepaling : 

.,De voorzitter is bevoegd, buitengewone 
leden uit te noo.digen tot deelneming aan com
missorialen arbeid van den raad". 

5°, A'.rtikel 6, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: ·, · 

.,De voorzitter ·en 'de secretaris doen namens 
den raad af de zaken, waarvan de behandeling, 
naar hun oordeel, niet tot de· eerstvolgende 
vergadering kan worden uitgesteld, en de bij 
het reglement van orde daarvoor aangewezen 
aangelegeilheden van ondergeschikt belang. Zij 
winnen nameI)s den raad de inlichtingen in, 
die zij noodig 'achten ter voorbereiding van de 
behandeling eener aangelegenheid door den 
Raad". 

,. ·Art. II. · Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden. dag n.a dien der dagteekening van 
liet Staatsblad en de Staatscourant waarin het 
is geplaatst. 

Onze' Minister van· Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en· gelijktijdig in de 
Sta,atscourant Z!ll worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan dell' Raad 
van State.· 

Oberursel, den 28sten Februari 1913. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

De Mini-ster van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uit,qeg. 13 Maart 1913.) 

28 Februari 1913. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gei:neente 
Arnbt-Alnielo van 4 November 1912, waarbij 
aan H. TEN DAM vergunning is ·v·erleend 
tot .het leggen van een straat. S. 79. ' 

WIJ WlLHELMINA; ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 Januari 1913, 
n°. 439, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, betreffende het besluit van den Raad 
der gemeente Arnbt-Alnielo van 4 November 
1912, waarbij aan H. TEN DAM vergunning is 
verleend tot het legge!! van een straat; 

Overwegende, dat artikel 6 der Gezondheids
wet bep_aalt, dat de besluiten en verord,:,ningen 
van de gemeenteraden betreffende o .. m. de 
·volkshuisvesting, niet worden vastgesteld dan 
na ingewonnen advies van de gezondheids
commissie, voor de gemeente ingesteld ; 

Overwegende, dat het ad vies van de gezond
heidscommissie ingesteld voor de gemeente 
A,nbt-AZ.nelo, niet is' ingewonhen met betrek0 

king tot bovenvermeld besluit; 
dat derhalve dat besluit is genomen in strijd 

met de wet; 
Gelet op artikel 153 der Gemeente·wet; 
Gehoord den Raad van State (advies van 

11 Februari 1913 n°. 28) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 25 Febmari 
1913, n°. 1517, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Anibt-Almelo van 4 November 1912 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zakenis 
belast met de uitvoering van dit ·besluit, dat 
ih het Staatsblad geplaatst en in aflichrift aan 
den Raad van State gezonden · zal worden. 

Oberursel, den 28sten Februari 1913. 
(get.) WI L HE L lVII N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(qet.) HEEMSKERK, 

(Uitgeg. 13 lYiaart 1913.) 

1 Maart 1913. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provincien, be'. 

. treffende aanvullingsaflevering lichting 1912 
en 1913. 

De vraag heeft zich voorgedaan of een lote
ling der lichting 1912, die wegens·zijn lotings
nummer niet behoorde tot hen, die op 1 Decem
b~r 1912 voor aanvulling van die lichting in 
1913 waren aangewezen, alsnog door het over
lijden eventueel van een of meer der aanvankelijk 
aangewezen aanvullers, aan de beurt van oproe
ping ter inlijving zo11 ·moeten komP,n. 

Reeds· bij de circrllaire van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
d.d. · 7 November 1912, afd. Militie en Landw. 
(M.) n°. 183, is het standpunt ingenomen, dat 



167 - 5 MA.A :a T. f913 

het· ontstaan van dienstplichtigheid voor hou
ders· van hoogere nummer~ der lichting 1912 
op- 30 November 1912 een einde heeft ·genomen. 

Naar de meening·van den Min. v. Oorlog en 
van mij toch wo·rdt het antwoord-ojl de vraag, 
welke het hier geldt, niet beheerscht door de 
interpretatie, die onder de ·werking der Militiewet' 
1901 bij- mijn Departement is gehuldigd ten 
aanzien van het overlijden van ·ter inlijving be
stemde lotelingen, maar moet de strekking van 
art. 107, 2° lid, der tegenwoordige wet worden 
beoordeeld los. van die interpretatie:. En dan 
schijnt het niet twijfelachtig, dat in genoemde 
bepaling, ook· in verband met het vierde lid, 
eersien volzin,. ~an hetzelfde· artikel, de 'bedoe
ling nioet worden ·gezien; d'at na 30 November 
1912 de groep van de z. g. n. nakomers der 
lichting 1912 geen verandering meer zal onder· 
gaan. Hierv·oor pleit· ook hetgeen. in de Toe
lichting van de N ota van wijzigingen (gedrukte 
stukken 1910-1911, 215 n°. 33) ten· opzichte 
van art. 109 - · toen 106 - is gezegd. · 

Ik heb de eer U H.E.G. met het·bovenstaande 
iri kennis te stellen. (W. v. D. H. A.) 

5 1vlaart 1913. KoNINKLlJK BESLUIT. 
Wanneer Gedep. Staten ·eene logements

vergunning voor den verkoop van· sterke.n 
drank in het klein hebben ingetrokken uit 
overweging dat de ·vergunninghoudster in 
boncubinaat _leef1i' met _een bij haar inwo
nenden persoon; · en deze daarna met be
doelden persoon gehuwd is, dan kan door 
de Kroon in beroep ·worden volstaan met 

. verriietiging van het besluit . van Gedep. 
Staten zoiJ.der dat de gegrondheid van de 
r·eden, die tot intrekking der . vergnnning 
heeft geleid, behoeft t_e word.en onderzocht: 

"WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep; ingesteld door 
l\L S. HECKMANN, Wed. H. E. C. RICHTER te 
's .Gravenhage, tegen _het besluit van Gedepu
teerde Staten yan ZuidcHolland van·28 October 
1912, Rn°. i.470 (2• afd.), waarbij de te haren 
name staande logementsvergunning voor den 
verkoop van sterken 'drank in het klein is in
getr'cikken; 

Den Raad van State; Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari_ 1913, n°. 15; . . 

Op· de. voordracht van· Onzen Minister van 
Binnenlandsche· Zakeu- van· 27 Februari· 1913, 
n°. 1568, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen ;: 
·. Overwegen:de'(· 'dat; 'nadat · Gedeputeerde 

Staten van Zuid~H olland aan M. S. HECKMANN,' 
Wed. van H. E. C. RICHTER, bij besluit van 
31 Mei 1910, G: S. n°. 83/2 eene vergunning 
verleend hadden voor den· verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik ter plaatse van 
verkoop in een logement alleen aan logeer
gasten v oor het door. haar bewoonde perceel 
Spui n°. 281 te 's Gravenhage, zij deze vergun
ning bij _hun besluit van 28 October 1912, 
B. n°. 1470 (2• afd.) G. S. n°. 69/1, hebbenin:· 
getrokken uit overweging, dat de verguiming-· 
houdster in concubinaat'l~eft met den bij ·h'aar 
imvoi:ienden -,H. F .. F. SCHRADER en dus· van 
bekend slecht levensgedrag is ; . 
.. dat van-het besh.it van G~deputeerde Stateii· 
M: S. HECKMANN, Wed. H. E. C. RICHTER, bij 
Ons in beroep_is gekonien, daarbij aanvoerende, 
dat het niet waar is, dat zij met genoemden 
SCHRADER in concubinaat leeft of geleefd heeft, 
en dat zij binnen enkele weken-met hem in het 
huwelijk wenscht te treden ; 

Overwegende: dat_ de belanghebbende op 
4 December 1912 is gehuwd. met H. F. ·F: 
SCHRADER;· 

dat o'nder deze omstandigheden -kan worden 
volstaan met de_ vernietiging van het besluit 
van Gedep1.,.teerde Staten van 28 October 1912 
zonder dat d'e -gegrondheid van de reden, die 
tot intrekking der vergunning heeft geleid, 

· behoeft te worden onderzocht ; 
Gezien de Drankwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :_ 
het bestreden besluit' van Gedeputeerde 

Staten te vernietigen . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. D, B. A.) 

5 lVfaart 1913; · Koi.INKLIJK,]3ESLUIT:. 
Onbekendheid met de· wet le_;ert geen 

verontschuldigingsgrond op· in den zin van 
art. 45, lid 4, sub 4° der ·:Militiewet. · · 

WrJ_ WILJIELl\IINA, ENZ. 

Beschikkeride op ·de _beroepen, irigesteld 
door, 1°. de·weduwe J. H. ZWAKE, te Barger
Compascuum (gemeente Emmen). 2°. R. 
MEIJERING te Niei,w-Amsterdam (gemeente 
Emmen) en 3°. J. DE VRIES te Em1ner Erf
scheidenveen (gemeente 'Emmen), tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
van 4 O'ctober 1912, n°. 54, tot bandhaving van 
de beslissingen van den militieraad, ,vaarbij de 
ingeschrevenen voor de Jichting der militie van 
1913 uit de gemeente Emmen; J. R ZWAKE; 
J. MEIJERING en E: DE VRIES in hunne aarivrage 
om vrijstelling van den dienst bij de militie 
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wegens broederdienst niet-ontvankelijk zijn 
verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, _advies van 
10 Februari 1913, n°. 454; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Februari 1913, 
n°. 1318, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat J. H. Zw AKE, J. MEIJERING 
en ·E. DE VRIES, ingesohrevenen voor de liohting 
der militie van 1913, in de eerste zitting van den 
militieraad de reden tot vrijstelling niet hebben 
opgegeven, maar deze eerst kenbaar g0niaakt 
hebben in de tweede zitting van der. militie
raad; 

dat de Militieraad daarop bij uitspraak van 
8 Augustus 1912, de genoemde lotelingen in 
hunne aanvragen niet-ontvankelijk heeft ver
klaard; 
· dat van dcze uitspraak de weduwe J. H. 
ZwAKE, R. MEIJERING en J. DE VRIES. bij 
Gedeputeerde Staten van Drenthe in· beroep zijn 
gekomen; 

dat de voorzitter van den Militieraad d~or 
Onzen Commissaris in de provinoie Drenthe 
gehoord, geadviseerd heeft om op de bezwaar
schriften eene afwijzende besohikking te nemen ; 

dat Gedeputeercte Staten cle. ingestelde be
roepen ongegrond hebben verklaard, uit over
,veging, dat volgens de bepalingrn der Militie
wet in de.eerste zitting van den Militieraad uit
spraak moet warden gedaan omtrent vrijstelling 
of uitsluiting van den dien8t, voor zoove: dP 
uitspraak aan dien Raad is opgedragen ; dat 
dus de ingeschrevenen in de eer~te zitting van 
den lWlitieraad hun reoht op vrijstelling hadden 
moeten doen gelden ; dat dit eohter niet is 
gesohied, zij het clan ook uit onbekendheid met 
de bepalingen der nieuwe Militiewet, maar die 
aanvrage eerst in de tweede zitting van dien 
Raad is gedaan ; dat de tweede zitting van den 
Militieraad eohter is be8temd tot het doen van 
uitspraak omtrent vrijstelling waaromtrent 
buiten sohuld van hen wie zij geldt, in de eerste 
'!'itting van den J\Iilitieraad geen uitspraak kan 
worden gedaan ; dat deze laatste bepaling 
echter niet op de ingeschrevenen van toepassing 
is, aangezien zij verplicht waren -er voor zorg 
te drageP, dat de vereischte stukken zoo tijdig 
werclen aangevraagd, dat eene uitspraak 
omtrent hen in de eerste zitting van den lYiili
tieraad had kunnen geschieden, clat dus de 
Militieraad in zijne tweede zitting de ingesohre
venen terecht in hunne aanvragen niet-ont
vankelijk heeft verklaard ; 

Overwegende, dat artikel 45, lid 4, sub 4°. 

der Militiewet bepaalt, dat in de -tweede zitting 
van den J\filitieraad uitspraak gedaan wordt 
omtrent vrijstelling waaromtrent buiten sohuld 
van hen, wie zij geldt, in de eerste zitting geen 
uitspraak korr warden gedaan; dat dus onder
zocht moet worden, of buiten schuld van de 
ingesohrevenen J,- H. ZWAKE, J. MEIJERING en 
E. DE VRIES in de eerste zitting van den Militie
raad geen uitspraak kon warden gedaan om
trent hunne vrijstelling ; 

dat zij als reden, waarom zij niet in de eerste 
zitting zijn versohenen, hunne onbekendheid 
met de bepalingen der wet hebben opgegeven; 

dat deze bewering voor het begaan verzuim 
geen· verontsohuldigingsgrond oplevert; 

dat onder deze omstandigheden moet worclen · 
aangenomen, dat in de eerste zitting van den 
Militieraad niet buiten sohuld van de belang
hebbenden geen uitspraak kon worden gedaan ; 

Gezien de Militiewet ; 
Hebben 17oedgevonden en verstaan: 

de beroepen, tegen het besluit van Gedepu -
teerde Staten van Drenthe van 4 October 1912, 
n°. 54, ingesteld door de weduwe·J. H. ZWAKE, 
R. lVIEIJERING en .J. DE VRIES, ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken is 
bela.st enz. (W. v. D. B. A.) 

6 Maart 1913. :J\IIrssrvE van den Minister van 
Oor!og aan de Commissarissen der Konin
gin in de provincien betreffende herhalings
oefeningen. · 

Ik heb de eer er voor zooveel noodig de 
aandacht van U Hoogedelgestrenge op te ves
tigen, dat, hoewel de in art. 27 der lVlilitie~ 
Instructie 1909 voorkomende bepalingen be
trekkelijk den tijd, waarop de tot het houden 
van herhalingsoefeningen opgeroepen · verlof
gangers zich bij het korps of op de plaats van 
bestemming moeten aanmelden, niet in over
eenstemming zijn gebracht met die, voorko
mende in § 20 van het Voorschrift betreffende 
dienstreizen van dienstplichtigen der Militie, 
zooals deze paragraaf is gewijzigd bij mijne 
Beschikking, dd. 17 December 1912, VIIIe afd., 
nr. 67, het in de bedoeling ligt, dat bedoelde 
verlofgangers zich aan Jaatstvermelde bepalin-
gen hebben te houden. 

U Hoogedelgestrenge gelieve de burgemees
ters in het gewest onder Uw bestnnr uit te 
noodigen, bij de uitvoering van de opdracht, 
neergelegd in het vierde lid van genoemd ar_t. 
27, op het vorenstaande indachtig te zijn.-

V~orts komt het mij gewenscbt voor, dat die 
bepalingen ook worden opgenomen in de per-
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soonlijke kennisgev:ingen, bedoeld in art. 71, 
3• en 4• lid, van ·het Militie-Besluit II. 

U Hoogedelgestrenge gelieve de burgemees
t(lrs ook _van .dit laatste te onderrichten. 

(get.) 

De Minister van Oorlog, 
Voor den Minister, 

Het Hoofd der Afdeeling 
Militie en Landweer, 

GROUWSTRA. 

7 Maart 1913. BESLUI'.l', bjJtreffende de aan
vrage. om pensioen van den oud-directeur
onderwijzer der Rijksnormaallessen te Ame
rong,en en der daaraan verbonden voorbe
reidende klasse. en oud-ond~rwijzer:,-bij de 
Rijksnormaallessen te Rhenen, H. HA.AK . 
. S. 80. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op d.e aanvrage om pensioen 
van den oud-directeur-onderwijzer der Rijks
normaallessen te Amerongen en der daaraan 
verbonden voorbereidende klasse en oud-onder
wijzer bij de Rijksnormaallessen te Rhenen, 
H. HAAK; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren, van 30 Maart 1912, 
n°. 3/24/25 ; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
4 September i912, n°. 323; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

.B:inancien van 24 .l!'ebruari 1913, n°. 56, afdee
ling Pensioenen ; · 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in.zijn bovengemeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven aan den be
langheb bende, met ingang van 1 September 
1910, een jaarlijksch pensioen toe te kennen 
ten bedrage van f 411, daarbij aanvo~·rende dat 
de belanghebbende bij Ministerieele beschik
king van 1 November 1907, n°. 134521, Afd. 
L. 0., met ingang van 1 April 1907, eervol is 
ontslagl)n uit zijne betrekking van directeur
onderwijzer der Rijksnormaallessen te Ameron
gen, en bij beschikking van 26 Augustus 1910, 
n°. 77581, Afd. L. 0., met ingang van 1 Sep
tember 1910, uit die van onderwijzer bij de 
Rijksnormaallessen te Rhenen, terwijl ·hem reeds 
bij Ministerieele beschikking van 22 Maart 1904, 
n°. 200!1; Afd. Onderwijs, met ingang van 
1 April 1904, eervol onts]ag is verleend uit 
zijne betrekking van onderwijzer aan de voor
bereidende klasse, verbonden aap. de .j1ijksnor
maallessen te Amerongen; dat zijn. g~zamenlijke 

burgerlijke diensttijd in de twee eerstgenoem.de 
betrekkingen van 28 jaren en 8 maanden, ver- · 
e!)nigd met den overigen, volgens artikel 4 de, 
gewijzigde wet van 28 J uni 1898 (Staatsblart 
n°. 152) in aanmerking komenden, na het be
reiken van den 18ja_rigen ouderdom, bewezen 
tijdelijken dienst van 2 jaren, 1 maand en rn 
dagen, een tijdvak .uitmaakt van 30 jaren, 9 
maanden en 19 dagen ;·dat.hij, geboren 5 Janu
ari 1844, den ouderdom van 65 jaren heeft be
reikt; dat zijn pensioensgr.onqslag heeft be
dragen : van 1 Maart 1905 tot 1 April 1907 en 
van 1 October 1907 tot. 1 Septem,ber 1910, 
f 800, zoodat een zestigste dee! van de mid
delsom, bedoeld' bij artikel 6, lste lid, der-~vet. 
bed~aal\"t 13,331/ 3 ; dat de a~~vrage om pen-' 
sioen uit hoofde van zijn diensttijd als onder
wijzer aan de voorbereidende klasse, verbonden 
aan de Rijksnormaallessen te Amerongen niet 
is .ingediend binnen 5 jaren na den dag, waarop 
recht op pensioen werd verkregen, terwiji de 
aanvrage om pensioen wegens de betrekking 
van onderwijzer bij de Rijksnormaallessen te 
Rhenen is ingediend binnen een jaar na het 
t_ijdstip waarop de oelanghebbende als zoodanig 
aanspraak verkreeg op pensioen; dat op grond 
hiervan de belanghebbende als gewezen onder
wijzer aaii de voorbereidende klasse, verbonden 
aan de Rijksnormaallessen te Amerongen, geen 
aanspraak kan m!lken op toekenning.van pen
sioen; dat de vraag of aan belanghebbende als_ 
gewezen onderwijze: aan de Rijksnormaallessen 
te Amerongen en aan die te Rhenen twee pen-

. sioenen waren te verleenen en wel een voor 
eerstgenoemde betrekking, krachtcns artikeJ 
3d, het andere, wegens laatstgenoemd ambt, 
krachtens artikel 3a der evengenoemde .wet, 
in ontkennenden zin moet worden beantwoord, 
omdat de belanghebbendo, toen hij op 1 April 
190'.7 uit zijne betrekking te Amerongen weri 
ontslagen, noch pensioen, noch wachtgeld ont
v_ing en ook noch het een noch het ander had 
ontvangen, toen hij op 1- October 19u7 zijne. 
betrekking te Rhenen aanvaardde; dat hij dus 
op laatstgenoemd tijdstip niet was een ,,bur
gerlijk gepensionneerde" in den zin van artikel 
16 der Burgerlijke Pensioenwet, doch eeu ,,ge
wezen herplaatst burgerlijk ambtenaar"; dat 
hij ook door de Regeering als zoodanig is be-. 
schouwd aangezien hij in den pensioensgrond
slag ten bedrage van f 800, dien hij als onder
wijzer aan de normaallessen te Amerongen had 
verkregen is bevestigd geworden, niettegen
staande hij te Rhenen slechts eene toel_age .van 
f 365 genoot ; .. dat uit het feit van die beves
tiging trouwen~ voortvloeit. dat de· diensten, 
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v66r 1 April 1907 bij de Rijksnormaallessen 
te Amerongen bewezen,_ niet als een afzonderlijk, 
met pensioen te vergelden dienstcomplex kun
nen_ worden beschouwd, vermits de belang~ 
hebbende, ware zulks wel het geval, toen hi} 
te Rhenen andermaal in dienst trad; op grond 
van het bepaalde bij artikel 25, 2de lid, een 
nieuwen, lageren grondslag ten bedrage van 
J 365 bad moeten bekomen om eventueel na 
diensteindiging, naar dezen grondslag ander
maal te worden !\"epensionneerd-; dat voorts 
eerie bevestigende beantwoording der gestelde 
vraag zou leiden tot bet toekennen van twee 
pensioenen, beide berekend naar een grondslag 
van J 800, hoewel bet gezamenlijk bedrag der 
pensioensgrondslagen, die ·de belangbebbende 
heeft gebad en die voo( de berekening zijner 
pensioensbijdragen in aanmerking komen, nim
mer tweemaal J 800 heeft bedragell"; dat de 
belanghebbende volgens de artikelen 3a en 9a 
der Burgerlijke Pensioenwet, en artilrnl 4 der 
in 1900 gewijzigde wet van 28 Juni 1898 
(Staatsblad n°. 152) recht heeft op een pensioen 
van J 410.70; , · 

Overwegende, dat Onze Minister van Finan
cien, zicb met dit ad vies niet vereenigen -kan 
en van oordeel is dat aan den belanghebbende 
behoort te worden verleend, als oud-directeur
onderwijzer. der •Rijksnormaallessen te Ameron
gen, met ingang van 1 Juli 1910, een jaarlijksch 
pensioen van J 335, als oud-onderwijzer bij de· 
Rijksnormaallessen te Rhenen, met ingang vBn 
1 September 1910, een jaarlijksch pensioen van 
j 39 en als oud-onderwijzer bij de aan eerst
genoemde normaallessen verbonden voorbe
reidende klasse, met ingang vari 1 Januari 1912, 
een jaarlijksch pensioen van f 45; 
' ·dat Onze genoemde Minister daarom mach
tiging heeft gevraagd omtrent bet advies het 
gevoelen in te winnen van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur; 

dat die afdeeling Ons in zijn bovenvermeld 
advies· in overweging heeft gegeven aan be
larighebbende als oud-directeur-onderwijier der 
Rijksnormaallessen te A;nerongen, met ingang 
van 1 Juli 1910, een jaarlijksch pensioen van 
J 336, en als oud-onderwijzer bij de Rijksnor
maallessen te Rhenen, met ingang van 1 Sep~ 

. tember 1910, een_ jaarlijksch pensioen van f 39 
te verleernm; 

Overwegende, ten aanzien van de aanvr!)ge 
van belanghebbende om pensioen als oud
onderwijzer bij de aah de Rijksnormaallessen 
te Amerongen verbonden voorbereidende klasse, 
dat hij aan die klasse als onderwijzerwerkzaam 
is geweest van 1 ·Juli: 188~ tot 1 April 1_890 

toe!l hem wegens hare opheffing niet op ver
zoek eervol ontslag werd verleend, en vervol
gens van 1 April 1894 tot 1 April 1904, toen 
bij ~pnieuw wegens opheffing van de betrek
king eervol werd ontslagen ; 

dat_ hij derbalve, aangezien op grond van 
artikel 41, derde lid, lit. b, der Burgerlijke 
Pensioenwet, ook de- jaren tusschen 1 April 
1890 tot l April 1894 als dienstjaren in aan
merking komen, in dat ·onderwijzersambt een 
diensttijd heeft van 22 jaren en 9 maanden; 

dat hem, met ir.gang van 1 April 1909, alsnog, 
ter zake van laatstgemeld ontslag een wacht
geld van f 125 per jaar we-rd · toegekend ; 

dat krachtens· artikel 3d der Burgerlijke ·Pen
sioenwet een na tienjarigen diern;t, als gevolg 
van de opheffing van zijne betrekking ontslagen 
burgerlijk ambtenaar recbt heeft op pensioen 
o. a. wanneer zijn wacl!tgeld minder bedraagt 
dan het pensioen berekend over zijn diensttijd ; 

dat het pensioen, berekend over den dienst
tijd van belanghebbende in de hierbedoelde 
betrekking van 22 jaren en 9 maanden, bij een 
gemiddelde aan pensioensgrondslag over de 
laatste vijf dienstjaren van f 260, J 95 bedraagt; 

dat het wachtgeld van belanghebbende, met 
ingang van l Januari 1912, verminderd is 
tot J 50; 

dat het dus toen minder bedroeg dan boven
genoemd pensioensbedrag; 

dat derhalve krachtens de artikelen 3d en 7d 
der Burgerlijke Pensioenwet met 1 Januari 
1912 voor belangbebbende als oud-onderwijzer 
bij de betrokken voorbereidende klasse, het 
recht inging op een jaarlijksch pensioen van 
f 45 en hem alzoo thans drie pensioenen zijn 
te verleenen, een van f 335, met ingang · van 
1 Juli 1910, een van f 39, met ingang van 
1 September 1910, en een van f 45, met ingang 
van 1 Januari 1912; 

Hebben goedgevonden en ,erstaan: 
Aan H. HAAK, · krachtens de artikelen 3a, 

3d, 6, -1d, 9a en 11, derde lid, lit, b, der Bur
gerlijke Pensioenwet, en artikel 4 der bij de 
wet van 6 Juni 1900 (Staatsblad n°. 103), ge
wijzigde wet van 28 Juni 1898 (Staatsblad n•. 
152) te ·verleenen : _ 
- 1°. als oud-directeur-onderwijzer der Rijks
normaallessen te Amerongen, met ingang van 
l Juli 1910, een jaarlijksch _ pensioen van 
f 335; 

2°. als oud-onderwijzer bij de Rijksnor1;naal
lessen· te Rhenen, met ingang van 1 September 
1910, een jaarlijksch pensioen van f 39 ; 

3°. -a!s oud-onderwijzer bij de aan de Rijks
normaallessen te A11ierongen ve1·boriden vo·or-
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bereidende klasse, met ingang van 1 Januari" 
1912, een jaarlijkscb pensioen van f 45. · 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geechillen van Bestuur, aan 
den Pensioent'a!ld voor burgerlijke ambtenaren, 
aan den·directeur van het weduwen- en weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren, alm de 
Algemeene Rekenkamer, en hetwelk in het 
Staatsblad en met zijn rapport in de Staats
coitrant zal ,vorden geplaatst. 

Oberursel, den 7den Maart 1913: 
(.get.) WI L H E L M IN A.. 

De Minister van Fiiiancien, (get.) KOLKMAN. 
(Uitgeg. 28 Maa,·t 1913.) 

7 ~'lfoart 1913. BESLUIT,' houdende de bekend
making in bet Staafsblad van de nederleg
ging op het Ministerie van· Buitenland
sche Zaken te 's /Jravenhage · der akte van 
bekrai:Jhtiging van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen nopens het op 17 Juli 
1905 aldaar geteekend verdrag betreffende 
de wetsconflicten met betrekki'ng tot de.ge
volgen van het huwelijk ten opzichte van 

· de rechten en verplichtingeo· der echtge
nooten in hunne persoonlijke betrekkingen 
en ten opzichte van·hunne goederen, welk 
ver'drag is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van den 2den September 1912 
(Slaatsblad n°. 285). S. 81. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat op 15 Februari 1913 op 
bet Ministerie van Buitenlandsche Zaken te 
's IJ,i·ai:enhage. de nederlegging heeft plaats ge
bad van de akte van bekraebtiging van Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen nopenE bet 
op 17 Juli 1905 aldaar geteekend verdrag be
treffende de wetsconflicten met betrekking tot 
de gevolgen van bet huwelijk teri opzicbte van 
de recbten en verplicbtingen der echtgenooten 
fo hunne persoonlijke betrekkingen en ten op
zichte van hunne goederen, welk verdrag is 
9ekend gemaakt bij Koninklijk besluit van den 
2den September 1912 (Staatsblad n°. 285); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den· lsten Maart 
1913, Directie van het Protocol, n°. 3565; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde nederlegging te doen bekend ma

ken door· de plaatsing Yan dit besluit in het 
Staatsblad 

Ooze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering van_ 
hetgeen ten deze wordt vereisch_t. 

Oberursel, den 7den Maart 1913. 
(.qet.) WILHELMINA.· 

De Minister van Buitenlandscl;e Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

(Uitgeg. ·15 Maart 1913.j 

10 Maart 1913. BESLUIT, houdende beschik
king op de beroepen, ingesteld door: 
1°. J. PoLMAN en F. voN COLLEN, onder
wij~eressen aan eene open bare lagere sch~ol 
te Oosthuizen, en 2°. de afdeeling Hooi·n.e. o._ 
van den Bond van Nederlandsche Obd~f'.' 
wijzers, tegen bet besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 18 September 
1912, n•. 5, waarbij goedkeuring werd ver
lee~d aan het· besluit van den Raad der 
gemeente Oostlmizen _van 11 Mei 1912, tot 
vaststelling van eene verordening, rege
lende de jaarwedden van de hoofden en 
het verder onderwijzend personeel der open
bare lagere scholen in die gemeente. S. 82." 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld: 1°. 
J. PoLMAN en F. VON COLLEN, onderwijzeres
s-en aan eene openbare lagere school te Oost: 
huizen en 2°. de AEdeeling Hoorn e. o. van den 
Bond van N-ederlancische Onderwijzers; tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord· 
holland van 18 September 1912, n°. 5, waarbij 
goedkeuring werd verleend aan het besluit van 
den Raad der_ gemeente Oosthuizen van 11 Mei 
1912, tot vaststelling van eene verordening, re
gelende de jaarwedden' van de hoofden en het 
verder onderwijzend personeel der openbare 
lagere scholen in die gemeente; 

Den Raad ~an State, Afdeeling voor de Ge· 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Januari 1913, n°. 441>; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 1913, n°. 
17 49, afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende : dat volgeils deze. regeling de 
jaarwedde bedraagt vocir elk der onderwijzers, 
die het hoofd der school bijstaan, met minder 
dan vijf dienstjaren f 650; met vijf of meer 
doch mirider dan tien dienstjaren f 700; met 
tien en meer doch minder dan vijftien dienst
jaren f 775; met vijftien en meer doch minder 
dan twintig dienstjaren f 850; met twintig en 
meer dienstjaren f 925; 

dat Gedeputeerde Staten van .Noordholland 
bij besluit van 18 September 1912, n°. 5, de 
regelirtg hebben goedgekeu.rd; 

I 

I 
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dat van het beeluit van Gedeputeerde Staten 
bij bns zijn in beroep gekomen : 

1°. J. Pou.IAN en F. YON OiiLL!.:N, daarbij 
aanvoerende·, . clat door . de vastgestelde veror• 
dening eenigermate is tegemoetgekomen aan 
de. meerm.alen aan den Raad der gemeente 
Oosfhuizen kenbaar gemaakte verzoeken, om ver
betering -van cle salarie\lring van het oncler
wijzend .personeel aan cle lagere scholen ; 

dat echter de onbillijkheid is blijven bestaan, 
dat we! aan de mannelijke leerkrachten en niet 
aan de vrouwelijke op bepaalden leeftijd tege
mo'etkoming in de huishuur wordt toege
kend; 

dat b,o_venclien aan de vrouwelijke leerkrach-.. 
ten: geen. aparte belooning wordt toegekend 
voor het onder,wijs in het vak k, hetwelk ge
durende tw13e en half uur per week buiten de 
gewone schooluren wordt gegeven; 

dat ook door de bepaling, dat de verhoqging 
der jaarwedde zal ingaan op 1 Januari 1913, 
de wenschelijk geoordeelde positieverbetering 
te. lang wordt uitgesteld; 

2°. de Afdeeling Hoorn e. o. van den Bond 
van N ederlandsche Onderwijzers, die dezelfde 
bezwa_ren aa.nvoert; 
. Ovenvegende: wat betreft het beroep van de 
ond,erwijzeressen J. PoLM.A.N en F. YON. COL• 
LEN, dat de regeHng, zooals zij doqr den Raad 
is vastgestelcl en door Gedeputeerde Staten is 
goedgekeurd, hoewel in het algemeen aan re
c1elijke eisch~n voldoend, op een punt aanvul
ling behoeft, vermits het billijk is, dat voor 
het onderwijs in het vak k als dit buiten de 
gewone schooluren. wordt gegeven, de jaar
wedde worde verhoogd; 

Overwegende : wat betreft het beroep, inge
steld door de Afdeelirig Hoorn e. o. van den 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers, _dat 
ai-tikel 14 .der wet tot regeling van het lager 

· onderwijs het recht van hooger beroep toekent 
aan ,,ieder, die bij de vernietiging of verbe
tering van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten belang heeft" ; 

dat ,,belang" daarbij te verstaan is in den 
zin van eigen, persoonlijk belang; 

dat appellante niet kan geacht worden bij 
de vernietiging van het bestreden besluit een 
eig~n, persoonlijk belang te he b hen ; 

dat zij dus aan artikel 14 der genoemde _wet 
de bevoegdheid niet kan ontleenen om tegen 
het: besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons 
in beroep te komen ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. de Afdeeling Hoorn e. o. van den Bond 
van Nederlandsche Onderwijzers niet-onvanke
lijk te verklaren in haar ·beroep ; 

2°. te bepalen, dat warineer in het vak k 
buiten de gewone schooluren onderwijs wordt 
gegeven, de jaarwedde zal worden verhoogd 
met een bed rag, berekend naar f 0.40 per weke
lijksch buiten de. gewone schooluren gegeven. 
lesuur. 

Met inachtneming van de voorschriften der 
aangehaalde wet, zal de gemeenteraad van 
Oos.thuizen, onder goedkeuring van Gedeputeer
de Staten van Noordholland, wijziging kunnen 
brengen in deze regeling, welke in ieder ge
val met ·het einde van het jaar Hl22 zal op
houden van kracht te zijn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoeri~g van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en tegelijk' 
met de in hoofde dezes vermelde voordracht 
van genoemden Minister in de Nederlandsche 
Staatscourant opgenomen zal worden, en waar
van afschrift. zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

Oberursel, den lOden Maart 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De 11Iinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 27 Maart 1913.) 

12 Maart 1913. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent de meting van binnen
vaartuigen. S. 83. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 16 Januari 1913, n°. 83, Invoer
rechten; van Onzen Minister van Land)Jouw, 
Nijverheid en Handel van 21 Januari 1913, n•. 
459, Afdeeling Nijverheid, en van Onzen .Mi
nister van Waterstaat van 27 Jannari 1913, 
n•. 249, Afdeeling Waterstaat; 

Herzien Ons besluit van 20 Juli 1899 (Staats
blad n•. 164) gewijzigd bij dat van 4 April. 
1910 (Staatsb/ad n°.' 94); 

Den Raad van State gehoord (advies ·van 11 
Februari HJ13, no. 19); 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 Februari 1913, n•. 
65, Invoerrechten, van 28 Februnri 1913, n°. 
1437, Afdeeling Nijverheid, en van 6 llaart 
1913, n°. 239, Afdeeling Waterstaat; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het derde lid van artikel 6 van 
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Ons besluit van 20 Juli 1899 (Staafsblad n°. 
d4) wordt iiigetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee-
6en dag na dien der dagteekening van het 
Sfaatsblad en van de Staatscottrant waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Financien, van Land
bouw, .Nijverheicl · en Handel en van Water

staat zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Oberursel, den 12den Maart 1913. 
(qet.) WILHELM IN A. 

De :J1ihister vita Financii!n, (get.) KOLKMAN. 
De llfin. van Landbottw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. s. TALMA. 
JJe Minister van TVaterstaaf, 

(qet.) L_ H. W. REGOUT. 
(Uifgeg. 12 April 1913.) 

12 Maart i913. KoNINKLIJK BESLUIT, bou
dende beslissing dat aan eene vergunning 
krachtens de Hinderwet tot uitbreiding 
eener inrichting geen voorwaarden mogen 
worden verbonden, die verder reiken dan 
noodig is om tegemoet te komen aan be
zwaren van de uitbreiding te vreezen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
M. BOT te Groningen tegen -het besluit van 
_Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 3 Juni 1912, n°. 3, waarbij aan hem en 
zijne rechtverkrijge_nden voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot het uitbreiden van 
zijne smederij op bet perc6el aan den Meeuwer
derweg, kadastraal bekend gemeente Groningen, 
Sectie B n°. 4607; 

Den Raad van· State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
· 10 Februari 1913, n°. 10; 

Op de _v·oordracht vari Onzen Mini_ster van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 6 Maart 
1913, n°. 224H, afdeeling Arbeid; 

Overwegende: dat Burgemeester en Wet
houders de gevraagde vergunning tot uitbrei
ding hebben verleend onder eenige voorwaar
den waarvan de vierde luidt:,, Voor des morgens 
6 uur eri na des avonds 7 uur mogen in de 
smederij geen werkzaamheden worden ver
richt"; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
W ethouders M. BoT bij Ons in beroep is ge-

komen, daarbij in hoofd:,mak aanvoerende, dat 
· deze vierde voorwaarde hem eene groote be
lemmering in zijn bedrijf zal veroorzaken vooral 
met het oog op spoedeischende bestellingen; 
dat · aangezien er andere smedtJn zijn die <lag 
en nacht mogen werken, hij zijne klanten aan 
concurrenten zal verliezen; dat gedurende · 
veertig jaren de smederij op dezelfde plaats 
is uitgeoefend en nooit klachten ziju vernomen; 

Overwegende, dat blijkens ingesteld deskun
dig or.derzoek de bestreden vierde voorwaarde 
met het oog op den hinder van ernstigen aard 
van de uitbreiding te vreezen, niet kan worden 
gemist; 

dat echter waar het hier een vergunning tot 
uitbreiding der inrichting geldt, deze v_oor
waarde niet verder behoort te reiken dan noodig 
is om tegemoet te komen aan bezwaren van 
·deze uitb_reiding te vreezen; 

dat naar aanleiding hiervan de vierde voor
waarde gewijzigd moet worden en een nieuwe, 
vijfde voorwaarde aan de. v'ergunning tot nit
breiding behoort te worden verbonden; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en versta:an: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Burgemeester en Wet
houders van Groningen van 3 Juni 1912, n°. 3, 

1°. de vierde voorwaarde verbonden aan de 
bij dit· besluit verleende vergunning tot uit
breiding der smederij op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Groningen Seetie B, n°. 4607 
aan den Meemoerderweg te doen luiden als volgt: 
voor des morgens 6 uur en na ·ctes avonds 
7 uur mogen in het deel der smederij dat 
krachtens deze vergunning tot uitbreiding 
wordt opgericht", geene werlrnaamheden worden 
verricht; · 

2°. aan ci.e vergunning eene nienwe, vijfde 
voorwaarde toe te voegen, luidende als volgt: 
de scheiding tusschen dat deel der smederij 
waarop de vergunningen verleend bij besluiten 
van Burgemeester en Wethouders van 3 Fe
bruari 1879, n°. 2 en 18 December 1905, n°. 6, 
betrekking hebben en bet gedeelte der smederij 
in dit besluit bedoeld zal op duidelijke wijze 
moeteIY aangegeven worden en blijven en op 
deze seheidingslijn zullen geene werktuigen 
mogen worden geplaatst ; 

en wijders te bepalen, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in 'Yerking gebracht binnen 
een maand na dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast enz. (W. v. D. B. A.) 
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12 Mam·t 1913. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Het recht tot oplegging· van onderhouds-: 
plicht is niet besloten in de bevoegdheid, 
welke het polderbestuur ontleent aan de 
hem ingevolge art. 1, in verband met art. 4 
der Wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139) ter uitvoering van art. 191 der 
Grondwet toegekende bevoegdheid tot het 
maken van verordeningen in· het huis
houdelijk belang van den polder. 

Het opleggen van lasten behoort tot de 
inrichting der·waterschapplln, die krachtens 
art. 190 der Grondwet aan de Staten der 
provincie is voorbehouden. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door 
het Bestuur van den Wippolder (gemeenten 
Waferin,qen en Loosduinen) tegen het besluit 

_van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
19 Augustus 1912, B n°. 2362.(le afd.) G. S. 
n°. 9/1, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de door genoemd bestuur op 14 December 
1911 vastgestelde keur of politieverordening, 
·voor. dien polder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Januari 1913, n°. 459; 

Op de voordracht van Onzeri Minister van 
- Waterstaat van 6 Maart 1913, n°. 230, afdeeling. 

W aterstaat; 
Overwegende, dat art. 5, letter h, van bo

vengemelde keur of politieverordening het 
·verbod bevat om, zonder schriftelijke toestem
ming van bet polderbestuur en anders dan 
volgens de daarbij gegeven voorschriften, de 
vrije doorvaart door de weteringen, v lieten en 
hoofden te beletten of te belemmeren ; 

dat art. 10 derzelfde keur of polit~everorde
ning bepaalt, dat voor het. onderhouden der. 
in de verordening bedoelde werken en het na
komen der daarin gemaakte bepalingen, be
houdens het bepaalde in de slotalinea van 
art. 5, aansprakelijk zijn de eigenaars, erf
pachters of vruchtgebruikers of, indien deze · 
niet bekend zijn, de beheerders der. lariden, 
waartoe de werken behooreu of welke langs 
de slooten strekken, tot op de helft der breedte ' 
van de slooten ; 

dat Gedeputeerde Staten van Znidholland bij 
hun besluit van 19 Augustus 1912, B. n°. 2362 · 
(l• afd.) .G. S. n°. 9/1,. aan de verordening de 
goedkeuring hebben onthouden; 

dat Gedeputeerde Staten hebben overwogen,: 
dat door verschillende ingelanden betwist wordt: 
dat· de wateren in den · Wippolder krachtens · 

de inriehting van den polder bestemd zijn door 
een ieder bevaren te worden ; dat art. 5 sub h 
der politieverordening niet een einde kan 
maken aan dit geschil, vermits de politiever
ordening wel kan zorgen, dat de doorvaart 
door open bare vaarwa ters niet word t belet of 
belemmerd, doch niet een particulier vaar
wator openbaar kan maken, en het geschil op
gelost zal moeten worden, hetzij bij rechter
lijk vonnis, hetzij bij minnelijke overeenlfomst 
of bij onteigening voordat aan eene keur, be
helzende eene bepaling als art. 5 h, de goed
keuring kan worden verleend ; dat ook art. 10 
een bezwaar vormt tegen het goedkeuren !J.er 
verordening, wijl onderhoudsplicht slechts be
rusten kan op· het zakelijk recht, dat de_ eige
naar, erfpachter of vruchtgebruiker op den 
grond heeft, docb de beheerder, die namens 
den eigenaar, erfpachter of vrilchtgebruiker 
optreedt, mist, en door dit voorschrift aan de 
beheerster van de daarin bedoelde wegen een 
onderhoudsplicht wordt·opgelegd, die blijkbaar 
niet reeds van elders vaststaat ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten· 
·het bestuur van den Wippoldh· bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de redenen, 
waarmede het besluit van Gedeputeerde Staten 
is omkleed, hem niet voldoende voorkomen 
voor de ontoelaatbaarheid der aangevochten 
·bepalingen; dat z.i., ook bHjkens eene uitspraak 
van den Hoogen Raad, in bet voorschrift van 
art. 5 h der, verordening eene geoorloofde be• 
perking van het· eigendomsrecht moet worden 
gezien en art. 10 eene hoogst wenschelijke 
bepaling inhoudt, door, waar van de in den 
polder .liggende wegen,. genaamd Korte Noord
weg, Kerklaan en Zuidweg_, 'geen eigenaar, erf
·pachter of vruchtgebruiker bekend is, in bet 
belan!.! van het onderhoud der aan deze wegen 
gelegen slooten, den beheerder met den oride~
houdsplicht te bezwaren ; . _· 

Overwegende, dat in art. 10 der in onder
zoek zijnde keur of politieverordening een 
onderhoudsplicht wordt opgelegd ten aan
zien ~an de in de verordening bedoelde 
werken; 

dat het recht tot oplegging daarvan niet is 
besloten in de bevoegdheid welke het polder
bestu ur ontleent aan de hem _ingevolge art. 1, 
in verband met art. 4 der wet van 20 J tili 1895 
(Staatsblad n°. 139) ter uitvoering van art. 191 
der Grondwet, foegekende bevoegdheid tot 
het maken van verordeningen in het huis-
110udelijk belavg van den polder; 

dat toch het opleggen van lasten behoort 
tot· .de inrichting der waterschappen, · die, 
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.krachtens .art. 190 der Grondwet, aau de Staten 
der provincie is voo.rbehouden ; 

dat d.us terecht aau de verordening, op grond 
.van den inhoud van haar art. 10, de goed
keuring is onthouden, en, waar uitdezen hoofde 
reeds het beroep ongegrond is, het b.ezwaar, 
door Gedepnteerde Staten mede ontleend aan 
het bepaalde in art. 5 Ietter h,. der verordening, 
bniten onderzoek en beslfss,ing kan blijven; 

Gezien de wet van ·20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139) ter uitvoering van art. 191 der 
Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(W. y, D. B. A.) 

12 Maart 1913. BESCJIIKKING van den Minis
ter van Oorlog, betreffende in werking 
trading van het besluit van 7 Februari 
1911, tot wijziging van het· besluit van 
29 Mei 1903, betreffcnde regeling van de 
Landweer. · · 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen, zulks ten 

vervolge op de Beschikking van. 23 Febrnari 
1911, II• Afd., n°. 209, dat de in die Beschik
king bedoelde staµdplaatswijziging voor het 
3• Landweerdistrict zal ingaan op I April e.k. 

Voor den Minist.er, 
De Secreillris-Generaal, (get.) A. J. DooRMA:N'. 

13 M aart 1913. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende declaratien wegens onteigening 
van goederen bij besmettelijke ziekten. 

Het komt nog herhaaldelijk voor, dat goe
deren, .door Burgemeesters ingevolge art. 5 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), worden onteigend, terwijl ontsmetting 
binnen hunne gemeente of elders zeer wel 
mogelijk was. · 

U H.E.G. gelieve de Burgemeesters in Uw 
gewest uit te noodigen er toe mede te werken, 
dat de uitgaven voor onteigening zooveel 
mogelijk worden beperkt. Daarbij ware den 
Burgemeesters op te. merken, dat door hen 
niet uitsluitend behoeft te worden afgega.an op 
het advies van de geneeskundigen, doch dat 
zij naar eigen inzicht over onteigeningen heb
ben te oordeelen. 

Vooral sedert de wet van 14 Juli 1910 (Staats
blad n°. 204) 1s tot stand gekom~n, is de wil 
van den wetgever ten duidelij·k~te' gebleken, 
dat, waar eenigszins mogelijk, oritsmetting en 

alleen in het uiterste .geval onteigening is toe 
te passen. De Burgemeesters zullen dan ook 
i!ienen te bedenken, dat mijnerzijds zooveel 
mogelijk de kosten van onteigening van be
smette goederen beperkt moeten worden. 

Ik roep daarom de mede~erking in van de 
Burgemecsters om art. 5. der wet naar geest 
.en bedoeling toe te passen, opda_t moeilijk
heden worden voorkomen. Ten einde vragen 
· over declaratien zooveel mogelijk te . voor.
komen, noodig ik de Burgemeesters hierbij uit, 
in het vervolg bij elk .onteigeningsbesluit eene 
toelichting te voegen, waaruit :mkelijk, eenigs- · 
zins omstandig en gedetailleerd blijkt, dat 
ontsmetting niet mogelijk of ongewenscht was. 

De Minister -oan Binnenlandsche Zaken, · 
Voor den Minister, .. 

De Secreta,·is-Generaal, 
(get.) . J. B. KAN. 

14 Maart 1913. BESLUIT, tot nadere aanvulling• 
van het Algemeen Reglement Vervoer HlOl. 
S. 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 

_ Op de voordracht van Onzen Minister van. 
Waterstaat van 3 Februari 1913, n°. 294, af
deeling Spoorweg•m ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 187& 
(Staatsblad n•. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1893 (Staatsblad nc. 62): 

Den · Raad van State gehoord (advies van 
25 Februari 1913, n°. 16); 

· Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Maart 1913, n°. 221, 
afdeeling Spoorwegen;. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bijlage· B tot het Algemeen Reglement 

Vervoer 1901, vastgesteld bij Ons besluit. van 
·4 Januari 1901 (Staatsblad n°. 20), laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
5 J uni 1912 (Staatsblad n°. 180), aan te vullen 
als volgt: 

achter de b_epaling sub XLIVa op te nemen , 

XLIVb. 

Vloeibaar gemaakte oliegassen, waarvan de 
druk bij temperaturen tot 45° Celsius dien van 
vloeibaar gemaakt koolzuur niet te • boven 
gaat, b.v. Blau-gas, worden slechts onder de 
volgende voorwaarden ten vervoer toegelaten : 

1. Deze stoffen mogen slechts ten vervoer 
worden, aangeboden in goed sluitende houders 
van wel- of ' V loeiijzer of van gegoten staal. 
Ter bescherrii:in.g van de houders mogen kisten 
gebruikt worden. De wanddikte van nieuwe 

I 
l 
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houders' moet zoodanig bepaald worden, dat 
in de zwakste plekken bij de bepro·eving geene 
spanning ontstaat, die meer bedraagt dan 1/ 6 
vai1 hare trekvastheid. -' · 

2. V~or flesschen of houders, mits vim ten 
hoogste -21 c.M. middellijn (binnenwerks) en 
van ten hoogstc 2 M. lengte, zijn hoogere 
spanningen dan sub 1 bedoeld veroorloofd; 
evenwel moet de wanddikte van nieuwe fles-: 
schen · ten minste zoodanig genomen ,worden, 
-dat in de zwakste plek bij de beproeving geene 
spanning ontstaat, hooger dan 30 K.G._ per 
m.M2• Daarenhoven mag de spanning, die op 
-de zwakste plek van den wand uit den beproe
vingsdruk te berekenen valt, _nooit meer zijn 

· da,n "Is van de s~rekgrens, ·afgeleid nit trek
proeven op strooken, genomen van afgewerkte 
houders. Materiaal, waarvan de strekgrens 
nooger ligt dan 46 K.G. per m.M2., of waar
van de nitrekking bij 100 m-M. meetlengte bij 
-de trekproef minder dan 12 pet bedraagt, ,vordt 
niet toegelaten. In g,3val van twijfel geldt al.a 
strekgrens eene blijvende lengteverandering 
van de proefstaaf boven 0,2 pet. der oorspran-

-kelijke meetlengte. De wanddikte vari den 
houder m~g _niet minder dan 3 m.M. be
-dragen. 
- 3. Nieuwe handers moeten v66r het gebrnik 

-door een van overheidswege gemachtigden des-
kundige, wat aangaat den aard vaff het mate
riaal en de haedanigheid van ·vervaardiging, 
beproefd worden, alsook aan eene waterdruk
proef worden onderworpen. De waterdrukproef 
moet op elken houder, de beide andere proeven 
op ten minste een van elke 200 houders worden 
toegepast. Flesschen, z.g.n. ,,bomben", moeten 
v66r ·de beproeving zorgvuldig worden uit
geglo~id. 

4. De bij de wate~drukproef te bezigen in
wendige druk moet 190 atmosfeeren bei:iragen. 

6. De drukproef moet elke 5 jaar worden 
herhaald. ·Bij de herbeproeving is het niet 
naodig de houders nit te gloeien. 

6. Bij het doen van de drukproeven moeten 
toestellen aanwezig zijn, welke het mogelijk 
maken den druk zonder ·stooten op te voeren. 

- De handers moeten de drukproef doorstaaµ 
zonder b!ijvende varmverandering te ondergaan 

- -0f leli;kage ·te vertoonen·. De houders moeteh 
van ten minste eerie• klep tot het vullen _ en 
ledigen vo'orzien zijn. _ _ 

7. - Op de handers moeten op duurzame en 
goed zic11tbare wijze worden vermeld: 
-a: het ·gewicht 'lan de ledige h01;ders met 

toebehcioren (k~ep, beschuttendekap, stop, enz.); 
b. de hoeveelheid vloeistof in kilogrammen, 

welke valgens het hieronder sub 8°. bepaald~ 
de houder mag bevatten ; 

c. den d3tum der laatste beproeving en het 
stempel van den deskundige, die de·beproeving 
heeft ondernomen. 

8. De grootste hoeveelheid vloeistof,. welke 
de houders mogen bevatten, bedraagt 1 K.G. 
vloeistof voor elke 2,5 liter inhoud. 

9. Indien de houders. in kisten verpakt zijn, 
mogen _ andere goederen_-daarbij worden inge
pakt. 

10. Niet in kisten verpakte houders moeten 
van eene inrichting vaorzien zijn, welke het 
rollen verhindert. Hunne kleppen m~eten 
voo'rzien zijn van kapperi van smeedijzer, staal 
of smeedbnar ijzer. Kleppen, die aan de bin
nenzijde van den' hals der flesch aangebracht 
en door een opgeschroefden', goed geplaatsten 
_metalen stop beschut zijn, behoeven geen· kap. 

11. Op de kisten moet de 'inhoud duidelijk 
v·ermeld staan. 

12. De colli moeten zonder.stooten of schok
ken behandeld worden; ook mogen zij niet aan 
de werking van de zonnestralen of van kachel-
warmte blootgesteld worden. · 

13. A. Voor het vervoer mogen gebczigci. 
wotden: 

a. gesloten wagens, 
gedurende de maanden April tot en met 

October: 
· b. open of gesloten wagens, 
gedurende de maanden November tot en met 

Maart. 
B. Kete'iwagens moeten uitwendig niet hout 

bekleed zijn. 
14. De houders moeten zoodanig in den 

spoorwegwagen geplaatst .Worden, dat zij niet 
omvallen of er van afrollen kunnen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in_ het 
· Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zai worden. 

Oberursel, den 14den Maart 1913. 
(get.) WI L HE L lVI IN A. 

De 111 inister van W aterstaat, 
(get.) ·L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 30 1Waart 1913.) 

14 Mam·t 1913. K0NINKLIJK BESLUIT betref
fende Artt. 34-36 Armenwet. 

Een vroedvrouw behoort vrij te -blijven 
in het bepalen van haar honor_arium voor 
diensten buiten de armenpraktijk bewezen,
zoodat' het niet aangaat haar met betrek
king daartoe in hare iristructie een band 
aan te leggen. · 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den .Raaa' der gemeente Avereest tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van ~ November 1912, 3• afd. n°. 6183/4531, 
betreffende de instructie voor de gemeente
vroedvrouw te Avereest; 
. Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van beijtuur, gehoord, advies van 19 
Februari 1913, n°. 14; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Maart 1913, 
n°. 1789, afdeeJing ·Volksgezondheid en Arm· 
wezen; 

Overwegende, dat de Raad der ~emeente 
Avereest ,bij besluit van 6 September 1912 eene 
instructie voor de gemeente-vroedvrouw heeft 
vastgesteld ; 

dat art. 6 van deze instructie luidt als volgt: 
,;Voor elke verlossing in deze gemeerite, met 
inbegrip van alle met de verlossing sanien· 
hangende behandeling tot uiterlijk den tienden 
dag na dien der bevalling mag door haar vijf 
gulden gevorderd warden. 

Voor bijstand bij een kunstverlossing, waarbij 
de hulp vnn ·een medicns noodig is, mag zij 
niet meer dan f 3.50 vorderen" ; 

dat door den· Inspecteur der Volksgezond
heid o. a. tegen deze bepaling der instructie 
bezwaren zijn ingebracht bij Gedeputeerde 
Staten van Overijssel; · 

dat Gedeputeerde Staten deze bezwaren ge• 
grond hebben verklaard en diensvolgens den 
Raad hebben uitgenoodigd, art. 6, lid -I, der 
instructie zoodanig te wijzigeri, dat het daar
bedoelde maximum-honorarium slechts zal 
betreffen on· en minvermogenden, en art. 6, 
lid 2, te doen vervallen ; 

dat zij daarbij hebben · overwogen, dat de 
Inspectenr van de Volksgezondheid terecht de 
vaststelling, in art. 6, lid 1, van een maximum
honorarium, hetwelk de vroedvrouw voor ver
loskundige hulp binnen Avereest mag vorderen, 
.een onnoodige beperking van haar inkomen 
acht, voorzoover die hulp wordt verleend aan 
hen: die niet behooren tot de on- of minver
mogenden, terwijl die'- bepaling tevens het 
prestige der vroedvrouw zal kunnen _schaden·, 
~n dat de Inspecteur n1ede terecht van oordeel 
is, dat art. 6, lid 2, dat een · maximum-hono
rarium voorschrijft voor bijstand bij een kunst· 
verlossing door een medicus, er toe zal kunnen 
leiden, dat de vroedvrouw het inroepen van 
-die hulp langer dan wenschclijk is, nitstelt; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 

1918. 

de Raad der gemeente A,,ereest bij Ons in. be
roep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat hij 
van meening blijft, dat art. 6 der instructie Ill 
het belang der vroedvrouw geene wijziging 
behoort te ondergaan, verwijzende hij uaarbij 
naar een door· hem aan -Gedeputeerde Staten 
gericht schrijven van 1 October 1912, R. n°. 
35/1653, waarin hij betoogt, dat de bepaling in 
de instructie is opgenomen, uitsluitend me't de 
bedoeling om de vroedvrouw bet verkrijgen 
van eene behoor!ijke praktijk mogelijk . te 
maken ; dat sedert het begin van 1~03 in 
Ave,·eest geen practijk door een vroedvrouw 
werd uitgeoefend; doch de toen in functie 
zijnde gemeente-vroedvrouw zich bij de vesti
ging van een vi_erden medicus, die de verlos
kundige practijk uitoefende, bij ·gebrek aan 
eene behoorlijke practijk, genoodzaakt zag, 
haar ontslag te verzoeken; dat in de behoefte 
aan verloskundige hulp bij minvermogenden 
in de laatste 9 jaren voorzien werd door den 
arts. U. J. VAN BARNEVELD, die als gemeen'te
verloskundige ·een bezoldiging- van f 300.
genoot en _yerplicht was, om bij minvermo
genden ver!oskundige diensten . te bewijzen, 
tegen eene vergoeding van f 5.- voor elke 
verlossing, te betalen door hen, die zijne dien
sten inriepen; dat deze regeling niet aan de 
verwachtingen beantwoordde, daar slechts door 
een klein aantal kraamvronwen jaarlijks aan
vraag werd gedaan, om voor behandeling van 

5.- in aanmerking te mogen komen; dat' 
het, na h'et vertrek van den Heer C. J. v AN 

BARNEVELD beter werd geoordeeld door aan
stelling van een gemeente-vroedvrouw te voor
zien niet alleen in de behoefte aan verloskun
dige hulp bij on- en minvermogenden, niaar 
ook bij hen, voor wie, hoewel niet tot de min
vermogenden behoorende, het betalen van het 
laagste honorarium, dat te Avereest door de 
medici in rekening wordt gebracht (f 10.-) 
bezwaarlijk is; dat het, waar in zulk een Jang 
tijdsverloop alle verlossingen steeds door medici 
geschiedden, in het belang. der vroedvrouw 
ndodig. werd geacht, . 6m in het lagere tarief 
een prikkel te leggen, om van hare diensten 
gebruik te maken, daar anders te verwachten 
zou zijn, dat voor de overgroote meerderheid 
der kraamvrouwen hare hulp .niet zou inge
roepen worden; dat ook uitsluitend ·met bet 
oog op de belangen d'er vroedvrouw het 2• 
lid van art. 6 in de instructie is opgenomen ; 
dat de drie medici, die in Avereest thans nog 
verloskundige praetijk uitoefenen, zich ver
bonden _ hebben om, war:neer de vroedvrouw 
hunne · hulp mocht beboeven, die voor f 2.50 

12 
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te verleenen, zoodat ook in buitengewone ge
vallen toch voor de verlossing minder behoeft 
betaald te worden, dan wanneer de belang
hebbende zich direct tot een medicus gewend 
had; dat deze regaling alleszins billijk wordt 
geacht, waar bij kunstverlossingen bet moei
lijkste en meeste werk door den medicus wordt 
verricht; dat naar de meening van Burge
meester en Wethouders, de· vroedvrouw uii 
welbegrepen eigen belang niet noodeloos zal 
dralen met bet inroepen van medische hulp, 
aangezien zij daardoor zelve haar practijk ten 
zeerste zou benadeelen en bovendien gevaar 
zou loopen, dat zij ingevolge art. 9 der instructie 
zou ontslagen worden; 

Overwegende, dat de vroedvrouw vrij be. 
hoort te blijven in bet bepalen van haar hono
rarium voor diensten buiten de armenpractijk 
bewezen en het niet aangaat haar met betrek
king daartoe in hare instructie een band a!ln 
te leggen; 

dat om dezelfde rJclden de vaststelling in de 
instructie voor alle gevallen van een maximum
honorarium voor het verleenen door de vroed
vrouw van biistand bij eene kunstverlossing 
door een arts niet behoort te worden toege
laten, en deze. beperking ook tot ongewenschte 
gevolgen kan leiden ; 

Gezien art. 36 der Armen wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring van het ingesteld 
.beroep, .gegrond te verklaren de bezwaren door 
den Inspecteur der Volksgezondheid ingebracht 
tegen art. 6 der instructie voor de gemeente
vroedvrouw, vastgesteld door den Raad der 
gemeente A vereest bij diens besluit van 6 Sep
tember 1912. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. D. B. A.) 

14 Maart 1913. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in verband 
met verkiezing van leden van den raad 
der · gemeente Heerlen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gehoord Gedeputeerde Staten van Limburg ; 
·Gelet op art- 93, 3de lid, en art. 128 der 

Kies wet; 
Heeft goedgevonden : 

1°. enz. 
2°. te bepalen, dat in de gemeente Heerlen 

voor verkiezing van leden van den raad dier 
gemeente de zitting van het hoofdstembureau 
tot bet vaststellen van den uitslag der ver-

kiezing gehouden wordt onmiddellijk na afloop 
van de werk,mamheid bedoeld in-art 92, eerste. 
zinsnede, der Kieswet. 

's-Gi-avenhage, 14 Maart 1913. 

V oor den Minister, 

De Secreta,·is Generaal, (get.) J. B. KAN. 

17 Maart 1913. WET, tot vaststelling van de 
begrooting der uilgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 19'13. 
s. 85. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij voor het jaar 
1913 vastgesteld op f 676,803.-. 

Bij de artt. 2, 3, 4 en 5 worden de roiddelen 
tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven en het saldo geregeld. 

17 Maart 1913. WET, tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het stichten van 
eene openbare Jagere school met speel
terrein te Schevenirigen. S. 86. 

17 Maart 1913. WET, tot wijziging en verboo
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1912. S. 87. 

Bij deze wet wordt art. 27 gelezen: 
Art. 27. Onderstand aan gemeenten die bui

ten staat zijn in alle of sommige kosten harer 
huishouding behoorlijk te voorzien f 1520. 

De volgende flrtikelen worden verhoogd, te 
weten: 

Art. 138. Reis: en verblijfkosten en vacatie
gelden der leden van de commissien tot .het 
examineeren van hen die wenscben te ont
vangen eene akte van bekwaamheid voor het 
middelbaar onderwijs, eene· der akten van be
kwaamheid vermeld in artikel 86 der wet tot 
· regaling van bet lager onderwijs, benevens 
verdere kosten van die examens, ~et/25,000·. 

Art. 151. Bijdrage aan normaalle~sen en aan 
hoofden van scholen voor door hen opgeleide 
personen, die de akte, bedoeld in artikel 77 
onder a der wet op het lager onderwijs bebben 
verkregen, met f 10,000. 

Ten gevolge van voorscbreven wijziging en 
verhoop;ingen wordt verhoogd het totaal van 
de Ilde afdeeling, met/1520, dat der IV deaf
deeling, met f 25,000 en dat der V de afdeeling, 
met f 10,000 en het totaal van het V de boofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar-
1912 met f 36,520. 
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17 11/aart 191o. WET, tot vaststelling van het vijfde hoofdstnk der StaatsbAgrooting voor 
_ het dienstjaar 1913. _ S. 88. 

Bij deze wet wordt het V de hoofdstuk der begrooting van 8ta-atsnitgaven voor het dienst• 
jaar 1913, betreffende het Departement van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals hierna 
verkort volgt: ' 

l• AFD.: Kosten van het Departement. Arlt. 1-6 . . . . , . . . . f 218,234.-

2• "· Binnenlandsch Bestuur. 
a. Kosten van de provinciale besturen voor zoover deze ten laste van het 

Rijk komen. Artt. 7-10 . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
b. Militie en Weerbaarheid. Artt. 11-17 ...... . ...... " 

772,706.-
83,775.-

171,719.50 c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bes·tuur. Artt. 18-30. ,, 

3• AFD. : Volksgezondheid en Armwezen. 
a. Volksgezondheid en volkshnisvesting. Artt. 31-56bis . 
b. Krankzinnigenwezen. Artt. 57-66 .. 
c. Armwezen. Artt. 67-72 ... 
cl. Verdere uitgaven betreffende Volksgezondheid en Armwezen. 

Artt. 73-84 . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4• AFD, : Hooger en Middelbaar onderwijs. 
Hooger onderwijs. A. Rijksuniversiteiten. 

Artt. 85-88, I. Rijksun~versiteit te Leiden. . . 
Artt. 89-91. ll. Rijksuniversiteit te Utrecht . . . . . . . . 
Artt. 92-94. 
Arft. 95-96. 
Artt. 97-101. 

UL Rijksuniversiteit te Groningen . . . . . . . 
IV. Verdere uitgaven betrekkelijk de Rijksuniversiteiten . 

B. Technische Hoogeschool. . . . . . . . . . . . . . • 

C. Verdere uitgaven betrekkelijk het H ooger onderwijs. 
Art. 102. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd Kerkge-

f 1,028,200.50 

f . 932,660.-
206,330.-
836,300.-

77,700.-

f 2,052,990.-

f 1,146,699.
,, l,140,803.-

790,614.-
14,900.

,, 1,026,821.53 

nootschap vanwege dat genootschap . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . f 45,668.
Art. 103. ·Kweekscho]An d'lo: 6odgeleerdheid voor de Evangelisch-Lutherschen 

en Remonstra.nten, mitsgaders kosten van opleiding van studenten bij de Her
steld-Evangelisch-Lutherschen. . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . ,, 

Art. 104. Seminarien voor het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap. . . . 
Art. 105. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerd 

en godsdienstonderwijs voor de Israelietische kerkgenootschappen '. . . . . . 
Art. 106. Tegemoetkoming in de kosten van de voorziening in onderwijslokalen 

aan besturen van instellingen, stichtingen of vereenigingen voor bijzondere Uni
versiteiten, bedoeld in art. 197 der Hooger-onderwijswet. . . . . .. . . . . . 

Art. 107. · Kosten der gouden eerepennrn:gen voor bekroonde pr:ijsvragen, 
uitgeschreve:b. door· de Rijksuniversiteiten en de Technische Hoogeschool, be
doeld in de artikelen 37 en 84 der Hooger-onderwijswet. . . . . . . . . . . ,, 

Art. 108. Beurzen voor studeerenden aan hijzondere Universiteiten, bedoeld 
in art. 198 der Hooger-onderwijswet!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· Art. 109. Reis-, verblijf- en bnreelkosten der leden van de commissie van 
toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere Universiteiten, bedoeld 
in artikel 201 der Hooger-onderwijswet . . . . . . . . . . . ._ . . . . .. 
· · Art. ll0. Beurs ter begeving van den Heer VAN WARMOND en uitkeering 
aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge van destijds aan de hooge
school te Leiden gekonien goederen, die later zijn te gelde gemaakt . . . . 

Art. 111. Jaarwedde van ·een inspecteur der gymnasia. . . . . . . . .. 
Art. ll2. Reis:, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur der gymnasia. ,, 
Art. 113. Subsidien I).an gemeenten ten behoeve van hare gymnasia bedoeld 

9,457.-
13,580.-

.19,600.-

4,000.-

1,000.-

3,500.-

500.-

390.-
4,000.-
1,500.-

in art. 8 der ·Hooger-onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 275,000.
Art. ll4. Subsidien aan bestur·en van bijzondere gymnasia, bedoeld in 

artikel 168 der Hooger-onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 155,000.-
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Art. 115. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uitgaven der 
gecommitteerden bedoeld in artt. 11 en 157, en der commissie bedoeld in 
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art. 12 der Hooger-onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j l8,000.-

1YI iddelbaar onde'fwijs. 

a. Schooltoezicht. 

Art. 116. Jaarwedden van vijf inspecteurs van het middelbaar onderwijs en 
van een ambtenaar toegevoegd aan een hunner . . . . . . . . . . . . . . 19,200.-

Art. 117. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs van het mid-
delbaar onderwijs en reis- en verbl~jfkosten van een ambtenaar toegevoegd aan 
een hunner: . . . . . : . ·. . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 11,100.-

b. H oogere burgerscholen. 
Art. 118. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen der leer-

aren, beambten en bedienden bij de Rijks- hoogere burgerscholen . . . . . . ,, 860,587.-
Art. 119. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 

aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinezi, vuur en licht, hulpmiddelen 
voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onvermogende 
leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen 
en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks- hoogere burgerscholen.. . . . . ,, 130,740.

Art. 120. Subsidien aan gemeenten ten behoeve van hare hoogere burger-
scholen 

A1·t. 121. Subsidien aan besturen van bijzondere hoogere burgerscholen. . 

c. . Scholen vow. vakopleiding en teekenscholen. 

Art. 122. Subsidie ten behoeve van de middelbare technische school ,,Am
sterdam" (tevens kweekschool voor- machinisten1. . . . . . . . . .' . 

Art. 123. Subsidie · ten behoeve van eene middelbare technische school voor 
scheepsbouw, werktuigbouw en suikertechniek te Dordrecht . . . . . . . . 

Art. 124. Subsidie ten behoeve van 9-e Nederlandsche school_ voor nijverheid 
en handel en van de textielschool te Enschede . . . . 

Art. 125. Subsidie aan de gemeente 's Hertogenbosch ten behoeve van het 
technisch· en kunstonderwijs aldaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 126. Subsidie ten behoeve van de middelbare technische school te 
Leen warden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 127. Subsidie ten behoeve van de Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenscbappen te Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 128. .Subsidie ten behoeve van een cursus voor .middelbaar technisch 
onderwijs voor de bouwvakken te Sneek . . . . . . ,' . . . . . . . . . . 

Art. 129. Subsidie ten behoeve van de middelbare technische school voor 
de bouwkunde te Utrecht . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 

Art. 130. Subsidien aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
Art. 131. Subsidien aan inrichtingen voor handelsonderwijs . 
Art. 132. Subsidien aan industriescholen voor meisjes . . . . . 
Art. 133. Subsidien aan scholen ·voor ambachtsonderwijs ... 
Art. 134. Subsidien aan teekenscholen benevens medailles voor leerlingen 

dier scholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . 
Art. 135. Subsidien aan scholen voor speciale vakken. . . . . . . . . . . 
Art. 136. Jaarwedden, verloft~aktementen, toelagen en belooningen van 

directeur, leeraren en beambten der Rijksrietvlechtschool te N"oordwolde. . . 
Art. 137. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 

.aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmiddelen 

.voor ·het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onvermogende leer
lingen, lokaalbehodten, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen 

,, 278,350.-
93,000.-

38,000.-

25,000.-

29,000.-

10,000.-

10,000.-

40,000.-

3,000.-

17,500.-
77,685.

·" 155,406.
,, 144,530.
,, 706,536.-

246,673.-
78,705.-

10,700.-

en verdere uitgaven ten behoeve van de Rijksrieuvlechtschool te Noordwolde. ,, 
_ Art. 138. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen van 
directeur, leeraren en beambten der Rijksschool voor schoenmakers en leer-

2,955.-

looiers enz. te Waalwijk.. . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... . 8,350.-
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Art. 139. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 
aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmid
delen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onvermogende 
leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, sohrijf!oonen 
en verdere uitgaven ten behoeve van de Rijkssohool voor sohoenmakers en leer-

1913· 

looiers enz. te Waalwijk ....... · . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 11,050.-. 

d. Siibsidien voor speciale inrichtingen en vereenigingen 
voor middelbaar onderwijs. 

Art. 140. Subsidien voor speciale inrichtingen en vereenigingen voor mid
delbaar onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... 

Art .. 141. Subsidien aan vereenigingen ter bevordering van het leerlingwezen. ,, 

e. Kosten van examens. 
Art. 142. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com-

missien tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere burgerscholen bene
vens verdere kosten van die examens. . ·. . . . . . . . .. . . . . . . . . 

Art. 143. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden aer leden van de com
missien tot het exa,mineeren van hen die wenschen te ont~angen .eene akte van 
bekwaamheid voor het. middelbaar onderwijs, eene der akten van bekwaamheid 
vermeld in art. 86 der wet tot regeling van het lager onderwijs, benevens 
ve:i-dere kosten van die examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V erdere uitgaven betrekkelij k het hooger en .middelbaar 
onderwijs in het algemeen. 

31,000.-
7,045.-. 

98,000.-

95,000.-

Art. 144. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de comµrissie 
tot het examineeren van hen die een diploma van geexamineerd er, be~edigd 
landmeter wensohen te ontvangen, benevens verdere kosten van die examens. 300.-· 

f 7,920,244.63 

5• AFD. : Lager onderwijs. 
Art. 145. Jaarwedden van drie inspeoteurs van het lager onderwijs f 12,000.-
Art. 146. Reis-,. verbliif- en bureelkosten der inspecteurs van het lager 

onderwijs ............................... . 
Art. 147. Jaarwedden en belooningen van de aistricts-sohoolopzieners . ,, 
Art. 148. • Reis-, verblijf- en bureelkosten van de distriots-sohoolopzieners. ,, 
Art. 149. Reis-, verblijf- en bureelkosten of abonnement deswege van en toe-

lagen aan de arrondissements-sohoolopzieners . . .• . . . . . . . . . . . . 
Art. 150. Kosten der vugaderingen van de ambtenaren; aan wie het tcezioht 

op het lager ondenyijs is opgedragen bij artikel 90 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 151. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers en bedienden 
bij de Rijkskweeksoholen tot opleiding , an onderwijzers en van onderwijzeressen 

4,000.-
78,000.-
24,400.-

·152,000.-

150.-

en bij de daaraan verbonden leersoholen, benevens tegemoetkoming in de huis
huur van onderwijzers bij de leersoholen . . . . . . . . . . . . . ; ,, 27ll,900.-

Art. 152. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweekelingen, opge-
leid bij de Rijkskweekscholen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 153. Aankoop en stiohting van gebouwen ; huur en onderhoud van ge
bouwen en terreinen ; vuur en liobt; hulpmiddelen voor het onderwijs; 
lokaalbehoeften ; personeele hulp en sohrijf!oonen, buitengewoon toezicht, het 
gebruik maken van bad- en.zweminrichtingen en verdere uitgaven ten behoeve 
der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leersoholen. . . . . . . . . . 

Art. 154. Subsidien ·voor kweekscholen tot opleiding van onderwijzers en 

205,050.-

174,255.-

onderwijzeressen. . . . : . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,000.-
Art. 155. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onder- . 

wijzeressen . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581,000.-
Art. 156. Bijdrage aan ·normaallessen en aan hoofden van soholen voor door 

hen opgeleide personen, die de akte; bedoeld in art. 77 onder a cl.er wet op het 
lager onderwijs hebben verkregen ..... · . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 254,000.-

I 



· 1913 17 MAART, 1s2· 

Art. 157. Subsidien en toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners ten ge-
volge van art. 23 van het Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 (Staatsblad n°. 126). f 15,000.-. 

Art. 158. Jaarwedden, belooningen en tegemoetkoming in de huishuur van 
onderwijzers bij de Rijks-lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold . 
en te Vledder, benevens belooning dier onderwijzers voor het geven van her-
halingsonderwijs. . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 19,200.-

Art. 159. Onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht; hulpmid
delen voor het onderwijs ; lokaalbehoeften; buitengewoon opzicht; personeele 
hulp; schrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijks- lagere scholen te West-
stellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5,980.-

Art. 160. Subsidien aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden van onder· 
wijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen . . . . . . . . . . . . . . ,, 72,295.-

Art. 161. Bijdrage aan de gemeenten in de kosten van haar lager onderwijs, 
ten gevolge van art. 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zoomede 
tegemoetkoming ·aan gemeenten wegens verlies van die bijdrage . . . . . . ,, 12,235,000.

Art. 162. Bijdrage aan de gemeenten voor de kosten van haar lager onderwijs, 
te weinig genoten over 1911 ten gevolge van art. 48 der wet tot regeling van 
het lager dnderwijs . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 125,500.

Art. 163. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit te keeren 
belooning wegens het geven van herhalingsonderwijs. . . . . . . . . . . . . ,, 178,560.

Art. 164. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot eene behoor-
lijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt, onbillijk bezwaard overeen-
komstig art. 53 der wet tot regeling van hc::t lager onderwijs . . . . . . . ·· . ,, 700,000.

Art. 165. Bijdrage aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 59 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, voorschot op die bijdrage, zoomede tege-
moetkoming aan besturen van zoodanige scholen wegens verlies van die bijdrage. ,, 8,100,000.-

Art. 166. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
missien tot het examineeren van hen die wenschen te ontvangen eene der akten 
van bekwaamheid, · verineld in art. 77 onder a en b of eene akte van bekwaam
heid voor de handwerken, voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek of 
voor het handteekenen, vermeid 1Il art. 157 der wet tot regeling van het lager · 
onderwijs, benevens verdere kosten van die examens . . . . . . . . .- . ·. 172,000.-

V erdere uitgaven betrekkelijk het onde~wijs in het algemeen. 

·Art. 167. Subsidien ten behoeve van scholen voor zwakzinnigen . . . . 
Art. 168. Kosten, voortvloeiende uit de bevordering van het invoeren 

· van bewegingsspelen . . . . . . . . · . : . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 169. Kosten, voortvloeiende uit het bevorderen van de lichamelijke 

ontwikkeling van jongelieden, die den militieplichtigei:t leeftijd naderen : 
a. jaarwedden van drie inspecteurs van de lichamelijke opvoeding. f · 12,000 
b. reis- en verblijfkosten van die inspecteurs '-. . . . . . . . . 4,500 
c. abonnement voor bureelkosten van die inspecteurs. . . . . . 1,500 
d. verdere uitgaven ten gevolge van de lichamelijke oefening 

van jongelieden, die den militiepliclitigen leeftijd naderen . . . Memorie. 

Art. 170. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen en handelingen 
in het belang van onderwijs en opvoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

Art. 171. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending van pleister
afgietsels ten behoeve van inrichtingen van. onderwijs . . . . . . . . . . 

125,000.-

20,000.-

18,000.-

42,150.-

500.-

6• AFD,: Kunsten en W etenschappen. Artt. 172-212. . . . 
Pensioenen, Toelagen, Gratificatien, Wachtgelden, enz. 

f 24,340, 940.

. f 1,276,105.
Artt. 

213-220 ............ . 
8• Onvoorziene uitgaven. Art. 221 . . 

Totaal van het Vde Hoofdstuk . f 39,037,468.63. 

2,160,754.50 
40,000.-
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17 Maart 1913. WET, tot verhooging van de 
bedragen der pensioenen ten laste van het 
fonds, ingesteld bij de We<luwenwet voor 
de ambtenaren 1890. S. 89. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Aizoo Wij in overweging genomen hebben, 
<lat het wenschelijk is de bedragen der pensi
oenen · ten laste ·van _het bij de Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890 ingestelde fonds te 
verhoogen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.· 
Art. I. In de Weduwenwet voor de ambte• 

naren 1890 warden de volgande wijzigingen 
gebracht: 

1. In artikel 5 wordt gelezen: 
In het eorste lid onder a, b, c en d voor 

,,drie en twintig tachtigste", ,,negen en veer
tig honderd zestigste" ; 

In het eerste lid onder b, voor ,,drie en twin
tig vierhonderdste" ,,negen en veertig acht 
honderdste". 

In het eerste lid· onder c en d, voor ,,drie 
-en twintig tweehonderd veertigste", .,negen · en 
veertig vierhonderd tachtigste". -· 

2. In artikel 6 wordt voor ,, f 690" gelezen 
,,f 785". 

3. In artikel 7 wordt voor ;,J 690" gelezen 
,,f 735". 

Art. II. In de weduwenwet voor de onder
wijzers 1905 warden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1. In artikel 6 wordt gelezen : 
In het eerste lid onder a, b, c en d voor 

,.drie en twintig tachtigste", ,,negen en veertig 
honderd zestigste" ; 

In het eerste lid onder b, voor ,,drie en 
twintig vierhonderdste", ,,negen en veertig acht 
honderdste" ; 

In het eerste lid, onder c en d,. voor .,drie 
en twintig tweehonderd veertigste", ,,negen en 
veertig vierhonderd tachtigste". 

2. In artikel 7 wordt voor ,,zes honderd negen
tig" gelezen ,,zevenhonderd vijf en dertig". 

3. In artikel 8 wordt voor ,,zes honderd 
negentig" gelezen ,,zeven honderd vijf en der-
tig". 1 

Art. III. 'De op het tijdstip van het in wer
king treden van deze ,vet reeds ten laste van het 
in artikel 18, der Wednwenwet voor de ambte
naren 1890 bedoeJde fonds verleende en nog 
niet vervallen pensioenen worden zonder aan
vrage van de gepensionneerden door den direc
teur van dat fonds, met ingang van 1 Januari 
l 913 gesteld op de bedragen waarop zij zouden 
zijn toegekend, wanneer reeds bij het ontstaan 

van het recht op pensioen de bij artikel I dezer 
wet vastgestelde bedragen als maatstaf van 
berekening hadden gegolden.· · 

De in het eerste lid bedoelde pensioenen 
warden tot de bedragen waarop zij op grand 
van dat lid nader. worden vastgesteld, door de 
Algemeene Rekenkamer verevend, tenzij de 
betaling op grand van art. 22 der Weduwen
wet voor de ambtenaren 1890 of van art. 22 der 
Weduwenwet voor de onderwijzers 1905 ach
terwege moet blijven. 

Art. IV. Deze wet wordt geacht_ in werking 
te zijn getreden met 1 Januari 1913. 

Lastim en bevelen, enz. 
Gegeven te Oborursel, den 17den Maart 1913, 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister vai, Financii!n, . (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. ·2s 1vlaart 1913.) 

17 Maart 1913. WET, tot toepassing van arti
kel 32 der Burgerlijke Pensioenwet ten be
hoeve van den oud-onderwijzer bij eene 

· gemeentelijke kweekschool voor onderwij
zers en onderwijzeressen H. C. P·. DIRKS. 
s. 90. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in o'verweging genomen _hebben, 
dat artikel e der Burgerlijke Pensioenwet geen 
billijken maatstaf oplevert tot vergelding met 
pensioen van de door den oud-onderwijzer bij 
de gemeentelijke kweekschool voor onderwij
zers en onderwijzeressen te Amsterdam H. C. P. 
DIRKS bewezon ·diensten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van -State, enz. 

Eenig artikel. 

Aan H. C. P. DIRKS, oud-onderwijzer bij de 
gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers 
en. onderwijzeressen te Amsterdam, wordt met 
ingang van .1 September 1910 een jaarlijksch 
pensioen toegekend van f _2,200. 

Lasten en -bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 17den,Maart 1913. 

(jJet.) W I L H E L MIN A. 
De Minister van Financiiln, (jJet.) KOLKMAN.· 

(Uitgeg. 3 April 1913.) 

17 JJ,faart 1913. WET, tot toepassing van arti
. kel .32 der Burgerlijke PensioAnwet ten be
hoeve van den oud-leeraar J. SNIJDER. 
s. 91.. 

WIJ WILHELlUNA,K1'Z." .. doen teweten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat artikel 6 der Burgerlijke Pensioenwet geen 
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billijken maatstaf oplevert tot vergelding met 
pensioen van de door den oud-leeraar aan de 
tweede hoogere burgerschool met drie-jarigen 
cursus voor jongens te Amsterdam, J. SNIJDER · 
bewezen diensten ; 

hoogere burgerschool met drie-jarigen cursus 
voor jongens te Amsterdam, wordt met ingang 
van 1 September 1909 een jaarlijksch pensioen 
toegekend van f 2,200. · 

Last.!)n en bevele11, enz. 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. Gegeven te Oberursel, den i7den Maart 1913. 

Eeni_q artikel. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

Aan J. SNIJDER, oud-~eeraar aan de tweede 
De Minister van li'inancien, (get.) KoLKMA.N. 

(Uitgeg. 3 April 1913.) 

17 Jlfaart 1913. WET, houdende definitieve v.aststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Surina,ne voor het dienstjaar 1913. S. 92. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke b_egrooting voor het dienstjaar 1913, voor 
,moveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1° AFD.: Gouvernementssecretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst f 196,007.-
431,234.-

6,935.-
2° J usti tie en poli tie . . . . . 
3° Schutterij te Paramaribo .. 
4• Administratie van financien 

Immigratie en kolonisatie . 
Eeredienst, onderwijs en armenzorg. 
Departement van den landbouw . . 
Burgerlijke geneeskundige dienst . . 
Departement van openbare werken en verkeer . 
Brandweer ................ . 

,, 4,213,808.
, 79,343.-
556,522.-
152,556.-
327,808.-
9"'7,237.-
23,148.-

Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en toelage, zoomede uitga
ven voor de waarneming van tijdelijk opengevallen betrekkingen. ,, 

Onvoorziene uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
3~9,501.-
50,000.-

-------
j 7,294,099.

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betaling uit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art. 4 warden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 
A. Directe en indirecte belastingen. 
B. lnkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

17 Maart 1913. WET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrouting van Curar;ao voor het dienstjaar 1913. S. 93. · 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Curar;ao voor het dienstjaar 
1913, voor zoover de uitgaven betreft, definitief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

Curac;ao. 
1 • Afd. : Gewestelijk bestuur . 
2• J ustitie en P,Olitie .. 
3• Geldelijk beheer . . 
4e Eeredienst en onderwijs . 
5• Plaatselijke kosten. . . . 
6• Openbare werken . . . . 

Totaal van het eiland Curac;ao 
Aruba. 

1 • Afd. : Gewestelijk bestuur . 
2• J ustitie en politie . . 
3• Geldelijk bi,heer. , . 
4• Eeredienst en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten. . . 
6• Openbare werken . . . 

Totaal van het eiland Aruba 

f 57,001 
47,375 
52,981 

,, 107,160 
,, 108,766 
,, 120,509 

f _5,727 
3,015 
7,699 

16,370 
16,205 
5,010 

f 493,792 

54,026 
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Bona ire. 
1• Afd.: Gewestelijk bestuur . 
2• J ustitie en politie . 
3• Geldelijk beheer. 
4• Eeredienst en onderwijs .. 
5• Plaatselijke kosten. 
6• Openbare werken . 

Totaal van het eiland Bonaire 
St. Martin. (Nederlanclsch gedeelte.) 

I• Afd.: Gewestelijk bestuur . 
2• J ustitie en politie . 
3•· Geldelijk beheer. ; 

4• Eeredienst en onderwijs 
5e Plaatselijke kosten. 
6• Openbare werken . 

Totaal van het eiland St. Martin (N. G.) 
St. Eu s tat i us. 

I• Afd.: Gewestelijk bestuur . 
2• J ustitie en politie . 
3• Geldelijk beheer. 
4• Eeredienst en onderwijs 
5e Plaatselijke kosten. 
6• Openbare werken 

Totaal van het eiland St. Eustatius 
Saba. 

J• Afd.: Gewestelijk bestuur 
2• Justitie en politie. 
3• Geldelijk beheer. 
4• Eeredienst" en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten. 
6• Oj)enbare werken 

Totaal van het eiland Saba . 
G e h e e 1 e K o 1 o n i e. 

1 • Afd. : Gewestelijk bestuur . 
2• Poli tie.' . . . . . . 
3° Plaatselijke kosten. . 
4• Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andere 

f 

f 

f 

f 

f 

5,062 
2,365 
7,014 

13,025 
6,630 
5,885 

6,290 
3,800 
5,450 

14,650 
8,225 
8,910 

3,605 
3,110 
3,765 
7,335 

10,280 
3,990 

3,345 
840 

2,800 
11,900 
4,390 
2,685 

22,50U 
45,000 
46,870. 

uitgaven van algerneenen aard. . . . . . . . ,, 190,332 
Onvoorziene uitgaven . . . . . '. . . .. . . . . . ,, 20,000 

Totaal 

Ouraqao 
Aruba . 
Bonaire. 
St. Martin. (Ned~ gedeelte) . 
St. Eustatius 
Saba .......... . 

Geheele kolonie . 

OVERZI ORT. 

1913 

f 40,011 

47,325 

32,085 

25,960 

324,702 

f 493,792 
54,026 
40,011 
47,325 
32,085 
25,960 

f 693,199 
324,702 

f 1,017,901 
Artt. 2 en 3 handelen over af- of overschrijvingen van- en betalingen uit de onvoorziene 

uitgaven. 
Bij art. 4 worden tot goedmaking van de uitgaven aangewezen : 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 

Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot _aanvulling der koloniale middelen. 
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17 Maart 1!113. WET, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1913. S. 94. 

Bij deze wet wordt het Xlde. hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven -voor het dienst-
jaar 1913, betreffende het Depa.·tement van Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

l• A]'D. :· Kosten van het Departement. . . •·.. . . . . f 431,096.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname .. · . . . . . . ,, 1,476,710.-
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Ourac;ao. . . . . . . . . 612,024.50 
4• Pensioenen van gewezen landsdienaren in de voormalige N eder-

landsche bezittingen ter Kuste van Guinea . . . . . 1,501.-
Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en gratificatien, alsmede 

daarmede in verband staande uitgaven . . . . . . . . . . . 45,168.-
Subsidie aan en Regeeringstoezicht over de Deutsch-Niederliin

dische Telegraphengesellschaft . . . . . . . . . . . . . 113,250.-
40,000.-Onvoorziene uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal van het Xlde hoofdstuk f 2,719,749.50 

17 Mam·t 1913. ·WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1913, en regeling 
van de afschrijvingen en uitkeeringen aan 
's Rijks Middelen ten laste van dat bedrijf. 
s. 95. 

17 Maart 1913. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven, ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1913. s. 96. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, ingevolge de wet van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 193), houdende bepalingen om
tren t het beheer der geld en bestemd tot vol. 
tooiing van het vestingstelsel, eene afzonder
lijke begrooting· van de uitgaven voor dit 
onderwerp, voor den dienst 1913 bij · de wet 
behoort te wo~den vastgesteld.; 

Zoo is. het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De begrcioting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting' 
stelsel, met uitzondering van de uitgaven voor 
de aanvulling en verbetering van de vesting
werken, bedoeld in artikel 3 van de wet tot 
instelling van een ,,.l!'onds ter verbetering van 
de kustverdediging", wordt voor den dienst 
van 1913 vastgesteld als volgt :-

Art. I. Jaarwedden, toelagen en daggelden 
voor tijdelijk in dienst zijnde civiele ingenieurs, 
opzichters en teekenaars, toelagen voor ofli
cieren en opzichters der genie, reis- en.verblijf
kosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop 
van instrumenten, kaarten en verdere benoo
digdheden . . . . . . . . . . . f 40,000.-· 

A.rt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen 
kan geacht worden daartoe te behooren; her· 
stellen, veranderen en verbeteren van bestaan
de werken met den aankleve daarvan; aankoop 
en onteigening van perceelen ; kosten van 
exploten en processen; afkoop van rechten; 
kosten en ongelden betrekkelijk koop- en 
andere overeenkomsten; het doen van grond
boringen, waterpassingen, opmetingen, enz. ; 
een en antler voor de navermelde werken ter 
verbetering· van de Nieuwe Hollandsche Watet• 
linie: 

1°. verbeteren van inundatiemiddelen in de 
geheele linie; 

2°. verschillende verbeteringen van onder
geschikt belang, aan werken in de geheele 
linie. . . . . . . . . _. . . . . . . f 500.

A.rt. 3. Als voren voor de navermelde werken 
ter verbetering van de Stelling van den Helder: 

verschillende verbeteringen van onderge
schikt belang, aan werken in de geheele 
stelling. . . . . . . . . . . . . . f 500.

A.rt. 4. Als voren voor de navermelde werken 
ter verbetering van de Stelling van Amsterdam: 

10. onteigening van gronden en uitvoering 
van voorbereidende werkzaamheden voor ver
schillende werken in de stelling; 

20. maken van aardwerken, zandophoogin
gen, metsel- en betonwerk, enz. voor _verschil
lende werken in de stelling; 

3°. maken van bomvrije gebouwen met toe
behooren in verschillende werken in de stelling; 

40: maken van pantseringen voor verschil
lende wer ken in de stelling ; • 

50_ ophoogen en maken van wegen en inun
datiekaden en rnaken van bruggen en steigers; 

6°, inrichten en verbeteren van inundatie
middelen; 
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7°. maken van. loodsen, ·munitie- en bus
kruitmagazijnen ; 
- 8°. aanleg van .beplantingen; 

9°. verschillende verbeteringen van onder
geschikt belang aan werken in de geheele 
stelling; 

10°. • onteigening van gronden- en verdere 
werken ten behoeve van de drinkwatervoor
ziening; 

11°. onteigening van gronden en verdere 
werken ten behoeve van het inrichten van 
groepdepots en sectorparken. . . f 700,000.

Art. ~-- Als voren voor de navermelde werken 
ter verbetering van de Stelling van 't Hollandsch 
Diep en het Volkerak: 

verschillende verbeteringen van· onderge
schikt belang aan werken in de positien van 
Willemstad en Ooltgensplaat • . - . - f 500.- · 

Art. 6. Als voren voor de navermelde werken 
ter verbetering van de Stelling van de Monden 
der Maas en 11an het Haringvlief: 

verschillende verbeterini;-en van onderge-
schikt belang aan werken il!l de stelling. f 500._: 

Ai-t. 7. Materieel · der genie• voor het· in 
staat van verdediging brengen der werken in 
verschillende stellingen . . _ . _ j 66,200.

Art. 8. De Telegraphische en telephonische 
verbinding van verdedigingswerken en posten 
. - . - . . . . -.. . • . - . • . - f 500.-

Art. 9. Doen van voorzieningen, opmetingen, 
waterpassingen, grondboringen. enz. in de ver
schillende linien en vestingen, alwaar, ingevolge 
de wet van 18 April 1874 (Staatsblad no. 64), 
werken tot voltooiing van het vestingstelsel 
aangelegd of verbetertl moeten worden en voor 
welke in de voorgaande artikels geene gelden 
zijn uitgetrokken. _ . _ . _ ·• ·. _ j 2,000.-

Art. 10. Onvoorziene uitgaven. f 50,000.- 1 

Totaal . . _ . f 860; 700 . ...'. · 

2. Tot dekking der uitgaven begrepen in 
de bi} Artikel 1 dezer wet vastgestelde be
grooting, wordt aangewezen: 

a. - de som · van zeshonderd drie en twintig 
duizend zevenhonderd gulden beschikbaar ge
steld- bij het Vlllste hoofdstuk der begrooting 
van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1913 ; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening 
van _ontvang en uitgaaf wegens de begrooting 

. ten behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel voor den dienst van 1912; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het 
jaar 1913 uit den aanleg der vestingwerken 
kunnen · voortv loeien. 

3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken, bij 
een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van 
Artikel 1 dezer wet, ontoereikend wordt be
vonden, kan het, met inachtneming van het 
voorschrift van het tweede lid van artikel 24 
der wet van den 5den October 1841 (Staats
l;lad -n °. 40), door overschrijving uit artikel 
10 vari hetzelfde Artikel 1 worden aange
vuld. 

4. Op artikel 10 van Artikel 1 dezer wet 
worden aangewezen de tot het dienstjaar 1913 
behoorende uitgaven, de voltooiing van het 
vestingstelsel betreffende, die hare omschrij
ving niet vinden in een der andere artikelen 
van genoemd .artikel en moeten dienen ter 
voorziening in behoeften, die in den loop van 
dat dienstjaar onverwacht opkomen. 

Die uitgaven worden, voor elk soort afzon
derlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 

L3;sten en bevelen, enz. 

Gegeven te Oberursel, den 17den Maart 1913. 

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

De Minister van Oorlog, (get.) H. CoLIJN. 

(Uitgeg. 2 April 1913.) 

17 Maart 1913. WET, houdende vaststelling van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. S. 97. 

Bij deze ,vet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1913, betreffende het Departement van Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1° AFD.: Kosten -van het Departement . _ .. · ... · ... - . . f 302,467 -
2° Bezoldiging-van het personeel der staven van het leger .. - . ,, 300,950.-
30 Bezoldiging vau het personeel der militaire administratie . . . ,, 339,475.-
40 Bezoldiging van het personeel der verschillende wapens, der land-

weer en van op proef in -dienst gestelde jongelingen .... - ,, 8,847,794.-
5• Kost<m van voeding van onderofficieren en soldaten er: van op 

proef in dienst gestelde jongelingen . . . . . - . . . . . . ,, 3,048,399.-
6• Kosten van !deeding en uitrusting van onderofficieren en soldaten 

en van op proef fo dienst gestelde jongelingen, van ledergoed 
en paardetuig en van onderhoud van wapenen . . . . . . . ,, 2,934,825.-



19i3 

7• Afd.: 
8• 
9e 

10• 
11• 

21• 
22• 
23 8 

24• 
25• 
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Kosten van huisvesting, stalling, nachtligging en reiniging. f 
Aanschaffing, voeding en v6rzorging van.paarden. 
Studien, onderwijs en · oefeningen . . . . ; . . . . 
Administratiekosten. . . . . . . . . . . . . . . . 
Verschillende uitgaven bij de staven en diensten en de wapen-

korpsen ....... . 
Geneeskundige dienst. . . . . . . . 
Inrichtingen van onderwijs . . .... 
Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en mili-

taire verplegingsinrichtingen; aanschaffing en 'onderhoud van 
kampementsgoederen, velduitrusting en voertuigen voor den 
verplegingsdienst te velde. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

Aanschaffing en bewaring van artillerie-materieel, zoomede prac-
tische oefeningen en proeven bij het wapen der artillerie 

Militaire verkenningen en Topographische Inrichting 
Dienst der Genie. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Kosten van verplaatsing van personen en goederen . . . . 
Subsidien, gratificatien en verdere uitgaven van bijzonderen aard. ,, 
N onactiviteits-traktementen, pensioenen en daartoe betrekkelijke · 

uitgaven, onderstanden, lijfrenten, toelagen en wachtgelden 
Wapen der marechaussee . 
.Buitengewone uitgaven . . . . . 
Onvoorziene uitgaven. . . . . . 
V oltooiing van het vestingstelsel 
Begrooting van inkomsten en uitgaven der artillerie-inrichtingen. ,, 
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756,990.-
2,269,660.
l,046,516.-

172,606.-

363,650.-
1,105,347.-

516,348.-

682,999.-

3,279,053.-
122,423.~ 
803,280.-
346,870.-
122,700.-

3,716,204.-
468,898.-
857,630.-
50,000.-

623,700.-
1,400.-

Totaal van het Vlllste hoofdstuk . . . f 33,080,184.-

17 Maart 1913. WET, tot vaststelling van· het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911:1. S. 98. 

Bij deze wet wordt het VIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1913, betreffende het Departement v_an Jl1 arine, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

EERSTE AFDEELING. Militaire uitgaven. Actieve zeemacht. 
1 e Onderafd. Kosten· van beheer en administratie . . ; . . . . . ·. . f 462,381.556 

2• Materieel der zeemacht en V!(n 's Rijks maritiem~ etablis-
sementen en inrichtingen . 

Personeel der zeemacht. . . . 
Militaire Hydrographie . . . . 
Pensioenen, onderstanden, wachtgelden enz. 

TWEEDE AFDEELING. Niet-militaire uitgaven. Loodswezen, betonning, 
bebakening, verlichting en hydrographie. 

1• Onderafd. Loodswezen, betcinning, bebakening en verlichting 
2• Hydrographie. . . . . . . . . . . . 
3° Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, enz. 

DERDE AFDEELING. Onvoorziene uitgaven . . . . . . 

Totaal van het VIde hoofdstuk . . f 20,151,329.30. 

,, 7,667,460.
,, 5,458,375.07 

44,914.
" 3,093,862.33' 

f 16,726,992.96 

f 2,975,956.84 
48,385.50 

339,994.-

f 3,364,$36.34 

f 60,000.-
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17 Maart 1913. BESLUIT, boudende vasts.tel
ling, van een nieuw Reglement voo·r bet 
Weduwen en- Weezenfonds van Europee
scbe burgerlijke ambtenaren in Neder
landscb-Indie. S. 99. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minist!)r van 
Kolonien van 29 October 1912, Afdeeling 
Statistisch-Bureau, n°. 3; 

Den Raad van State geboord (ad vies van 10 
December 1912, n°. 35); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister vRn 26 Februari 1913, Af
deelin_g Statistisch-Bitreait, n•. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met buitenwerkingstelling van alle 

bestaande bepalingen, betreffende bet Wedu
wen- en Weezenfonds van burgerlijke ambte
naren in Nederlandsch-Indie, vast te stellen bet 
bij dit Besluit gevoegde : 

Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds 
van Eitropeesche bnrgei·lf-jke ambtenaren.in Neder
landsch-Indie. 

2. Vast te stellen de navolgende Overgangs
bepalingen : 

I. Gewezen Europeescbe burgerlijke ambtena
ren, in bet genot van pensioen, die kracbtens het 
oude• reglement geen deelgenoot zijn in het 
fonds, blijven uitgesloten van bet deelgenoot
schap. 

II. 1. Zij, die bij de inwerkingtreding van 
het nieuwe reglement in bet genot zijn van 
pensioen of onderstand ten laste van bet fonds. 
alsmede zij, die op evenbedoeld tijdstip reeds 
recht hebben op een :wodanig pensioen of.een 
zoodanigen onderstand, blijven uitkeering ge
nieten of recht op uitkeering behouden op den 
voet van het oude reglement. 

2. Indien eene weduwe, die pensioen geniet 
op den voet'van het oude reglement, hertrouwt, 
wordt bet nieuwe reglement op haar en hare 
kinderen van toepassing. 

3. Op weduwen, die v66r de inwerkingtre
ding van het nieuwe reglement zijn bertrouwd, 
blijft zoolang bet huwelijk niet ontbonden is, 
bet oude reglement van toepassing. 

III. In de wijze van aanzuiver:ing door de 
deelgenooten van de kracbtens bet oude regle
ment reeds verschuldigde afloopende bijdragen 
aan het fonds wordt geene verandering ge
bracht. 

IV. De schulden aan het fonds, nagelaten 
door deelgenooten, die v66r de inwerkingtre
ding van het nieuwe reglement zijn ,overleden, 

worden aangezuiverd op den voet van bet 
oude reglement. 

V. Voorschotten, welke aan weduwen en 
weezen zijn verleend v66r de inwerkingtreding 
van· bet nieuwe reglement zoomede onaange
zuiverd gebleven gedeelten daarvan. worden 
bij bun overlijden niet teruggevorderd. 

VI. Zij, die bij de inwerkingtreding van bet 
nieuwe reglement facu]t&.tief deelgeuoot in bet 
fonds zijn, blijven deelgenoot op den voet van 
de bestaande bepalingen, terwijl ook aan de 
eventueel door hen na te ·1aten betrekkingen 
pensioen of onderstand op den voet van bet 
oude reglement wordt uitgekeerd. Zij kunnen 
eehter binnerr zes maanden na die inwerking· 
treding aan de directie of de administratie 
van bet fonds mededeelen, dat zij als faculta
tief deelgenoot op den voet van artikel 29 van 
het nieuwe reglement wenschen te worden 
beschouwd. Het nieuwe facultatieve deelge
nootschap gaat alsdan in met de maand, vol
gende op die, waarin de mededeeling· is ont
vangen. Ten aanzien van de toepassing van 
evengenoemd artikel wordt aangenomen, dat 
zij 's Lands dienst hebben verlaten en alzoo 
hebben opgebouden verplicht deelgenoot te 
zijn op bet tijdstip, waarop het nieuwe facul
tatieve deelgenootscbap is ingegaan. 

VII. ]. De deelgenooten, die v66r de in
werkingtreding van bet nieuwe reglement ge
pensionneerd zijn, kunnen den wensch te ken
nen geven dat artikel 30 daarvan voor hen 
buiten toepassing zal blijven. De daartoe strek
kende verklaring moet binnen zes maanden na 
de inwerkingtreding door de Directie of de 
Administratie van het fonds zijn ontvangen. 

2. Gepensionneerde mannelijke deelgenooten 
in het fonds, die de bij alinea 1 bedoelde ver
'klaring hebben ingediend, zijn, indien. zij na 
bet bereiken van den vijf en zestigjarigen leef
tijd in bet buwelijk treden verplicht de te 
dier zake verschuldigde contributie te voldoen 
in twaalf gelijke · maandelijksche termijnen, in
gaande _met de maand, volgende op die, waarin 
bet huwelijk is voltrokken .. Bijberekening van 
rente beeft niet plaats. De c.q. verschuldigde 
verhooging wegens huwelijk met een jongere 
vrouw, wor9-t berekend op den voet :van artikel 
17 van het oude reglement en moet door hen 
ineens v66r het sluiten. van het huwelijk wor
den voldaan. Worden de maandelijksche ter
mijnen niet tijdig betaald of wordt de evenbe
doelde verhooging niet v66r bet huwelijk vol
daan, clan bebben bunne uit dat huwelijk even
tueel na te laten betrekkingen geen aanspraak 
op uitkeeringen uit het fonds en wordt .ook 
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overigens artikel 30 van het nieuwe reglernent 
voor die deelgenooten van kracht. 

VIII. 1. Deelgenooten, die bij de inwerking
treding van het nieuwe reglernent tijdelijk 
geen gewone contributie aan het fonds behoe
ven te voldoen, blijven dat voorrecht behouden. 
Voor zoover zij vallen in de terrnen van arti
kel 7 van het oude reglement, blijft dat artikel 
op hen van toepassing. Bij berstel in het ge
not van inkomsten of bij ontslag uit den dienst 
met behoud van het deelgenootschap geschiedt 
de aanzuivering der achterstallige contributie 
alsdan in minstens twaalf gelijke maandelijk
sche t,!rrnijnen, betzij door middel van inbou
dingen op de inkomsten, betzij door middel 
van stortingen, op de wijze, als bepaald bij 
artikel 29, a!inea 11, van het nieuwe reglement. 

IX. Gewezen landsdienaren, die bij de inwer
kingtreding van bet nieuwe reglement reeds 
in bet genot zijn van onderstand,. of aan wie 
onderstand wordt toegekenJ met ingang van 
een datum, voorafgaande aan die inwerking
treding, blijven zoolang zij onderstand genie~ 
ten deelgenoot in het fonds. 

X. Zij, die bij de inwerkingtredin(l" van het 
nieuwe reglernent' yallen in de term en van ar
tikel 15 van het oude reglement, blijven te 
dier zake contributieplichtig op den voet van 
laatstgenoemd reglement. Artikel 40 van het 
nieuwe reglement is op hen niet van toepassing. 

3. ·Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepa!ell' tijdstip. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Oberursel, den l 7den Maart 1913. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonil!n, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. l April 1913.) 

REGLEM.ENT voor het Weduwen- en 
_Weezenj'onds ·van Europeesche burgerlijke 
arnbtenaren in Nederlandsch-Indili. 

Algerneene Bepalingen. 

Art . . 1. Het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambtenaren in Neder
landsch-Indie heeft ten doel het toekennen van 
uitkeeringen aan de weduwen en weezen der 
deelgenooten. 

2. Overal, waar in dit reglement sprake is 
van .,het fonds", wordt daaronder verstaan het 
Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indie. 

3. Voor de toepassing van artikel 20 sub c 

en van ·artikel 43 wordt een huwelijk, wettig
lijk voltrokken in een vreemd land, doch dat_ 
niet van waarde is naar de wetgeving van 
Nederland of de Kolonien, gelijkgesteld met 
een wettig buwelijk. 

4. Onder,. bezoldiging" wordt in dit reglement 
verstaan hetgeen als zoodanig wordt aange
merkt krachtens het reglement op het verlee
nen van pensioenen aan Europeesche -burger
lijke ambtenaren in Nederlandsch-Indie. 

Deelgenootschap. 

5. 1. Met uitzondering van hen, die de~ 
leeftijd van achttien jaren nog niet hebben be
reikt en behoudens het bepaalde bij lid 11 van 
artikel 12, zijn alle mannelijke en vrouwelijke 
Europeesche burgerlijke ambtenaren deelgenoot 
in het fonds. 

2. Het deelgenootschap vangt aan met de 
maand, waarover voor bet eerst inkomsten als 
Europeesch burgerlijk ambtenaar worden geno
ten. 

3. Het deelgenootschap eindigt in de maand, 
waarin men ophoudt Europeesch burgerlijk 
am btenaar te zijn op den dag, waarover voor het 
laatst inkomsten als zoodanig worden genoten. 

4. Europeesche burgerlijke ambtenaren, die 
den leeftijd van achttien jaren bereiken, wor
den deelgenoot met ingang van de maand, 
volgende op die, waarin zulks geschiedt: 

5. Behoudens het bepaalde bij het volgende 
lid, worden als Europeesch burgerlijk ambte
naar aangemerkt : 

a. zij, die als zoodanig worden beschouwd 
krachtens het reglement op het verleenen van 
pensioenen aan Europeesche burgerlijke ambte
naren in Nederlandsch-Indie; 

b. zij, die pensioen genieten ten laste van de 
Indische begrooting en v66r hunne pensionnee
ring behoorden tot de sub a genoemde categorie. 

6. Roomsch-Katholieke geestelijjrnn worden 
niet als Europeesch burgerlijk ambtenaar aan
gemerkt. 

7. Bij Koninklijk besluit kunnen andere 
categorieen van personen dan die, ·in lid 5 
genoemd, in het fonds worden opgenomen. 

Cont-ributieplicht. 

6. De deelgenooten zijn verplicht aan het 
fonds bij te dragen in de gevallen, onder de 
voorwaarden en naar de regelen, bij dit regle
rrient bepaald. 

7. De bijdragen aan het fonds worden onder
. scheiden in gewone, buitengewone en huwelijks
contributien. 

8. 1. De gewone contributie bedraagt voor · 
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mannelijke deelgenooten vijf en voor vrouwe
lijke twee en een half ten honderd en wordt, 
behoudens het bepaalde bij het volgende lid 
en bij de leden 6 en 7 van artikel 12, geheven 
van alle inkomsten, welke genoten woiden ten 
laste van de lndische begrooting of het foods, 
zoomede van alle aandeelen in ten behoeve van 
den Lande beheerd wordende gelden. 

2. De gewo:he contributie wordt niet geheven : 
a. van huishuurindemniteit; 
b. van alle inkomsten, welke worden ge

noten als vergoeding voor gemaakte of nog 
te maken onkosten, wordende als zoodanig 
niet aangemerkt de toelagen voor receptie- en 
representatiekosten ; 

c. van inkomsten, genoten voor diensten, in 
overwerk verricht. 

9. 1. Voor zoover het bedrag van de emolu
menten en andere wisselvallige inkomsten, 
waarover contributie verschuldigd is, niet door 
de Algemeene Rekenkamer kan worden ge
verifieerd, wordt het door den Gouverneur
Generaal, op voordracht van den Administra
teur van het fonds, voor elke betrekking, waar
aan •die inkomsten verbonden zijn en voor zoo
ver no'odig voor elk gewest afzonderlijk bij 
tarief vastgesteld. Tot grondslag voor die ta
rieven strekken de door de betrokken deelge
nooten onder aanbod van eede in te dienen 
opgaven van het gemiddeld jaarl!jksch bedrag 
der boveribedoelde inkomsten, over de laatste 
drie jaren genoten. De tarieven worden om de 

· drie jaren herzien. 
2. Voor zoover de in lid 1 bedoelde emolu

menten niet onder tarief gebracht kunnen 
worden, zijn de deelgenooten gehouden om 
bij het einde van elk half jaar cif, ingeval van 
eerder vertrek, bij hun vertrek, onder aanbod 
van eede eene schriftelijke opgaaf te doen van 
het bedrag, genoten hetzij gedurende het half
jaar, hetzij tot het tijdstip van vertrek. Die 
opgaven woi'den ingediend aan de autoriteit 
belast met de betaal baarstelling van het trak
tement van den deelgenoot. 

10. 1. De buitengewone contributio bedraagt 
voor mannen :· 

a. bij toetreding als deelgenoot het bedrag 
over eene maand van de genoten wordende be
zoldiging; 

b. bij vermeerdering van bezoldiging het be
drag van die vermeerdering ove~ eene maand. 

2. Vrouwelijke deelgenooten betalen de helft 
van de buitengewone contributie, w'elke in ge
lijke omstandigheden door mannelijke deelge
nooten verschuldigd zou zijn. 

11. 1. De huwelijkscontributie be~raagt: 

a. voor mannen, die -bij ·den aanvang .van 
hµn deelgenootschap gehuwd zijn of geduren
de hun deelgenootschap in bet huwelijk treden, 
het bedrag over eene maand van de genoten 
wordende of laatsteEjk genoten bezoldiging c.q. 
verhoogd :net zooveel ten honderd, als de bij, 
dit reglement behoorende tabellen aangeven. 

b. vo::>r gehuwde mannen, wier bezoldiging 
vermeerderd wordt, het bedrl\g van die ver
meerdering over eene maand·c.q. verhoogd met 
zooveel ten honderd, als de bij dit reglemer.t 
behoorende tabellen aangeven. 

c. voor' vrouwen, die bij den aanvang van 
haar deelgenootschap gehuwd :,.ijn of geduren
de haar deelgenootschap in het huwelijk treden, 
dertig ten honderd van het bedrag over eene 
maand van de genoten wordende of laatstelijk 
genoten bezoldiging. 

d. voor gehuwde vrouwen, wier bezoldiging 
vermeerderd wordt, dertig ten honderd van het 
bedrag van die vermeerdering over eene maand-

2. Bij de toepassing 'van de in het vorige lid 
bedoelde tabellen wordt de leeftijd der echtge
nooten gesteld op het bij het huwelijk of de 
aanstelling dan wel bij de vermeerdering van 
de bezoldiging volbracht getal levensjaren. 

12. 1. De sub a van artikel 10, eerste lid, 
bedoelde buitengewone contributie kan ineens 
~orden voldaan en is anders invorderbaar in 
zes en dertig gelijke maandelijksche termijnen, 
aanvangende met de maand, waarin voor het 
eerst gewone ~ontributie wordt voldaan. Bij 
voldoening der schuld in termijnen wordt eene· 
rente bijberekend naar reden van vijf ten hon
derd 's jaars, zoodat elke termijn bedraagt het 
1/ 36 van het wegens contributie verschuldigde,. 
vermeerderd met 7¼ ten honderd. 

2. De sub a en c van artikel n, eerste lid,. 
bedoelde huwelijkscontributie wordt ineens in 
haar geheel verschuldigd bij de toetreding als 
deelgenoot of het sluiten van ·het huwelijk, 
doch kan worden voldaan in zes en dertig ge
lijke inaandelijksche termijnen, aanvangende· 
met de maand, volgende op die, waarin de· 
schuld is ontstaan, dan wel, voor zooveel aan
gaat de deelgenooten, die in Nederlandsch-Indiif
zonder landsinkomsten zijn of pensioen ger.ie
ten, in zestig gelijke maandelijksche teri:nijnen; 
eveneens aanvangende met de maand, volgen
de op die, waarin de schuld is ontstaan en voor 
zooveel aangaat • de deelgenooten; die buiten. 
Nederlandsch-Indie zonde~ landsinkomsten zijn: 
of pensioen genieten, in twintig gelijke drie-• 
maandelijksche termijnen, aanvangende met het. 
kalenderkwartaal; volgende op de maand, waar
in de sehuld is ootstaan. Is met de aanzuive-
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ring der contributie in termijnen een aanvang 
gemaakt, dan wordt, indien de deelgenoot, wat 
zijne inkomston betreft, in andere omstandig
heden geraakt, in de wijze, waarop de aan
zuivering geschiedt, geene verandering ge
bracbt. 

3. Indien de sub a en c van artikel 11, eerste 
lid, bedoelde huwelijkscontributie niet is vol
daan in de maand, waarin zij verscbuldigd 
geworclen is, wordt van bet ei11de van genoem
de maancl af. eene rente bijberekencl naar reden 
van vijf ten honclerd 's jaars. Bij aanzuivering 
der schuld in termijnen bedraagt elke termijn 
mitsdien: 

a. bij betaling in zes en dertig maandelijkscbe 
termijnen bet 1/ 36 van betgeen verscbulcligd is 
bij bet begin van de maand, in welke de be
taling aanvanirt, vermeerclercl met 7¼ ten 
honclercl; 

b. bij betaling in zestig maandelijksche of twin
tig clriemaandelijkscbe termiji:en, respectievelijk 
bet 1/ 60 of 1/ 90 van betgeen verscbuldigd is bij 
bet begin van de maand of het kwartaal, waarin 
de betaling aanvangt, vermeerdercl met twaalf 
ten honclerd. Wordt artikel 13, lid 2 of lid 
3, clan we! artikel 35, lid 2, op den deelgenoot 
toegepast, clan beeft bijberekening van rente 
alleen plaats, inclien de schulcl in termijnen 
worclt aangezuiverd en we! van bet begin der 
maancl af, waarin de betaling aanvangt. 

4. Inclien van de sub a en c van artikel 11, 
eerste lid, bedoelde huwelijkscontributie een 
dee! in termijnen is betaald, kan het overige 
gecleelte ineens worclen voldaan. Op de be
dragen cler nog verschuldigde termijnen wordt 
clan eene rente in mindering gebracht na;ir 
reden van vijf ten hondercl 's jaars. · 

5. De gewone ·contributie, zoomede de in
vorderbaar geworden termijnen van de sub a 
van artikel 10, eerste lid, bedoelcle buitenge
wone contributie en van de sub a en c van 
artikel 11, eerste lid, bedoelde buwelijkscontri
butie worden, inclien de deelgenoot lai:J.dsin
komsten geniet, van die inkomsten ingehouden. 

6. De sub b van artikel 10, eerste lid, be
cloelde buitengeworie contributie wordt inge
houclen van de inkomsten over de eerste maand 
der verhooging. Van de verhooging over die 
maand is de gewone contributie n;et verschul-
digcl. -

7. De sub b en d van artikel 11, eerste lid, 
becloelcle huwelijkscontributie wordt, indien de 
deelgenoot landsinkomsten geniet, ingehouden 
van die inkomsten o:_,er de tweede maand der 
verhooging • en c. q. mede van de inkomsten 
over , de daarop volgende maand of maanden, 

met· dien verstande dat geen inhoudingen 
plaats hebben tot een hooger bedrag clan dat, 
waarmede de bezoldiging per maand is vermeer
derd. Over bet gedeelte van het inkomen, dat 
,vordt ingehouden op den voet van bet be
paalde in dit lid, is de gewone contributie niet 
verschuldigd. 

8. Ingeval de deelgenoot geen inkomsten 
van lanclswege geniet, moet de verschuldigde 
contributie, e.g. verhoogd met de rente, gestort 
worden, in Nederland bij een der Rijksbetaal
meesters, in Ned~rlandsch-Indie bij een der al
gemeene ontvangers van 's lands kas. De stor
ting bij de algemeene ontvangers geschiedt 
maandelijks. De storting bij de Rijkspetaal
meesters geschiedt driemaandelijks, met dien 
verstande clat in de laatste maand van elk 
kalenderkwartaal moet worden voldaan bet
geen in dat kwartaal invorderbaar gewor
den is. 

9. Wordt aan de in het vorige lid bedoelde 
verplichting niet voldaan, voor--zooveel het de 
betaling van gewone of buitengewone contri
butie betreft, clan ondergaat het te storten be
drag eene verhooging naar reden van vijf ten 
bonderd 's jaars, berekend over bet tijdvak, 
loopende vall' het eincle der maand of van het 
kwartaal, waarin de beta!ing moest plaats 
hebben, tot het einde der maand, of van het 
kwartaal, waarin de· betaling geschiedt. 

10. Zoodra gebleken is dat een deelgenoot 
in gebreke is, wat de betaling der door hem 
verschuldigde gewone bijdragen betreft, wordt 
in Nederland vanwege de Directie en in Ned~r
landsch-Indie vanwege de Administratie van bet 
fonds diens aandacht gevestigd op het bepaalde 
in het volgende lid van dit artikel, zullende bij 
er zich echter nimmer op kunnen beroepen dat 
hij geene waarschuwing als bierbedoeld heeft 
ontvangen. 

11. Wanneer een deelgenoot, die geen lancls
inkomsten geniet, een jaar acbterstallig is in 
de betaling van zijne gewone contributie, houdt, 
bij op deelgenoot te zijn. Het deelgenootscbap 
wordt in dat geval alleen herkregen door het' 
opnieuw in bet genot treden van inkomsten als 
Europeesch burgerlijk ambtenaar. 

12. Door bet verlies van het deelgenootschap 
gaat de scbuld van den deelgenoot niet te niet. 

13. Wordt iemand, die ingevolge het .be
paalde bij lid 11 heeft opgehouden deelgenoot 
te zijn, opnieuw deelgenoot, clan wordt _de 
acbterstallige contributie met de rente aange
zuiverd doo~ eene extra-inhouding van tien ten 
honderd op de inkomsten, waarover gewone 
contribut\e moet worden voldaan. 
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13. J. Ieder deelgenoot,die.in het huwelijk 
treedt, is verplicht daarvan kennis te geven 
in Nederlandsch-Indie aan de Administratie van · 
het fonds door tusschenkomst van de autori
teit, die zijne inkomsten betaalbaar stelt, elders 
aan _de Directie v_an het .fonds, 
. 2. Indien aan de in lid 1 bedoelde verplich

ting niet is voldaan. binnen· een jaar na den 
datum, waarop het huwelijk is voltrokken; 
wordt het bedrag der do_or hein verschuldigde 
huwelijkscontributie. tien ten honderd hooger. 
Bovendien verbeurt .. de deelgenoot· eene boete 
van een ten honderd .van het oorspronkelijk 
verschuldigd bedrag voor -elke maand, welke 
hij na het verstrijken vait dien termijn heeft 
laten verloopen en zulks tot de maand, waarin 
de schuld ·.in haar geheel -wordt aangezuiverd 
of waarin met de aanznivering der schuld in 
termijnen eei;i-aanvang -wordt gemaakt. Wat 
de wijze van aanzuivering ervan betreft, wordt 
de bo{!te mede als eene verhooging der huwe
lijkscontributie aangemerkt. 

3. Indien blijkt dat een deelgenoot bij zijne 

vijftig ·ten honderd van liet pensio~n en den 
onderstand bedragon. · 

2. De maximum-inhoudingen, onderschei
denlijk van dertig en vijftig ten honderd, moeten 
worden toegepast, indien de contributie, c.q. 
met inbegrip van de verschuldigde rente, niet 
binnen vijf jaar, nadat het recht op uitkeering 
is ontstaan, kan worden aangezuiverd. 

3. Indieri de bij lid 1 en lid 2 bedoelde in
houdingen over een !anger tijdvak loopen dan 
voor de oorspronkelijke r~geling'va_n cle contri
butiebetaling g~ld, wordt over de.n Jange~en 
duur eene rente · naar reden van vi~f ten hon-·· 
derd 's jaars bijberekend. ,. 

4. Voor hetgeen niet ~a; het pe~si~eO: der 
· weduwe en den ondei;stand der kinderen kan 
worden ingehouden, zijn de erfgenamen van 
den deelgenoot aahsprakelijk. 

16. Alle bijdragen, die verschuldigd waren 
op het tijdstip van hare voldoening, · zijn on
herroepelijk eigendom van het fonds.· 

Uitkeeringen- aa_n wedu1ven: 'en ,weezen, 

toetreding tot het fonds in strijd niet de waar- :17. 1. Aan ·de weduwe ·van: een deelgenoot: 
heid heeft ,verklaard ongehuwd te zijn, wordt wordt pensioen toegekend. -De d~or· een deel•: 
het bedrag der-door hem verschuldigde liuwe- ·genoot nagelaten weezen · ~orden? te.nzij .:zij 
lijkscontributie met tien-ten honderd verhoogd.- vallen. in· de -termen van ·artikef 20, gesteld in 
Bovendien verbeurt de deelgenoot eene boete ·-het genot van onderstand: · · 
van een ten honderd van het' oorspronkelijk . 2. Onder weezen · worden i:iJ. dit reglement 
v:erschuldigd bedrag voor elke maand., welke verstaan ·ininderja_rige kinderen ·vim overleden 
na zijne indiensttreding is ver!bopen en zulks deelgenoot~n, die geboren zijn uit een huwelijk, 
t_ot .de maand, waarin. de schuld in haar·geheel dan we! gewettigd zijn. . 
wordt.aangezuiverd of waarin met de·aanzui- 18. 1.-Het pensioen wordt berekend naar 
v.ering .der ·schuld in termijnen een .aanvang de gemiddelde ma:indelijksche bezoldiging, wel
wordt geJ:Uaakt. Wat de -wijze- van -aanzuive- ke door den_- deelgenoot gedurende de- laatste 
ring .E\rvan betreft, wordt .de -boete mede als· twee jaren van- actieven dienst werd genoten, 
eene verhooging der huwelijkscontributie aan- 2, Indien de overledene nog geen ·twee jaren 
gemerkt. · in acti(:Jven dienst heeft doorgebracht, wordt 

-14. De. aanwijzing, van de stukken, die het pensioen berekend naar het gemiddeld be
voor de regeling der. contributie door de dee!- drag der genoten maandelijksche bezoiaiging, 
genooten moeten worden ingediend, -geschiedt 3. Het pensioen bedraagt.: · · · 
in Nedel'land door .den Minister van- Kolonien, a. behoudens een minimum ·van acht gulden 
in Nederlandsch0Indie door den· Gouverneur- per niaand, twintig ten hon·derd van het be
Generaal. drag, dat tot · grondslag voor· de· berekening 

15. 1. Hetgeen een deelgei10ot bij -zijn over- strekt, wanneer.dat bedrag een honderd gulden 
lijden nog aan het fonds sohuldig is,:-wordt zoo· niet-te boven gaat.- · · · · · · 
veel mogelijk voldaan door inhouding~n van b. behoudens een minimum van twintig 
tien tot dertig ten honderd - ter beoordeeling. gulden• en· een · maximuin: ·van een honderd 
in Nederland van de Directie, in Nederlandsch- .zestig gulden per·maand,. zestien ten ·honderd
Indie van de.·Administratie van het fonds :.__ van het -bedrag;-dat tot grondslag' voor debe, 
van het pensioen. der ·weduwe· en den onder: rekening strekt, wanneer dat· bedr~g een hon,· 
stand der kindereri,'.tenziJ de deelgenoot niet derd gulden-te·bovei:J.·gaat. 
binnen een jaar na de voltrekking van• het .. 19. -1. Voor de kinderen van· een ovei-lede; 
huwelijk, waarriit de. betrekkingen· zijn achter- mannelijken deelgenoot, wier' moede~ pensioen 
gelaten, van .. die voltrekking had kennis gege-, geniet- ten laste: van· het·fonds, bedraagt de 
ven, in welk geval de inhoudingen dertig tot onderstand: 
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20. Geen onders_tand wordt ·uitgekeerd:: 
a. aan weezen, die een burgerlijk ambt be-.-· 

kleeden, dat wordt bezoldigd met minstens 7.es 
honderd gulden, dan we! minstens drie hon
derd gulden 's jaars, al naar mate het in of 
buiten de Kolonien wordt vervuld; 

b: aan officieren van het N ederlandsche of 
Nederlandsch-Indische·leger, dan wel in dienst· 
van eene vreem(j.e_ mogendheid ; 

C: aan weezen, die gehuwd zijn. 
_._21. 1. De uitkeeringen uit het fonds gaan 

.iu met den eersten der maand, volgende·op die, 
waarin het recht daarop is ontstaan. 

2. Zij worden uitbetaald tot en met de maand, 
waarin de rechthebbende overlijdt of het recht 
op uitkeering verliest. 

2. _Indien- d_e moeder· geen aanspraak heeft 22. 1.- De regeiing van de pensioenen en 
op pensioen ten laste van het fonds of wanneer onderstanden geschiedt in Nederland door 
zij eveneens ov.erleden · is, wordt de onderstand de Directie, in Nederlandsch-Indie door de 
berekend als volgt: Administratie van het fonds, nadat de- in Ne,. 

a. bij een getal van drie of minder krijgt ieder derland door den Minister .van Koloni_en, in 
het een derde gedeelte van het pensioen, bere- Nederlandsch-lndie door den Gouverneur-Gene
kend op den voet van artikel 18, doch in geen raal voorgeschreven bewijsstukken aan haar 
geval minder dan het bedrag van derr_ onder- zijn overgelegd. · 
stand, bedoeld in lid 1; 2. Wam;i_eer de weduwen of de weezen zich 

b. bij een getal van meer dan drie worden in Nederlandsch-Indie elders dan op .Java en 
de wee7.en in twee groepen gesplitst; de eene M adoera bevinden, kunnen de pensioenen en 
groep bestaat uit drie weezen, de andere groep onderstanden, onder nadere goedkeuring van 
uit het overige aantal kinderen. Voor de gro_ep de Administratie van het fonds, verleend wor
van drie ,veezen geschiedt de berekening van den door het Hoofd van het gewest, waarin zij 
den onderstand op de sub ·a-aangegeve11 wijze, verblijf hquden. 
voor de andere groep geschiedt die berekening . 3. Indien bij de ontvangst van eene aanvraag 
naar de schaal van lid L Elk der weezen heeft om toekenning van pensioen of onderstand 
i:echt op een _gelijk aandeel van het totaal der stellige gegevens voor de vaststelling van het 
beide op de bovenaangegeven wijze -verkregen bedrag ontbrekeu-, kan eene vo·orloopige rege
bedragen. Indien het gemiddeld bedrag van den ling der uitkeering -. c. q. op den voet van. 
onderstand voor iederen wees alsdan meer zou het bepaalde bij lid 2 - plaats hebben, onder. 
bedr_agen,- · dan gemiddeld per ki~d z~u genoten voorbehoud van nadere regeling en verrekening. 
warden, als er slechts dri_e weezen waren, wordt 4. Wanneer pensioenen of onderstanden, ter 
evenbedoelde totaalsom verminderd met een beoordeeling van de autoriteit, die ze verleende, 
~oodanig bedrag dat de beide middelsommen in strijd ·met de bepalingen van het Reglement 
aan elkaar gelijk worden. zijn toegekend, kunnen zij worden herzien.-

. 3. De · regeling van_ d~n onderstand, toeko- Het te weinig geii.otene . over de laatste vijf 
mende aan kinderen van eene overledene vrou-· jaren wordt aan de rechthebbenden uitbetaald 
wehjke deelgenoot, geschiedt op den voet van zonder bijberekening van rente, het teveel ge
liet bepaalde bij lid 2, met dien verstande dat in. notene niet teruggevorderd, tenzij de £out is 
·qe plaats van het daarin ~ub a bedoelde pensioen · toe te schrijven aan bedrog of arglist, ge
als basis voor de l;ierekening wordt gen omen het. pl~egd bij de µan vraag. van pensioen of onder-. 
pensioen, waarop aanspraak kan worden gemaakt_ st!lnd, 
(!oor de weduwe. van e_en deeigenoot, die als· .23. De pensioenen en- onderstanden .w<irdeii. 
ambtenaar in geheel dezelfde oinsta:tidigheden maandelijks of driemaandelijks uitbetaald. In 
ver.keerde als de vrouwelijke deelgen.oot, · Nederland bepaalt de Minister van Kofonien, 

4. :Volle weezen, wier vader en moeder bij in Nede,·landsch-Indie de Gouver:heur-Generaar 
hul\ overlijden deelgenoot waren, hebben aan- bo_e_. die uitbet;al:ng zal geschieden en welke' 
s·praak op · !)Ild~rstand zoowel van vaders• als b~wijsstukken. duurvoor moeten worden over~ . 
. van moc.dcrszijdc. gelegd. 
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24. 1. Aan de van Nederlandsch-Indil! 
naar Neder/and of van Nederland naar Neder
landsch-Indie vertrekkende weduwen en weezen 
kan een ioorschot van ee!le maand op het 
pensioen en den onderstand worden verleend 
boven het hun · toekomende over de maand 
van · vertrek. Het voorschot wordt aangezui
verd door .stilstand der uitkeering. 

2. Voorschot op de uitkeering der moeder 
wordt, zoo noodig, verhaald op die der kinderen 
en omgekeerd. 

3. Voorschot, dat -niet op den voet van·het 
bepaalde bij de twee vorige leden kan worden 
ingehouden van uitkeeringen ten laste van het 
fonds; )VOrdt niet teruggevorderd. 

4. De in lid 1 bedoelde weduwen en wee-· 
zen, ·zoomede zij, die. in Nederlandsch-Indie 
van vaste woooplaats veranderen, worden 

. voorzien van een .certificaat van ophouding 
van betaling. 

25. 1. De pensioenen en onderstanden zijn 
onvervreemdbaar. De rechthebbenJe kan daar
over op .geenerlei wijze beschikken, ook niet 
door verpa~ding of beleening. Indien de 
rechthebbende '-last geeft het pehsioen of den 
onderstand te ontvangen, kan die lastgeving 
altijd worden herroepen. Alle hiermede strij
dige overeenkomsten zijn. nietig. 

2. Onder de bij lid 1 verbode~ beleeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten; door ge
meentebestureu, liefdadige of tot algemeen nut 
werkende ins·tellingen hetzij renteloos, hetzij 
tegen matige rente verschaft, een en ander ter 
bebordeeling. in Nederland van den Minister 
van Kolonien, in -Nederlandsch-Indii! van het 
betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur. 

3. Op het pensioen en den onderstand 
m_ogen bij admi~istratieven maatregel geene 
andere kortingen worden verleend dan die, 
welke uitdrukkelijk bij dit reglement zijn toe
gelaten. 

Ve1:Jaring van vorderingen ten bate en ten 
·1asle van h~t fonds. 

26. 1. De vorderingen van het fonds we• 
gens gewone contributie, zoomede de vorderin
gen op het fonds weg~ns pensioen of onderstand 
verjaren door verloop· van vijf jaren. 

·2. De vorderingen van het fonds wegens 
buitengewone contributie en die wegens. huwe
lijkscontributie verjaren door verloop van dertig· 
jarel). 

VoO'i;ziening in .bijzon_dere gevallen. 

27. De voorgaande artikelen van:llit regle• 
ment zijn niet van· toepassing, voor zoover zij 

in strijd zijn met de bepalingen, in dit hoofd
stuk vervat. 

28. Dienst onder genot van voorloopige 
bezoldiging wordt aangemerkt als actieve dienst 
onder genot van bezoldiging. 

29. 1. Zij, die utt. 's Lands dienst worden 
ontslagen zonder toekenning van pensioen, zoo
mede gepensionneerden, wier pe!l_sioen vervalt, 
kunnen voor de vrouw, met wie zij gehuwd 
zijn op het tijdstip, waarop zij ophouden ver
plicht deelgenoot in het fonds te zijn, voor de 
kinderen uit dat huwelijk, voor hunne kinderen 
uit vroegere huwelijken en voor hunne ge
wettigde kinderen, die op meerbedoeld tijdstip 
reeds geboren waren, deelgenoot in het fonds 
blijven. 

2. Daa_rtoe hebben zij zich, al naar gelang 
hunne contributie laatstelijk in Nederlandsch
Indie of in· Nederland werd voldaan,. schrifte
lijk te wenden tot· de Administratie of de 
Directie van het fonds. 

3. Is qe in· -het vorige lid bedoelde kennis
geving niet ontvangen binnen zes maanden na 
het tijdstip, in ·lid 1 .genoemd, dan worden zij 
geacht van hun deelgenootschap _ te hebben 
afgezien. 

4. Zoodra de Administratie van het fonds 
er kennis ·van krijgt dat een deelgenoot uit 
's Lands dienst is ontslagen zonder toekenning 
van pensioen, dan wel dat het pensioen van 
een doelgenoot is vervallen, vestigt zij, indien 
die deelgenoot betrekkingen heeft als in lid 1 
bedoeld en in Nederlandsch-Indie verblijf houdt, 
diens aandacht op het voorkomende in de 
vorige drie leden van dit artikel. Op over
eenkomstige wijze wordt gehandeld door de_ 
Di~ectie van het fonds, indien de betrokkene 
in Europa vertoeft. De deelgenooten kunnen 
er zich nimmer op beroepen dat hunne aun
dacht niet op den. inhoud van bedoelde leden 
is gevestigd. 

5. Zti, die binnen den in lid 3 genoemden 
termijn overlijden en zich nopens het behoud 
van hun deelgenootschap niet hebben uitge
sproken, worde~, indien zij betrekkingen na
laten als in _ lid 1 bedoeld, geacht d~elgenoot 
te zijn gebleven. 
·. 6. Behoudens het bepaalde bij lid 7 wordt 

van-hen, die vrijwillig deelgenoot zijn gebleven, _ 
gewone contributie geheven over de som die, 
toen zij ophielden verplicht deelgenoot te zijn, 
tot grondslag strekte voor de berekening van· 
het weduwen-pensioefi dan wel van het fictief 
pensioen, bedoeld in lid 3 van artikel 19, tenzij 
zij op dat tijdstip bij eervol ontslag uit 's Lands 
dienst recht op pensioen zouden hebben kunnen· 

13* 
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doen gelden krachtens liet" bepaald·e sub a van 
artikel 1 van het reglement op het verleenen 
van pensio·enen. aan Eutope·esche ·burgerlijke 
ambtsnaren in Nederlandsch-Indie, in welk ge
val de contributie wordt geheven over het 
pensioen, dat liun -alsdan zou zijn- toegekend. 
· 7. • Zij, die vrijwillig deelgenoot in het fonds 
zijn 'gebleven,. kurtnen contribueeren over eene 
lag'ere som dan die, in lid 6 bedoeld. Deze som 
mag echter riiet kleiner •zijrt dan veertig gul-
den 's maaiids. . 

8. Door hen, die gewone contributie voldoen 
over de som, oedoeld in lid 6 of over de som, 
bedoeld in lid 7, wordt op dien voet aan het 
foods bijgedragen tot en met de maand, waarin 
zij, als zij in 's Lands dienst waren gebleven, 
en na hun ontslag onafgebroken in Neder
landsch-Indie hadden gediend, bij eervol ont
slag uit dien dienst recht op .pensioen zouden 
hebben krachtens het bepaalde sub a van 
artikel 1 van het reglement op. bet verlcenen 
van j)ensioenen aan Europeesche b.urgerlijke 
ambtenaren in · Nederlandsch-lndie. Daarna 
wordt contributie geheveri over bet pensioen, 
dat° hlin alsdan ZOU zijn toegekend. Dat pen
sioen wordt berekend met inachtneming van 
de fictie. dat de deelgerioot is blijven cloordienen 
OJ) eene bezoldiging, gelijk aan het ·bedrag 
waarove·r door hem na zijn ontslag gewone 
contributie is voldaan. · 

9: Bif de berekening der uitkeeringen wordt 
aangenor:ileh dat de deelgenoot in actieven dienst 
is g'ewe~st tot bet tijdstip, waarop hij is gaan 
contribueeren· over ·een fictief pensioen en dat 
hij van het · oogertblik af dat hij ophield ver
plicht deelgenoot te zijn tot evenbedoeld tijd
stip 'eene qezoldiging heeft genoten, gelijk aan 
de soni°, waarover door hem werd gecontribueerd. 
- 10. Deeigenooteh, als in dit artikel bedoeld, 
hebben de door hen verschuldigde contributie 
kwartaalsgewijze te voldoen overeenkomstig ·de 
aanwijzingen, in Nederland van de.Directie, in 
Nederlandsch-Indie van· de Administratie van 
bet fonds. 
· Indien de contributie eerie maand na afloop 
van 'het kwartaal, waarover zij verschuldigdis, 
nog niet is voldaan, wordt de- deelgenoot aan 
zijne ·verplichting tot betaling herinnerd, hetzij 
door de Directie van. -bet 'fonds, · hetzij door 
den algemeenen ontvanger van 's Lands kas in 
Nederlandsch-Ii1die, -biJ wien de laatste bijdrage 
is gestort. ·De deelgenoot kart er zich echter 
riimmer op: beroepen dat hij de -herinnering 
niet of· te laat heeft• oritvangen. Is de coritri
butie ·nog niet gestort op den laatsfen dag van 
het kwartaal, ·volgende op ·dat, waarover •zij 

versch.uldigcl is, dan houdt de nalatige op deel
gerioot in het fonds te zijn. 

11. Ov.erlijdt een facultatief deelgenoot, dari 
is· de contributie verschuldigd tot en met de 
maand, waarin het overlijden plaats heeft. · 

12. Deelgenooten, als in dit artikel bedoeld, 
die van woonplaats verande-ren, zijn verµlicht 
daarvan kennis te geven: 

a. indien zij hunne contributie in Nede,·land 
voldoen, aan de Directie van het fonds; 

b. indien zij hunne contributie in Neder
landsch-Indie voldoen, aan den algemeenen 
ontvanger van 's Land's kas, bij wien de laat
stelijk voldane bijdrage is gestort. 

13. Door het verlies van bet deelgenootschaµ 
. ingevolge het bepaalde bij. lid 11 gaat. de 
schuld van den facultatieven- deelgenoot aan 
bet fonds niet te niet. 

14- W ordt iemand, die ingevolge bet bes 
. paalde bij lid 11, heeft opgehouden facultatief 
· deelgenoot te zijn, opnieuw deelgenoot, dan 
wordt de achterstallige contributie, vermeer- • 
derd met vijf ten honderd rente op rente, be
rekend over·. bet tijdvak loopende van den 
eersten der maand, waarover zij verschuldigd 
is tot den eersten der maand, waarin zij wordt 
voldaan, aangozuiverd door eene extra-inhou
ding van tien ten honderd op de inkomsten, 
waarover gewone contributie rnoet worden 
voldaan. 

30. 1. Het detllgenootschap vervalt: 
c,. voor den ongehuwden gepensionneerden 

rnannelijken ambtenaar, die den. leeftijd van 
vijf en zestig jaren heeft bereikt, indien hij 
geen miuderjarige, wettige (ook gewettigde), 
kinderen heeft. 

b. voor den gehuwden iepensionneerden 
mannelijken ambtenaar, die den leeftijd Vl!n 
vijf en zestig jaren heeft° bereikt, indien zijne 
echtg~noote aan haar laatste huwelijk geen aan
spraak kan ontleenen op pen_si6en ten laste van 

. bet fonds en hij evenmin rninderjarige, wettige 
.(ook gewettigde) kinderen bezit;. en zulks met 
ingang van de maand; volgende op die, waarin 
bet zes en zestigste levensjaar is ingegaan of 
de deelgenoot heeft opgehouden kinderen te 
hebben als vorenbedoeld .. 

2. Indien een gepensionneerd ambtenaar in 
bet huwelijk treedt na het verstrijken van de 
maand, waarin hij zijn zes en zestigste levens
jaar is ingegaan, hebben ziji:Je weduwe en zijne 
bij haar verwekte kinderen geen aanspraak op 
uitkeering uit het .fonds. Door den deelgenoot 
behoeff'ter ~ake van dat huweHjk g~erie huwe
lijkscontributie of extra-bijdrage, ·als bedoeld 
iri artikel 34, te. worden· voldaan. . 
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3. Bet deelgenootschap vervalt vocir de 
gepensionneerde ·vrouwelijke ambtenaar, die 
den leeftijd van vijftig jaren heeft bereikt ·en 
geen minderjarige wettige kinderen heeft, en 
zulks met ingang van de maand, volgende op 
die, waarin het een en vijftigste levensjaar is 
ingetreden of de deelgenoot· heeft opgehouden 
kinderen te hebben als vorenbedoeld. 

31. J .. Deelgenooten, wier bezoldiging, nadat 
zij gedurende minstens twee jaren van actieven 
dienst aan het fonds hebben. bijgedragen, e~ne 
vermindering ondergaat, die haar doet dalen 
beneqen het gemiddelde van he_tgeen de laatste 
twee jaren van actieven dienst is. genoten,, kun
nen voor de door ·hen na te la ten betrekkingen 
aanspraak beho~den op uitkeeri~gen, be;ekend 
naar die middelsom. Zoolang de werkelijk ge
noten bezoldiging lager is dan de evenbedoelde 
middelsom, wordt alsdan bij de hefling van 
gewone en huwelijkscontributie, alsmede van 
extra-bijdragen, als bedoeld in artikel 34, aan
genomen dat de deelgenuot eene bezoldiging .. 
geniet, gelijk aan die middelsom. 

2. Zij, die van het recht, in. lid 1 bedoeld, 
· gebruik wenscheu _te maken hebperi binnen 

den tijd van drie maanden, gerekend van den 
eersten_ der. maand, waarin de verminderde 
bezoldiging voor de eerste· maal is genoten, 
eene daartoe strekkende verklaring in te di_enen 
aan den Adniinistrateur van het fonds, door 
tusschenkomst van de .autoriteit, di()_ de be
zoldigiog betaalbaar stelt. Deze . verklaring 
kan niet .worden herroepen. 

3. Bet bepaalde bij de twee vorige leden 
geldt evenzeer voor gewezen ambtenaren in 
het genot var:i pensioen en deelgenooten, als 
bedoeld in) artikel 29, indien zij opnieuw in 
den d_ienst worden opgenomen op eene bezol
diging, ·welke lager is dan de som, die tot 
grondslag strekte· voor de berekening van de 
uitkeeringen. 

4. Zij, die binnen den tijd van beraad over
lijden en zicb niet hebben uitgesproken, worden, 
indien zij betrekkingen nalaten, die voor uit
keering uit het fonds in aanrnerking kunnen 
komen, geacht deelgenoot over cle in lid 1 
bedoelde middelsom te zijn gebleven. 

5. Zij, die op den vuet van het bepaalde bij 
lid 1 of bij lid 3 over eene fictieve bezoldi
ging eontribueeren, zijn verplicht, indien zij 
verlofstraktement, non-activiteitstraktement, 
wachtgefd of onderstand genieten, berekend 
naar het lager inkomen, te contribueeren over 
het bedrag, dat hun zou toegekend zijn, wan
neer zij die fietie".e be,wldiging inderdaad had
den genoten. 

32. 1. l:$ehonden~ het bepaalde bij lid 2 
van artikel 48, zijn deelgrmoQten, die tijdelijk 
geen· landsinkomsten genieten, gewone eontri
butie versehnldigd over het. be~rag, dat tot 
grondslag strekt voor. de berekening. van .bet 
weduwenpensioen, dan wel. ·van, -het fictief 
pensioen, bedoeld in lid 3 van artikel 19. 

2. Overlijdt een deelgenoot, als i11 lid 1 be
doeld, dan is de contributie verschuldigd tot 
en .met de maand, waarin het overlijden plaats 
heeft. 

3. Gepensionneerden, die een ambt beklee
den, dat vreemd is aan den Indischen burger: 
lijken. dienst, contribuee_ren aan het fonds over 
het voile bedrag v:in.-hun pensioen. 

33. 1. • De .in artikel 11, lid 2, van het 
reglerrient op het verleenen van _pensioenen 
aan, Europeesche burgerlijk_e ambten_aren in 
Nederlandsch-Indie bedoelde voorcieelen worden 
tot het bedrag, waarover. voor eigen pensioen 
wordt gecontribueerd, bij de toepassin,g va_n 
dit reglement als bezoldiging aangemerkt. 

2. Zontverkooppakhuismeesters worden ge
acht eene bezoldiging te genieten gelijk aan 
vier vijfden van het bedrag hunner inkomsten, 
doorvoergelden daaronder begrepen. 

34. 1. Ongehuwdell' zijn bij toetreding als 
9-eelgenoot eene extra-bijdrage verschuldigd 
van 9-ertig ten honderd van het bedrag hunner 
bezoldiging over eene m:;umd, indien zij kin-· 
deren hebben, die bij hun overlljden aanspraak 
op onderstand zouden kunnen maken. 

2. Bij wettiging van een of meer kinderen 
op den voet van artikel 275 van het Neder
landsch-Indische of artikel 330 van het N\3der
landsche Burgerlijk W etboek, is eene extra
bijdrage verBchuldigd van dertig ten_honderd 
van het bedrag der door den deelgenoot ge
noten wordende of laatstelijk genoten bezoldj
ging. lndien de deelgenoot op het tijdstip der 
wettiging niet meer h:1 lev(m is, wordt deze 
extra-bijdrage beschouwd als eene .door hem 
nagelaten schuld aan het fonds. Bij vermeer
dering van bezoldiging moet voor die kinderen 
eene extra-bijdrag~ worden voldaan van de~tig 
ten honderd van het bedrag der vermeerdering 
over eene maand. De ingevolge deze bepaling 
betaalde bijdragen voor de kinderen van de, 
zelfde moeder worden bij het aangaan van 
een huwelijk tusschen den- deelgenoot en die 
moeder in rnindering gebracht v_an de door 
l;tem alsdan verschuldigde huwelijkscontributie. 

3. Ongehuwde mannelijke· deelgenooten met 
w.ettige of door h u welijk gewettigde kinderen, 
die bij hun overlijclen aanspraak op onderstand 
:zonden kunnen maken·, zijn. bij vermeerdering 
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van hunne bezoldiging eene extra-bijdrage 
verschuldigd van : 

a. dertig ten honderd van· het bedrag der 
vermeerdering over eene maand voor de cate
gorie van kinderen ·als vorenbedoeld, die zij 
op het oogenblik van hun toetrede~ als deel
genoot bezaten ; 

b. dertig ten honderd van Jiet bedrag der 
vermeerdering over eene maand voor elk der 
categorieen van na de toetreding geboren 
kinderen als vorenbedoeld, die dezelfde moeder 
hebben. 

4. Ongehuwde vrouwelijke deelgenooten 
met kinderen, die bij haar overlijden aanspraak 
op onderstand zouden· lmil.llen maken; zijn bij 

. vermeerdering van . hare bezoldiging eene 
extra-bijdrage verschrildigd van dertig ten 
honderd . van het bedrag der vermeerdering 
over eene maand. 

5. Onder ongehuwden worden in de leden 
1, 3 en 4 mede verstaan van echt gescheidenen, 
weduwnaars en weduwen. · 

6. Gehuwde mannen zijn bij toetreding als 
deelgenoot eene extra-bijdrage verschuldigd 
van dertig ten honderd van het bedrag"hunne·r 
bezoldiging over eene· maand, indien zij kin
deren bezitten, die eene andere moeder hebben 
dan de vrouw, met wie zij op het oogenblik 
van· huime toetreding zijn gehuwd en die bij 
·Jiun overlijden aanspraak op onderstand zonden 
kumi"en maken. 

7. Bij vermeerdering van bezoldiging zijn 
gehuwde mannelijke deelgenooten met wettige 
of door huwelijk gewettigde kinderen, die eene 
andere moeder hebben dan de vrouw, met 
wie zij op het tijdstip van die vermeerdering 
zijn gehuwd en die bij hun overlijden aanspraak 
op onderstand zouden kunnen make~, eene 
extra-bijdrage verschuldigd van: 

a. dertig ten honderd van 'het bedrag der 
vermeerdering over eene maand voor de cate
gorie -van kinderen als vorenbedoeld, die• zij 
op het oogenblik van hun toetreden als deel
genoot bezaten ; 

b. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering over eene maand voor elk der 
categorieen van de toetreding als deelgenoot 
geboren kinderen alsvoren bedoeld, die dezelfde 
moeder hebben. 

8. De extra-bijdrage, welke verschnldigd _is 
krachtens lid 1 en die, welke verschuldigd is 
krachtens lid 6, worden aangezuiverd op ge
lijke wijze als de huwelijkscontributie, bedoeld 
sub a van artikel 11, eerste lid. 

9. De extra-bijdragen, welke verschuldigd· 
zijn krachtens lid 2, worden aangezuiverd: 

a. op gelijke wijze als de huwelijkscontri
butie, bedoeld sub a van artikol 11, eerste lid, 
indien de bijdrage wegens de wettiging zelf 
moot worden voldaan. 

b. op gelijke wijze als de huwelijkscontri
butie, bedoeld sub b en d van artikel 11, eerste 
lid, indien de bijdrage bij vermeerdering van 
bezoldiging moet worden voldaan. Over het 
gedeelte van het inkomen, dat op dezeri voet 
wordt ingehouden, is de gewone contributie 
niet verschuldigd. 

10. De extra-bijdrage, welk9 verschuldigd 
is krachtens lid 3 en die, welke verschuldigd 
is krachtens lid 4 worden aangezuiverd op ge
lijke wijze als de huwelijkscontributie, bedoeld 
sub b en d van artikel 11, eerste lid. Over · 
het gedeelte van het inkomen, dat wordt in
gehouden op den voet van het bepaalde ·in 
dit lid; · is de gewone contributie niet ver-
schuldigd. . 

11. De extra-bijdrage, welke verschuldigd 
is krachtens lid 7, wordt aangezuiverd op ge
lijke wijze als de huwelijks-contributie, bedoeld 
sub b van artikel 11, eerste lid. Over het 
gedeelte van het inkomen, 'dat wordt ingehou
den op den voet van het bepaalde in dit lid, 
is de gewone contributie niet verschuldigd. 

-12. De vorderingen van het fonds wegens 
extra-bijdragen, als in dit artikel · bedoeld, 
verjaren door verloop van dertig jaren. 

35. 1. • Indian een of meer kinderen van 
een deel.genoot_ worden gewettigd op den voet 
van artikel 275 van het N ederlandsche-Indiscbe 
of artikel 330 van het Nederlandsche Burger
lijk Wetboek en dientengevolge bij zijn over
lijden aanspraak op onderstand kunnen maken, 
moet door di~n deelgenoot van de wettiging 
kennis worden gegeven : in Nede,·landscli-Indilf 
aan · de Administratie van °het fonds door 
tusschenkomst van de autoriteit, die zijne in
komsten betaalbaar stAlt, elders aan de Directie 
van het fonds. 

2. Wanneer· aan de in lid 1 bedoelde ver
plichting niet is voldaan binnen een jaar na 
den datum, waarop de brieven van wettiging 
zijn verleend, word en d'e extra-bijdragen ," be• 
doeld in artikel 34, lid 2, tien ten honderd 
hooger. Bovendien verbeurt de deelgenoot 
eerie boete van een ten hondercl van het 
oorspronkelijk verschuldigd bedrag, voor elke 
maand, welke hij na het verstrijken yan dien 
termijn heeft la ten verloopen · en zulks tot de 
mannd, waarin de schuld in haar geheel wordt 
aangezuiverd, of waarin met de aanzuivering 
der schuld in t1,rmijnen een aanvang wordt 
gemaakt. Wat de wijze van aanzuivering ervan 
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betreft, wordt de boete mede als eene verhoo
ging der- extra-bijdrage aangemerkt. 

36. 1. ·waniieer onder de vermeerdering 
der bezoldiging van een deelgenoot voordeelen 
begrepen zijn, als bedoeld in artikel '11, lid 2, 
van -het reglement op . het verleenen van pen
sioenen. aan Europeesche burgerlijke ambte
naren in Nederlandsch-Indie, worden de .ter 
zake van die vermeerdering verschuldigde bij
dragen. aangezuiverd · door maandelijksche 
inho_udingen van een bedrag, gelijk aan dat, 
waarmede de ·bezoldiging in geld is vermeer-· 
derd. 

2. Over het gedeelte der bezoldiging, dat 
wordt ingehouden op den voet van het be

·paalde bij het vorige lid, is ·ae gewone 
contributie niet verschuldigd. · 

37. 1. Behoudens het bepaalde bij lid 2, 
is de huwelijkscontributie, bedoeld sub a en c 
van artikel 11, eerste lid, bij elk opvolgend 
huwelijk opnieuw verschuldigd. 

2. Vrouwelijke deelgenooten behoeven aan 
huwelijkscontributie en extra-bijdragen, als 
bedoeld in· artikel 34, in totaal nooit meer te 
voldoen dan dertig ten honderd van de hoogste 
.door haar genoten bezoldiging over eene maand. 

38. 1. Eene vrquw, die gehuwd is met een 
deelgenoot in het fonds of in eenig ander onder 
Staatstoezicht gesteld weduwen- en ,veezen
fonds en geen kinderen uit een vorig huwelijk 
heeft, die bij haar overlijden aanspraak op 
onderstand zouden kunnen maken, is bij 
hare toetreding als· deelgenoot niet verplicht 
de huwelijkscontributie, bedoeld sub c van ar• 
tikel 11, eerste lid, te voldoen. 

2. lndien eene vrouwelijke deelgenoot huwt 
met een deelgenoot in het fonds of in eenig 
'antler onder Staatstoezicht gesteld weduwen
. en weezenfonds, is zij niet verplicht de huwe-
lijkscontributie, .bedoeld sub c van artikel 11, 
eerste lid, _te voldoen. 

3. Indien eene vrouwelijke deelgenoot, die 
gehuwd is met een deelgenoot in het fonds of 
in eenig and er onder Staatstoezich t gesteld 
weduwen- en weezenfonds geen kinderen nit 
een vorig huwelijk heeft, die bij haai- overlijden 
aanspraakop onderstand zouden kunnen maken, 
is zij bij vermeerderirig van be::-;oldiging niet 
verplicht de huwelijkscontributie" bedoeld sub 
d van artikel 11, eerste lid, te voldoen. 

4. Kinderen van eene vrouwelijke deelgenoot, 
die ter zake van het huwelijk, waaruit zij ge
boren zijn, geene contributie heeft voldaan, 
hebben bij haar overlijden geen aanspraak op 
onderstand, tenzij de moeder van de verplich
ting tot betaling dier contributie was vrijge-

steld ingevolge het bepaalde bij lid 2 van 
artikel 37. 

39. 1. De sub b van artikel· 10, eerste·lid, 
bedoelde. buitengewone ·contributie . behoeft 
niet· te worden voldaan, indien vroeger. reeds 
buitengewone contributie is betaald over eene 
bezoldiging, ge!ijkstaande met of hooger dan 
die, welke met inbegrip der vermeer,dering' 
wordt genoten. · · · 

2. De sub· b en d van artikel 11,.eerste lid, 
bedoelde huwelijkscontributie behoeft niet te 
worden voldaan, indien ter zake van hetzelfde 
h •nvelijk · vroeger reeds contributie ii; betaald 
-over eene bezoldiging, gelijkstaande met of 
hooger dan die, weike met inbegrip der ver-· 
meerdering wordt' genoten. 

3. De in artikel 34 bedoelde extra-bijdragen 
bij vermeerdering van bezoldiging behoeven 
niet te worden voldaan; indien de deelgenoot ' 
vroeger in het genot is gewe_est .va_n eene· 
bezoldiging, gelijkstaande niet of hooger dan 
die, welke met inbegrip _der vermeerdering · 
wordt genoten en daarover toen huwelijksco:ii'.' 
tributie of extra-bijdragen heeft voldaan. 

40. 1. Een deelgenoot', die tijdelijk, met 
de waarneming van een ambt is bel':,,st en 
dientengevolge in het genot is geraakt van 
eene hoogere·bezoldiging, is te dier zake_ geen 
buite_ngewone en geen huwelijkscontrihutie 
verschuldigd, indi~n het hoogere inkonien ge
durende niet meer dan drie maanden is genoten._ 
Evenmin behoeven alsdan door hem te worden 
voldaan extra-bijdragen, als bedoeld in ar_
tikel 34. 

2. In het geval, bedoeld bij lid 1, koi:nt. 
het bedrag der verhooging 'bij de berekening .. 
van het pensioen en den oiiderstand niet in 
aanmerking. · 

3. Indien ecn deelg!lnoot · tijdelijk met de 
,vaarneming van een ambt is belast en dien
tengevolge in het genot· is geraakt van eene 
hoogere bezoldiging, wordt nadat die bezoldi
ging gedurende drie maanden is genoten, een 
aanvang gemaakt met de invordering, op den 
voet van het bepaalde bij artikel 12 en bij 
artikel 34·, van de verschuldigde buitengewone 
contributie, alsmede van de eventueel ver
schuldigde huwelijkscontributie en extra-bij
drage. Bij de toepassing van even bedoelde 
twee artikelen wordt aa11genomeu dat de hoo.'. 
gere bezoldiging is ingegaan met de maand, 
waarin zij voor de vierde maul wordt genoten. 

41. _ lndien een deelgevoot in een der onder 
toezicht van de Regeering gestelde kolo_niale 
weduwen- en .. wee~enfondsen voor ·militairen 
overguat in 's Lands burgerlijken dienst, wordt 
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de contributie, welke door hem eventueel is
voldaan over extra-inkomsten, genoten als ge
volg van het verrichten van burgerlijke functien 
met · gelijktijdige uitoefening van zijn ·eigen 
ambt, .overgedragen aan het fonds. Hetzelfde 
geschiedt met de contributie, betaald _over fo-. 
kcmsten, _welke genoten zijn .gedurende de 
waarneming van een· burgerlijk ambt zonder 
dat gelijktijdig militaire inkomsten zijn ge
D:Oten, voor zoover die contributie meer be
draagt dan 1:.etgeen in de functie van mi!itair 
zou zijn voldaan. 

-42. 1. Toekenning van onderstand aan 
weezen, die denzelfden vader hebben, doch uit 
verschi!lende moeders geboren zijn, geschiedt 
voor iedere categorie afzonderlijk op den voet 
van het bepaalde bij artikel 19, met dien ver
stande, dat de onderstand .van alle groepen 

· van voile weezen berekend wordt naar het 
weduwenpensioen, waarvoor. de vader bij zijn 
overlijden deelg~noot was. Gewettigde kinderen, 
wier ouders geen huwelijk hebben aangegaan, 
zoomede de moederlooze kinderen, die de vader 
bij zijn toetreden als deelgenoot had, worden 
te zamen. gerekend als te zijn gesproten uit 
een huwelijk. 

2. Zoolang de door den deelgenoot nagelaten 
weduwe pensioen geniet ten laste van bet fonds, 
mag bet totaalbedrag van de onderstanden bet 

. bedrag van dat pensioen niet overtreffen. 
3. Indien ook de door den deelgenoot nage

laten weduwe is overleden of indien zij geen 
aanspraak heeft op pensioen ten laste van· bet 
fonds, mag het totaalbedrag van de onder
standen bet dubbele van het in lid 1 bedoeld 
pensioen niet overtreffen. 

4. Indien de op den voet van lid 1 bere
kende onderstande~ in verband met bet bepaalde 
bij de twee vorige leden moeten worden ver
minderd, geschiedt die vermindering op zoo
danige wijze dat de verhbuding, die volgens 
de aanvankelijke berekening tusschen de 
onderstanden der verschillende categorieen van 
kinderen bestond, dezelfde blijft. 

43. 1. Eene weduwe, die een nieuw hu
welijk aangaat, verliest de }:telft van haar· 
pensioen. Over de maand; waarin bet hnwelijk 
plaats heeft, wordt haar vol pensioen uitbetaald. 

2. Bij ontbinding van haar laatste huwelijk 
treedt zij weder in het genot van haar vol 
pensioen. Over de maand, waarin de ontbin
ding plaats heeft, wordt liaar half pensioen 
uitbetaald. 

3. Zoolang eene hertrouw!le weduwe half 
pensioen geniet, wordt aan hare kinderen de 
helft van den onderstand van voile weezen. 

uitgekeerd, tenzij die he!ft klein:er ·is dan ·de 
onderstand, berekend op den·voet van artikel 19. 

4. ·Tot de uitbetaling- van vol pensioen 
wordt telkenmale ·eerst overgegRan; Iiadat van 
de· :iyeduwe · is ontvangen eene 'SChriftelijke 
verklaring-dat zij ongeliuwd.is, ook in den zin 
van artike(3 van -bet reglement. Eene weduwe, 
die eene verklaring indient, welke met de 
waarheid ·in strijd is, verliest voor goed alle 
aanspraak op pensioen. 

44. 1. Indien een man bij -zijne toetreding 
als. deelgenoot gehuwd is met eene weduwe, 
aan wie krachtens een vorig huwelijk pensioen 
is toegekend ten laste van een der onder 
toezicht van de ·Regeering gestelde koloniale 
Weduwen- en Weezenfondsen, dan welnazijne 
toetreding huwt met eene weduwe als voren- · 
bedoeld, kan hij desgewenscht aan huwelijks
contributie slechts voldoen·het verschil tusschen 
de door hem genoten wordende of laatstelijk 
genoten maandelijksche bezoldiging en de 
maandelijksche bezoldiging,. waarmede het 
pensioen, dat _aan de weduwe :v66r haar her
trouwen toekwam, correspondeert, c. q. ver
hoogd naar den maatstaf van de bij artikel 11 
behoorende tabellen. Is dat verschil negatief, 
dan wordt het verrekend met de huwelijks
contributie, ~velke bij vermeerdering van be
~oldiging door den deelgenoot verschuldigd .is, 

-2. De op den voet van het bepaalde bij lid 
1 berekende huwelijkscontributie wordt aan
gez~iverd op gelijke wijze als de huwelijks
contributie, welke krachtens artikel-11 moet 
worden voldaan. 

3. De echtgenoote van een deelgenoot, door 
wien op den voet van. het bepaalde bij het 
eerste lid van dit artikel geene ·.of slechts 
verminderde huwelijkscontributie is voldaan,' 
heeft, indien zij wederom weduwe wordt, 
ingevolge haar laatste huwelijk slechts aan
spraak op pensioen tot een zoodanig bedrag 
dat zij, te -zamen met het pensioen, hetwelk 
haar krachtens een vorig huwelijk toekomt, 
een inlrnmen heeft, gelijk aan het pensioen, 
dat correspondeert met de door den deelgenoot 
genoten bezoldigingen. Aan de kinderen uit 
het laatste huwelijk wordt, indien de moeder 
in !even is, onderstand toegekend op den voet 
van artikel l\J, lid 1. Is de moeder eveneens 
overleden, dan genieten die kinderen onderstand 
op _den voet van arti_kel 19, lid 2. In beide 
gevallen wordt bij de toepassing van artikel 19 
aangenomen, dat de moeder ten laste van het 
fonds het pensioen geniet of ~ou hebben· ge• 
rioten, dat correspondeert met de· door den 
<;J.eelgenoot genoten bezoldigingen. 
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. 4. ·De echtgenoote van een deelgenoot, die 
van de bepaling in lid I geen gebruik heeft 
gemaakt, heeft, indien zij wederom weduwe 
wordt, ingevolge haar laatste huwelijk aan
spraak op vol perisioen boven het pensioen, dat 
haar krachtens haar vorig huwelijk toekomt . 
.Bij de. toekenning van onderstand ·aan de 
kinderen uit het laatste huw.,elijk wordt even
min rekening gehouden met hetgeen aan 
kinderen uit een vorig huwelijk wordt uit, 
gekeerd, 

45_. 1. De onderstand voor kinderen, .geboren 
na het overlijden van den_ vader, gaat in met 
de maand, volgende op die, waarin de geboorte 
heeft p),aats gehad. . · 

2; _De onderstarid voor _kinderen, gewettigd 
na het overlijden van den deelgerechtigden 
vader of de deelgerechtigde ·moeder, wordt 
geacht te zijn ingegaan met de maand, volgende 
op :die, -waarin het overlijden heeft plaats gehad. 

· 46. _1. Bij vermoedelijk overlijden van een 
9-eelgenoot, ter beoordeeling in Nederland. van 

. de Directie, in Nederlandsch-Indie. van de Ad
ministratie van het foJ?._ds, kan tot de regeling 
van · bet pensioen en den onderstand worden 
overgegaan tegen afgifte van eene verklaring, 
ten genoegen van den autoriteit, 'door welke 
de regeling der uitkeeringen geschiedt, dat de 
gelden, welke later mochten blijken ten onrechte 
genoten te zijn, zullen worden teruggegeven. 

2. Bij vermoedelijk o~erlijde~ van eene pen
sioen genietende weduwe kan op de wijze en 
onder de voorwaarde, in lid 1 bepaald, aan 
hare kinderen de onderstand van volle weezen 
worden toegekend. 

3. Bij toepassing van lid 1 of. van lid 2, 
wordt het · tijdstip van ingang der uitkeeringen 
bepaald door de autoriteit, die omtrent bet 
vermoedelijk over\ijden nitspraai, doet. 

4 7·. Behalve. in het geval, bedoeld bij artikel 
12, lid 11, en in bet geval dat aan een nit 
's Lands dienst ontslagen Europeesch burgerlijk 
ambtenaar pensioen wordt toegekend, dat niet 
ingaat met de maand, volgende op die, waarin 
hij 's Lands dienst heeft verlaten, wordt, in
dien een gewezen deelgenoot opnienw tot het 
fonds toetreedt, bij de toepassing der bepalin
gen van dit reglement met zijn vorig deelge
nootschap geen rekening gehouden. 

48. 1. Tijdelijk gemis van het genot van 
pensioen, ingevolge het Koninklijk besluit in 
Indisch Staatsblad l!J02, n°. 382, heeft niet 
tengevolge het verloren gaan van het deelge
nootschap in het fonds. 

2. In afwijking van het bepaalde bij lid 1 
van artikel 32, blijven deelgenooten, die om de 

in dat · lid bedo9lde reden het genot van hun 
pensioen tijdelijk missen, "o:ptributie-plichtig 
ov_er· het bedrag van dat pensioen. 

3. De contributie, verschuldigd door qeel
genooten en facnltatieve deelgenooten in het 
fonds, die om de in lid 1 bedoelde reden het 
genot van hun pensioen of hunnen onderstand 
tijdelijk missen, wordt verrekend met het niet 
uitbetaalde pensioen of den niet nitbetaalden 
onderstan d. 

Belieer van het foiids en toezicht op dat beheer. 

49. 1. Het 'fonds wordt, onder het opper
toezicht van den Minister v~n Kolonien · en 
oncier bet toezicht·van commissarissen beheerd 
door een Directeur in N ederland met eene 
Administratie in Nederlandsch-Indie. 

2. De Directie is te 's-Gravenhage gevestigd. 
3. De Minister . van Kolonien benoemt en 

ontslaat -den Directeur en de commissarissen 
en voor zooveel noodig ook de plaatsvervan
gers en ondergeschikte ambtenaren. De meer
derheid der commissarissen moet deelgenoot 
zijn in het fonds. 

. 4. D_e Minister van Kolo~ien stelt de wijze 
vast, waarop het beheer in Nederland wordt 
gevoerd. Hij regelt de be:i.oldiging van den 
I>irecteur en van de ondergeschikte ambte
naren en de aan de commissarissen vocir hunne 
bemoeiingen toe. te k~nnell' geldelijk~ vergoe
dingen en bepaalt de sommen, waarover de 
Directeur ten behoeve van maand- of daggel
der~, bureauhnur en .andere bureaukosten mag 
beschikken. · · · · 

5. De inrichting der administratie in 
Nederlandsch-Indie, zoomede de wijze, waarop 
aldaar het beheer _wordt gevoerd, wordt door 
den Gouverneur-Generaal vastgesteld in over
leg met den Minister van Kolonien. 

6. De kosten van beheer: komen ten laste 
van het fonds: Voor de verrekening der uit
gaven, welke in het belang van dat beheer ten 
laste van de Indische of van de Staatsbegroo
ting worden gedaan, worden in N ederland 
door den Minister van Kolonien, in N eder
landsch-Indie door den Gonvernenr-Generaal 
de noodige aanwijzingen gedaan. 

7. De Minister van Kolonien beslist hoe 
de beschikbare gelden zullen worden belegd 
en waar en hoe de geldswaardige papieren, 
eigendom van het fonds, worden bewaard. 

50. 1. In Nederland worden de ontvang
sten van het fonds in 's Rijks schatkist gestort 
en geschieden de betalingen ten taste van het 
fonds nit die schatkist, hetzij rechtstreeks,. 
hetzij door tusscbenkomst van de Directie. 
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2. In Nederlandsch-Indie zijn de algemeene 
ontvangers van 's Lands kas belast met het doen 
van ontvangsten en uitgaven voor het fonds .. 

3. De ,regelen, bij het ontvangen ·er;. betalen 
in acht te nemen, worden vastgesteld in Neder
land door den Minister ·van Kolonien, voor 
zoover noodig in overleg met den Minister 
van Financien, in de kolonien door het kolo-
niale bestuur. · 

4. De wijze van verantwoording aan de 
Directie van de in de kolonien gedane uitgaven 
en ontvangsten voor het fonds, wordt door den 
Minister van Kolonien geregeld. 

5. De Directeur is uitsluitend rekenplichtig 
aan den Minister van Kolonien. 

51. Voor het einde van elk jaar zendt de 
Directie van het fonds aan den Minister van 
Kolonien een omstandig verslag van den staat 
van het fonds en van haar werkzaamheden in 
het afgeloopen jaar. 
· 52. Om ·de vijf jaren, voor het eerst in het 
jaar 1915, stelt de Directie van het fonds een 
nauwkeurig onderzoek in, in hoeverre de op 
het fonds rustende. verplichtingen door de in
komsten en bezittingen van het fonds worden 
gedekt · en wordt in verband daarmede eene 
wetenschappelijke balans opgemaakt. 

53. · 1. In het belang van het in artikel 52 
bedoelde onderzoek zijn de deelgenooten ver
plicht om de vijf jaren, voor het eerst in het 
jaar 1915, telkens op 1 J anuari; vragenlijsten 
in te V'.lllen en in te dienen, in Nederland 
aan de' Directie, in Nederlandsch-Indie aan de 
Administratie van het fonds. Bovendien zijn 
de deelge_nuoten gehouden tusschentijds vragen
lijsten in te vullen en· in to dienen, telkens 
wanneer zulks door de Directie van het fonds 
hooc1ig wordt geoordeeld. 

2. Aan de deelgenooten, die verzuimen 
hunne opgaven -in te zenden, wordt in de 
maand volgende op die, ,vaarin de lijsten 
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moesten worden ingevuld, door de Directie 
dan we! de Administratie van het fonds een 
termijn gesteld, binnen welken zij a\snog aan 
hunne verplichting·hebben te voldoen. Wordt 
hieraan dan nog niet volda~il, dan wordt in 
Nederland door de Dire<itie, in Nederlandsch
Indie door de Administratie van het fonds, 
aan den nalatigen deelgenoot, indien hij pen
sioen geniet, ten bate van het fonds eene boete·· 
opgelegd van een ten honderd van het- bedrag 
van drie maanden pensioen. Deze boete wordt 
ingehouden hij de eerst·volgende uitbetaling 
van dat pensioen. Gelijke boete wordt iedere 
drie maanden van het pensioen ingehouden, 
zoolang de gepensionneerde in gebreke blijft 
de opgave in te zenden. Door de facultatieve 
deelgenooten, die den in het vorige lid be
doelden termijn hebben · laten voorbijgaan 
zonder de opgaven in te dienen, is eene boete 
ten bate van het fonds verschuldigd van tien 
ten honderd van hnnne gewone contributie 
ove"r drie maanden, met een minimum van 
vijftig cent. Hun wordt een termijn voor de 
betaling dier boete gesteld. Bij niet-betaling 
binnen dien termijn gaat het deelgenootschap 
verloren. 

. Slotbepalingen. 

54. Wanneer geschil ontstaat -over de _toe
passing van dit Reglemeiit, wordt daarin door 
Ons 'voorzien bij een met redenen omkleed 
besluit. · 

55. Wif behotiden Ons voor, voor elk bij
zoiider geval, waarin dit Reglement niet voor
ziet, bij een milt redenen omkleed besluit eene · 
afzonderlijke regeling te maken. 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van den 
17 Maart 1913 (Staatsblad n°. 99). 

Mifbekend, 
De Minister van· Koloniiin, 

(qef.) DE W AAL MALEFIJ'l', 
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l8'Maart 1913. BESCHIKKING-van d~ri Minister 
· van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 

vaststelling van een letterteeken, dat door 
· zee- en kustvisschersvaartuigen rnoet wor
den gevoerd. 

De Minister van Landboilw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. ·7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staafsblad n°. 
66) en- op art. 8 van het Koninklijk besluit van· 
12 Juni 1911 (Staatsblad n°. ]44), betreffende 
de registers van de zee- en kustvisschersvaar: 
tuigen en het voeren van letterteekens e'n nurn
mers door de kustvisschersvaartuigen, gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 5 Februari 1912. 
(Staatsblad n°. 58) ;r' 

Heeft goedgevonden : 
te-bepalen, dat door de zee- en kustvis_schers

vaartuigen, tehuis behoorende te Diemei:J., rnoet 
wordeil. gevoerd het letterteekeh D.M. · 

's Gravenhage, 18 Maart 1918. ' 
Voor den Minister, 

De Secreiaris- Genera al, 
(get.) .VERSTEEG. 

19 JJfoart 1913. WET, houd,ende wijziging en 
aanvulling der wet van 25 Juli 1871 (Staats-· 
blad n°. 91), houdende regeling van de 
bevoegdheid der oonsulaire ambtenaren tot 
het opmaken van burgerlijke akten, eil. van 
de consulaire rechtsmacht, zooals die is 
gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 
9 November 1875 (Staatsblad n°. 201), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 63), 16 D~cem
ber 1888 (Staatsblad n°. 204-), 7 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 203) ·en 10.Februari 1910 
(Staatsblad n°. 56) .. S. 100. 

Bijl. Hand. 2° Kame,r 1909/1910, n°. 237, 1-6; 
1910/1911, n°. 52; 1911/1912, n°. 37, 1---e.6. 

Hand. id. 1912/1913, bladz. 2599, 2600. 
Hand. 1° Kamer 1912/1913, bladz. 438, 482. 

WIJ WI;LHELMIN A, ENZ·.·: : d?en· te weten: 

Alzoo .Wij in overweging genomen hebben· 
dat nadere wijziging en aanvulling g'ewenscht 
is der wet van 25 ,T uli 1871 (Staatsblad ri0 • 91), 
houdende·. regelfog van de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot het oprnaken . vim 
burgerlijke akten, en van de consulaire rechts
macht, zooals die is . gewijzigd en aangevuld 
bij de wetten van 9 N overnber .1875 (Staafs
b]ad n°. 2fll), 15 April ~886 (Staatsblad n°, 68), 
16 December 1888 (Staatsblad n°. 204), 7 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 208) en 10 Februari 1910 
(Staatsblad n°. 56); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad· vari State, enz. 
AH. 1. Artikel 1 der wet van 25 Juli 

1871 (Staatsblad :q0 • 91), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Febru.ari 1910 (8taat.9blad 
·n°. 56), zal luiden als volgt: 

,,A:an de consulaire• arnbtenaren, bij alge
meenen maatregel van bestuur aan te wijzen, 
en binnen het daarbij te bepalen ressort, wordt 
toeg'ekend : · 

a. de ·bevoegdheid tot het opmaken van 
akten van den burgerlijken stand ; 

b. de bevoegdheid tot het opmaken van 
andere burgerlijke akten; 

c. de uitoefening van .regtsrnacht; 
d. de bevoegdheid tot het uitvaardigen van 

reglementen ; een en a~der volgens de regelen 
bij deze wet te stellen. 

Evenzoo kan · bij algemeen~n maatregel' van 
bestuur eene bepaalde onder a, b, c of d be
grepen bevoe.gdheid afzonderlijk aan consulaire 
arnbtenaren voor ·hun ressort worden verleend." 

2. Achter artikel 6 wordt · ingevoegd een 
nieuw artikel 6a, luidende : 

,,Behalve de ingevolge artikel 1 c in verband 
met de artikelen 35 en 44 dezer wet aange
wezen consulaire ambtenaren en regtbanken, 
zijn ook andere, daartoe bij algerneenen maat
regel van bestuur aan te wijzen, consulaire 
ambtenaren bevoegd- tot het verrigten van alle 
of van· bepaald aangewezen buitengeregtelijke 
handelingen naar de Nederlandsche wetten in 
burgerlijke zaken opgedragen aan de arron
dissements-regtbanken, de presidenten van deze 
of aan de kantonregters, of tot welke de 
consulaire arnbtenaren en regtbanken ingevolge 
de tractaten bevoegd zijn." 

3. In artikel 10 wordt in den aanhef ,,le" 
vervangen door ,,] d". en tusschen de woorden 
,,ressort" en ,,en" ingevoegd ,,voor het geheel 
of eerr gedeelte daarvan". 

4. · Achter artikel 11 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel lla: 

,,De bij . algemeenen maatregel van bestuur 
daartoe aangewezen consulaire regtbanken 
hebben de bevoegdheid- Nederlandsche onde.r
danen, die -gevaarlijk worden ·geacht voor de 
openbare rust of orde het verblijf in d,en Staat 
waar de c0nsulaire regtbank is gevestigd of. 
in bepaalde gedeelten daarvan te ontzeggen of.
door net stellen . van borgtogt- zekerheid te 
doen geven voor hun toekomstig goed gedrag. 
Bet besluit tot ontzegging · van verblijf-.kan 
tevens inhouden een bevel tot'uitzetting; dat 
echter. later ook. afzonderlijk kan worden· nit-; ., 
gevaardigd. · 

Deze bevoegdheid-wordt-.uitguoefenif volgens 
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de regels daartoe gesteld in de· artikelen 158 
a-k dezer wet." 

5. In artikel 12 vervallen · de daarin door 
de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad n°. 203) 
aangebrachte wijzigingen. 

6. In artikel 35 wordt tusschen de woorden 
,,wetten" en .,door" ingevoegd: ,,en.met inacbt
neming der tractaten". 

7. In artikel 44 wo.rdt tusschen de woorden 
,,wetten" en ,,van" ingevoegd : ,,en met inacht
neming der tractaten". 

8. In het tweede lid van artikel 47 worden 
de woorden ,,Onzen -Gezant" vervangen door 
,,het hoofd· van het Nederlandscbe Gezant
schap". 

9. Achter artlkel 158 wordt het volgende 
ingevoegd: ,,Zesde Afdeeling. Maatregelen 
tegP.n personen die gevaarlijk warden geacht 
voor de open bare rust of orde". 

,,A ,-f. 158a. Door de consulaire regtbank 
krachtens art. lla aangewezen, wordt van hare 
bevoegdheid om aan N ederlandsehe onderda
nen die gevaarlijk worden geacht voor de 
open bare rust of orde bet verblijf in den Staat, 
waar die regtbank •is gevestigd, of in bepaalde 
gedeelten daarvan, te ontzeggen, of om tegen 
hen een bevel tot uitzetting uit te vaardigen 
of om hen door het stellen van · borgtogt 
zekerheid te doen geven -voor bun toekomstig 
goed gedrag, gebruik gemaakt bij met'l·edenen 
omkleed bevelschrift. 

,,De consulaire ambtenaar is belast met de 
uitvoering van het bevelschrift. 

,, A rf. 158b. Bij een bevel tot ui tzetting 
kan den betrokken persoon, voor zooverra de 
belangen van openbare rust of orde zich niet 
daartegen verzetten, een bepaalde tijd worden 
toegestaan om orde te stellen op zijne zaken. 

,,Bij dat be'7el of ook wel bij door den 
consulairen ambtenaar uit te voeren afzonder
lijk bevelschrift van de coPsulaireJregtbank 
of vau den voorzitter dier regtbank-kan be
volen warden, dat de betrokken persoon in 
afwachting eener gelegenheid tot uitzetting in 
V(lrzekerde bewaring worde genomen·. 

,,Art. 158c. Een bevelschrift, waarbij iemand 
bet verblijf. in bepaalde gedeelten ·van het be
trokken land wordt ontzegd, geeft .met· nauw
keurigbeid die .gedeelten van bet land aan, 
waar het dien persoon verhoden zal zijn zich 
te bevinden. 

,,Art. 158d. De op_ d'e uitvoering van eeil 
der in ,de artikelen 158 a en -158 b bedoelde 

"' bevelschriften vallende .kosten komen t'en laste 
· van den betrokken per.won . 

. ,,Art, 158e. Het in artikel 158 a bedoelde 

bevelsehrift· in zake bet stellen van borgtogt 
bepaalt het bedrag van den borgtogt, den ti,1d, 
waarbinnen het bedrag in handen van den 
voorzitter der consulaire regtbank moet zijn 
gesteld, benevens bet tijdstip, waarop de be
trokkene weer over dat bedrag zal kunnen 
bescbikken. · 

,,Bij afzonderlijke beschikking der consulaire 
regtbank kan te alleu tijde wijziging in de 
bepaling van dat tijdstip worden gebracht. 

,,Mocht de consu)aire regtbank bet noodig 
oordeelen na verloop van tijd, op grond van 
bet inmiddels aan den dag gelegd minder goed 
gedrag van· den betrokkene, toch tot het uit
vaardigen van een bevelschrift tot ontzegging 
van verblijf over te gaan, dan ver'1'alt. het 
bedrag van _den borgtogt aa.n den Staat. 

,,Art. 158j. De in artikel 158' a bedoelde be
velschriften kunnen niet worden uitgevaardigd 
alvorens: 

a. de betrokken persoon zal zijn gehoord, 
van welk verhoor proces-verbaal wordt opge
maakt, of alvorens hij daartoe behoorhJk zal 
zijn ·opgeroepen; 

b. de goedkeuring daarop zal zijn verkregen 
van het gezantschap of politiek agentschap, of. 
b1j deszelfs ontstentenis, van het hoofd van 
bet consulaat-generaal, onder hetwelk de voor· 
zitter van de regtbank ressorteert; 

c. voor zooveel een bevel tot uitzetting 
betre.ft, de zienswijze van d€l landsregeering of 
in spoedeischende gevallen van de plaatselijke 
overheid zal zijn gevruagd. 

,,In gevallen van spoed zal de goedkeuring, 
in lid 1 sub b bedoeld. na bet uitvaardigen 
van het bevelschrift kunnen. warden ge

·vraagd. 
,,Wanneer de omstandigheden noodzakelijk 

maken, dat iemand onmiddellijk in verzekerde 
bewaFing wordt genomen, dan zal hij binnen 
twee uren na zijne opsluiting ter plaatse, waar 
de consulaire regtbank gevestigd is. moeten 
Worden verhoord. -

,,Art. 158g. · De in deze afdeeling vermelde 
bevelschriften worden den betrokken persoon 
beteekend en door den voorzitter van de 
consulaire regtbank met de verdere stukken 
onverwijld in. afschrift toegezonden aan Onzen 
Minister van Buitenlandsche, Zaken. 

,,A rt. 158h. !I'egen de in deze afdeeling 
vermelde bevelschriften, die voorloopig uit
voerbaar zijn, kan de betrokken persoon binnen 
veertien dagen na de ·beteekening bij Ons in 
beroep· komen; 

,,Dit beroep wordt ingesteld bij · ee~e ver
klaring, die door hem of door zijnen tot dat 
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einde bijzonder gemachtigde :wordt afgelegd 
ter griffie van de colisulaii'e regtbank en die 
door den voorzitter dier regtbank · d_oor tus
schenkomst van Onzen Minister van Buiten· 
landsche Zaken onverwijld aan Ons wordt 
opgezonden. 

,,Bij Onze beslissing kan een bevelschrift 
worden gehandhaafd, ingetrokken, gewijzigd 
of. door een.-a·nder worden ver,vangen. 

,,Art. 158j. Wij behouden Ons voor de in 
deze afdeeling bedoelde bevelschriften te allen 
tijde in te· .trekken of te wijzigen, 

,,Art 158k. Nederlandsche onderdanen, die 
worden wngetroffen in een land of in een 
gedeelte daarvan, binnen hetwelk hun inge· 
volge· de bepalingen dezer afdeeling het ver· 
blijf is ontzegd, kunnen in verzekerde bewa
ring worden' genonien en kunnen worden 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of met eene geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden. 

,,He't strafbaar feit wordt beschouwd als mis
drijf in den zin van het Wetboek van Strafrecht. 

,,Ten einde de in dit artikel bedoelde ge· 
vangenisstraf te ondergaan, wordt de veroor
deelde opgezonden· naar Nederland of Neder· 

. landsch-Indie volgens de in artikel 24 dezer 
wet gemaakte onderscheiding." 

10. Na artikel 160 der wet wordt ingevoegd 
een nieuw ,,Art-ikel 161 : 

,,Deze wet kan worden aangehaald onde·r,den· 
titel van Consulaire Wet," " 

Lasten en bevelen, enz. • 
Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1913. 

(get.) WI L H E L M I N A. 
De Ministe1· van Buitenlandsche ·zaken, 

(get.) R. DE M.A.REES V.A.N SwINDEREN. 

De Minister van .Justitie ad interim, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 17 Ap,'il 1913.) 

19 1}Jaq,rt 1913. WET, houdende vaststelling 
van eenige bevoegdheden van de consuls 
en· diplomatieke ambtenaren in enkele 
Staten en het geven van eenige voorschrif
ten voor de toepassing van aldaar geldende 
-regelingen; S. 101. 

Bijl. Hand. 2° Kainer 1909/1910, n°. 237, 
1-6; 1910/1911, n°. 52 ; 1911/1912, n°.37, 
1-6. 
· Hand. id. 1912/1913, bladz. 2599, 2600. 

Hand. 1° Kamer 1912/1913, bladz: 438, 482. 

W IJ WILHEL:\llN A, ENZ .•. Jocn _t_e weten: 

• Alzoo Wij in overweging gen omen· hebben, 
dat het wenschelijk is· 0111 bij de wet eenige 
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bevoegdheden vast te stellen van de consuls 
en diplomatieke ambtenaren in enkele Staten 
en eenige voorschriften te geven voor de toe
passing van aldaar geldende regelingeri ; 

Zoo is het, dat Wij, den· Raad van State, enz. · 
Art. 1. De daar1.oe ·bij algemeenen maatregel 

van bestuur aange\vezen diplomatieke en con
sulaire ambtenaren kunnen, onverminderd de 
bevoegdheid, bij artikel 10 der wet van 25 Juli 
1871 (Staatsblad n°. 91) houdencl.e regeling van 
·de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot 
het· opmaken van burgerlijke akten, en van 
de consulaire rechtsmacht, zooals die is ge
wijzigd en aangevuld bij de wetten, van: 9 No
veri:iber 1875 (Staatsbiad n°. 201), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 63), 16 December 1888 
(Staatsblad no, 204), 7 J uni 1905 (Staatsblad 
n°. 203) en 10 Februari 1910 (Staatsblad n°. 56), 
toegekend, voor hun ressort o·f een gedeelte 
daarvan in aangelegenheden waarin zij krach
tens de Staatsverdragen of het gebruik daartoe 
bevoegd zijn : -~ 
- a. in samenwerking met de''aiplomatieke cif 
consulaire ambtenaren van andere mogendheden 
of de landsoverheid reglementen vaststellen; 

b. zoo noodig reglementen vaststellen ter 
uitvoering der sub a bedoelde reglementen; 

c. reglementen en ·•verordeningen van de 
plaatselijke overheden en van de bevoegdemacht 
in de nederzettingen van bepaalde Staten op 
de Nederlandsche onderdanen toepasselijk ver
kfaren met zoodanige> wijzigingen en uitvs:>e• • ,. 
ringsbopalingen als voor die toepassing nood
zakelijk zijn. · 

De geldigheid der op het oogenblik van de 
inwerkingtreding dezer wet 1.ot stand gekomen 
reglementen, welke vallen onder de omschrij
ving sub. a, wordt erkend. 

Als straf op de overtreding van de sub b 
en c bedoelde reglementen kan daarin gesteld
worden hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste 600 gulden. 

Deze beperking geldt niet de boete, opgelegd 
ter :Zake van overtreding van fiscale voor
schriften. 
.: Zi,r-lrurinen tot de in a, b en c bedoelde 
vaststelling van reglementen niet eerder· 
overgaan da·n na verkregen bijzotidere mach
tiging van Onzerr Minister van Buitenlandsche 
Zaken. ' · · 

In spbedeischende gevallen kunnen bovenge' 
noemde ambtenaren zoodanige reglementen 
(voor zooveel de consulaire a·mbtenaren beti'eft, 
onder voorafgaande · machtiging van het hoofd 
van het Nederlandsche Geztintschap-waarcinder 
zij ressorteeren) vilststellen;. alvorens. zij .de 
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machtiging daartoe van Onzen voorzegden.Mi
nister hebben verkregen. Het reglement heeft 
rechtskracht tenzij- de machtiging, welke ter
siond · wordt aangevraagd, wordt geweigerd .. 
'rer zake van feiten inmiddel8 gepleegd wordt 
de strafvervolging opgesdhort. 
· De in dit artikel bedoelde reglementen en 

verordeningen en de weigerende beslissirigen 
van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
worden afgekondigd door aanplakking, aan het 
gebouw der kanselarij of van het consulaat, 
alwaar zij tevens warden ier inzage gelegd. 
- De reglementen en verordeningen zijn niet 

verbinclbaar voordat zij zijn afgekondigd. Af
schriften of afdrukken moeten v·erkrijgbaar 
worden gesteld. 

Zij warden onmiddellijk na hunne afkondi
ging aan Onzen Minister van Buitenlands·che 
Zaken medegedeeld en daarna, behoudens het 
geval van weigering der ministerieele machti
gir.g, bekend gemaakt in de Nederla,idsche 
Staatscourant. • · · · 

2. Met de ha'ndh(!ving der in artikel l be
doelde reglementen zijn behalve cle ingevolge
"rtikel le der consulaire wet aan·gewezen con
sulaire ambtenaren, eveneens belast de bij alge
meenen maatregel van bestuur daartoe bijzon
der aangewezen consulaire ambtenaren. 

3. Op· feiten begaan door. aan de Neder
landsche rechtsmacht onderworpen personen en 
strafbaar gesteld in .reglementen en verorde-· 
ningen in artikel ·-1 dezer wet bedoeld ·of in 
reglementen en verordeningen die op anclere 
ten aanzien van clie personen geldige wijze· zijn 
tot stand gekomen of zullen tot stand komen, 
zijn de artikelen 1 tot en met 9 van het eerste 
hoofdstuk en het derde hoofdstuk der wet 
van 25 Juli 1871 (Staat.9blad n°. 91) boudende 
regeling van de bevoegdheid der consulaire 
ambtenaren tot ·het opmaken van burgerlijke. 
akten en van de consulaire·rechtsmacht zooals 
deze wet sedert is of wordt gewijzigd en de 
bepalingen van h et N ederlandsche . strafrech t 
van toepas-sing voor zoover die toepassing mo-. 
gelijk is. 

Bijaldien- door of namens een verdachte of 
beklaagde toepassing van eene bepaling van 
de consulaire wet of van het Nederlandsch 
Strafr"echt wordt gevraagd en op dat verzoek 
afwijzend wordt beschikt, wordt de7.e beschik
king met redenen omkleed; niet-inachtneming 
van dit :voorsehrift brengt, in geval van ver
oordeeling,_ .nietigheid ·van het vonnis -.mede, 

4. De strafbare feiten, in artikel 3 bedoeld,
worden beschouwd als overtredingen. 

5. Waar in de in· artikel l bedoelde reglemen-

ten en verordeningen vrijheidsstraf wordt be-· 
dreigd, wordt deze als hechtenisstrBf beschouwd. · 

6. Artikel 26 der in artikel 3 vermelde wet 
geldt niet ten aanzien der strafbare feiten, be
doeld in artikel 3, voor zoover de reglementen 
en verordeningen zelve de siraf regelen. 

7. Deze wet kan worden aangehaald i:mder 
den titel van ,.Oonsulaire Reglementen Wet". 

8. Deze wet treedt in werking op den der-
tigsten dag na dien · der afkondiging. 

Lasten en :bevelen, enz. 
Gegeven te Olierursel. den 19den· Maart 1913. 

- (get.) . WILHELM IN A. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREES VAN SwrNDEREN. 

··De Ministe,· van:Justitie ad inte,·im, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 17 Ap,·il 1913.) 

19 Maarf 1913. WET, houdende goedkeuring 
van he't op 29 September 1911 te St. Peters
burg tusschen Nederland en. R«sland ge
sloten .verdrag over de wederzijd~cbe er- -
kenning van naamlooze vennootschappen 
en andere handels-, nijverheids- of firian. 
cieele vennootschappen. S. 1_02. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
. dat het op 29 September 1911 te St. Peters
burg tusschen N ederland en Rusland gesloten 
,verdrag ov·er de wederzijdsche erkenning van 
naamlooze vennootschappen en andere handels-, 
nijverheids, of financieele vennootschappen 
wettelijke rech ten betrefi ; 

Gelet op artikel59, tweede lid, der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde, op , 29 September 1911 te · 
St. Petersburg tusschen Nederland en Rusland 
gesloten verdrag over de wederzijdsche erken- · 
ning van naamlooze vennootschappen en-andere 
handels•, nijverheids- of financieele vennoo.t 
schappen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den· Muart 1913. 

(get.) · WILHELMINA. 
. De Ministe,· van ·Buitenlandsche Zake11, 

(get.) . R. DE JHAREES v AN SwrNDEREN:. 

De Mi-riister van· ,J:iistilie;a_i iJ,t_er:im,· 
(get.) HEE:.ISKH:R.K. 

De _Minister van Kolonjen, 
(get.) DE vV AAL 'l\1ALEFJJ1': 

(Uitgeg. 16 April .1913.) 



19 MAART. 1913. 

CONVEI:ilTION. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majeste l'Empereur de toutes les Russies, 

guides par le- desir de regler la ·question de 
la reconnaissance reciproque dans le Royaume 
des Pays-Bas et dans !'Empire de Russie des 
so-cietes anonymes et autres associations com
merciales, industrielles et :financieres, · russes 
et neerlandaises, 

ont juge utile de conclure a cet effet une_ 
convention et _out nomme pour Leurs, Pleni
potentiaires, sa voir : 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: le Sieur. 
ARTHUR MARTIN DESIRE Baron SWEERTS 
DE LANDAS WYBORGH, Son Chambellan, s'on• 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipoten
tiaire pres Sa Majeste l'Empereur de toutes 
les Russies ; 

et_ Sa Majeste l'Empereur de toutes Jes 
Russies: Mr. ANATOLE NERATOW, Chambellan 
de Sa Cour, Conseiller d' Etat Actuel, Gerant 
ad interim du Ministere Imperial des Affaires 
Etrangeres, · 

lesquels, apres avoir echange leurs pleins 
pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont 
com·enus des articles suivants: 

Art. I. Le_s socie_tes anonymes et autres 
associations commerciales, industrielles ou 
financieres, y compris Jes societes_d'assuranQe, 
domiciliees _ sur _le territoire d'un des Etats 
contractants et a condition qu'elles y aient 
existence legale, conformement aux. lois en 
vigueur, seront reconnues comme ayant exis
tence legale aussi sur le territoire de ,l'autre 
Etat. 

Art. II. Les lois de l'Etat de domicile 
seront applicables aux societes et associations 
visees ci-dessus sur. le territoire de_ l'autre 
Etat, aussi pour ce qui co11cerne leur capacite 
et leur droit d'ester en justice. 

L'admission de pareille societe ou association 
dans l'autre Etat contractant a l'exercice d'une 
-industrie ou d'un comme.rce quelconques, ainsi 
qu'a l'acquisition- d'immeubles et _autres biens 
snr, le territoire de l'autre Etat, sera rJgie 
par les prescriptions qui existent a cet egard 
dans ce dernier _Etat: 

Toutefois les dites societes_ et associations 
jouiront dans· ,l'aufre Etat des. m~mes droits 
qui sont OU ·seront nccordes a des societes 
similaires de. 'tout n~tre p~y"s. · 

Art. III. La· preserite convention s'applique 
aux colonies et possessions ·des Parties -co~
tractantes et a leurs furidictions consulaires. 

_ Art. IV. . La . presente ~onve~ti~~· sera 
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ratifiee et les aetes de ratification seront 
echanges aussit6t que possible. _ 

Elle entrera en vigueur le trentieme jour 
apres cet echange des actes de ratification, et 
demenrera en vigueur jusqu'a !'expiration 
d'une annee a partir du jour ot'i l'un ou l'autre 
qes Etats cm:itractants l'aura denoncJe. 

En foi de quoi les soussignes ont signe la 
presente convention et l'ont revetue du cachet 
de leurs armes .. 

Fait en double exemplaire a St. fetersbourg,. 
.le 29/16 septembre 1911. 

L.S. SWEERTS DE LANDAS._ 
L.S. NERA'.}'OW. 

19 Maart 1913. WET, houdende wijziging der 
wet van 16 Juli 1869 (Staatsblad n°. 139) 
tot uitvoering der bepalingen van de 
artikelen 33, 36, 37 en 38 der herziene akte 
omtrent de Rijnvaart. S. 103. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het gewenscht is de wet van 16 Juli 1869 
(Staatsblad n°. 139) tot uitv:oering der bepa_- · 
l)ngen van de artikelen 33, 36, 37 en 38 der 
herziene akte omtrent de Rijnvaart te wijzigen 
in verband met de b_evoegdheid der (Jentrale 
Commissie voor de Rijnvaart; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad ;van State, enz. 
Art. I. In artikel 2 der wet van 16 Juli 

1869 (Staatsblad n°. 139) worden de eerste zes 
woorden van het eerste lid vervangen door de 
:riavolgende woorden : 

,,In strafzaken en in burgerlijke zaken wordt 
het hooger ·beroep tegen de. vonnissen, waa~-
tegen met het (!Og op het bedrag der bedreigde 
boete of der gevorderde geldsom volgens 
artikel 37 der herzi,me Rijnvaart-akte hooger 
beroep openstaat,". 

Het tweede lid van voormeld artikel 2 ver
valt. 

Art. ·II. Artikel 4, eerste en tweede lid, 
van voormelde wet wordt gelezen als volgt: 

,, Wanneer eene partij krachtens artikel 37 
der herziene Rijnvaart-akte in hooger beroep 
wenscht te komen bij de centrale commissie 
voor de Rijnvaart, geschiedt de beteekening 
va,n dat_- -hooger beroep af!n den regter van 
eersten aanleg _ter griffie van de Regtbank of 
van het kantongeregt · met uitdrukkelijke, ver
melding van den wensch 6m bij de centrale 
comini~si~ in hooger. ,beroe·p te komen. 

,,De .partij, die in hooger beroep is gekomen, 
legt tegen bewijs _ _van ontv,angst _binnen_ den 
bij _ artikel 37 van die akte gesteld,en ~ermijn 
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van vier weken bij hare memorie van grieven 
een afschrift daarvan over, in burgerlijke 
zaken vergezeld van de processtukken." 

Artikel 4, vijfde lid, van meergemelde wet 
wordt gelezen als volgt: 

,.De regter in eersten aanleg verzendt de 
oorspronkelijke memorien, vergezeld in straf
zaken van de processtukken, het vonnis inbe
grepen, in• burgerlijke · zaken v,an de door par
tijen ovcrgelegde stukken va'n het geding, 
dadelijk na verloop .van den ·in de voorgaande 
zinsnede ·. qepaalden termljn -aan de · centrale 
commissie voor de Rijnvaart te Mannheim." 

Art. Ill. In arti\-el 5 van meergemelde 
wet wordt v66r de bestaande vier leden een 
nieuw eerste lid ingclascht, luidende als volgt: 

,.Hct Openbaar :Ministerie bij het Rijnvaart
geregt, dat in eersten aanleg van eene straf
zaak heeft kennis genomen, is belast met de 
ten uitvoerlegging van de in hooger beroep 
door dr. centrale commissie voor de Rijnvaart 
gewezen uitspraak, voor zoover ,lie ten uit
voerlegging nog niet mogt hebben plaats 
gehad." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den l\Iaart 1913. 

(.qet.) WI L HELM I N A. 
De Minister van Biiitenlandsche Zaken, 

(qet.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Minister van Justitie ad 'interim, 
(get.) HEE~1SKERK. 

De ·Min. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
. (get.) .A.. S. TALMA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. ·• 

De Minister van Financiiin, (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 23 April 1913.) 

19 Jt,[aart 1913. WET, houdende goedkenring 
van internationalc venlragen tot bescher
ming van den industrieelen eiger.dom. 
s. 104. 

vV rJ WILHELMINA, l<Nz ..• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dut de verdragen tot bescherming van den 
industrieelen eigendom, den 20 Maart 1883 
te Parijs, en den 14 April 1891 te Madrid ge
sloten tusschen verschillende Staten, waaronder 
Nederland, en den 14 December 1900 en den 
2 J uni 1911 achter·eenvolgens te Brussel en te 
Washington herzien, bepalingen inhouden; 
welke aan het Rijk geldelijke verplichtingen op: 
leggen en wettelijke rechten betreffen; · 

Gelet op artikel 59, 2de lid, der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Worden goedgekeurd de nevens deze 

wet in afdruk gevoegde, door de wederzijdsche 
gevolmachtigden geteekende verdragen, zijnde : 

1°. het op :<l Juni 1911 te Washington tus- · 
schen het Duitsche Rijk, Oostenrijk en Hon
garije, Belgie, de V ereenigde Staten van Bra
zilie, Cuba, Denemarken, de Dominicaansche 
Republiek, Spanje, de Vereenigde Staten van 
Amerika, Frankrijk, Groot-Britannie enlerland, 
Italie, Japan, de·Vereenigde Staten van Mexico, 
Noorwegen, Nederland, rortugal, Zweden, 
Zwitserland en Tunis gesloten herziene Ver
drag van Parijs van 20 Maart 1883, met daar
toe behoorend slut-protocol, zooals die waren 
herzien te Brussel den 14 December 1900; 

~ 0 • de op 2 Juni 1911 te Washington tusschen 
Oostenrijk en Hongarije, Belgie, de Vereenigde 
Staten van llrazilie, Cuba, Spanje, Frankrijk, 
Italie, de Vereenigde Staten van :Mexico, Ne
derland, Portugal, Zwitserland en Tunis ge
sloten herziene schikking van Madrid van 14 
April 1801, zooals die was 'herzien te Brussel 
den 14 December 1900. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1913. 

(get.) WI L HE L :MI N A. 
De lYI inister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREEs VAN SWINDEREN. 

De J',Iin. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
(gel.) A. S. TALMA. 

De M ini8ter ·van Justitie ·ad interim, 
(get.) HEEMSKERK. 

(get.) 
De i.\linister ·van Kolonien,. 

DE W .A.AL MALHlFIJT. 

(Uifgeg. 29 Maart 1913.)1 

UNION INTERNATIONALE 
POUR LA. PROTECTION DE LA PROPRIETE"· D!

DUSTRIELLE. 

CONVENTION D'UNION DE PARIS du 
20 mm·s 1883 poitr la protection de la 
propriete industrielle, revisee a Bi-uxelles,· 

- le 14 deceinbre 1900 et a Wct8hington le· 
2 juin 1911. 

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de· 
Prusse, au nom de l'Empire Allemand·; Sa. 
Majeste l'Empereur d' Autriche, Roi de Boheme,. 
etc. et Roi Apostolique' de ·Hongrie pour· 
l' Autriche et pour la Hongrie ; Sa Majeste le 
Roi des Belges; le President des Etats-Unis du 
Bresil; le President de.la Republique de Cuba;. 
Sa l\fajeste le Roi de Danemark ; le President de 
la Republique Dominicaine; Sa Majeste le Roi 
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d'Espagne; le President des Etats-Unis 
d'Ame_rique; le President de la Republique 
Fran9aise; Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et d'Irlande e.t des 
Territoires Britanniques au dela des Mers, 
Empereur des Indes ; Sa Majeste le Roi d'Italie ; 
Sa Majeste l'Empereur du Japon; le President 
des Etats-Unis du Mexique·; Sa Majeste le Roi 
de Norvege; Sa Majeste la Reine des Pays-Bas; 
le President du Gouverrtenient · Provisoire de 
la Republique .de Portugal ; Sa Majeste le Roi 
de Serbie; Sa _Majeste le Roi de Suede; Ie 
Conseil Fed6ral de la Confederation Suisse ; le 
Gouvernem~nt Tunisien, 

Ayant juge utile d'apporter certaines modifi
cations et additions a la Convention. inter
nationale du 20 mars 1883, portant creation 
d'une Union inte,rnationale, pour la Protection 
de ,la Propriete industrielle, revisee a Bruxelles 
le 14 decembre 1900, ont nomme pour Leurs 
Plenipotentiaires, sa voir : 

Sa Majeste l'Empereiu: d'Allemagne, Roi de 
Prusse: 

M. le Dr. HANIEL VON HAIMHAUSEN, Con
seiller de l'Ambassade de S. M. l'Empereur 
d'Allemagne a Washington; 

M. RoBOLSKI, Conseiller superieur de Regence, 
Conseiller rapporteur au Departement Imperial 
de l'Interieur ; 

M. le Prof. Dr. ALBERT OSTERRIETH; 
Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de 

Boheme, etc. et Roi Apostolique de Hongrie : 
Pour l'Autriche et pour la Hongrie: 
S. Exe. M. le Baron LADISLAS HENGEL

MUELLER DE HENG ERV AR, Son Conseiller in time, 
· Son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipoten

tiaire a Washington; 
Poui· l' A utriche : 
S. Exe. M. le Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE 

MANrAGETTA ET LERCHENAU, Son ,Conseiller 
intime, Chef de Section au Ministere I. R. des 
Travaux publics et President de !'Office I. R. 
des Brevets d'invention; 

Pour la H ongrie : 
M. ELEMER DE POMPERY, Conseiller mini

steriel a !'Office. Royal hongrois des Brevets 
d'invention; 

Sa .Majeste le Roi des Belges: 
M. JULES BRUNET, Directeur general . au 

Ministere des Affaires etrangeres ; 
M. GEORGES DE Ro, Senateur suppleant, 

Delegue de la Belgique aux Conferences pqur 
la protection de la Propriete industrielle de 
Madrid et de Bruxelles ; 

M. ALBERT .CAPITAINE, Avocat·'a· 1~ Cour 
d'appel de Liege; 

Le President des Etats-Unis du Bresil : 
M. R. DE LIMA E SILVA, Charge d'Affaires des 

Etats-Unis du Bresil ·a Washington; · 
Le President de )a Rep.ublique de Cuba : 
S. Exe. M. RIVERO, Envoye e·xtraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire de. Cuba a Washing
ton; 

Sa Majeste 1~ Roi de Danemark : 
M. MARTIN J. C. T. CLAN, Consul General du 

Danemark a New-York; 
Le President de la Republique Dominicaine : 
S. Exe._ M. EMILIO C.· .:TouBERT, Envoye 

extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de 
la Republique Dominicaine a Washington; 

Sa Majeste le Roi. d'Espagne : 
S. Exe. DoN JuAN RrANO Y GAYANGOS, Son 

Envoye extraordinaire et .Ministre plenipoten
tiaire a Washington ; . 

s. Exe. DoN JUAN FLOREZ POSADA, Directeur 
de l'Ecole des ingenieu;s de Madrid; 

Le President .des "Etats-Unis d'_A~erique : 
ll'L EDWARD BRUCE MOORE, Commissioner 

of Patents ; · · , 

M. FREDERICK P. FISH, Avocat i la Cour 
supreme des Etats-Unis et a la Cour supreme 
de l'Etat de New-York; 

11'1. CHARLES H. DUELL, ancien Commissaire 
des brevets, ancien Juge a la Cour d'appel du 
District de Colombie, Avocat a la Cour supreme 
des Etats-Unis et a la Cour supreme de l'Etat 
de New-York; 

1\1. ROBERT H. PARKINSON, ·Avocat a la 
Cour supreme des Etats-Unis et a la Cour 
supreme de l'Etat de Illinois; 

M. MELVILLE CHURCH, Avocat ii, la Cour 
supreme des Etats-Unis ; 

Le President de la Republique Fran9aise : 
M. LEFEVRE-PONTALIS, Conseiller de l'Am

bassade de la Republique fran9aise a Washing
ton; 

M. GEORGES BRETON, Directeur de !'Office 
national de la Propriete industrielle ; 

M. MICHEL PELLETIER, A vocat a la Cour 
d'appel de Paris, Delegue aux Conferences pour 
la -protection de la Propriete industrielle de 
Rome, de Madrid et de Bruxelles ; 

M. GEORGES MAiLLARD, Avocat a la· Cour 
d'appel de Paris; 

Sa Majeste le Roi du Royaume~Uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des.Territoires 
Britanniques au dela des Meis, Empereur des 
Indes: · 

M. ALFRED MITCHELL INNES, Cons~iller de 
l'Ambassade ~~- ~'. M. Bdtannique a Washing
ton; 

Sir ALFRED BATEMAN, K. c. M. G: ancien 

u• 
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Comptroller General of Commerce, Labor and 
Statistics ; 

M. w· .. TEMPLE FRANKS, Comptroller General 
of Patents, Designs, and Trade-Marks ; 

Sa Majeste le Roi d'Italie : 
NOB. LAZZARO DEI MARCHESI NEGROTTO 

CAMBIASO, Conseiller de l' Ambassade de S. M. 
le Roi d'Italie a Washington; 

M. EMILIO VENEZIAN, Ingenieur, Inspecteur 
du Ministere de !'Agriculture, du Commerce 
et de l'Industrie ; 

M. le Dr. GIOVAN!II BATTISTA CECCATo·, 
Attache.commercial a l'Ambassade de S. M. le 
Roi d'ltalie a Washington; 

Sa Majeste l'Empereul du Japon: 
M. K. IIUTSUI, Conseiller de l'Ambassade 

de S. III. l'Empereur. du Japon a Washington; 
M. MoRio NAKAMATSU, Directeur de l'Office 

des brevets ; 
Le President des Et.ats-Unis du Mexique: 
M. JOSE DE LAS FUENTES, Ingenieur, Direc

teur de l'Office des brevets; 
Sa Majeste le Roi de Norvege: 
M. L. AuBERT, Secretaire de la Legation de 

S. M. le Roi de Norvege a Washington; 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas : 
M. le Dr. F. W. J. G. SNYDER VAN WISSEN

KERKE, Directeur de l'Office de la Propriete 
industrielle, Conseiller au Ministere de la 
Justice; 

· Le President du Gouvernement Provisoin, 
de la Republique du Portugal: 

S. Exe. M. le VrcoMTE DE ALTE, Envoye 
Extraordinaire et .Ministre Plenipotentiaire du 
Portugal a Washington ; 

Sa Majeste le Roi de Serbie: 
Sa Majeste le Roi de Suede : 
S. Exe. M. le Comte ALBERT EHRENSVaRD, 

Son Envoye extraordinaire et· Ministre pleni-. 
potentiaire a Washington ; 

Le Conseil Federal de la Confederation 
Suisse: 

S. Exe. M. PAUL RITTER, E_nvoye extra
ordinaire et Ministre plenipotentiaire de Suisse 
a Washington ; 

M. w. KRAFT, Adjoint du Bureau Federal 
de la Propriete. Intellectuelle a Berne ; 

M. HENRI MARTIN, Secretaire de la Legation 
de Suisse a Washington ; 

Le ,President de la Republique Fran9aise, 
pour la Tunisie : 

M. DE PERETTI DE LA ROCCA, Premier 
Secretaire_ de l'Ambassade de la Republique 
fran9aise a Washington ; 

Lesquels, apres s'etre communique leurs 
pleins pou voirs respectifs, trou ves .en bonne et 

due forme, sont convenus des articles sui
vants: 

Art. 1. Les pays contractants sont con
stitues a l'etat d'Union pour la protection de la 
propriete industrielle. 

2. Les sujets ou citoyens de chacun des 
pays contractants jouiront, dans tous les 
autres pays de !'Union, en ce qui concerne les 
brevets d'invention, les modeles d'utilite, les 
dessins ou modeles ·industriels, les marques de 
fabrique ou de commerce~ le nom commercial, 
les indications de provenance, la repression 
de la concurrence deloyale, des avantages que 
les lois respectives accordent actuellement ou 
accorderont par la suite aux nationaux. En 
consequence, ils auront la meme protection que 
ceux-ci et le- meme recours legal contre toute 
atteinte portee a leurs droits, sous reserve de 
l'accomplissement des conditions et formalites 
imposees aux nationaux. Aucune obligation 
de domicile ou d'etablissement dans le pays 
ou la protection est reclamee ne pourra etre 
imposee aux ressortissants de !'Union. 

3. Sont assimiles aux sujets ou citoyens des 
pays contractants, les sujets ou citoyens des 
pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont 
domicilies ou ont des etablissements industriels 
ou commerciaux effectifs et serieux sur le terri
toire de l'un des pays de l'Union. 

4. (a) Celui qui aura regulierement fait le 
depot d'une demande de brevet d'invention, 
d'un modele d'utilite, d'un dessin ou modele 
industriel, d'une marque de fabrique ou de 
commerce, dans l'un des pays contractants, ou 
son ayant cause, jouira, pour effectuer le depot 
dans les autres pays, et sous reserve des droits 
des tiers, d'un droit de priorite pendant les 
delais determines ci-apres. 

(b) En consequence, le depot ulterieure
_ment opere dans l'un des autres pays de !'Union, 
avant I'expiration de ces delais, ne pourra· etre 
invalide par des faits accomplis dans l'inter- . 
valle, soit, notamment, par im autre depot, par 
la publication de !'invention ou son exploit.ation, 
par la mise en vente d'exemplaires du dessin 
ou du modele, par l'emploi de la marque. 

(c) Les delais de priorit6 mentionnes ci
dessus seront de douze mois pour les brevets 
d'invention et les modeles d'utilite, et de quatre 
mois pour les dessins et modeles industriels 
et pour les marques de fabrique ou de com
merce. 

(d) Quiconque voudra se prevaloir de 1!1 
priorite d'un depot anterieur, sera temi de 
faire une declaration indiquant la date et le 
pays de ce depot. Chaque pays determinera a 



213 19 MAART. 1913 

quel moment, au plus tard, cette declaration 
devra etre e:ffectuee. Ces indications seront 
mentionnees dans les publications emanant 
de !'Administration compet_ente, notamment 
sur les brevets et les descriptions y relatives. 
Les pays contractants pourront exiger de celui 
qui fait une declaration de priorite'la production 
d'une copie de la demande (description, dessins, 
etc.) deposee anterieurement, certifiee conforme 
par !'Administration qui l'aura re9ue. Cette 
copie sera · dispensee de tout'li legalisation. 
On pourra exiger qu'elle soit accompagnee d'un 
certificat de la date du depot, emanant de cette. 
Administration, e_t d'une traduction. D'autres 
formalites ne pourront etre requises pour la 
declaration de priorite au moment du depot 
de la dem.ande. · Chaque pays contractant 
determinera les consequences de· !'omission des 
formalites prevues par le present article, sans 
que ces consequences puissent exceder la perte 
du droit de priorite. 

(e) Ulterieurement d'autres justifications 
pourront etre demandees. 

4bis. Les brevets demarides dans les diffe
rents pays contractants par des personnes 
admises au benefice de la Convention aux ternies 
des articles. 2 et 3, seront independants des 
brevets· obtenus pour la m~me invention dans 
les autres pays, adherents ou non a l'Union. 

Cette disposition doit s'ent~ndre d'une fa9on 
absolue, notamment en ce sens que'ies brevets 
demandes pendant le delai de priorite sont 
independants,. tant au point de vue des causes 
de nullite et de decheance, qu'au point de vue 
de la duree normale. 

Elle s'applique a tous les brevets existant au 
moment de sa mise en vigueur. 

II en sera de meme, en cas d'accession de 
nouveaux pays, pour les brevets existant de 
part et d'autre au moment de !'accession. 

5. L'introduction, par le brevete, dans le 
pays oule brevet a ete delivre, d'objets fabriques 
dans · l'un ou l'autre des pays de !'Union, 
n'entrainera pas la decheance. 

Toutefois, le· brevete restera soumis a 
!'obligation d'exploiter son brevet confor
mement aux lois du pays ou il introduit les 
objets brevetes, mais avec la restriction que 
le brevet ne pourra etre frappe de decheance 
pour cause de non-exploitation dans un des 
pays de l'Union qu'apres un delai de trois ans, 
compte a partir du depot de la demande dans 
ce pays, et se~ement dans le· cas ou le brevete 
ne justifierait pas des causes de son inaction. 

6. Toute marque de fabrique ou de com
merce regulierement enregistree dans le pays 

d'origine sera admise au depot et protegee telle 
quelle dans les autres pays de !'Union. 

Toutefois, pourront etre refusees ou in
validees: 

1 °. Les marques qui sont de nature a porter 
atteinte a des droits acquis par des tiers dans 
le pays ou la protection est reclamee. 

2°. Les marques depourvµes de tout carac-, 
tere distinctif, ou bien composees exclusivement 
de signes OU d'indications pouvant servir, dans. 
le commerce, pour designer l'espece, la qualite, 
la. quantite, la destination, le valeur, le lieu 
d'o;rigine des produits ou l'epoque de produc
tion, ou devenus usuels dans le langage courant 
ou les habitudes loyales et .consta,ntes du com
merce du pays ou la protection est. reclamee. 

Dans !'appreciation . du caractere distinctif 
d'une .marque, oll'devra tenir compte de toutes 
les circonstances de fait, µotamment de la 
duree de. !'usage de la marque. 

3°. Les marques qui sont contraires a la 
morale ou a l'ordre public. . 

Sera considere comme pays d'origine le pays 
ou le deposant a son principal etablissement. 

Si ce principal etablissement n'est JJOint situe 
dans un des pays de l'Unio_n, ser~ considere· 
comme pays d'origine celui auquel appartient 
le deposant. 

7. La nature du produit sur · Iequel Ja 
marque de fabrique ou de commerce doit etre 
apposee ne peut, dans aucun cas, faire obstacle 
au depot de la marque. • 

7bis. -Les pays _oontractants s'engagent a 
admettre au depot et a proteger les marques 
appartenant a des collectivites dont !'existence 
n'~st pas contraire a _la loi du pays d'origine, 
m~me si ces collectivites ne posseQent pas un 
etablissement industriel ou commercial. 

Cependant chaque pays sera juge des con
ditions particulieres sous lesquelles uhe ciollec
tivite pourra etre admise a faire proteger ses 
marques. 

8. Le nom commercial sera protege clans 
tons les pays de !'Union sans obligation de 
depot, qu'il fasse ou non partie d'une· marque 
de fabrique ou ae commerce. 

9. 1out produit portent illicitement une 
marque de ±abrique ou de ecimmer_ce, .ou un 
nom: commercial, ' sera saisi a !'importation 
dans ceux des pays de !'Union dans lesquels 
cette marque ou ce nom commercial ont droit · 
a la protection le.gale. 

Si la legislation d'_un pays n ·admet ras la 
saisie a !'importation, la saisie sera remplacee 
par la prohibition d'importation. 

La saisie sera egalement effectuee dans le 
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pays 011 l'apposition illicite aura en lieu, ou dans 
le pay~ on aura etc importe le produit. 

La saisie aura lieu a la requete soit du mi
ni~tere public, soit de toute autre autorite 
competente, soit d'une partie interessee, par
ticulier OU societe, conformement a la legis
lation interieure de chaque pays. 

Les autorites ne seront pas tenues d'effectuer 
la saisie en cas de transit. 

Si la legislation d'un pays n'admej; ni la saisie 
a !'importation, ni _la prohibition d'importation, 
ni la saisie ii, Finterieur, ces mesures seront 
remplacees par les actions et moyens que la loi 
de ce pays assurerait en pareH cas aux natio-. 
naux. 

10. Les dispositions de !'article precedent 
seront applicables a tout produit portant 
faussement, comme indication de provenance, 
le nom d'une localite determinee, lorsque cette 
indication sera jointe a un nom · commercial 
-fictif ou emprunte dans une intention frau
duleuse. 

Est repute partie• interessee tout producteur, 
fabricant OU commer9ant, engage dans la pro-. 
duction, la fabrication ou le commerc,e de 9e 
produit, et etabli soit dans la localite faussement 
indiquee comme lieu de provenance, soit dans 
la region 01i cette localite est situee. · 

10bis. Tons les pays contractants s'engagent 
a assurer aux ressortissants de !'Union une 
protection effective contre la concurrence 
deloyale. • 

11. Les pays contractants accorderont, con
formement ii leur, legislation interieure, une, 
protection temporaire aux inventions bre
vetables, aux modeles d'utilite, aux dessins .ou 
modeles industriels, ainsi qu'aux marques de 
fabrique ou de commerce, pour les produits 
qui figureront aux expositions internationales 
officielles ou officiellement reconnues, orga: 
nisees sur le territoire de l'un d'eux. 

12. Chacun des pays contractants s'engage 
a etablir un service special de la Propriete 
i~dustrielle et un depot "central pour la com
muni~ation au public des brevets d\nvention, 
des modeies d'utilite, des dessins ou modeles 
indnstriels et des marques de fabrique ou de 
commerce. 

Ce sen;ice publiera, autant. que possible, 
une feuille periqd_ique officielle. 

13. L'Office international institue a Berne 
sous le nom de Bureau international pour la 
-protection de la Propriete industrielle est 
:place sous la haute autorite dn Gouvernement 
;de la Confederation suisse, qui en regle !'orga
nisation et en surveille le fonction_nement. 

Le Bureau international centralisera les 
renseignements de toute nature relatifs a la 
protection de la Propriete ind ustrielle, et les 
reunira en une statistique generale, qui sera 
distribuee a toutes les Administrations. II 
procedera aux etudes d'utilite commune 
interessant !'Union et redigera, a !'aide des 
documents qui seront mis a sa disposition par 
les di verses Administrations, une feuille perio
dique en langue fran9aise sur les questions 
concernantJ'objet de !'Union. 

Les numeros de cette feuille, de meme que 
tons les documents publies par le Bureau 
international, seront repartis entre les Admi
nistrations des pays de !'Union, dans la pro
portion du nombre des unites contributives, 
ci-dessous mentionnees. Les exemplaires et 
documents supple~entaire; qui seraient ~ecla
mes, soit par lesdites Administrations, soit par 
des societes ou des particuliers, seront payes 
a part. 

Le Bureau international devra se tenir en 
tout temps a la disposition des membres de 
!'Union, peur leur· fournir, sur les questions 
relatives au service internationai de la pro
priete industrielle, les renseignements speciaux 
dont ils pourraient avoir besoin. Il £era sur 
sa gestion un rapport annuel qui sera com
munique a tout les membres de !'Union. 

La iangue officielle du Bureau interna~ional 
sera la langue fran9aise. 

Les depenses du Bureau international seront 
supportees en commun par les pays contrac
tants. Elles ne pourront, en· aucun cas, 
depasser la somme de soixante mille francs par 
annee. 

Pour determiner la part contributive de 
chacun des pays dans cette somme totale des 
frais, les pays contractants et ceux qui adhere
raient ulterieurement a !'Union seront divises 
en six classes, contribuant chacune .· dans _ la 
proportion d'un certain nombre d'un_ites, 
savoir: 

Unites. 
1e classe 25 
2e 20 
3e 15 
4e 10 
5e 5 
5e 3 
Ces coefficients seront ·multiplies par le 

nombre des pays de chaque classe, et la somme 
des produits ainsi obtenus fournira le nombre· 
d'unites par lequel la depense totale doit etre· 
divisee. Le quotient donnera le montant de· 
!'.unite de depense. 
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Chacun des pays contractants designera, au 
moment de son accession, la classe dans laquelle 
ii desire etre range. 

Le Gouvernement de la Confed.eration suisse 
surveillera les depenses du Bureau inter
national, fer ales a vances necessaires et eta blira 
le compte annuel, qui sera communique a toutes 
les autres Administrations. 

14. La presente Convention sera_ soµmise. a 
des revisions periodiques, en vue _d'y introduire 
les ameliorations de nature a perfectionner le 
systeme de l'Union. 

A cet effet, .,des Conferences auront lieu, 
'luccessivement,-d_ans l'un des pays contractants 
entre les Delegues desdits pays, 

L' Administration du pays ou doit si~ger la 
·c~nference preparera, avec ·1e concours du 
Bureau international, les travauX' de cette 
Conference. 

Le Directeur · du Bureau international 
assistera aux seances des· Confe~ences, et 
prendra part aux discussions sans voix. deli
berative. · 

.15. Il est entendu que les pays contractants 
se reservent respectivement le droit· de pre.ndre 
separement, entre eux, des arrangements par
ticuliers pour_ la protection de la Propri~te 
industrielle, en tant_ que ces arrangements ne 
contreviendraient point aux dispositions· d~ la 
presente Convention.·, 

16. Les pays qui n'ont point pris part a la 
presente Convention seront- admis a y adherer 
_sur leur· demande. 

Cette adhesion sera notifiee par la voie 
diplomatique au Gouvernement. de la Cim
federation suisse, et par celui-ci a tous les 
autres. 

Elle emportera, ·. de plein droit, accession a 
toutes l_es cl~ses et admission a t9us les avan
tages stipules par la presente Convention, et 
produira ses· effets _un mois apres l'en".oi de la 
notification faite par le Gouyernem~nt de la 
Confederation suisse aux autres pays unionistes, 
a moins qu'une d_ate posterieure n'ait ete 
indiquee par le pays adherent. 

16bis. Les pays contrac~ants ont _ le droit 
d'acceder en tout temps a la presente Con
vention pour leurs colonies, possessions, depen
dances et protec_torats, ou pour certains d'_entre_,, 
eux. 

Ils peuve~t a cet effet soit. faire une declara
tion gen_erale par laquelle.toutes Jeurs colonies, 
possessions, · dependances et protectorats sont 
compris dans l'accession, soit nom_~(!r. ~~res
sement ceµx qui y sont compris, soit se horner 
a indiquer ceux qui en sont exclus. 

· Cette declaration sera .notifiee par ecrit au 
Gouvernement de la Confederation suisse, et 
par cylui-ci a tons" les autres. 
. Les pays contractants pourront, dans les 
:memes conditions, denoncer la Convention 
pour leurs colonies, possessions, depen9-ances et 
protectorats, ou pour certains d'entre eux. 

17. L'execution des engagements r6cipro
ques contenus dans la presente Convention est 
subordonne~, en tant.que de besoin; a l'accom
plissement des formalites et regles etablies par 
les lois constitution:rielles de ceux des. pays 
contractants. •. qui sont tep.µs ,d'.en provoquer 
l'applicati~n;: ce qu'ils s'obligent·a faire dans 
le plus bref delai possible. · 

17bis. La Convention demeurera en vigueur 
pendant un temps indetermine, jusqu'a !'expi
ration d'ime ai:J.nee a partir du· jour ou la 
denonciation en sera faite: 

Cette denonciation sera adressee au Gouver
nement de la Confederation suisse. Elle ne 
produira son effet qu'a l'egard du pays qui 
l'aura ·faite, la Convention restant executoire· 
pour les ·autres pays coutractants. . 

18. Le present Acte sera ·ratifie, et les 
ratifications en seront deposees a Washington 
au plus tard le ler avril 1913. Il sera 'mis a 
execution, entre les pays qui · 1•auront ratifie, 
un mois apres !'expiration de ce delai. 

Cet- Acte, avec son Protocole de cloture, 
remplacera, -dans les rapports entre Jes pays 
qui l'auront ratifiee : la Convention de Paris 
du 20 mars 1883°; :le Protocole de cloture 
annexe a cet Acte ; le Protocole de Madrid du 
15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau 
internation~l, et l'.Acte additionnel de Bruxelles 
du 14 decembre 1900. Toutefois, Jes ,Actes 
precites resteront en vigueur dans les rapports 
avec les pays qui n'auront pas r?,tifie le present. 
Acte. 

19. Le present Acte sera signe en un seul 
exemplaire, lequel sera depose aux archiyes du 
Gouvernement des Etats-Unis. Une copie 
certifiee sera remise par ce dernier a chacun des 
Gouvernements unionistes. · 

En foi de quoi Jes Pleriipotentiaires_ respectifs 
ont signe le present Acte. . . 

Fait a Washington, en un seul exemplaire, 
. le deux juin 1911. 
Pour l' Allemagne : 

HANIEL VON HAii11HA USEN. 
H. RoBOLSKI. 
ALBERT OSTERRIET.i.I. 

Pour l'Autriclie et pour la Hongrie: 
L. Baron DE HENGELMUELLER, Ambassa

deur d' Autriche-Hongrie. 
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Pour l' A utriche : 
Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNA· 

GETTA ET LERCHENAU, Chef de Section 
et President de !'Office I. R. des Brevets 
d'invention. 

Pour la Hongrie_: 
· ELEMER DE PmIPERY, Conseiller minis

teriel a I' Office Royal hongrois des 
Brevets d'invention. 

Pour la Belgique : 
J. BRUNET. 
GEORGES DE Ro. 
CAPITAINE. 

Pour le Bresil : 
R. DE LIMA E SILVA. 

Pour Cuba: 
ANTONIO MARTIN RIVERO. 

-Pour le Danemark : 
J. CLAN.• 

Pour la Republique Doininicaine : 
EMILIO C. JOUBERT. 

Poui· l' Espagne : 
JUAN RIANO y GAYANGOS. 
J. FLOREZ POSADA. 

Pour les Etats-Unis d'Amerique: 
EDWARD BRUCE MOORE. 
MEL VILLE CHURCH. 

. CHARLES H. DUELL. 
ROBT. H. PARKINSON. 
FREDERICK P. FISH. 

Pour la France : 
PIERRE LEFEVRE-PONTALIS. 
G. BRETON. 
:MiCHEL PELLETIER. 
GEORGES MAILLARD. 

. Pour la Grande-Bretagne : 
A. MITCHELL INNES. 
A: E. BATEMAN. 
W. TEMPLE FRANKS. 

Pour -l' Italie : 
LAZZARO NEGROTTO CAMBIASO. 
EMILIO VENEZIAN. 
G. B. CECCATO. 

Pour le J apon : 
K. MATSUI. 

MORIO NAKAMATSU. 

Pour les Etats-Unis du lYiexiqite: 
J. DE LAS FUENTES. 

· Pour la N orvege : 
LUDWIG AUBERT. 

Pour les Pays-Bas : 
SNYDER VAN WISSENKERKE. 

Pour le Poi·tugal: 
J. F. H. l\L DA FRANCA, VTE. D'ALTE. 

Pour la Serbie : 
Pour la Suede : 

ALBERT EHBENSVaRD. 
Pour la Suisse : 

P. RITTER. 
W. KRAFT. 
HENRI MARTIN. 

Pour le Tunisie : 
E. DE PERETTI DE LA RoccA. 

Protocole de Cloture. 

Au moment de proced_er a la signature de 
l'Acte conclu a la date de ce·jour, les Plenipoten
tiaires soussignes sont convenus de ce qiii sui_t : 

Ad article 1. Les mots ,,Propriete indu
strielle" doivant etre pris dans leur acception 
la plus large; ils s'etendent a toute production 
du domaine des industries agricoles ( vins, 
grains, fruits, bestiaux, etc.), et extractives 
(mineraux, eaux minerales, etc.) .. 

Ad article 2. (a) Sous le nom ·de ·brevets 
d'invehtion sont comprises Ies diverses especes 
de brevets industriels admises par les legisla
tions des pays contractants, telle que brevets 
d'importation, brevets de perfectionnement, 
etc., tant pour les precedes que pour les pro
duits. 

(b) II est entendu ·que la diposition de -
.!'article 2 qui dispense les ressortissants· de 
!'Union de !'obligation de domicile et d'etablis
sement a un caractere interpretatif; et doit, par 
consequent, s'appliquer a tousles droits nes en 
raison de la Convention du 20 mars 1883, avant 
·Ia mise en vigueur du present Acte. 

\C) II est entendu que les dispositions de 
!'article 2 ne portent aucune atteinte a la 
legislation de chacun des pays contractants, 
en ce ·qui concerne la procedure suivie devant 

· les tribunaux et la competence de ces tribunaux, 
ainsi rj_ue I' election de domicile OU la constitu
tion d'un maridataire requises par les lois sur 
les briivets, les modeles d'utilite, les marques, 
etc. 

Ad article 4. II est entendu que, lorsqu'un 
dessin OU modele industriel aura ete depose 
dans un pays en vertu ·d'un droit. de priorite 

· base sur le depot d'un modele d'utilite, le 
delai de priorite ne sera que celui que !'article 4 
a fixe pour Ies dessins et modeles industriels. 

Ad article 6. II est entendu que la disposition 
du premier alinea de !'article 6 n'exclut pas le 
droit d'exiger du deposant uu- certificat d'enre
gistrement regulier au· pays d'origine, delivre 

J par l'autorite competente. 
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Il est entendu que l'usage des armoiries, 
insignes ou decorations publiques qui n'aurait 
pas ete autorise par les pouvoirs competents, ou 
l'emploi des I signes et poin<;ons officiels de 

. controle et de garantie adoptes par un pays 
unioniste, pent etre considere comme contraire 
a l'ordre public dans le sens du No. 3 de 
l'article 6. 

Ne seront, toutefois, pas considerees comme 
contraires a l'ordre public les marques qui 
contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs 
competents, la reproduction · d'armoiries, de 
decorations OU d'insignes publics .. 

Il est entendu qu'une marque ne pourra etre 
consideree comme contraire a· l'ordre public 
pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme 
a quelque disposition de la legislation sur les 
marques, sauf le cas ou cette disposition· elle
meme concerne l'ordre public. 

Le present Protcicole de cloture, qui sera 
ratifie en nieme' temps que l' Acte conclu a la 
date de 2e 'jour, sera considere comme faisant 
partie integrante de cet Acte; et aura menie 
·force, valeur et duree. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs 
ont signe le present Protocole. 

Fait a Washington, en un seul exemplaire, 
le deux juin 191L 

HANIEL VON HAIMHAUSEN. 
H. ROBOLSKL. 
ALBERT 0STERRIETH. 
L. Baron DE HENGELMUELLER. 
Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNA-

GETTA ET LERCHENAU. 
ELEMER DE POMPERY. 
J. BRUNET. 
GEORGES DE Ro. 
CAPITAINE. 
R. DE LIMA E SILVA. 
.J. CLAN. 
JUAN RIANO y GAYANGOS. 
J. FLOREZ POSADA. 
EDWARD BRUCE MOORE, 
MELVILLE- CHURCH. 
CHARLES · H. DUELL. 
FREDERICK P. FISH. 
ROBT. H. PARKINSON. 
EMILIO C. JOUBERT.· 
PIERRE LEFEVRE-PONTALIS. 
l\!lICHEL PELLETIER.· 
G. BRETON. . 
GEORGES MAILLARD. 
A. MiTCHELL INNES. 
A. E. BATEMAN. 
W. TEMPLE FRANKS. 
LAZZARO ·NEGROTTO CAMBIASO. 

EMILIO VENEZIAN. 
G. B.'--CECCATO. 
K. MATSUI. 
MORIO NAKAMATSU. 
J. DE LAS FUENTES . 
SNIJDER VAN WISSENKERKE. 
J. F. H. M. DA FRANCA, VTE. D'ALTE. 
ALBERT EHRENSV"-RD. 
P. RITTER. 
W. KRAFT. 
HENRI M:ARTIN. 

. E. DE PERETTI DE LA RoccA. 
LUDWIG AUBERT. 
ANTONIO MARTIN RIVERO. 

UNION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION. D)il , LA PROPRIETE 

INDUSTRIELLE. 

A.RRA~GEMENT DE MADRID du 14 avril 
l89Cpour l'enregistrem~nt international 
des· mai:ques de :fabrique ou de commerce 
revise a Bruxelles le 14 decembi-e 1900 et 
a Washington le 2 ·iuin 1911, c_o~ciu entre 
l' A utriche, la , H ongrie, la· Belgique, 
le Bresil, Guba, l' Espagne, la France, 
l'Italie, le 111.exiqiie, les Pays-Bas, le 
PMtugal, la Suisse et la T.itnisie. 

Les Soussignes, dil.ment · autorises par leurs 
·Gouvernements respectifs, cint, d'un commun 
accord, ar,rete le texte suivant, qui remplacera 
l'Arrangement signe a Madrid le 14 avril 1891 
et l' Acte additionnel · signe a Bruxelles le 14 de
cemb:re 1900, savoir: 

Art. 1: · Les sujets ou citoyens de chacun des 
pays contractants pourront s'assurer, d'ans tcms 
les autres pays, la protection de leurs marques 
de fabrique ou de • commerce acceptees au 
depot dans le p:i.ys d'origine, moyennant le 
·depot desdites marques au Bureau international, 
a Berne, fait par l'entremise de l' Administration 
dudit pays d'origine: · 

2. Sont assimiles aux sujets ou citoyens des 
pays contractants les sujets ou citoyens des 
pays n'ayant pas adhere au present Arrange
ment qui, sur le territoire de l'Union restreinte 
constituee par ce dernier, satisfont aux con
ditions etablies par !'article 3 de la Convention 
generale. 

3." Le Bureau international enregistrera 
immediatement les marques deposees confor
mement a l'article premier. Il notifiera cet 
enregistrement aux diverses Administrations. 
Les marques enregistrees seront publiees dans 
ime feuille periodique editee par le Bureau 
international, au moyen des· indication,;, con-
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teriues dans la demande d'enregistrement et 
d'un cliche fourni par le deposant. 

Si le deposant revendique la couleur a titre 
d'element distinctif de sa marque, il sera tenu: 

1°. De le declarer, et d'accompagner son 
depot d'une mention indiquant la couleur ou la 
combinaison de couleurs ·revendiquee; 

2°. De joindre a sa demande des exemplaires 
de·ladite marque en couleur, qui seront annexes 
aux notifications faites par le Bureau inter
national. Le nombre de ces exemplaires sera 
fixe par le Reglement' d'execution. 

En vue de la publicite a donner, dans les 
pays contractants, aux marques enregistrees, 
chaque Administration recevra gratuitement du 
Bureau international le nombre d'exemplaires 
de la susdite publication ·qu'il lui plaira de 
demander. Cette publicite sera consideree 
dans tous les pays contractants ~omme pleine
ment suffisante, et aucune autre ne pourra etre 
exigee du deposant. 

4. A partir de l'enregistrement airisi fait au 
Bureal1 international, la protection de la marque 
dans chacun des pays contractan(s sera la 
meme que si cette marque y avait ete directe-
ment deposee. . 

Toute marque enregistree internationale
ment dans les quatre mois qui suivent la date 
du depot dans le pays d'origine, jouira· du droit 
de priorite etabli par !'article 4 de la Convention 
general e. 

4bi8. Lorsqu'une marqu,;,, deja d6posee dans 
un ou plusieurs des pays contractants, a ete 
posterieurement enregistree par le Bureau 
international au nom du meme t~tulaire ou de 
SOIJ ayant cause, l'enregistrement interna.tional 
sera ~onsidere comme substitue aux enregistre
ments nationaux anterieurs, sans prejudice des 
droits acquis par·1e fait de ces derniers. . 

5. Daus les pays ou leur legislation les y a~to
rise, les Administ.rations auxquelles le Bureau 
international notifiera l'enregistrement d'.une 
marque, auront la faculte de declarer• que la 
protection ne pent etre accordee a cette marque 
sur -leur territoire. UIJ. tel refus ne pourr/l, 
etre oppose que· dans Iese onC:,itions qui s'appli
queraient, en vertu de la Convention generale, a 
une marque deposee a-I'enregistrementnational. 

Elles clevront exercer cette faculte dalis le 
. delai prevu. par leur loi nationale, et, au'.plus 
tarcl, clans .I' annee de la notification prevue par 
!'article 3, en indiquant au Bureau international 
leurs motifs de refus. 

Ladite declaration, ainsi notifiee au Bureau 
international, Sera par lui transmise sans delai 
a !'Administration du pays d'origine et au 

proprietaire ae la marque. L'interesse aura 
les memes moyens de recours que si la marque 
avait ete par lui directement cleposee clans le 
pays ou la protection est refusee. 

5bis. Le Bureau international delivrera a 
toute personne qui en £era la demande, moyeir
nant une taxe fixee par le Reglement d'execu
tion, une copie des mentions inscrites dans le 
Regi~tre relativement a une marque determinee. 

6. La protection resultant de l'enregistre
ment au Bureau international durera 20 ans 
a partir de cet enregistrement, mais ne pourra 
etre invoquee en faveur d'une marque qui ne 
jouirait plus de la protection legale dans le 
pays d'origine. 

7. L'enregistrement pourra toujours etre 
renouvele suivant les 'prescriptions des ,ar
ticles 1 et 3. 
· Six .mois avant !'expiration· du terme. de 

protection, le Bureau international donnera un 
avis officieux a !'Administration du pays 
ct'origine et au proprietaire de la marque. 
· 8. L'Administration du pays cl'origine fixera 
a son gre, et percevra a.son profit, une tl),xe 
qu'elle reclamera .du proprietaire de la marque 
dont l'enregistrement international est demande. 
A cette taxe s'ajoutera un emolument inter
national de cent francs pou; la premiere ma~que, 
et de cinquante francs pourchacunadesniarques 
suivantes, deposees en meme temps par le · 
meme proprietaire. Le produit. annuel de cette. 
taxe sera reparti par parts egales entre les pays 
contractants par les soins du Bureau interna
tional; apres deduction desf;rais communs neces
sites par !'execution de _cet Arra~gement. 

~bis. Le proprietaire d'une marque inter
nationale peut toujours renoncer a la protection 
dans un ou plusieurs des pays contractants, au 
moyen d'une declaration remise a PAdnii
nistration du pays d'origine de la marque, 
pour etre communiquee au Bureau internatio
nal, qui la notifiera aux pays que cette renon
ciation concerne. 

9. L'Administration du pays. d'origine 
notifiei;a au Bureau internatio,nal les annula
tions,. radiations, renonciations, transmissions 

· et autres changements qui se produiront dans 
la propriete de la marque, 

Le · Bureau international enregistrera ces 
changements,-les notifie_ra aux Administrations 
des pays contractants, et les publiera aussitot 
clans son journal. 

On procedera de meme lorsque le proprietaire 
de la marque demandera a redui;re la liste des 
produits auxquels elle s'applique. 

L'addition ulterieure d'un nouveau .produit 
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a la liste ne peut- etre _ obtenue que par un 
nouveau depot effectue conformement aux 
prescriptions de l'article 3. A !'addition est 
assimilee la substitution d'un produit a un 
autre. 

9bis. Lorsqu'une marque inscrite davs le· 
Registre international sera transmise a une 
personne etablie dans un pays contractant autre 
que le pays d'origine de la marque, la trans
mission. sera notifiee au Bureau internatio:Ual 
par l' Administration de ce m:eme pays d' origine. 
Le Bureau interna,tional enregistrera .la trans
mission et, apres avoir re<;u l'assentiment de 
l' Administration a laquelle ressortit le. nouveau 
titulaire, il la notifiera aux autres Administra
tions et la publiera. dam son journal. 

La presente disposition n'a point pour effect 
de modifier les legislations des pays contrac
tants qui pr~hibent la transmission de la marque 
sans la cessi_on simultanee d6 l'etablissement 
industriel ou commercial dont elle distingue 
les prod ui ts. · · · 

Nulle transmission de marque inscrite dan_s 
le Registre international, faite au profit d'.une 
personne non- etablie_ dans l'un des _pays con-. 
tractants, ne sera enregistree. -

10. Les Administrations regleront d'un 
oommun accord les details relatifs a !'execution 
du present Arrangement. 

1.1. Les pays de .. l'Vnio,n pour la . pro
tection de la propriete industrielle qui n'ont 
pas pris. part au present Arrangement seront 
admis a y adherer sur leur demande,- _et 
dans la form~ prescrite par - la Conventi:on 
generak. 

Des que le Bureau international sera informe 
-qri'un pays ou une de ses colonies a· adhere au 
present Arrangement, il adressera a· .!'Admi
nistration de ce pays, conformeme_nt al'article 3, 
1me notification collective des marques qui, a 
•Ce 'moment, jouissent. de la protection inter
nationale. 

Cette notification assurera, par elle-meme, 
auxdites D1arques le benefice des precedentes 
dispositions sur le territoire du pays adherent, 
et £era courir le delai d'un .an pendant lequel 
l' Administratio_n interessee peut faire la decla
ration prevue par_ !'article 5. 

12. Le present Arrangement sera ratifie, 
et les ratifications _en seront deposees a Was
hington au plus tard le !fr avril 1913. 

Il entrera en vigucur un mois a partir de 
!'expiration d,e. ce delai, et aura la meme force 
et duree que la Convention generale. 

En foi de quoi, les. · Plenipotertiaires res-· 
pectifs out signe _le present Arrangement. 

Fait a Washington, en un seul exemplaire, 
le deux juin 1911. 
Pour l'Autriche et pour la Hongrie: 

L. Baron- DE HENGELMUELLER, Ambassa
deur d' Autriche-Hongrie._ 

Pour l'Autriche: 
Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MA.NNA

GETTA ET LERCHENAU, Chef de Section 
et President del'Office I. R. des Brevets 
d'invention. 

Pour la Hongr·ie: 
ELEMER DE POMPERY, Conseiller minis

teriel a !'Office Royal hongroi_s des 
Brevets d'invention. 

Pour la. Belgique: 
J. BRUNET. 
GEORGES DE Ro. 
CAPITAINE. 

Pour- le Bresil : 
R. DE Luu E SILVA. 

Pour Cuba: 
ANTONIO MARTIN RIVERO. 

Pour l' Espagne : 
JUAN J:l,IANO Y GAYANGOS. 
J. FLOREZ POSADA. 

Pour la France : 
PIERRE LEFEVRE-PONTALIS. 
G. BRETON. 
MICHEL PELLETIER. 
GEORGES ~.AILLARD. 

Pou1· l'Italie: 
LAZZARO _NEGROTTO CAMBTASO._ 
EMILIO VENEZIAN. 
G. B. CECCATO. 

Pour le Mexique: 
J. DE. LAS FUENTES. 

Pou1· les Pays_-Bas : 
SNIJDER, VAN WIS!;IENKERKE. 

Pour le Portugal : " 
J. F. H. wt. DA FRANCA, VTE. D'ALTE. 

Pour la Suisse : 
P. RITTER. 
W. KRAFT. 
HENRI ,MARTIN. 

Pour la -.Tunisie : 
E. DE PERETTI DE LA RoccA. 

19 Maart 1913. WET, nopens bescherming van 
_handel~- en fabrieksmerk~n binnen de 
ressorten van consulaire aml:)tenaren, die 
overeenkomstig artikel 1 c d_er wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad. n°. 91) rechts
macht uitoefenen. S. 105. 

. Bijl. Hand. 2°_ Kamer 1912/1913, n°. 199, 1-6. 
Hand. id. 1912/1913, bladz. 2598. 
Hand. 1° Kamer 1912/1913 bladz; 438, 482. 
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WIJ WILHELi\UN A, ENZ .•• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de bescherming van handels- en fabrieks
.merken binnen de ressorten van consulaire 
ambtenaren, die overeenkomstig artikel le der 
wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°; 91) rechts
macht uiioefenen, nader moet worden geregeld: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

_ · Eenig artikel. 

Binnen het ressort van cohsulaire ai:nbtenaren 
die overeenkomstig artikel le der wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad n•. Ill) rechtsmacht 
uitoefenen, komt het recht tot uitsluitend ge
bruik van een merk ter onderscheiding van 
iemands fabrieks- of handelswaren van die van 
anderen toe aan- dengene te wiens .-name dat 
merk hier te !ande is ingesch"r_even·, overeen
komstig artikel 5 of artikel 8 der Merkenwet, 
indien de inschrijver is N ederlaridsch onde·r
daan of onderdaan eener Mogendheid, die ten 
opzichte van de erkenning en- de bescherming 
van handels- en fabrieksmerken in exterrito
riale landen heeft verklaard tegenover Neder
land wederkeerigheid in acht te nemen. 

Het in het eerste lid van· dit artik~l be· 
doelde recht zal aan onilerdanen eener M.ogend
heid die verklaard heeft alleen rechtstreeks 
ingeschreven merken te erkennen en te be
scherm_en, toekomen indiei;i. hun merk _is in• 
geschreven overeenkomstig artikel 5 der Mer
kenwet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1913. 

(get.) WILHELMINA. 
DP. Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

~lJ'i(qeg. 9 April 1913.) 

19 jjfaart 1913. WET, houdende aanvulling der 
Loterijwet 1905. S. 106. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/1913, i-io. 18~,l-6. 
Hand. id. 1912/1913, bladz. 2600-2604. 
Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 439, 482. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is door eene aa~vulling der 
Loterijwet 1905 de handhaving dier wet meer 
doeltreffend te verzekeren·; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat~ enz. 
Art. I. Aan artikel 6 der Loterijwet 1905 

wordt een derde lid toegevoegd, ·1uidende: 
,,De ver'nietiging van in beslag genomen 

aandeelen -in de loterij of van -andere -geschrif-

ten, waarmede het strafbaar foit is gepleegd, 
kan in het vonnis worden gelast." 

2. Na artikel 8 van de Loterijwet 1905 wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

,,A.rtikel 8bis. Met het opsporen :rnn de fei
ten, straf)laar gesteld bij deze wet, zijri, behalve 
de ambtenaren aangewezen bij artikel 8 van het 
W etboek van Strafvordering, belast de mare
chaussee en alle andere ambtenaren van Rijks
en gemeentepolitie. 

Deze ambtenaren zijn te ailen tijde bevoegd 
in beslag te nemen en ter· inbeslagneming de 
uitlevering te vorderen van al hetgeen kan· 
die:Iien tot oewijs, van al hetgeen redelijker
wijs vermo-ed kan worden bestemd te zij~ ge
weest of gediend te hebben tot het plegen van 
eene overtreding dezer wet, . alsmede van alle 
voorwerpen, welke door middel van eene over
treding dezer wet· zijn verkregen. 

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot 
alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed kan 
worden, dat eene overtreding dezer wet wordt 
gepleegd. - · 

Wordt hun de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien- desnoods met inroeping 
van den sterken arm.· 

Is de "plaats tevens eenii" woning of alleen 
door eene · woning toegiuikelijk, dan treden zij 
deze tegen den wil des bewoners niet binnen 
-dan op bijzonderen schriftelijken last van den 
burgemeester. · 

Van dit binnentreden wordt door hen proces
verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier 
eri · twintig uren aan den ingezetene, wiens wo
ning is binnengetreden, in . afschrift wordt 
medegedeeld.'' 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1913; 

(get.) WILHELMINA; 
De Minister van Justitie ad interim, 
(get.) HEEMSKERK. 

_ (Uitge_q. 2 April 1913.) 

19 11faart 1913. WET, tot nadere wijziging van 
de wet van 1 Juni 1865 (Stadtsblad n°. 61), 
regelende de uitoefening der artsenij

. bereidkunst, zooals die wet is gewijzigd 
bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64), 21 juni 1901 (Staatsblad n°. 157) en 
5 Juni 1905 · (Staatsblad n°. 157). S. 107. 

· Bijl. Hand. 2• Kamer 1911/1912, n°. 138, 
1-7. ' 

Hand. id. 1912/1913, bladz. 2616. 
Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 482, 627. 
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· WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging geDomen hebben, 

dat het wenscheli,ik is de sluiting van.apotheken 
op Zondagen en daarmede gelijk gestelde dagen 
mogelijk te maken ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig · ,arfikel. 

De -wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 61), 
regelende de uitoefening der artsenijbereid
kunst, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. · 64), 21 Juni 
1901 lSfaatsblad n°. 157) en 5 J uni 1905 (Staats• 
blad n°. 157), wordt nader gewijzigd als volgt: 

1°. Aan artikel 3 worden toegevoegd vier 
leden, luidende als volgt: 

,,De ap_otheek mag ·echter gesloten zijn op 
een of meer Zondagen, of daarmede gelijkge- · 
stelde dagen, mits de inspecteur, krachtens de 
Gezondheidswet belast·met ·het toezigt op de 
handhaving der wettelijke bepalingen op de 
uitoefening der. - artsenijbereidkunst, daartoe 
scbriftelijk verlof beeft verleend. Met Zon
dagen worden ten deze gelijkgesteld de Chris
telijke tweede ·Paasch- en Pinksterdagen, de 
beide Kerstdagen en de l_Iemelvaartsdag. 

Ten aanzien van eene apotheek, gehouden 
door een apotheker, die behoort tot een kerk
genootscbap, dat den wekelijkscben rustdag 
niet op Zondag viert, treden in de plaats van 
den Zondag en de daarmede gelijk gestelde 
dagen de dagen, di'e door dat kerkgenootscbap 
zijn aangenomen als wekelijkschen riistdag en 
als kerkelijke feestdagen. _ 

De inspecteur verleent dat verlof, indien ·er 
naar zijn · oordeel voldoende gelegenbeid ·tot 
het verkrijgen van geneesmiddelen zal bestaan. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur ku~'. 
nen · gevallen worden aangewezen, waarin de 
inspecteur gebouden is bet verlof te verleenen. 

De inspecteur is steeds bevoegd, een v·erlof 
op grond van gewijzigde omstandigbeden in 
te trekli:en." · 

20. Artikel 25, eerst~ lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,De apotheken zijn, behalve op de tijden, 
gedurende- welke zij krachtens artikel ~ ge
sloten mogen zijn, van des morgens _7 tot des 
avonds· 9 uur toegankelijk voor ,den boofd
inspecteur en den ·inspecteur." 

Lasten e"n bevelen, enz. 
G~g!)ven te <?be~urs_el, den l9den M.aart 1913. 

(get.) WI L RE L MIN A. 
De -Minister van· Binnenlandsclie Zakea, 
· (qet,)__ HEEMSKERK:_; 

(Uitgeg. 5 April 1913.) 

19 JJfoart 1913. WET, houdende wijziging van 
de wet tot regeling der personeele belas-
ting. S. 108. _ 

Bijl. Hand: 2• Kamer· 1911/i912, n°. 219, 
-1~4; 1912/1913, no. 47, 1-4. 

!land. id. 1912/1913, bladz. 2636-2639, 
2641-2646. 

Hand. I• Kamer 1912/1913, bladz. 438, 
482, 483. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten_: 

Alzoo Wij in overweging genon:ien hebben, 
dat bet · gewenscbt is - enkele bepalinge11, der 
wet tot regeling der personeele be lasting. te 
wijzigen, teneinde de logementbouders en de 
verhuurders van gemeubelde woningen op bad
plaatseri ·e. d. eenigszins te gemoet te k0!11en ; 

Zoo is bet, dat Wi.i, den Raad van Sta_te; enz. 
Art. 1. In de wet van 16 April 1896 (Staats· 

blad n•. 72) tot regeling der personeele belasting, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van ~ Decem-, 
ber 1909 (Staatsblad n°. 381), wordt artikel 11, 
§ 2, gelezen: 

,,De buurwaarde van perceelen en gedeelten 
van perceelen, uitsluitend dienende tot uit
oefening van bet bedrijf van logementbotider, 
tot uitoefening van-bet bedrijf van.verbuurder 
van gemeubelde woningen niet vallende onder 
artikel 33, § 1, tot winkel of lokaal tot uit
stalling, wordt slecbts voor een derde _ als be
lastbare buurwaarde aangemerkt. 

Als te dienen -tot uitoefening van bet bedrijf 
vaL logementhouder, wurden alleen beschouwd 
de inricbtingen, waar doorgaal)S voor reizige~s 
gelegenheid is tot logies per nacht, 

De vermindering va1a1 huurwaarde ten be
boeve van verbuurders van ·gemeubelde wonin
gen is .s]echts toepasselijk op de woningen, 
welke op badplaatsen, ·lust- of ontspannings
oorden doorgaa~s niet dan gedurende een 
korten tijd van bet jaa,_ worden verbuurd." 

2. · In artikel 17, § 3, wordt in plaats van: 
,,voor de belft" gelezen; ,,voor een derg,e". 

3. Deze wet treedt in werking op 1 J anuari 
1914. 

, Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1913. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Firiancien, 

(get.) KOLKMAN, 
(Uitgeg. 8 April 1913,) 

uj• Mam·t 1918. WET, tot aanvulling der mid- · 
delen- ter goedmaking van de uitgaven, be
grepen in de Sfa9,tsbegrooting v:oor bet 
dienstjaar 1913. S. 109. 



1913 19 MAART. 222 

W1JWILHEf,MINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in ovi;,rweging hebben genom•m, 
dat de toestand van 's Lands financien, · in af
wachting van de totstandkoming van maatre
gelen van duurzamen aard tot versterking der 
middelen, alsnog rnaatregelen ·van tijdelijken 
aard vordert en dat te dien einde eene aan
vulling noodig is van de middelen ter goed
making van de ,,uitgaveri begrepen in de 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar. 1913; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er worden geheven tien opcenten op: 
a. de aanslagen in de belasting op bedrijfs-

en andere inkomsten, over het beiastingj aar 
loopende van 1 Mei 1918 tot en met 80 April 
1914, op te leggen aan de sub a e:i c-k van 
artikel 1 der wei op die belasting bodoelde 
belastingplichtigen, alsmede aan de societeiten; 

b. de aanslagen in de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten op te leggen aan de sub 
b van artikel 1 der weLop die belasting be
doelde .beiastingpliobtigen, bebalve de societei
ten, wegens uitdeelingen als bedoeid in artikel 
5, § 1, dier wet, betrekking bebbern.le op een 
boekjaar, welks einde valt in het hiervoren 
sub a genoemde belastingjaar; 

c. de aanslagen in de vermogensbelasting 
over het belastingjaar, loopende van 1 Mei 
1913 tot en met 80 April 1914. 

2. Van de opbrengst wegens de volgens bet 
voorafgaande artikel gebeven opcenten wordt 
2fs toegevoegd aan de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 19den l\laart 1918. 

(get.) W I L H E L MIN A. -
De Minister van Financien, (get.) KOLK111AN. 

(Uitgeg. 9 April 1918.) 

19 Maart 1918. WET, tot aanvulling van arti
kel 88 der si:iikerwei. S. 110. 

W IJ WILHELl\HN A, ENZ ... doen te we ten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat aanvulling van artikel ·88 der Suikerwet 
wenscbelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Aan artikel 88 der Suikerwet (wet van 29 
Januari 1897, -Staatsblad n°. 63, gewijzigd pij 
die van 24 J uii 1903, Staatsblad n°. 248) wordt 
het volgende toegevoegd: 

§ 8. Wij behouden Ons ~ede voor, bij 

i\lgemeenen maatregel ,an bestuur, onder de 
noodige voorzieningen, vrijdom te verleenen 
van_ den accijns voor suiker, gebezigd voor 
het ·vervaardigen van bier. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Oberursel, den 19den Maart 1918. 

(get.) WILHELMINA. 

De Miiiister van Financien, (get.) KOLKMAN. 

(Uit_qeg. 2 April 1918.) 

19 Maart 1918. WET, houdende goedkeur.ing 
van eene ruiling ·van aan den Staat beboo
renden grond op de Bo'l"en Heyplaat onder 
Ohar/ois, tegen bet aan de Rotterdamsche 
Droogdok-Maatscbappij behoorende dee! 
der Beneden Heyplaat onder Oh,ir/ois· en 
Pemis. S. 111. 

19 Maarl: 1913. WET, tot goedkeuring van 
den onderhandscben verkooµ aari de ge
meente Venlo van de voormalige portiers
woning bij de Roermondscbe Poort te 
Ven/o kadastraai bekend sectie I, n°. 2471, 
groot 44 centiaren. S. 112. 

19 Mam·t 1918. BE.sLur·r, houdendu i·egeling 
van de vrijwillige hulpverleening ~an zieke 
en gewonde personen, behoorende tot de 
legers of vl~ten van oorlogvoerende mo
gendheden. S. 113. 

WIJ WILHELMINA, enz. 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine a. i. van den 4den Ja
nuari 1918, lste Afd., n°. 4, en van 11 Januuri 
1918, Bureau B, n°. 51; 

Overivegende, 
dat bij bet tractaat, te Geneve gesloten op 

den 6den Juli 1906, en goedgekeurd bij de Wet 
van 25 Mei 1908 (Staafsblad n°. 152) zijn vast
gesteld de voorwaarden waan::mder door perso
neel van vrijwillige vereenigingen"'tot hulj:>be- · 
toon medewerking mag worden verleend aan 
den militairen geneeskundigen dienst, ten einde 
mede de bescberming volgens het Tractaat te 
kunnen genieten; dat bet noodzak,elijk is ter 
zake bepalingen te maken, zomvei om eenlieid_ 
to waarborgen in die vrijwillige hulpverleening 
in tijd van oorlog, als om -de richtige uitvoe
ring· daarvan door eene doelmatige v'oorberei
ding in tijd van vrede te verzekeren; dat daar• 
toe bet Koninklijk besluit van 2 April 1909 
(Staatsblad n°. 90a), gewijzigd bij het Konink
lijk Besluit van 26 Augustus 1912 (Staalsblad 
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n°. 281) betrekkelijk de vereemgmg tot vrij
willige hulp het Nederlandsche Roode Kruis 
wijziging en aanvulling behoeft ; · 

Gezien het Koninklijk Besluit van 27 Maart 
l\Jl:.:l, N°. 31, waarbij de Commenderij Neder
land der Johanniter Orde en de Nederlandsche 
Afdeeling der Ridders vari. Malta zijn gemach
tigd om in tijd van oorlog hulp te verleenen 
a:m . .-ge'Yonden en zieken, behoorende tot de 
legers van oorlogvoerende mogendbeden; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
Februari 1913, N°. 26: 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Oorlog en van Marine a. i. van 1 
Maart 1913, Iste Afd., n°. 168, en van 13 Maart 
1913, Bureau B, n°. 66; 

Habben goedgevonden en verstaan, met in
trekking van voormelde Koninklijke Besluiten 
to bepalen. 

Art. 1. Vereenigingen, welke hulpbetoon aan 
zieken en gewonden ten doel hebben, lrnnnen 
door Ons als zoodanig worden erkend en toe
gelaten tot vrijwillige hulpverleening aan zieke 
en gewonde personen, behoorende tot de legers 
of vloten van oorlogvoerende mogendhedan. 

2. De bestaande vereenigingen het Neder
landsche Roode Kruis, de Commenderij Neder
land d~r Johanniter Orde en de.Nederlandsche 
Afdeeling der Ridders van Malta, wellrn vol
gens hare statuten dit doel beoogen, worden 
bescbouwd ingevolge art. l te zijn erkend en 
toegelaten, onder · de te haren aanzien • iri. dit 
Beslnit gestelde bepalingen .. 

3. Afgescheideli van de omschrijving van 
het doe! der in art. 2 genoemde vereeniging 

· het Nederlandsche Roode Kruis in hare statu
ten, rust. op .haar de verplichting : 

I. in vredestijd ; · 
a. maatregelen te treffen, str.ekkende om de 

vrijwillige hulpverleening fo h·et algemeen ten 
tijde van oorlog aan haar doel te doen beant
woorden; 

b. de noodige voorbereidingen te treffen, om, 
ten tijde van oorlog vertrouwd en geoefend 
personeel, geneeskundige inrichtingen en doel
matig transport- en verplegingsmaterieel be
schikbaar te kunnen stellen en een informatie
bureau voor zieken en gewonden in ,verking 
te doen treden ; 

c. zooveel mogelijk mede te ·werken tot leni-' 
ging van den nood bij rampen in het binnen
of het buitenlm1d, dan wel bij oorlog tusschen 
buitenlail.dsche .mogendheden; 

d. zich te wijden aan zoodanig maatschap
pelijk werk dat de belangstelling iri'h~ar streven 
levendig gehouden, haar bloei bevorderd en 

medegewerkt worde tot het vormen van kapi
taal ·en tot het verkrijgen van de noodige hulp
middelen. 

II. in geval van mobilisatie: 
a. de algemeene leiding van de vrijwillige 

hulpverleening op zich te nemen op de wijze, 
als in art. 15 aangegeven ; 

b. in werking te brengen en te honden een 
informatiebureau voor zieken en gewonden. 

4. Afgescheiden van de omschrijving van 
het doel der in artikel 2 genoemde vereenigin · 
gen de Commenderij Nederland der Johanni
ter Orde en de Nederlandsche Afdeeling der 
Ridders t·an· Malta in hare statnten,. rust op 
haar de verplicbting: 

I. in vredestijd : 
a. maatregelen te treffen, strekkende om de 

vrijwillige hulpverleening in het algemeen ten 
tijde van oorlog aan haar doel te doen beant
woorden; 

b. de noodige voorbereidingen te treffen, 
om, ten. tijde van oorlog vertrou wd en geoe
fend personeel, geneeskundige inrichtingen en 
doelmatig transport- en verplegingsmaterieel 
bescbikbaar te kunnen stellen; 

c. zich te wijden aan zoodanig maatschappe
lijk werk, dat de.belangstelling in hari.r streven 
levendig gehouden, haar bloei bevorderd en 
medegewerkt worde tot het vormen van kapi
taal en tot bet verkrijgen van de noodige hulp
middelen; 

d. de inlichtibgen te geven die het hoofd
comite van het. N ederlandsche Roode Kruis 
behoeft om de aan deze vereeniging opgelegde 
verplichtingen te kunnen nakomen ; · 

e. mede te werken in tijd van vrede bij de 
in art. 3 onder Ia genoemde maatregelen, strek
ke.nde om de vrijwillige hulpverleening ten 
tijde van oorlog aan ·haar doel te doen beant
,voorden; 

II. in geval van mobilisatie: 
zich te onderwerpen aan de ingevolge art. 3 

onder IIa doo1' h_et N ederlandscbe Roode Kruis 
nit te oefenen· algemeene leicling van de vrij
willige hulpverleening. 

5. De in · artikel 2 genoemde vereeniging 
het N ederlandsche Roode Kruis wordt bestuurd 
doo~ een Hoofdcomite, dat zijn zetel heeft te 
's Gravenhage, en in 1etwelk mede zullen zit
ting bebben een afgevaardigde van do Commen
derij Nederlancl der Johanniter Orde en een 
afgevaardigde·van de N ederlandsche Afdeeling 
der Ridders van Malta. 

6. De leden van het· Hoofdcomite uls·mede 
de Voorzitter,'"'de secretaris en de adjunct
secretaris daar~an worde~ ·door Ons benoemd 
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voor den tijd van vijf jaren; zij zijn herbenoem
baar, 

De afgevaardigden in genoemd comite van 
de J ohanniter- en Malthezer Orde worden door 
Ons op dezelfde wijze benoemd op voordracht 
van het- Convent en het Kapittel dier V <lr
eenigingen. 

7. Het hoofdcomite _benoemt een zijner leden 
tot ondervoorzi tter en een tot penn ingmeester. 

8. De voorzitter en de leden van het hoofd
comite verrichten hunne .·werkzaamheden als 
zoodanig gratis. De secretaris v:an bet .hoofd
comite geniet van· Rijkswege-eene toelage, waar
van het bedrag door Ons wordt vastgesteld. 

Het Rijk voorziet zooveel mogelijk in de loka
len en bureaubehoeften, voor de werkzaamhe
den va!l het hoofdcomile vereischt. 

9. In alle gemeenten van bet Rijk, alsmede 
in de kolonien en bezittingen des Rijks in 
andere werelddeelen, kunnen afdeelingen van 
bet N ederlanclsche Roode Kruis worden opge
richt. 

De qedoelde afdeelingen kunnen geheel of 
gedeeltelijk nit vrouwen bestaan. 

V oor bepaalde gewesten kunnen door Ons 
Commissarissen worden benoemd. 

10. Andere· vereenigingen dan de in art. 2 
genoemde, welke ingevolge art. 1 zijn erkend 
en toegelaten, zijn verplicht binnen een jaar 
na hare erkenning en toelating zich bij de 
vereeniging het N ederlandsche Roode· Kruis 
aan te sluiten. 

Is binnen den gestelden termijn aan deze 
verplichting niet voldaan, dan wordt de erken
ning en. toelating ingetrokken. 

11. De bij art. io bedoelde aansluiting ver
plicht de aangesloten vereeniging tot: 

a. het geven van inlichtingen die bet hoofd
comite behoeft om de aan het N ederlandsche 
Roode Kruis opgelegde verplichtingen te kun
nen nakomen ; 

b. onderwerping in geval van mobilisatie 
aan de ingevolge art. 3 onder Ila, door het 
Nederlandsch~ Roode Kruis nit te oefenen al
gemeene leiding van de vrijwillige hulpver
leening; 

c. medewerking in tijd van vrede bij de 
in art. 3 onder la genoemde maatregelen, strek
kende om de ;vrijwillige hulpverleening· ten 
tijde van oorlog aan haar doel te doen beant-
woorden. . 

Word t aan de · in het voorgaande lid om
sch reven yerplichting niet voldaan, dan kan 
de erkenning en toelating van de aangesloten 
vereeniging ingetrokken worden. 

12. De mede werking in tijd van vrede, be-

doeld in art. 11 onder c, wordt door bet hoofd
comite van het N ederlandsche Roode Kruis· 
geregeld in overleg met de besturen van de 
aangesloten vereenigingen. 

13. De door de erkende en toegelaten ver
eenigingen te verleenen hulp aan zieke en ge
wonde personen, behciorende tot de legers of 
vloten van oorlogvoerende mogendheden ge-. 
schiedt: 

1°. in gevai van een oorlog, waarbii Nederland 
betrokken is, in aansluiting aan de geneeskun
dige diensten der land- en zeemacht; 

2°. in geval van oorlog. waarbij Nederland 
niet betrokken is, nadat daartoe de Koninklijke 
machtiging is gevraagd en verkregen en nadat 
door de Regeering van den oorlogvoerenden 
Staat die hulp is aanvaard. · 

Hulp alleen door toezending van geld of van 
goederen, die ten allen tijde onmiddellijk bier 
te lande in voldoende hoeveelheid kunnen ver
kregen worden, kan zonder die machtiging en 
aanvaarding worden verleend. 

14. De sub 1°. van art. 13 bedoelde aan
sluiting wordt reeds in tijd van vrede zooveel 

· mogelijk door het N ederlandsche Ro~de Kruis 
voorbereid en geregeld. · 

Tot dat doe! wordt het volgende bepaald: 
De Inspecteur van den geneeskundigeh dienst 

der landmacht en de Inspecteur van den ge
neeskundigen dienst der zeemacht zijn, krach
tens bun ambt lid van het hoofdcomite. 

Zij nemen dee! aan zijne beraadslagingen, 
werkzaamheden en besluiten, verstrekken daar
bij de gewenschte inlichtingen over de organi
satie ·en andere aangelegenheden betreffende 
de strijdkrachten te land en te water en" den 
geneeskundigen dienst en treden op als ve~t~~ 
genwoordigers der Regeering bij het voorbe
reiden e'l het nemen van maatregelen ter ver
krijging van de sub 1°. van art. 13 bedo~lde 
aansluiting en wijders in het geval van ver
strekking van hulp, als bedoeld sub 20. van 
art. 13. 

Zij zijn tevens bevoegd om het hoofd~omite 
gelegenheid te geven, zich op de hoogte te 
stellen van het materieel, waarover de mili
taire geneeskundig·e dienst voor de vervulling 
van zijn taak in oorlogstijd kan beschikken. 

Zij ontvangen steeds, op bun verzoek, van 
het hoofdcomite de voor- hen gewenschte in
lichtingen omtrent het personeel, waaro'l)'er het 
Nederlandsche Rooiie Kruis ·en -de daarbi{ aan.
gesloten vereenigingen bernhikken of in tijd 
van oorlog besehikking zullen· ;erkrijgen, als
mede omtrent de hoeveelheid _en den aard van 
het beschikbare materieel, en zijn bevoegd bet 
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materieel van het Nederlandsche Roode kruis 
en de daarbij aangesloteD vereenigingen, zoo 
dikwijls hun dit. noodig v:oorkomt, in oogen
schouw te nemen en de oefeningen van _het 
personeel bij te woaen. · 

In den loop van het eerste kwartaal van elk 
jaar worden door het Hoofdcomite mededee
lingen gedaan aan Onze Ministers van Oorlog 
en Marine betreffende het personeel en het 
materieel, dat het N ederlandsche Roode Kruis 
en de daarbij aangesloten vereenigingen, op het 
·tijdstip der mededeeling, beschikbaar hebben, 
benevens van het personeel, dat zich heeft op• 
gegeven om in tijd ~an oorlog voor het ver
leenen van hulp beschikbaar te zijn. 

15. In geval vap mobilis~tie wordt.aan den 
Staf van den Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht, aan het Hoofdkwartier van het 
Veldleger., aan de Staven der Divisien en zoo 
noodig ook aan de . hoofdkwartieren van de 
linien en stellingen een gedelegeerde van het 
Nederlandsche Roode Kruis toegevoegd. 

De gedelegeerde, toegevoegd aan den Staf 
van den Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, aan het Hoofdkwartiei:, moet lid zijn 
van het Hoofdcomite, draagt den titel van 
Hoofdcommissaris van het Nederlandsche 
Roode Kruis en heeft onder toezicht van den 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, .de 
algemeene leiding van de vrijwillige zieken
verpleging voor- Land- en Zeemacht. 

De gedelegeerd_e, toegevoegd aan het Hoofd
kwartier van het Veldleger,_ moet lid zijn van 
het Hoofdcomite, draagt den titel van Eerste 
-Commissaris van het Nederlandsche Roode 
Kruis. bij het Veldleger en heeft, onder den 
-CheE van den Geneeskundigen Die·nst bij het 
Veldleger, de algemeene leiding van de vrij
willige ziekenverpleging daarbij. 

De overige gedelegeerden · dragen den titel 
van Commissaris van het NederlandscheRoode 
Kruis bij ..... (b.v. de lste Divisie, of: in d~ 
Stelling van Amsterdam, enz.). Zij worden bij 
voorkeur gekozen uit de leden van het Hoofd
.pomite, uit de leden der .J ohanniter- en Mal
thezer Orde, of uit bet bestuur eener plaatse
lijke ·afdeeling van het Nederlandsche Roode 
Kruis. -Zij hebben onder den Chef van den 

· Geneeskundigen Dienst- van het onderdeel, 
waarbij · zij in functie zijn, de algemeene leiding 
van de vrijwillige ziekenverpleging daarbij. 

De Hoofdcommissaris en de Eerste Commis
saris bij het Veldleger worden steeds in vredes• 
tijd door Ons benoemd. · 

16. Het teeken, ingesteld bij artikel 18 van 
.het ;Tractaat van 6 _Juli .1906 ~ goedgek"eurd 

1918. 

bij de Wet van 25 Mei 1908.(Staatsblad n°: 
152) - bestaande in een rood kruis op een 
witten grond, is ook h~t onderscheidingsteeken 
van het N ederlandsche Roode .Kr.uis. 

Voqrmeld onderscheidingsteeken mag, inge
volge Artt. 23 en 27 van dat Tractaat, zoowel 
in tijd van vrede als in dien van oorlog, wor
den gebruikt door de· leden van .die vereeni
ging, mits niet voor ·handelsdoeleinden; door 
de leden van andere vereenigingen, erkend en 
toegelaten volgens art. 1 van dit besluit, alleen 
dan, wanneer zij gezamenlijk met de eerstge
noemden optreden. 

In oorlogstijd zijn alle leden der erkende en 
toegelaten vereenigingen. die zich verbonden 
hebb_en . om bij eene op vqet van oorlog ge
brachte k,ijgsmacht dienst te doen tot liet 
verzorgen van zieken en gewonden, verplicht, 
zoolang 21ij als zoo_danig. -in functie zijn, het 
ondersc_heidingsteeken, verstrekt en gestempeld 
door den Inspecteur van den Geneeskundigen 
Dienst der Landmacht, te dragen op een witten 
band, vastgehecht ';ian den linkerarm, en moe
ten zij bovendien voorzien zijn van een even
eens door voormelde antoriteit v_erstrekt iden
tfteitsbewijs, indien ~ij 11iet de militaire uni
·form o:I' de veld uniform vim c_le J ohanniter
en Malthezer .Orde, welke _door Ons bij afzon
derlijk besluit wordt vastge_steld, dragen. 
_ Ingevolge_ Art. -3_ der. Wet van 7 Januari · 
1911 (Staatsblad N°. 5) i,<t bedoeld personeel, 
gedurende den tijd: van zijn. dienstverband, 
onderworpe:i;t aan de militaire wetten en regle-
rnenten. . . 

· 17. Het bovenbedoelde roode. kruis op een 
witten gro:i;td wordt van wege het hoofdcomite 
of de be~turen van afdeelingen der vereeniging 
het Nederlandsche Roode Kruis als 'merk van 
herkomst, op de ten dienste der. gewondei; 
van hen uitgaande goederen of op de verpak
king daar.van geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, 
waarvan afschrift zal worden · gezonden aan 
Onze Ministers van_ Buitenlandsche Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken, van-Justitie, van Kolo
nien en rnn Landbouw, Nijverheid en Handel, 
aan den_ Raad_ van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer, en dat in. het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

Oberursel, den 19den ·Maart 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJN. 

De Minister van Marine a. i., 
_(get.) •c·,: -,,·.; H, COLIJN. 

(Uitgeg, 10 Aprill9l3.) 

15 



· 1913 20-25 MAART, 226 

20 ]Jfoart 1913. M:rssrvE van den :Minister van 
Binnenlandscbe Zaken aan de Commissa-. 
rissen der Koningin in de provincien be
treffende bet berekenen van vacaties. 

Het is eenige malen voorgekomen, dat per
sonen lid waren van meer dan eene examen
commissie, die terzelfdertijd vergadereu. Daar
door beeft het geval zich voorgedaan, dat voor 
denzelfden ·exanien:dag meer dan eene vacatie 
werd in rekenirig gebracht. 

In beginsel moet ik bezwaar maken dergelijke 
declaratien goed te keuren. Het komt mij 
echter voor, dat het beter ware dergelijke 
quaesties te voorkomen, dan later op vermin
dering der declaratien te moeten aandringen. 

Daarom beb ik besloten als regel te stellen, 
dat aan leden van examen-commissien de ver
plichting wordt oogelegd geene zitting te nemen 
in andere commissien, die terze!fdertijd ver
gaderen. Van dien regel zal alleen dan door 
niij ·warden afgeweken, wanneer mocht blijken, 
dat zonder bezwaar vrijstelling kan warden 
verleend. Docb ook in dat geval, zal niet 
dubbel gedeclareerd mogen warden. 

In verband hiermede wensch ik als 2den 
regel te stellen, dat voor bet vervullen der werk
zaambeden in de ochtend- en· middaguren, 
slechts eene vacatie mag warden in rekening 
gebracbt en wel bet hoogste bedrag. 

:i\'fochten er in de avonduren ook werkzaam
heden warden verricht, dan kan slechts de 
belft van· bet vacatiegeld, dat voor die com
missie is vastgesteld. warden gedeclareerd. 

Ik beb de eer U te verzoeken bet boven
staande steeds tijdig mede te deelen aan hem 

· of haar, die door U benoirnd wordt tot lid 
eener Commissie, aan wie wordt opgedragen 
bet afnemen der eind-examens voor de hoogere 
burgerscholen met 5-jarigen cursus. 

. (W. v. D. B. A.) 

22 .M aart 1913. llESCHIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
zitting van bet hoofdstembureau in ver
band met de ve·rkiezing van leden van den 
raad der gemeente Schoterland. 

De Minister van BinnenJandsche Zaken ; 
Gehoord Gedeputeerde Staten van Friesland ; 
Gelet op art. 93, 3de lid, en art. 128 der 

Kieswet; 
Heeft goedgevonden : 

10. enz. 
20. 'te bepalen, dat in de drie kiesdistricten 

der gemeente Schoterland voor de verkiezing 
van leden.van den ·raacl dier gemeente·de zitting 
van· bet hoofdstembureau tot bet vaststellen . 

van den uitslag der verkiezing gebouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid 
bedoeld in artikel 92, eerste zinsnede, der 
Kieswet. 

's Gravenhage, 22 :Ofaatt 1913. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Genemal, (get.) J. B. KAN. 

25 jJJaart 1913. ARRES,T van den Hoogen 
Raad. 

Art. 47 van de Verordening op bet rijden_ 
te Utrecht, bet gebruik verbiedende van 
rij"wielen door meer personen dan waarvoor 
_zij be~temd zijn, en dus niet de inricbting 
. maar eene bepaalde wijze van gebruik-
making betreffende, geeft eene regeling 
omtrent een punt, waaromtrent noch in de 
:i\'Iotor- en Rijwielwet, nocb in bet Motor
en Rijwielreglement eene bepaling is te 
vinden en strijd dus niet met art. 7 der 
genoemde wet. 

De vraag, of die bepaling treedt in het
geen van algemeen rijksbelang is, is aan 
bet. oordeel der rechterlijke macht ont
trokken. 

H. P. A. P., 17 jaar, geboren en wonende te 
Utrecht, is requirant van cassatie tegen ~en 
vonnis der Arrond.-Rechtbank te Utrecht, van 
16 Dec. 1912, waarbij in hooger beroep met 
verbetering der gronden, is•bevestigd een vonnis 
van den Kant-onrechter te Utrecht van 1 Nov. 
1912, bij hetwelk de requirant was schuldig 
verklaard aan : te Utrecht als bestuurder van 
een rijwiel daarop een of meer personen ver
voeren boven het aautal, waarvoor het bestemd 
is, b_egaan door een minderj;rige, die tijdens 
de uitspraak van het eind vonnis in eersten 
aanleg den leeftijd van 16 jaa.r wel, doch dien 
van 18 jaar nog niet heeft bereikl, en met toe
passing der artt. 4 7 en· 59 der Verordening op 
bet rijden te Utrecht, 23 en 39 septies Strafr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van / 1, bij 
niet tijdige betaling·te vervangen door plaatsing 
in eenc tuchtschool voor den tijd van een week. 

Nadat was gehoord bet verslag van den 
raadsheer FENTENER VAN VLISSINGEN, en bet 
beroep namens den requirant was toegelicht 
door Mr. E. W. H. DuYZINGS, advocaat te 
Utrecht, beeft de adv.-gen. ORT de volgende 
conclusie genomen : 

Edele H oog Achtbare Heeren I 

Art. 47 aanbef en sub 2 der verordening 
houdende voorschriften op bet rijden, vast-
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gesteld bij Raadsbesluit der gemeente Utrecht 
op 2 Juni 1906 verbiedt den bestuurder van 
een motorrijtuig op twee wielen of van een rij
wiel daarop een of meer personen te vervoeren 
boven het aantal waarvoor het bestemd is, en 
de thans requirant, bij vonnis van den Kanton
rechter te Utrecht wegens overtreding van dit 
verbod, krachtens ar1. 59, waarbij de straf tegen 
deze overtreding wordt bedreigd, veroordeeld 
tot een geldboete, welk vonnis in hooger beroep 
door de Arrond.-Rechtbank te Utrecht, met 
verbetering der gronden, werd bevestigd, stelt 
als middel van cassatie : ,,Schending althans 
verkeerde toepassing van art. 7 der Motor- en 
Rijwielwet, doordat de Rechter a quo ten. 
onrechte heeft aangenomen, dat art. 47 der 
Verordening op het rijden der gemeente Utrecht 
verbindend moet worden geacht, terwijl toch 
een voorschrift als dat van art. 47 niet tot de 
bevoegdheid van het gemeentebestuur behoort, 
immers niet .ter vaststelling overgelaten aan het 
gemeentebestuur door art. 7 der Motor- en 
Rijwielwet." 

Weliswaar ~ zoo werd bij pleidooi het middel 
toegelicht -, Iaat art. 7 der Motor- en Rijwiel
wet o. a. aan de gemeente,besturen over· voor
schriften te geven ter regeling van het verkeer 
op de wegen in verband met het gebruik van 
motorrijtuigen en rijwielen, voor zoover be
treft punten niet yoorzien in de wet of den 
bij art. 2 bedoelden Algemeenen Maatregel van 
Bestuur, doch die voorschriften mogen slechts 
betreffen locale belangen en toestanden die de 
Rijkswetgever niet kan voorzien. Art. 47 
2°. der Verordening betreft echter de inrichting 
van het voertuig, d. i. e.en onderwerp door den 
Rijkswetgever aan zich getrokken blijkens 
art. 2 der wet en paragraaf 2 van den Alge
meenen Maatregel (het Motor- en Rijwiel
reglement ). Met dit onderwerp hebben de 
gemeentebesturen zich niet in te laten tenzij 
hun het recht daartoe uitdrukkelijk mocht 
zijn toegekend. 

Het verweer vond reeds afdoende wederleg
ging in het bestreden vonnis. De Rechtbank, 
vooropstellende dat de Besturen der gemeenten 
krachtens art. 7 der Motor- en Rijwielwet 
bevoegd zijn verordeningen vast te stellen ·tot 
voornoemde regeling, voor zooveel betreft 
punten waaromtrent in die wet of den in art. 2 
bedoelden Algemeenen maatregel van Bestuur 
niet is voorzien, overwoog dat het hier betreft 
eene bepaling eener gemeenteverordening tot 
stand gekomen na de tot standkoming van wet 
en Algemeenen maatreg!)l, terwijl de een noch 
de andere het punt regelen van het vervoeren 

op een rijwiel van meer personen dan het _aantaJ 
waarvoor het is bestemd, zoodat de ·bevoegd
heid van den gemeenteraad tot het vaststellen 
eener verordening ter regeling van dit punt, 
ujt art. 7 der wet voortvloeit. 

Ik houd deze beslissing voor juist en ik voeg 
er alleen dit aan toe : 

Art. 47 2°. der Utrechtsche Verordening is 
ni'.et in strijd met de artt. 2 of 7 der Motor- en 
Rijwielwet. Want hetgeen in ·het ·eerstge-. 
genoemd artikel wordt verboden, wordt noch 
in art. 2, noch in art. 7 der wet uitdrukkelijk 
toegelaten. En evenmin is · dit art. 4 7. in 
strijd. met eenige bepaling van het Motor- en 
Rijwielreglement, meer in het bijzonder niet 
met de bij de toelichting van het 'middel aan
gehaalde bepalingen in-paragraaf 2 van dat re
glement, - daargelaten nog dat de · in die 
paragraaf voorkomende bepalingen uitsluitend 
betrekking hebben op motorrijtuigen, zijnde 
toch de bepalingen betreffende rijwielen waar
van in deze voorziening alleen de rede is en 
waarop de verbodsbepaling van art. 47 der 
Verordening mede betrekking heeft, opgenomen 
in paragraaf 3. 

De Verordening gaf dus eene regeling op dit 
stuk betreffende een punt niet voorzien in de 
wet of den Algemeenen maatregel van Be
stuur. 

En daardoor staat de ~erbindende kracht van 
art. 47 vast. 

vVant de vraag of de gemeenteverordening 
tot stand gekomen na de inwerkingtreding der 
Motor- en Rijwielwet, heeft geregeld andere 
dan locale belangen en is getreden in hetgeen 
van algemeen rijksbelang iaoet worden ·geacht, 
kan voor den rechtei· niet worden gesteld ten 
betooge van de niet-verbindbaarheid eener 
plaatselijke v~rordening, vermits zij naar art. 
150 alinea 2 der Gemeentewet, bij twijfel ver
bindt totdat art. 153 dier wet is toegepast, 
d. i. totdat het administratief gezag te dien 
aanzien zich heeft uitgesproken. 

Ik acht daarom het middel ongegrond en 
concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het eenig middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld 1,iij pleidooi : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 7 der Motor- en Rijwielwet ; 
Overwegende dat bij het bevestigde vonnis 

overeenkomstig het den requirant bij inleidende 
dagvaarding te laste gelegde, als wettig en 
overtuigend bewezen is aangenomen met zijne 
schuld daaraan: dat hij op 2 Oct. 1912 des 

15* 
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namiddags ten 7¼ ure met een door hem.be
stuurd rijwiel, hetwelk voor een persoon be
stemd was, heeft gereden op den openbaren 
weg, Zadelstraat, te Utrecht; en op dat rijwiel 
nog een persoon heeft vervoerd ; 

dat dit foit werd gequalificeerd en requirant 
te dier zake veroordeeld, gelijk hiervoor is 
vermeld; 

0. dat het middel van cassatie blijkens de 
toelichtiO:g hierop berust, dat het toegepaste 
art. 47 der Verordening op bet rijden te Utrecht 
verbindende kracht zoude missen ; 

dat immers art. 7 der Motor- en Rijwielwet 
den Gemeentebesturen slechts eeii beperkte 
bevoegdheid_verleent krachtens welke zij alleen 
met bet oog op locale toestanden en locale be
langen voor~chriften betreffende motorrijtuigen 
en rjjwielen mogen geven en zich daarbij nog 
hebben te onthouden van iedere regeling, om
trent punten, waarin reeds door wet of Alg. 
Maatregel van Bestuur is voorzien ; 

dat nu meergemeld art. 47; 2e lid, niet 
plaatselijke belangen der gemeente Utrecht be
hartigt, en het bovendien betreft de inrichting 
van rijwielen, , waaromtrent de Gemeenteraad 
geen regeling mag treffen, omdat de Rijkswet
gever blijkens· art. 2 der Motor- en Rijwielregle
ment dit onderwerp aan zich heeft getrokken ; 

0. dienaangaande : 
dat art. 47 der Verordening, voor zoover bier 

van belang luidt : 
,,Het is den bestuurder van een rijwiel ver

boden: 
. 10 .... : ; ......... . 
' 2°. daarop een of meer personen te vervoeren 
boven het aantal, waarvoor bet bestemd is" ; 

terwijl bij art. 59 op overtreding van dit ver
bod ;traf wordt gesteld ; 

6. dat door den requirant wordt beweerd dat 
de ·Gemeenteraacl van Utrecht door het vast
stellen van deze bepalingen, de hein door art. 7 
der Motor- en Rijwielwet gelaten bevoegdheid 
heeft overschreden, doch ten onrechte; 
· dat immers dit artikel den Gemeentebesturen 
vergunt regelingert te maken omtrent motor
rijtuigen en rijwielen betreffende punten, waarin 
de wet of de krachtens de wet uitgevaardigde 
algemeene maatregel van ·bestuur niet reeds 
heeft voorzien, en de rnngevallen bepaling der 
gemeente Utrecht, welke bet gebruik verbiedt 
van rijwielen door meer personen clan waarvoor 
zij bestemd. zijn en dus niet gelijk de requirant 
beweert, de inrichting der rijwielen, maar een 
bep~alde wijze van gebruikmaking betreft, een 
regeling geeft omtrent een punt, waaromtrent 
noch in de Motor- en Rijwielwet noch in bet 

Motor- en Rijwielreglement eenige bepaling is 
te vinden; 

dat zoodanige bepaling met name niet wordt 
aangetroffen in art. 2 cl er wet of § 2 van bet 
Re~lement waarop door requirant beroep is 
gedaan; 

dat immers art. 2 der wet ·zelf geen enkt>l 
voorschrift geeft omtrent gebruik of inrichting 
van "motorrijtuigen of rijwielen doch alleen de 
punten opsomt in welker regeling de Alg. l\foal
regel zal moeten ,oorzien; 

dat· § 2 van bet Reglement uitsluitend betreft 
motorrijtuigen en hier-dus alle toepasselijkheid 
mist, terwijl, zoo requirant bedoeld mocht bebben 
te verwijzen naar § 3, welke bepalingen geeft 
omtrent rijwielen, ook dat beroep faalt, omdat, 
gelijk reeds werd gezegd, ook in die par~graaf 
geen enkel voorschrift is te vinden dat ook 
maar zijdelings betreft een gebruik van een 
rijwiel, als door dE- verordering-in art. 47 2°., 
wordt verboden ; 

dat dus dit artikel niet strijdt met art. 7 der 
Motor- en Rijwielwet en de vraag, of die bepa
ling tot ste.nd gekomen na de invoering van 
gezegde wet, alleen locale belangen behartigt, 
,:Jan we! treedt in h_etgeen van algemeen rijks
belang is door art. 150 in verband met 153 der 
Gemeentewet aan het oordee1 der Rechterlijke 
Macht is onttrokken ; 

dat bet middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W. V. 'TR.) 

26 Maart 1913. BESLCJIT, hondende :wijziging 
van de ,,Oorlogs_instructie Stel!ingcom
manclanten". S. 114. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine a. i. van 12 Maart 1913, 
Kabinet, Litt. I26, en van 17 Maart 1913, 
Bureau S, n•. 4; 

Gezien het Koninklijk · Besluit van 8 Sep
tember 1909 (Staatsblad n•. 305), houdende 
nadere v(!ststelling van de Instmctie voor 
Stel!ingcommandanten en Commandanten van 
Afzonderlijke Forten voor tijd -van oorlog of 
van oorlo~sgevaar; 

Hebben .goedgevonclen en verstaan, te bepa
len, dat in bijlage II, van genoemd Konink
lijk Besluit onder ,,III. De Stelling van den 
Helder", de navolgende werken vervallen: 

De batterij W\erhoofd. 
De Oostbatterij. 
Het werk bij de Yischmarkt. 
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Het werk Kaaphoofd. 
Het fort Dirks-Admiraal. 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering ·van dit Besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van J ustitie, van Binnenlandsche Zaken, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Oberursel, den :.:!6sten Maart 1913. 

(get.) WI L l:i ELM IN A. 

De Ministe1· van Oorlog, 
(get.) H. O0LIJN. . 

(get.) 
De Mini.9fer van 11Iarine _a. i., 

H. OoLIJN. 

(Uitgeg. 17 April 11!13.) 

26 Maart 1913. BESLUIT, houdende de bekend
making in het Staatsblad van het op -1 No·
vember 1911 te Berlijn, tusschen Di,itschs 
land en Frankrijk gesloten verdrag nopens 
Marokko. .S. 115. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 4 November 1911 te Berlijn 
tusschen Duitschland en Frmikrijk gesloten ver• 
drag nopens Marokko, waarvan een afdruk 
met vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat Wij, krachtens de Ons 
bij de Wet van den llden December 1912 
(Staatsbladn°. 366), voorbehouden bevoegdheid, 
voor Nederland tot dat verdrag zijn toegetre
den met ingang van 15 Maart 1913 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlundsrhe Zaken ·van den 19den Maart 
1913, n°. 6097, Directie van het Protocol en. 
Eerste Afdeeling·; 

Hebben goedgevonden en verstaan: bedoeld 
verdrag en de vertaling daarvan (1) in het Staafs
blad te doen bekend maken. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. · 

Oberursel, den 26sten Maart 1913. 

(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MA.REES VAN SwINDEREN. 

(Uitgeg. 5 April 1913.) 

( 1) Hierna is alleen de vertaling opge
nomen. 

1918 

VERT.A.LING. 

VERDRAG TUSSOHEN DUITSOHLAND 
EN FRANKRIJK NOPENS MAROKKO. 

De Regeering van Zijne Majesteit den Keizer 
van Duitschland en de Regeering der F1·ansche 
Republiek, die, ten gevolge van de ongeregeld
heden welke zich in :i\'larokko hebben voorge
daan en welke de noodzakelijkheid hebbe:iJ. 
aangetoond om aldaar in het algemeen belang 
het in de Akte van Algeciras voorziene werk 
van herstel der rtist en van vooruitgang te 
bevorderen, het noodig geoordeeld hebben de 
Fransch-Duitsche overeenkomst van 9. Febru
ari 19Q9 te vm·duidelijken en aan te vullen, 
hebben besloten te dien einde eene overeen-· 
komst te sluiten. . 

Dientengevolge zijn : 
de heer VON KIDERLEN w .A.ECHTER, Secre

taris van Staat voor de Buitenlandsche Aan
gelegenheden van het Duitsche Rijk, en 

de heer JULES O.A.MBON, buitengewoon en 
gevolmachtigd Ambassadeur der Fransche 
Republiek bij Zijne Majesteit den Keizer van 
Duitschland, 

na elkaar . hunne in goeden en behoorlijken 
vorm bevonden volmachten te hebben mede
gedeeld, omtrent de· navolgende bepalingen 
overeengekomen : 

Art. 1. De Keizerlijk Duitsche Regeering 
verklaart dat zij, in :i\'Iarokko slechts econo
mische belangen nastrevende, niet zal belem
meren het optreden van Frankrijk ten doel 
hebbende der Marokkaansche Regeering hulp 
te verleenen bi.i de invoering van alle admi
nistratieve, recht'erlijke, economische, finan
cieele en militaire hervormingen, welke v.ij 
behoeft voor het goede bestuur van het ~ijk, 
evenals ook voor alle nieuwe reglementen en 
de wijzigingen in de bestaande reglementen, 
welke deze hervormingen met zich medebren
gen. Dienovereenkomstig verleent · zij hare 
goedkeuring aan de maatregelen van reorga-· 
n\satie, contr6le en financieele garantie, welke 
de .Fransche Regeering na overeenkomst met 
de Marokkaansche Regee~ing noodig zal vinden 
te dien einde te nemen, onder het voorbehoud 
dat het optreden van Frankrijk de economische 
gelijkheid tusschen de naties in Marokko 
onaangetast laat. 

Voor het geval dat Frankrijk er toe mocht 
geleid worden zijne contr6le en zijne bescher
ming nauwkeuriger !e bepalen en uit te brei
den, zal de Keizerlijk Duitsche Regeering, volle 
vrijheid van handelen aan Frankrijk toeken-
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nende en onder het voorbehoud dat de han
delsvrijheid waarin door vroegere tractaten is 
voorzien zal gehandhaafd blijven, hiertegen 
geenerlei bezwaar maken. 

Het is verstaan dat de rechten en de wer
king van ·de· Marokkaansche Staatsbank, zoo
als deze door de Akte van Algericas zijn vast
gesteld, onverkort zullen blijven. 

2. In dezen gedachtengang wordt overeen
gekomen dat de Keizerlijke Regeering er geen 
bezwaar tegen zal maken indien Frankrijk na 
overeenkomst met de Marokkaansche Regee
ring overgaat tot de militaire bezettingen van 
het Marokkaansche gebied, welke het noodig 
zal achten voor de handhav:in~ der orde en 
der veiligheid en daden· van politie uitoefent 

· te land en in de Marokkaansche wateren. 
3. De Keizerlijke Regeering verklaart reeds 

nu er geen bezwaar tegen · te zullen maken 
indien Zijne Majesteit de Sultan van Marokko 
de vertegenwoordiging en de bescherming van 
de Marokkaansche onderdanen en belangen in 
den vreemde aan de diplomatieke en consulaire 
agenten van Frankrijk mocht toevertrouwen. 

Indien, anderzijds, Zijne Majesteit de Sultan 
van Marokko aan den vertegenwoordiger van 
Frankrijk bij de Marokkaansche Regeering de 

, zorg toevertrouwde om zijn tusschenpersoon 
bij de vreemde vertegenwoordigers te zijn, zou 
de Duitsche Regeering daartegen geen bezwaar 
maken. 

4. De Fransche Regeering verklaart dat zij, 
het beginsel der handelsvrijheid in Marokko 
vastbesloten toegedaan zijnde, zich ·niet zal 
leenen tot eenige ongelijkheid, evenmin bij de 
vaststelling der douanerechten, belastingen en 
andere heffingen als bij de vaststelling der 
tarieven·voor vervoer per spoorweg, per scheeps
gelegenheid op de rivieren of met eenig ander 
vervoermiddel en in het bijzonder ter zake 
van alle vragen van doorvoer. 

De Fransche Regeering zal zich eveneens 
bij de Marokkaansche Regeering doen gelden 
ten einde elk verschil van behandeling tus
schen de onderdanen der verschillende mogend
heden te beletten ; zij zal zich in het bijzonder 
verzetten tegen elken maatregel, bij voorbeeld 
tegen de uitvaardiging van administratieve 
voorschriften nopens· de gewichten en maten, 
scheepsmeting, ijk enz., welke de koopwaren 
yan eene Mogendheid in een minder gunstigen 
toestand zouden kunnen brengen. 

De Fransche · Regeering verbindt zich vau 
haren invloed op de S_taatsl;>ank gebruik te 
zullen maken opdat deze beurtelings aan de 
leclen van zijn bestuur te Tanger toevertrouwe 

den post van gedelegeerde waarover zij beschikt 
bij de ,,commission des valeurs douanieres" 
en het ,,comite permanent des douanes". 

5. De Fransche Regeering zal er voor waken 
dat in Marokko geenerlei uitvoerrecht worde 
geheven van ijzererts dat uit de Marokkaansche 
havens wordt uitgevoerd. De ijzerertsontgin
ningen zullen ter zake van hare productie of 
van hare arbeidstoestellen aan geenerlei bijzon
dere belasting onderworpen zijn ; zij zullen be
halve de gewone belastingen slechts eene vaste 
pachtsom betalen, berekend per hectare en 
per jaar, en eene pachtsom evenredig aan het 
brute-product der ontginning. Deze pachten, 
die zullen worden vastgesteld overeenkomstig 
de artikelen 35 en 49 van het ontwerp-mijn
reglement ·dat gevoegd was bij het protocol 
der Conferentie van Parijs van 7 Juni 1910, 
zullen gelijkelijk door alle mijnondernemingen 
worden betaald. 

De Fransche Regeering zal er voor waken, 
dat de mijnrechten regelmatig worden gehe
ven zonder dat geheele of gedeeltelijke kwijt
schelding van deze rechten aan bijzondere 
personen onder welk voorwendsel ook kunne 
worden toegestaan. 

6. De Regeering der Fransche Republiek 
verbindt zich er voor te waken, dat de werk
zaamheden en leveringen noodig voor den even
tueelen aanleg van wegen, spoorwegen, havens, 
telegraafverbindingen enz. door de Marok
kaansche Regeering langs den weg van aan
besteding worden toegewezen. 

Zij verbindt zich eveneens er voor te waken, 
dat de voorwaarden der aanbestedingen, in het 
bijzonder wat betreft de leveringen van mate
rieel en de termijnen voor inschrijving, de 
onderdanen van geene Mogendheid in een min
der gunstigen toestand brengen. 

De exploitatie van de bovengenoemde groote 
ondernemingen zal aan den Marokkaanschen 
Staat voorbehouden blijven of door dezen v~ij
willig aan derden worden overgedaan, die 
ermede belast zullen kunnen worden de te 
dezer zake noodige gelden te verschaffen. De 
Fransche Regeering zal er voor waken, dat bij 
de exploitatie der spoorwegen en andere mid
delen van vervoer evenals bij toepassing der 
reglementen om deze te verzekeren geenerlei 
verschil van bebandeling worde gemaakt tus
schen de onderdanen der,verschillende l\fogend
heden, die van deze vArkeersmiddelen gebruik 
mochten maken. 

De Regeering der Republiek zal van haren 
invloed op de Staats bank gebruik rnaken: op
da t deze beurtelings aan de led en van haar 
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bestuur te Tanger zal toevertrouwen den post 
van afgevaardigde bij de ,,commission gene
rale des adjudications et marches", waarover 
zij beschikt. Eveneens zal de l<'ransche Regee, 
ring zich bij de Marokkaanschc Regeering 
doen gelden opdat deze, gedurende het tijdvak 
waarin artikel 66 der Akte van Algeciras van 
kracht zal blijven, aan een onderdaan van eene 
<ler in Marokko vertegenwoordigde Mogend
heden een der drie posten . van sjerifijnsch 
afgevaardigde in het ,,comite special des tra
vaux pu blics" toevertrouwe. 

7. De Fransche Regeering zal zich bij de 
Marokkaansche Regeering doen gelden opdat 
<le eigenaars van mijnen en van andere indu
strieele of landbouwondernemingen, zonder 
-0nderscheid van hunne nationaliteit en over
Benkomstig de reglementen die op het voet
spoor der Fransche wetgeving te dezer zake 
zullen worden uitgevaardigd, gemachtigd kun
nen worden om spoorwegen voor de exploi
tatie aan te leggen, bestemd om hunne pro• 
ductiecentra te verbinden met de lijnen van 
algerneen belang of met de havens. · 

8. Ieder jaar zal een verslag nopens de 
Bxploitatie der spoorwegen in Marokko worden 
uitgegevlln dat zal worden ingericht in den
zelfden vorm en onder dezelfde voorwaarden 
als de verslagen, die aan de vergaderingen van 
aandeelhouders der Fransche spoorwegmaat
schappijen worden aangeboden. 

De Regeering der Republiek zal een der 
administrateurs van de Staatsbank met het 
opmaken van dat verslag belasten, dat met de 
gegevens die er aan ten grondslag liggen zal 
worden medegedeeld aan de censors, vervol
gens openbaar gemaakt, zoo noodig met de 
-0pmerkingen die deze laatsten op grond van 
hunne eigene inlichtingen meenen er aan te 
moeten toevoegen. 

9. Ten einde zooveel mogelijk diplomatieke 
reclamaties te vermijden, zal de J<'ransche Re
geering zich bij de Marokkaansche Regeering 
doen gelden opdat deze aan een voor iedere 
zaak door den Franschen Consul in overleg 
met dien van de betrokken Mogendheid, of, 
bij gebreke van dien, door de Regeeringen van 
deze Consuls ad hoe aangewezer, scheidsrechter 
de klachten onderwerpe, welke door vreemde 
-0nderdanen tegen de Marokkaansche overheden. 
of tegen de als Marokkaansche overheden 'op
tredende agenten worden ingebracht en welke 
niet door tusschenkomst van den Franschen 
Cons,ul en den Consul der betrokken Regee
ring konden geregeld worden. 

Deze wijze van handelen zal van kracht 

blijven tot aan de invoering van een stelsel 
van rechtspraak gebaseerd op de algemeene 
regelen van wetg.iving der betrokken Mogend
heden en bestemd om, na met hen gehouden 
overleg, de consulaire rechtbanken te ver
vangen. 

10. De Fransche Regeering zal _ er voor 
waken dat de vreemde onderdanen jn het ge
not blijven van het recht van visscb,erij in de 
l\'Iarokka:msche wateren en havens. 

11. De . .Fransche Regeering zal zich bij de 
l\'larokkaansche Regeering doen gelden opdat 
deze naar gelang der behoefte van den vreem
den handel daarvoor nieuwe havens opene. 

12. Ter voldoening aan een verzoek der 
Marc,kkaansche Regeering verbinden de beide_ 
Regeeringen zich om, in overeensteniming met -
de andere Mogendheden en op de basis der 
Conventie van Madrid de_ lijsten en den rechts
toestand van vreemde beschermelingen en 
moghalaten in Marokko te herzien, waarover 
de artikelen 8 en 16 van clie Conventie han
delen. 

Zij komen eveneens overeen om bij de oncler
teekenencle J\fogendheden elke wijziging cler 
Conventie van Madrid uit te lokken, welke, 
te zijner tijd, de wijziging van het stelsel van 
besehermelingen en moghalaten mocht mede
brengen. 

13. Alie bepalingen van eene overeenkomst, 
van eene conventie, van een tractaat of een 
reglement, die met de tegenwoordige in tegen 
spraak mochten zijn, zijn en blijven vervallen. 

14. Deze overeenkomst zal worden mede
gedeeld aan de andere Mogendheden, die onder
teekenaren zijn van de Alde van Algeciras, 
bij welke de beide Regeeringen zich verbin
den elkaar wederkeerig te steunen om de 
toetreding van deze Mogendheden te ver
krijgen. 

15. Deze overeenkomst zal worden bekrach
tigd en de akten van bekrachtiging zullen 
zoo spoedig mogelijk te Parijs warden uitge
wisseld. 

Gedaan in dubbel te Berlijn, den 4den No-. 
vember 1911. 

(L. 8.) (get.) KIDERLEN. 

JULE~ CA1IBON. 

28 Maart 1913. BEsLurr, tot wijziging van 
artikel 6 van het Koninklijk besluit van 
21 Maart 1907, houd,inde bijzondere voor, 
waarclen van benoembaarheid tot- en uit
zending uit Nederland van personeel voor 
betrekkingen bij de rechterlijke macht in 
Nederlandschsindiif. S. 116. 
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, WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kol_onien van 20 Februari 1913, Afdeeling D, 
n•. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Maart 11Jl3, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Kolonien van 20 Maart 1913, Afdee
ling D, n°. 23; 

Hebben goedgevonden en -verstaan: 
Art. 1. In artikel 5 van Ons besluit van 

21 Maart 1907, n°., 19 (Nederlandsch Sta'atslJlad 
n°. -75, Indisch Staatsblad n•. 264) worden ·de 
woorden : ,,en van den dag van aankomst te 
Batavia af" vervangen door : ,,en van den dag 
van inscheping naar Nederlandsch-Indie af". 

2. De wijziging, bedoeld in het voorgaand 
artikel, is van toepassing ten aanzien van hen, 
die na l October 1912 doo·r Onzen Minister 
van Kolonien ter beschikking van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indi~ zijn ge
steld om daar te lande in rechterlijke betrek
kingen te worden geplaatst. 

Onze Minister van Kolonien is belasi met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-_ 
blad zal worden geplaatsi en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Oberursel, den 28sten Maart 1913. 

(qet.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Kolonien, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 15 April 1918.) 

29 111aart 1913. MrssrvE van den Minister van 
Binilenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der pro,inrien betreffende 
zegelrecht van sollicitatiestukken. 

Ten vei;volge op de circulaire · van mijn 
ambtsvoorganger van 7 December 1880, 1a S, 

· afdeeling 0., gericht tot de Commissarissen des 
Konings, heb ik de eer ter kennis· van Uw 
College te brengen, dat de Minister van Finan
ciiin mij als zijne meening heeft meegedeeld, dat 
de verklaring, dat men zich als sollicitant naar 
eene vacante betrekkin:g aanmeldt, te be
schouwen is als een verzoek, om tot die betrek
king benoemd te worden, zoodat deze op zegel 
behoort te worden gesteld, doch dat dit niet 
het geval is met eene schriftelijke mededeeling, 
dat men zich voor eene betrekking beschikbaar 
stelt, aangezien deze niet als sollicitatie kan 
worden beschouwd. 

Ik kan mij met deze opvattingen vereenigen, 
en heh daarom de aandacht der districts
schoolopzieners erop gevestigd, dat degene, die 
laatstbedoelde medeodeeling doet, ·niet als 
sollicitant op de in art. 2 van het Koninklijk 
besluit van 17 December 1890 (Staatsblad 
n°. 184), bedoelde lijst kan worden geplaatst. 

Ik heh de eer Uw College te verzoeken van 
het bovenstaande mededeeling te doen aan de 
besturen der gemeenten in Uwe provincie, opdat 
daarmede rekening zal worden gehouden b~j de 
voorbereiding der benoeming van personeel aan 
de openbare lagere scholen. 1 

De 1vl inister van -Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

31 JJf aart 1913. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
26sten October 1906 (Staatsblad n•. 273), 
houdende bepalingen omtrent de Com
missien van deskundigen voor de Rijn
vaart en omtrent de Rijnschippers- en 
scheepspatenten. S. 117. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Bui
tenlandsche Zaken van 29 Januari 1913; n°. 
568, afdeeling Nijverheid, en van 3 Februari 
1913, n•. 2432, Tweede Afdeeling; 

Den ·Raad van State gehoord, advies van 
4 Maart 1913, no. 15; 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers van 20 Maart 1913, n•. 
1897, afdeeling Nijverheid, en van 26 Maart 
1913, n°. 6397, Tweede Afdeeling; 

Gezien de artikelen 22 en 23 der herziehe 
Rijnvaartakte van 17 October 1868, alsmede 
het bepaalde onder 5 en 6 van bet bij die 
akte behoorende slotprotocol, voor zooveel 
nooclig goedgekeurd bij de wet van 4 .April 
1869 (Staatsblad n°. 37); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 April 1913 te bepalen, 

dat het Koninklijk besluit· van den 26sten 
October 1906 (Staatsbiad n°. 273), · laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 6den 
Febi;uari 1913 (Staatsblad n°. 50), zal worden 
gewijzigd als volgt : · 

Eenig artikel. 

in de eerste alinea van artikel 23 van ge
noemd besluit, tweeden regel van boven, achter 
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het woord ,,hiervoor" worden gevoegd de 
woorden: 

,,door een N ederlandech Rijkscertificaat van 
deugdelijkh,eid of" en wordt in verbiind hier
mede in den vijfden regel van bedoelde alinea 
het woord: ,,dit" vervangen door het woord: 
,,het". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en ge
lijktijdig in de Nede1·landsche' Staatscourant ge
plaatst en aan den Raad van State in afschrift 
medegedeeld zal worden. 

Oberursel, den 3lsten · Maart 1913. 

(get.) W IL HE L MIN A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. s. TALMA. 

De J)finister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MA.REES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. 10 April 1913.) 

2 April 1913. BESLUIT, tot nadere w1Jz1gmg 
en aanvulling van het Algemeen Regle
ment Vervoer 1901. S. 118. 

WIJ WILHELMIN:A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Februari 1913, La. G., af- · 
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1875 (Staalsblad n°. 67), laatstelijk g~wijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maart 1913, n°. 14) ; 

Gelet op 'het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Maart 1913, n°. 219, 
afdeeling Spdorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Vervoer, vastge

steld bij Ons besluit van 4 Januari 1901 (Staats
blad n°. 20), laatstelijk aangevuld bij Ons be
sluit van 14 Maart 1913 (Staatsblad n°. 84), met 
geldigheid van 1 Juli 1913 te wijzigen en aan 
te vullen als volgt : ' 

I. Artikel 33, achtste lid, te lezen als volgt: 
8. De aangifte van eene hoogere waarde 

heeft slechts dan verbindende kracht, wanneer 
zij door den beambte op het station van af
zending op het ontvangbewijs, of, w~nneer het 
vervoer met een vrachtbrief geschiedt, door 
den afzender op den vrachtbrief, te daartoe 
bestemder plaatse, met letters is vermeld. 

II. Artikel 34, zesde lid, te lezen als volgt: 
6. De aangifte van een hooger geldelijk be--

Jang bij de tijdige levering' dan de uit de be
palingen van hoofdstuk IV voortvloeieride · 
vergoeding is slechts dan van verbindende 
kracht, wanneer zij door den ·beambte op het 
station van afzending op het bewijs van qnt
vangst, of wanneer het vervoer met een vracht
brief geschiedt, doo~ den afzender op den 
vrachtbrief, te daartoe bestemder plaatse in 
letters is vermeld. 

III. Artikel · 43, tweeden zin van het eerste 
lid; te lezen als volgt: 

Bij uitzondering kunnen zulke goederen ten 
vervoer worden aangenomen, wanneer de af
zender door eene onderteekende verklaring, 
naar welke op den vracbtbrief of op de adres
kaart moet worden verwezen, erkent, dat de' 
goederen niet of niet·voldoende zijn ingepakt; 
in deze verklaring moeten de verscbillende 
·colli gespecificeerd en omschreven worden. 

IV. Artikel 43, derde lid, te lezen als volgt : 
3. De omschrijving van· den uitwendigen 

toestand der afzonderlijke ,colli moet zorgvul
dig en duidelijk opgemaakt zijn -en met de '' 
daaromtrent in den vrachtbrief voorkomende · 
opgaven nauwkeurig overeenstem1nen. De be-· 
stuurders van den spoorwegdienst mogen ook 
vorderen, dat ijl - en v.rachtstukgoederen door 
den afzender op voldoende wijze voorzien wor
den van den naam van het station van be
stemming en van duidelijke afzonderlijke mer
ken of nummers, die op denvrachtbrief moeten 
vermeld worden, in zooverre de aard dier goe
deren zulks zonder groot bezwaar toelaat. Bij 

· bestelgoederen moet op elk collo een duidelijk 
adres zijn aangebracht, aangevende den naam 
en de woonplaats van den geadresseerde. 

V. Artikel 45 te wijzigen en opnieuw vast 
te stellen als volgt : 

§ 1. 1. Elke bestelgoedzending moet ver
gezeld zijn van eene door den afzender behoor
lijk ingevulde gedrukte adreskaa1-t, overeen
komstig het door den Minister van Waterstaat 
vastgestelde modeL 

2. De formulieren voor de adreskaarten · 
zijn verkrijgbaar _ aan alle voor · het bestelgoe
derenvervoer opengestelde -stations tegen den 
in de tarieven vastgestelden prijs. 

§ 2. Waar in eenig artikel van dit hoofd
stuk het woord ,,vrachtbrief" wordt gebezigd, 
moet daaronder, voor wat het vervoer als be
stelgoed betreft, de in de vorige paragraaf be· 
doelde adreskaart worden verstaan, tenzij voor 
het vervoer van bestelgoederen afwijkende 
voorschriften bestaan of de in aanmerking 
komende bepalingen uit haren aard op bestel
goederen geene betrekking kunnen hebben. 
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§ 3. A. Het is · verboden ten vervoer als 
bestelgoed aan te bieden, te laten aanbieden 
of te vervoeren : 

buskruit, munitien en erns.tvunrwerken, als 
genoemd in de bijlage A van dit reglement, 
alsmede de in bijlage B van dit reglement ge'. 
noemde voorwaardelijk ten vervoer toegelaten 
goederen, voorzoover deze Jaatste niet door het 
hieronder sub B bepaalde uitdrukkelijk.tot het 
vervoer als bestelgoed worden toegelaten. 

B. Tot het vervoer als bestelgoed zijn toe
gelaten de goederen, genoemd · in de bijlage B 
van dit reglement sub XXVII (gist), L VI 
(wijn en likeuren in flesschen, sigaren, eet- en 
vleeschwaren), L VII (ledig teruggaande zak
ken) en LVIII (schilderijen, beelden en a!le 
voorwerpen van kunst), een en ander voorzoover 
de in die nnmmers gegeven voorschriften in 
acht warden genomen. 

§ 4. Hij, die goederen, welke volgens § 3 
van dit artikel van het vervoer als bestelgoed 
zijn uitgesloten, ten jl'ervoer als bestelgoed aan
biedt of laat aanbieden, is verantwoordelijk 
voor de schade, die door het vervoer van ,die 
·goederen 1J10cht zijn ontstaan, onverminderd 
de straf op overtreding van dit reglement bij 
de wet gesteld. 

VI. Artikel 46 aan te vullen en te wijzigen 
als volgt: 
- a. Een nieuw tweede lid in te lasschen, lui-

dende: 
- 2.- Geld en geldswaarden worden nitsluitend 

als bestelgoed vervoerd. Op de daartoe aan
gegeven plaatsen van de adreskaart moet de 
aangegeven waarde in schrijfletters zijn ver
meld en in lak dezelfde stempel zijn afgedrukt 
als die, waarmede de colli ziji:l verzegeld. 
Heeft de verzegeling niet met lak · maar met . 
een looden zegel plaats, dan moet dit zegel op 
de adreskaart worden- omschreven. 
- b. Het tweede lid wordt derde lid. 

c. Een nieuw vierde, vijfde en-zesde lid toe 
te voegen, luidende: 

4. De bestuurdets van den spoorwegdienst 
zijn voor geene hoogere som verantwoordelijk,
dan die bij de verzending aangegeven. Zij 
kunnen v66r de aanneming ten vervoer het 
bewijs vorderen, dat de aangeboden colli inder
daad de aangegeven waarde bevatten. 

5. De zendingen geld of geldswaarden wor
den in tegenwoordigheid van den afzender of 
diens gemachtigde nauwkeurig gewogen. Het 
bevonden gewicht wordt in tegenwoordigheid 
van den afzender of diens gemachtigde op de 
adreskaart ingevuld. 

6. Bij het ten vervoer aannemen van geld 

en geldswaarden wordt aan den afzender kos
teloos een bewijs van ontvangst afgegeven, 
voorzien van den stempel van het station van 
vertrek en bevattende de aangegeven waarde 
en het gewicht in schrijfletters ; het wordt 
onderteekend· door den beambte van den spoor
wegdienst, die de verzending heeft aangenomen. 

VII. Artikel 47. 
De tiende, elfde en twaalfde leden vervallen. 
VIII. Artikel 49 te wijzigen als volgt : 
a. § I te lezen als volgt: 
§ 1. Behalve bestelgooderen (zie artikel 45, 

§ 1) moet elke zending vergezeld zijn van den 
voorgeschreven gedrukten, door den spoorweg
dieast gestempelden vrachtbrief. 

b. De tweede en derde volzin sub § 2, A 1, 
te doen vervallen. 

c. Het bepaalde bij letter E opnieuw vast 
te stellen en te lezen als volgt : 

E. Aan den afzender van bestelgoed wordt 
desverlangd tegen vooruitbetaling van eene in 
de tarieven vastgestelde vergoeding een ont
vangbewijs uitgereikt. Verlangt de afzender 
van goederen, die met vrachtbrief worden ver
zonden, een ontvangbewijs, dan moet hij daar- -
toe twee gelijkluidende exemplaren van den 
vrachtbrief bij zijne goederen overleggen, waar
van het eene met het woord ,,duplicaat" hem 
gestempeld wordt teruggegeven. _Dit duplicaat 
·strekt alleen tot bewijs, dat de goederen aan
genomen zijn, en heeft niet de kracht van den 
vrachtbrief, die de goederen vergezelt. 

d. Het bepaalde sub G 1 te lezen als volgt : 
G. 1. · De formulieren voor de vrachtbrieven 

worden ingericht volgens, een door den Minis
ter van Waterstaat vastgesteld model en zijn 
verkrijgbaar aan alle stations tegen den in de 
tarieven vastgestelden prijs. 

e. Het bepaalde sub G 3 te do'en luiden als volgt: 
3. Op de keerzijde van den vrachtbrief rnag 

de afzender zijn firmanaarn doen drukken. 
. IX. Artikel 50. In het · 4de lid van § 1 

,,bijlage F" te wijzigen in ,,bijlage D". 
X. Artikel 53. Het derde lid te lezen als 

volgt: 
3. Het bedrag der voorsehotten en rernbour

sernenten wordt door den afzender op den 
vrachtbrief of op de adreskaart -. onverrnin
derd het bepaalde in artikel 55, lid 6, onder 
h - op de daarvoor bestemde plaats in letters 
geschreven. Van voorschotten kan eene speci
ficatie geeischt worden. 

XI. Artikel 55. Het zesde lid, sub a, te 
lezen als volgt : 

a. op eene adreskaart behoeven niet rneer 
dan vijf colli te worden toegelaten. 
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XII. Artikel 58 te wijzigen en aan te vul-
len als volgt : · 

a. De· eerste volzin van het derde lid te 
lezen als volgt: 

De best'.lurders van den spoorwegdienst zijn 
verplicht aan den in den vrachtbrief of de 
adreskaart aangewezen geadresseerde, ter plaatse 
van bestemming, zoowel den vrachtbrief of, 
indien geadresseerde dit verlangt, de strook 
der adreskaart, als de goedereri af te leveren, 
na hem in staat gesteld te hebben de goederen 
behoorlijk na te zien. 

b. Het zevende lid te lezen als volgt: 
7. Bij vervoer, dat met vrachtbrief plaats 

vindt, wordt ten bewijze dat de vracht en het 
verder versch uldigde betaald is,-de gequiteerde 
vrachtbrief aan den geadresseerde of zijnen 
gemachtigde uitgereikt. Daarna worden tegen 
afgifte van het bewijs van ontvangst of na 
teekening voor ontvangst in het register van 
ontvangen goederen, waardoor in beide ge
vallen niets meer dan de ontvangst der goe• 
deren wordt geconstateerd, en op vertoon van 
den gequiteerden vrachtbrief, de goederen 
afgeleverd in de goederenlokalen, in de goe
derenloodsen of op het perron, of wel de 
wagens. aan- de losplaatsen ter lossing beschik
baar gesteld. 

c. Een _ nieuw achtste lid toe te voegen, 
luidende: 

8. -Bij vervoer, dat met adreskaart geschiedt, 
vindt de aflevering plaats, nadat de vracht en 
verdere kosten, op de zending rustende, voldaan 
zijn en door den geadresseerde op de achterzijde 
der adreskaart kwijting is gegeven of wel het 
door geadresseerde of diens gemachtigde ge
teekende bewijs van ontvangst is afgegeven. 

d. Een nieuw negende lid toe te voegen 
luidende als volgt: 

9. De aflevering van goederen geschiedt met 
inachtneming der volgende bepalingen: 

A. 1. De goederen moeten, onder voorbe
houd van hetgeen hieronder sub B is bepaald, 
binnen den tijd, welke in bet tarief als vrij 
van liggeld wordt vastgesteld en ·welke niet 
korter _mag zijn dan 24 uren, gednrende 
de daarvoor vastgestelde uren worden weg
gehaald. 

2. Deze termijn begint in het algemeen te 
loopen op het oogenblik van de ontvangst van 
de kennisgeving van aankomst, doch voor 
goederen, W!Jlker aankomst den geadresseerde 
niet is bericht kunnen worden, voor goederen 
.,stati01;1 restante" en voor goederen, waarvan 
de geadresseerden eens en voor altijd schrifte
lijk hebben _ verklaard, dat zij geene kennis-

geving van aankomst verlangen, op dat der 
aankomst van het goed. 

B. De ·termijnen, binnen welke de goederen, 
die door de zorgen van den afzender geladen 
zijn, door den geadresseerde gelost en wegge• 
voerd moeten zijn, worden door de bijzondere 
voorwaarden van vervoer van iederen spoor
wegdienst bepaald en op elk station door aan
plakking in de goederen-bureaux en van tijd 
tot tijd door bekendmaking in een nieuwspapier 
ter algemeene kennis gebracht. 

C. 1. Indien slechts een gedeelte van de in 
denzelfden vrachtbrief aangegeven zending is 
aangekomen en een zoodanig deel op zich zelf 
waarde heeft,• kan de aanneming .van dat ge
deelte· en de betaling van de daarvoor in ver
houding verschuldigde vracht door den ge• · 
adresseerde niet geweigerd worden, onvermiri
derd zijn recht op levering van het overige of 
schadevergoeding, indien hij dit heeft. 

2. De geadresseerde heeft de bevoegdheid de 
goederen bij de aflevering, op het station te 
doen nawegen. 

3. De beambten van den spoorwegdienst 
moeten aan dit verlangen bij stukgoederen 
voldoen; bij wagenladingen slechts clan, wan
neer de op het station voorhanden weeginrich
tingen daartoe vol_doende zijn. Is zulks niet 
het geval, clan staat het den geadresseerde vrij 
deze naweging op de naastbijgelegen plaats, waar 
~ergelijk:e weeginrichtingen besohikbaar zijn, te 
doen verrichten, en we! in tegenwoordigheid van 
eenen door de bestuurders van den spoorweg
dienst daartoe aan te wijzen gemachtigde. 

4. Wijst de nawei:ring geen door de onder
nemers te vergoeden manco- aan, dan moet de 
geadresseerde de door die naweging ontstane 
kosten, of het in het tarief vastgestelde loon, 
benevens de schadeloosstelling voor den aan 
gewezen gemachtigde voldoen. 

5. De onderpemers der spoorwegdiensten 
moeten daarentegen, wanneer· een door hen te 
vergoeden manco wordt bewezen, hetwelk niet 
reeds te voren erkend is, den geadresseerde de 
aan dezen door de naweging veroorzaakte kos
ten vergoeden. 

6. Goederen, die besteld worden, worden 
aan den geadresseerde niet afgeleverd, v66r 
dat deze den vrachtprijs en alle bijkomende 
kosten voldaan en voor de ontvangst der goe
deren in: bet bestelboek of 0p cle achterzijde 
der adreskaart geteekend heeft. 

7. Goederen, welke krachtens de bepaling 
van artikel 50, § 1, 7de lid, niet uit de wagens, 
van het terrein of uit de magazijnen van den 
spoorweg mogen worden weggevoerd, voordat 
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voor invoerrechten of accijnzen zekere formali
teiten zijn vervuld, worden eerst afgeleverd, 
nadat het bewijs, dat aan die formaliteiten is 
voldaan, aan den betrokken beambte van- den 
spoorwegdienst is vertoond. 

XIII. Artikel 59, § 2, eerste lid te lezen als 
volgt: 

§ 2. 1. Wanneer goederen, in denzelfden 
vrachtbrief vermeld, niet alle tegelijkertijd 
worden aangeb'racht of met onvoldoend of on
juist ingevulden vrachtbrief worden aangeboden 
en dientengevolge moeten blijven liggen tot 
ontvangst der ontbrekende goederen of van 
den aangevulden of verbeterden vrachtbrief, 
dan kunnen _de -besiuurders van den spoorweg
dien_st, wanneer het aanbrengen niet binnen 
24 riren ten einde gebracht is en blijkbaar ver
traging plaats heeft, of wanneer binnen dat 
tijdsverloop de vrachtbrief niet is aangevuld 
of verbeterd, na afloop van die 24 uren, totdat 
de in den vrachtbrief omschreven zending ge
heel is aangebracht, of de vrachtbrief is aan
gevuld en verbeierd, voor de reeds aangebrachte 
goederen Jig- of magazijngeld heffen_ 

XIV. Artikel 66, § <l t-e lezen als volgt: 
§ 3. Ten aanzien van goederen, welke, niet

tegenstaande hun aard vordert, dat zij ter bet 
veiligini te!l'en verlies of beschadiging bij he
vervoer behoorlijk zijn ingepakt, doch luidens 
verklaring van den afzender, bedoeld bij artikel 
43, oningepakt of niet voldoende ingepakt zijn 
verzonden, zijn de ondernemers niet vera"nt-

-woordelijk voor de schade, welke ontstaat uit 
het gevaar, verbunden aan het gemis van in
pakking of aan onvoldoende inpakking. -

XV. Artikel 67. Het bepaalde in § I, sub 
B te lezen als volgt : 

B. Bij de berekening der schadevergoeding 
wordt de waarde niet hooger dan 60 centen 
voor elk kilogram bruto aangenomen, voor zoo
ver niet uitdrukkelijk ter daarvoor bestemde 
plaatse van den vrachtbrief of op de adreskaart 
eene hoogere waarde in letters is vermeld. 

XVI. Artikel 69 · te wijzigen als volgt : ' 
10. Het bepaalde in het eerste lid, sub c en 

d te lezen als volgt : 
c. bij bestelgoederen, behoudens het onder 

d bepaalde : -
wanneer de vertraging bedraagt meer dan 

6 uren tot 12 uren, een vierde der vracht; 
meer dan 12 tot 24 uren, een derde der vracht, 
en meer dan 24 uren, de helft cler vracht. 

d. bij bestelgoecleren, vervoerd op den voet 
van het bepaalde in artikel 55, lid 6, het ver
schil tusschen de geheven vracht en de gewone 
bestelgoeclvracht. Is tevens de leveringstijd 

voor gewoon bestelgoed overschreden, dan 
wordt bovendien de hierboven sub c vermelde' 
vergoeding verleend. 

2°. Het vijfde lid te lezen als volgt: 
5. De aangifte van het belang bij tijdige 

aflevering moet, ten einde geldig te zijn, op de 
daarvoor aangewezen plaats op den vrachtbrief 
of de adreskaart geschieden, en het bed rag daar
van door den afzencler in letters vermeld worden: 

XVII. Artikel 70. Het zesde lid te lezen als 
volgt: 

6. Bij spoedbestellingen, als zoodanig op cle 
adreskaart aangecluid, bedraagt de termijn, be
doeld in het vierde lid, 3 uur ; het bepaalde 
in het vijfde lid is ook op spoedbestellingen 
van toepassing, evenwel met dien verstande 
dat, overeenkomstig het op de adreskaart be
paald uitgedrukte verlangen van den afzender, 
het goed ook tot middernacht eii des morgens 
na zes uur aan den geadresseerde wordt bezorgd. 
Voor spoedbestellingen wordt een extraloon 
geheven van 5 -cents per 10 kilogram, met een 
minimum van 15 cents per zending. 

XVIII. De ,.Verklaring" in de bijlage C 
van bovengenoemcl reglement te lezen als 
volgt: 

Het station van den . . 
spoorweg te . . . . . . . heeft heden op 
mijn -
on·s verlangen de volgende goederen ten ver· 

voer per spoorweg naar 
..... van •- aangenomen , 
namelijk: '-' 

erken . . hierbij uitdrukkelijk dat deze goe-

deren oningepakt 
op onvoldoende wijze ingepakt, namelijk 

. . . . . . . . . aangeboden zijn. 

.... , den ........ 19 . 

'-' In te vullen aantal, soort, merken, num
mers, en - zoo mogelijk - gewicht der goe
deren. 

XIX. De bijlagen D en E van bovengenoemd 
reglement vervallen en de bijlage F wordt 
bijlage D. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit; hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van State 
in afschrift medegedeeld zal worden. 

Oberursel, den 2den April 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) , L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 22 April 1913.) 
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4 April 1913. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Sitfard van 11 Maart 1913, 
strekkende tot het verleenen van verlof voor 
den verkoop van·alcoholhoudenden drank, 
anderen dan sterken drank aan HuBERTINA 
BLOKPOEL, aldaar. ~- 119. 

Geschor.st tot l Juli 1913. 

4 April 1913. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent de afgifte van gelei
biljetten ( consentbiljetten) voor versch 
v leesch. S. 120. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 10 Maart 1913, n°. 112, Ac
cijnzen; 

Gezien de wetten betreffende den accijns op 
bet geslacbt en artikel 180 der -Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staafsblad n•. 38)-; 

Gelet op r,et eerste en tweede lid van arti
kel 1 der wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n•. 61), · alsmede op de wet van 7 December 
1896 ({itaatsblad n•, 212); 

Den Raad van State geboord· (advies van 
25 1\'laart 1913, n°. 15); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 M.aart 1913, n•. 111, 
:Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De directems der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen kunnen, ieder voor 
zooveel zijne directie betreft, aan degenen die 
doorgaande eene belangrijke hoeveelheid onaf. 
gehakt versch of door koude verduurzaamd 
versch rund- of kalfsvleesch ter aflevering in 
voorraad hebben·, op hun ·verzoek, tot weder
opzeggens, vergunnen om voor het vervoer 
van zoodanig vleesch naar bet par.d van den 
ontbieder, zelve geleibiljetten (consentbiljetten) 
af te geven, met inachtneming van de volgende 
voorschriften. 

De geleibiljetten worden afgegeven uit door 
belanghebbenden te verstrekken registers, die 
volgens door Onzen Minister van Financien 
te stellen eischen, moeten worden ingericht 
en bijgehouden. 

V66r bet in!!'ebruikstellen moeten de regis
ters, nadat de daarin voorkomende formulieren 
van een voor elk kalenderjaar doorlooµend volg
nummer zijn voorzien, ter waarmerking wor
den R.angeboden aan den ontvanger der-accijn
zen. over de plaats waar de geleibiljetteh wor-· 
d_en afgegeven. 

Ten opzicbte van bet tijdsverloop, dat in 
de geleibiljetten kan worden bepaald voor het 
vervoer naar de· bestemmingsplaats, gedraagt 
de belanghebbende zich naar de voorschriften 
van genoemden ontvanger. 

De registers moeten steeds voorhanden zijn 
in het pand, waaruit de afleveringen plaats 
hebb011, en aan de ambtenaren der 'accijn~en, 
op de eerste aanvraag, _worden vertoond. De 
belanghebbende zorgt, dat de registers onge
schonden blijven. 

Volgeschreven registers en de documenten 
wa.arop de afschrij_ving der verzonden partijen 
vleesch plaats ·had, ~orden bij den ontvange_r 
ingeleverd en door dezen, na verloop van een 
jaar, vernietigd. · · 

De met de geleibiljetten vervoerd wordende 
hoeveelhed1>n vleesch moeten, met vermelding 
van het aantal en de soort der helften en 
vierendeelen, worderi · afgeschreven op, ten 
name van den belanghebbende staande, gel
dige accijnsquitantien, dubbel-paspoorten van 
betaald invoerrecht of geleibiljetten, die op 
den stok der registers van geleibiljetten moeten 
worden omschreven. 

Zoo noodig worden omtrent verlenging van 
den_ duur der geldigheid van genoemde docu
menten voorschriften gegeven door Onzen 
Minister van Financien. 

Bij visitatie moet de belanghebbende aan de 
ambtenaren der accijnzen, op hunne eerste 
aanvraag, vertoonen geldige accijnsquitantien, 
dubbel-paspoorten van betaald iuvoerrecht of 
geleibiljetten, niet alleen voor de hoeveelheden 
vleesch die aanwezig zijn, maar ook voor die 
welke sedert de vorige visitatie, volgens de 
registers van geleibiljetten zijn uitgeslagen. 

De ambtenaren stellen in het register onder 
de laatste inschrijving eene verklaring omtrent 
het tijdstip van de visitatie. 

2. Ingeval vun weigering van eene ge
vraagde of van intrekking eener verleende 
vergunning, als -in dit besluit bedoeld, heeft 
de belanghe_bbende beroep op Onzen Minister 
van Financien. · 

Onze Minister van _Financien is belast ·met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Oberursel, den 4den April 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien, (get.) KoLKllIAN. 

';J° -(Uitgeg. 22 Apdl 1913.) .1 
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7 A_pril 1913. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913 
(Kosten der Nederlandsche deelneming 
aan de tentoonstelling te San Francisco in 
1915). s. 121. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. · 
Ten gevolge van deze aanvulling wordt het 

totaal der IVde afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk, verhoogd met
f 10,000. 

7 April.1913. WET, houdende verhooging van 
cie begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1913 (Kos
ten der Nederlandsche deelneming aan de 
tentoonstelling te San Francisco in 1915). 
s. 122. . 

J April 1913. WET op de Grootboeken der 
Nationale Schuld. S. 123. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1910/1911, n°. 293, 1-3; 
1911/1912, n°. 79, 1; 1912/1913, n°. 41, 1-3. 

Hand. idem 1912/1913, bladz. 26:l9-2636. 
Hand. I• Kamer 1912/1913, bladz. 439, 597-

li02. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is. de bestaande voorschrif
ten op de Grootboeken der Nationale Schuld 
door andere voorschriften te vervangen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,_enz. 

§ 1. Inhoud van de G1·ootboeken. 

Art. 1. De Grootboeken der Nationale 
Schuld bevatten de rekeningen tusschen den 
Staat en zijne schuldeischers, voor de schu]den, 
welker inschrijving in de Grootboeken krach
tens daartoe bij de wet gegeven voorschrift is 
geschied, met vermelding van al hetgeen over
eenkomstig de bepalingen dezer wet · daarbij 
moet worden aangeteekend. 

2. In afzonderlijke Grootboeken wcirden 
ingeschreven of overgeschreven de schulden, 
waarvan de renten op de vervaldagen betaal
baar zijn aan de houders van voor die renten 
afgegeven rentebewijzen aan toonder. · · 

3. 1. De inschrijvingen in een Grootboek 
als bedoeld in artikel 1 kunnen worden over
geschreven in een Grootboek als bedoeld in 
artikel 2 en omgekeera: mits die Grootboeken 
van gelijken rentevoet zijn. 

2. De inschrijvingen in de Grootboeken der 
Nationale Schuld kunnen worden verwisseld 

in schnldbekentenissen aan toonder, terwijl 
wederkeerig voor die schnldbekentenissen in
schrijvingen in de Grootboeken kunnen worden 
verkregen. 

3. Schuldbekentenissen, krachtens deze wet 
uitgegeven, kunnen worden verwisseld in 
schuldbekentenissen van andere bedragen, mits 
het gezamenlijk nominaal bedrag der ingewis
selde en der daarvoor. in de plaats getreden 
schuldbekentenissen gelijk zij. 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden geregeld : 

I. de hoegrootheid der bedragen, waarvoor 
rentebewijzen en schuldbekentenissen_ kunnen 
worden uitgegeven; 

II. de wijzeii en de voorwaarden waarop : 
a. overschrijving, als in het eerste · lid be

doeld, zal geschieden ; 
b. voor de in artikel 2 bedoelde rentebe

wijzen, rentebewijzen van andere bedragen 
kunne·n worden verstrekt ; 

c. schnldbekentenissen aan toonder in in
schrijvingen zullen worden verwisseld en om
gekeerd; 

d. schuldbekenter,,issen, krachtens ~ze wet 
uitgegeven, in schnldbekentenissen van· andere 
bedragen zullen worden verwisseld; 

-e. geboekt zal worden de in schuldbeken
tenissen aan toonder verwisselde Grootboek
schuld en die, welke door den Staat voor 
amortisatie is ingekocht. 

§ 2. Beheer en inricl!ting_ van de Grootboeken. 

4. 1. De Grootboeken der Nationale Schuld 
worden gehouden te Amsterdam. 

2. Een dubbel dier Grootboeken wordt ge
houden bij de Algemeene.Rekenkamer. 

5. 1. Onder het opperbeheer van Onzcn 
Minister van .B'inancien is de zo.rg voor het 
houden van de Grootboeken der Nationale 
Schuld en voor de vervulling van de daarbij 
te verrichten werkzaamheuen opgedragen aan 
eenen directeur. 

2. Waar in deze wet gesproken wordt van 
den directeur, worden daaronder mede verstaan 
de onder den directeur staande ambtenaren, 
voor zoover zij ten opzichte van de verschil
lende verrichtingen bij de Grootboeken door 
Ons zijn aangewezen om den directeur, met 
inachtneming van de · door dezen te geven 
voorschriften, te vertegenwoordigen. 

3. De directeur wordt door Ons benoemd 
en ontslagen. _. 

4. Hij doet zoodanige en zoo tijdige opgaven 
aan de Algemeene Rekenkamer toekomen, als 
deze voor de vervulling van de haar in artikel 
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4, 2de lid, dezer ·wet opgedragen taak noodig 
acbt. 

6. 1. De inschrijvingeri worden e;eboekt op 
de in de Grootboeken ter name van de schuld
eischers geopende rekeningen. 

2. Wanneer de eigenaar van eene inschrij
·;;: ng onbekend is, kan worden volstaan met 
zoodanige aanduiding, dat boven twijfel ge
steld worden de eisehen aan welke hlj, die 
zich als eigenaar wenscht te doen gelden, zal 
te voldoen hebben om door den Staat als zoo
danig erkend te worden. 

7. 1. Geen rekening wordt geopend voor
dat bet hoofd van rekening door den directeur 
is goedgekeurd. 

2. Beboudens het bepaalde in het tweede 
lid van het vorige artikel, vermeldt elk hoofd 
van rekening naam, voornam.en en woonplaats 
van den schuldeischer. 

8. 1. Teder scbuldeiscber kan in ieder 
Grootboek slechts eene rekening te zijnen· name 
hebben. 

2. In bijzondere gevallen kan met toestem
ming van den directeur biervan worden afge
weken, van welke toestemming bij de rekenin
gen zal •worden melding gemaakt. 

3. Indien verscbillende rekeningen ten name 
van denzelfden schuldeischer openstaan, zonder 
dat daarvoor de toestemming van den directeur 
is verkregen, zal deze, indien naar zijn oordeel 
geen termen voor eene afwijk:ng van den' in 
bet eerste lid gestelden regel bestaan, ambts
balve tot vereeniging van de saldo's dier 
rekeningeff overgaan en daarvan onverwijld 
aan den schuldeischer scbriftelijk mededeeling 
doen. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 

. 9. 1. Teder die overeenkomstig de bepa
lingen dezer wet, het recht beeft. eenige ver
ricbting bij de Grootboeken te vorderen, moet, 
indien de directeur zulks noodig acht, het 
bestaan van zijn recht aantoonen door de over
legging van de daartoe noodige bescheiden. 

2. De directeur is bevoegd de overgelegde 
bescheiden onder zijne berusting te houden, 
behoudens het recbt van den belangbebbende 
om,' na inlevering·van een authentiek-afschrift 
of nadat op zijne kosten· een autbentiek afscbrift 
zal zijn vervaardigd, de ingebouden bescheiden 
terug te vorderen. 

10. 1. Alie personen, die bij den directeur 
blijkens de overgelegde bescbeiden of blijkens de 
inschrijvingen bekend zijn als vertegenwoordi
gers van in de Grootboeken ingescbreven 
recbtbebbenden,· worden bij voortduring als 

zood,mig aangemerkt, tenzij van bet vervallen 
van de bevoegdbeid van den vertegen woordiger 
vooraf aan den directeur kennis is gegeven 
onder overlegging van· de daartoe noodige 
bescbeiden. · · 

2. In geval de vertegenwoordiger optreedt 
krachtens eene volmacbt, als bedoeld in para
graaf 9 dezer wet, is de directeur bevoegd 
van den lastgever eene bevestiging van de 
volmacbt te vorderen. 

11. 1. Beperkingen jn de bevoegdheid van 
hem te 'Jiens name -eenig recbt in de Groot
ooeken is gesteld, tot de bescbikking of bet 
beheer over zijn vermoge_n of over een deel 
van zijn vermogen, worden, met betrekking 
tot dat recht, eerst van kracbt door de aan
teekening daarvan in de Grootboeken. 

2. Het · stellen van aanteekeningen, als in 
dit artikel bedoeld; geschiedt kosteloos. 

12. Het bepaalde in het vorig artikel geldt 
eveneens met betrekking tot beperkingen in 
het ·recbt van beheer en bescbikking van den 
man over de rechten, welke in de Grootboeken 
ten name van zijne vrouw zijn gestelcl.. 

13. 1. Recbtsvorderingen met betrekking 
tot eenig recbt· pp eene inschrijving of tot de 
ontvangst van renten van eene inschrijving, 
voor zoover clie renten niet aan toonder betaal
baar zijn, worden op schrift.elijk verzoek van 
den eiscber, waarbij moet · zijn gevoegd ee:1 
autbentiek afschrift van bet stuk waarbij de 
vordering wordt ingesteld, in de Grootboeken 
aangeteekencl. 

2. Deze aanteekening scborst de bescbik
king· over het recht en de rentebetaling totdat · 
bet over de vordering gevoerd geding ia be
eindigd en daarvan, onder overlegging van de 
noodige bescbeiden, bewijs is geleverd, of we!, 
totdat de president van de Arrondissements
Recbtbank in kort geding de opbeffing van de 
aanteekening beeft bevolen bij eene in kracbt 
van gewijsde gegane of voorloopig uitvoerbaar 
verklaarde uitspraak en van deze uitspraak 
a:inte·ekening is gescbied. 

14. 1. De erfgenamen of, ingeval over· 
eenkomstig artikel 524 van bet Burgerlijk 
Wetboek re'.lbtsvermoeden van overlijden is 
uitgesproken, de vermoedelijke erfgenam'en 
van hem te wiens name eenig recht in de 
Grootboeken staat ingeschreven, moeten van 
bun recbt doen blijken door overlegging 'van 
eene verklaring van erfrecbt, nadat bet over• 
lijden of vermoedelijk overlijden van den erf
later is aangetoond. 

2. De verklarfog van erfrecbt moet • in
bouden: 
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a. Naam, voornamen en, zoo mogelijk, 
laatste woonplaats van den erflater; 

b. Namen, voornamen, woonplaatsen en, 
wanneer het minderjarigen betreft, zoo mo
gelijk den dag en het jaar van geboorte van 
hen aan .wien het in de Grootboeken der 
Nationale Schuld ingeschreven recht is opge
komen, - met vermelding van ieders aandeel 
krachtens wet, testament of boedelscheiding, 
tenzij het recht in onverdeelden eigendom 
aan alien gezamenlijk ~oebehoort; 

c. Zoo mogelijk namen, voornameri ·en woon
plaatsen van de wettelijke vertegenwoordigers 
van de onder b bedoelde personen, daaronder. 
begrepen de bewinil voerclers ; 

d. Eene nauwkeurige aanwijzing van het 
testament of, bij wettelijke erfopvolging, ver
melding van de betrekking tusschen den erf
later en de erfgenamen, uit kracht waarvan 
het recht aan de onder b bedoelde personen 
is opgekomen ; 

e. Alie beperkingen in het recht van be
schikking over of in het genot van de inschrij
ving door den erflater bepaald, met vermelding 
van de namen, voornamen en, zoo mogelijk, 
woonplaatsen van hen, te wier behoeve die 
beperkingen zijn gesteld, alsmede "l'an hen, 
die tot de ontvangst van renten bevoegd zijn, 
en van hen, zonder_ wier medewerking niet 
over de inschrijvingi mag worclen beschi_kt ; 

f. Eene Yerklaring van den ambtenaar door· 
wien de aide is opgemaakt, dat hij zich van 
de juistheid van hetgeen daarin is vermelcl 
zooveel mogelijk heeft overtuigd. 

3. Indien de nalatenschap hier te lande is 
opengevallen, zal de verklaring van erfrech t 
worden afgelegd door eenen notaris. De van 
die ,erklaring op te rnaken akte zal in or1gi
nali worclen uitgegeven. 

4. Inclien de nalatenschap is opengevallen 
in de Kolonien of bezittingen van het .Rijk in 
andere werelddeelen of in het buitenland, zal 
de verklaring van erfrecbt rnoeten- worden 
opgemaakt door eene aldaar bevoegde autoriteit.-

5. De verklaring van erfrecbt moet verge
zeld gaan van de bescbeiclen, die tot staving 
van de daarin vermelde feiten kunnen dienen. 

6. De clirecteur is bevoegd vrijstelling'te 
verleenen van de verplicbting tot het over
leggen Yan de verklaring van erfrecbt zoo
mede van de bescbeiden als in dit artikel 
bedoeld. 

7. Zij, aan_ wie eenig in de Grootboeken 
ingeschreven recbt is gelegateerd, moeten van 
hun recht doen blijken op gelijke wijze_ als 
hiervoor met betrekking tot erfgenamen is 

bepaald, terwijl bovendien moet worden aan
getoond, dat het legaat overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1006 van het Burgerlijk 
Wetboek is afgegeven of we] dat het recht 
van den legataris door de erfgenarnen en legi
timarissen wordt erkend. 

8. Personen, als in dit artikel bedoeld, die 
hetzij op de in dit artikel aangewezen wijze 
hetzij op andere wijze het bestaan van hun 
recht hebben aangetoond, kunnen bij weige-

. ring van den directeur om dat recht te erken
nen, veroordeeling van den Staat vorderen tot 
zoodanige boekingen als waarop zij uit hoofde 
van dat recbt aansµraak kunnen maken. 

15. 1. Hij, te wiens name eenig recht in 
de Grootboeken staat ingescbreven, kan een 
of rneer personen aanwijzen om, na zijnen 
dood, dat recht, voor zoover dit niet door dien 
dood is tenietgegaan, tegenover den Staat nit 
te oefenen. Indien meer personen worden aan
gewezen moet daarbij tevens vermeld worden 
of die personen gezamenlijk clan we!. de een 
bij ontstentenis van den ander tot de uitoefe
ning gerecbtigd zullen zijn. Getrouwde vrou
wen, minclerjarigen, zelfs wanneer deze hand
licbting hebben bekomen, onder curateele 
gestelde per~onen en al!e degenen, die onbe
"\'Oegcl zijn verbintenissen aan te gaan, worden 
·tot de evenbedoelde uitoefening niet toege
laten. 

2. De in bet vorig lid bedoelde uitoefening 
zal niet eerder kunnen aanvangen clan nadat 
dertig dagen sedert den. dag van bet overlijden 
van den rech the b bende zijn ·verstreken en zal 
niet !anger kunnen duren clan een jaar na dien 
dag. 

16. Getrouwde vrouwen, minderjarigen, die 
den vollen ouderdom van acbttien jaren heb
ben bereikt, en zij, die uit hoofde van . ver
kwisting onder curateele zijn gesteld, zijn mede 
bevoegd de in bet vorig. artikel bedoelde 
aanwijzing te doen. 

1 7. De aan wijzing gescbied t op aan vrage 
van den ingescbreven rechtbebbende door 
aanteekening op de betrokken rekening van de 
namen, voornarnen en woonplaatsen van de 
a~ngewezen parsonen. 

18. 1. De overeenkomstig het vorig artikel 
aangewezen personen zijn jegens de erfgenamen 
en andere rechtverkrijgenden van den ingeschre
ven recbthebbende rekening en verantwoor 
ding verschuldigcl. 

2. De artikelen 1064 en 1068, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek vinden _te dezen oy_er
eenkomstige toepassing. 

19. 1. De in artikel 15 bedoelde aanwij-



241 7 APRIL. 1913 

zing kan door den ingeschreven rechthebbende 
worden ingetrokken. 

2. Na het overlijden van den_ ingeschreven 
rechthebbende kan de aanwijzing worden inge• 
trokken door: 

a. diens erfgenamen of rechtverfrrijgenden 
hetzij gezamenlijk hetzij ieder voor zijn aandeel; 

b. den - echtgenoot van den ingeschreven 
rechthebbende, met wien deze · in eenige ge
meenschap van goederen, van winst en ,·erlies 

. of van vruchten en ink.omsten gehuwd was, 
mits aangetoond worde, dat het betrokken 
recht tot de gemeenscbap behoorde; 

c. den curator in bet faillissement of van 
de onbeheerde nalatenscbap, indien de. boedel 
van den ingescbreven rechthebbende in staat 
van faillissement of diens nalatenschap onbe
heerd is verklaard. 

3. De intrekking kan aan den directenr 
eerst worden . tegengeworpen nadat 7.ij bij de 
betrnkken rekening in de Grootboeken is aan
geteekend. 

20. In nlle gevallen waarin, naar aanloiding 
van deze wet, verklaringen worden afgege,·en 
of akten worden opgemaakt doo·r eene open
bare autoriteit in de Kolonien of bezittingen 
van het· Rijk of in bet buitenland, · moet de 
bevoegdheid van die autoriteit door eene op 
de verklaring of aide gestelde ·aanteeke.ning 
worden bevestigd en wel voor de verklaringen 
afgegeven of de akten opgemaakt in de Kolo
nien of bezittingen van het Rijk, door den 
directeur van ,Justitie of den Gouvernements
Secretaris, en voor die in bet buitenland 
afgegeven of opgemaakt, door eenen Neder
landschen Consulairen ambtenaar; en wanneer 
de directeur dit wenscbelijk oordeelt, in 
het laatste ressort, door of na.mens Onzen 
Minister van Kolonien of van Buitenlandscbe 
Zaken. 

21. 1. Voor alle verrichtingen bij de. Groot
boeken, waarvoor naar de bepalingen van deze 
wet of van de in deze wet bedoelde algemeene 
maatregelen van bestuur de toestemming van 
de belanghebbende personen wordt vereischt, 
kan die toestemming worden vervangen door 
een in kracht van ,gewijsde gegaan of voor
loopig uitvoerbaar verklaard vonnis, waarbij 
die verrichting wordt bevolen .. 

2. Met afwijking van de gewone regelen 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering zal, indien de gedaagde niet verschijnt, 
·of van meerdere gedaagden een of. meer niet 
verschijnen, en de voorges~hreven termijnen 
en formaliteiten in 1acht zijn genomen, -de 
rechter, alvorens op den eisch uitspraak te 

191:l. 

doen, bevelen, dat de directenr tot het geven 
van inlichtingen worde opgeroepen. 

3. De recbter is bevoegd naar aanleiding 
der verstrekte inlichtingen zoodanige oproe
pingen, plaatsing daarvan in nieuwspapieren 
of andere maatregelen te bevelen als hij in het 
belnng van den gedaagde noodig oordeelt. 

4. De uitspraak zal worden beschouwd als 
een vonnis op tegenspraak gewezen, waartegen 
geen verzet wordt toegelaten . 

22. De directeur onthoudt zich van een 
onderzoek naar de geldig:ieid van de rechts
handeling, die aan de aanvraag tot overschrij
ving, aanteekening of rentebetaling ten grond
slag ligt,_ onverminderd 7.ijne verplichting om 
aan de aanvraag geen gevolg te geven indien 
de nietigheid . of vernietigbaarheid van de 
rechtshandeling hem is gebleken uit den in
houd van de Grootboeken_ of uit de bescheiden 
die overeenkomstig de bepalingen dezer wet 
zijn overgelegd. 

23. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden bepa_ald de wijze en voorwaarden 
waarnp misstellingen in de Gro.otboeken, die 
het gevolg zijn v~n verkeerde opgav~n van 
partijen, op haar verzoek worden verbeterd. 

2. Misstellingen in de Grootboeken, welke 
niet ontstaan zijn ten gevolge van handelingen 
vai1 partijev, wordev ambtshalve verbeterd; 
de verbetering wordt door den directenr 
geparafeercl. 

24. 1. Alvorens eene verrichting bij de 
Grootboekeu - rentebetaling daaronder be
grepen - plaats heeft, zal de handteekening 
van den verzoeker of van diens lasthebber, 
voor zoover die niet reeds aan den directeur 
bekend is, aan hem worden bekend gemaakt 
door de, opmaking of inlevering van eene ver
klaring van handteekening. 

2. Op gelijke wijze zal in alle gevallen 
waarin voor verrichtingen bij de Grootboeken, 
overeenkomstig de bepalingen de7.er wet, 
onderhandsche stukken worden overgelegd, de 
handteekening van hem of hen, die het stuk 
hebben onderteekend, voor zoover die niet 
reeds aan den directeur bekend, is, moeten 
worden bekend gemaakt. 
' 3. De hiervoor bed.oelde . verklaring zal 
worden opgemaakt hetzij door het stellen van 
de- handteekening ten overstaan van den direc-. 
teur, die bevoegd is de bevestiging van de 
identiteit van den onderteekenaar te vorderen 
door twee t,m kantore der Grootboeken be
kend·e · getuigen, <Ell, ten bewijze daarvan de 
verklaring mede oi:tderteek.enen, hetzij door, 
eenen notaris, die de handtee]i:en,ing voor echt 

16 
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erkent, of voor het geval de verzoeker zich 
in de Kolonien of bezittingen van 'het Rijk in 
andere werelddeelen of in het buitenland be
vindt, door eene ter plaatse bevoegde, open
bare autoriteit, die de handteekening voor echt 
erkent. · 

25. Indien hij, die tot eenige verrichting 
bij de Grootboeken gerechtigd is, niet kan 
schrijven, zal hij bij authentieke akte eenen 
lasthebber moeten ·aanwijzen. 

26. De directeur is bevoegd van alle in 
eene vreemde taal gestelde, hem aangeboden 
stukken, de overlegging te vordereil van eene 
vertaling, voor overeenkomstig verkla.ard door 
eenen beeedigden ver-taler in Nederland of door 
eenen N ederlandschen consulairen anibtenaar 
of, op kosten van den belanghebbende, zoo
danige vertaling te doen vervaardigen. 

27. 1. Alle · stukken, brieven en exploiten, 
de uitvoering of naleving van deze wet be
treffende, worden gericht of beteekend aan den 
directeur, · behoudens de verplichting om de 
dagvaarding uit te brengen aan den Staat op 
de wijze als in artikel 4, 1°. van het ,vetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering is voorge
schreven. 

2. De beteekening zal geschieden. ten kantore 
van den directeur gedurende de uren, waarop 
dit kantoor, voor verrichtingen de Grootboeken 
betreffende, voor het publiek is opengesteld. 
De regeling van die uren geschiedt bij alge
meenen maatregel van bestnur. 

28. 1. Ieder te wiens name eene rekening 
is· geopend en zijne erfgenamen zijn gerech-. 
tigd om van den directeur de toezending te 
vorderen van afschriften of, ingeval de reke
ning is geopend ten name van meer dan een 
persoon, van uittreksels van de rekening en 
van de daarbij gestelde aanteekeningen. 

2. Hij te wiens name bij eene inschrijving 
een recht is aangeteekend eii zijne erfgenamen 
zijn gerechtigd om ;an den directeur de toe-

. zending te vorderen van eene verklaring, in
houdende omschrijving zoowel van den aard 
als· van den omvang van het recht waartoe zij 
gerechtigd zijn. 

3. Toeziende voogden en toeziende curat'ors 
zijn bevoegd afschriften of uittreksels te vor-

. deren van de rekeningen met de daarbij behoo: 
rende aanteekeningen, gesteld ten name van 
de minderjarigen ·en onder curateele gestelden 
over wie zij de toeziende voogdij of de toeziende 
curateele uitoefenen. 

4. In alle and.ere· gevallen word.en de· af: 
schriften of uittreksels slechts afgegeven 
wanneer de aanvrager door den kantonrechter .. 

van zijne woonplaats tot die aanvraag ge
machtigd is. Indien de aanvrager geen woon
plaats heeft binnen bet Koninkrijk, wordt deze 
machtiging gevraagd aan den kantonrechter 
van zijne I11atste woonplaats aldaar en, indien 
.ook deze ontbreekt, aan den kantonrechter te 
Amsterdam. Tegeu de beschikking van den 
lrnntonrechter, waarbij de machtiging is ge
weigerd, staat hooger beroep open. 

29. 1. · Indien eenige ·verrichtiug bij de 
Grootboeken wordt verlangd door iemand, die 
daartoe slechts krachtens eenige machtiging 
bevoegd is, zal die verrichting niet plaats 
hebben alvorens onder overlegging van be
scheiden zal zijn aangetoond, dat de ver
eischte machtiging is verleend. 

2. Voor hen, die pel'soonlijk onbekwaam 
zijn tot eenige verrichting bij de Grootboeken, · 
zal worden gehandeld door hunne wettelijke 
vertegenwoordigers, nadat deze, door over
legging van bescheiden, van hunne bevoegd
heid om de handeling voor den onbekwame 
te verrichten, hebben doen blijken. 

§ 4. Inschrijvingen. 

30. 1. De iuschri)vingen bedragen vijftig 
gulden of een veelvond van deze som.' 

2. Waar in deze wet sprake is van over
schrijving, bezwaring of inbeslagneming van 
eeue inschrijving, wordt daaronder mede ver
staan overschrijving, bezwaring of inbeslag
neming van een gedeelte dier inechrijving, 
mits dat gedeelte bedrage vijftig gulden of 
een veel voud van die som. 

31. Inschrijvingeu kunneu worden ver
kregen :. 

a. door hen die aandeel verkrijgen in eene 
geldleening ten laate van den Staat, voor zoo
ver de door het aangaan van die leening ge
vestigde schuld rechtstreeks op een Grootboek 
der Nationale Schuld wordt ingeschreven; 

b. door houders van schuldbekentenissen 
aan toond-er ten laste van den Staat, die, in 
ruil daarvoor, in~chrijvi_ngen kunnen verkrij
gen, mits cle schuldbekentenissen hetzij zijn 
te gelde · gemaakt krachtens eene wet tot het 
aangaan van eene geldloening ten laste van 
den Staat hetzij zijn voortgesproten uit verwis
seling met inschrijvingen op de Grootboeken 
der N ationale Schuld ; · 

c. door overschrijving, waaronder is te ver
staa:ri de afschrijving van het. bedrag. der 
inschrijving, onmiddellijk gevolgd door boa
king van het afgeschreven bedrag op eerie . 
andere rekening. 

32 .. · Hij, ·te wiens name in de Grootboeken 
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eerie· riikening is geopend, is eigenaar van· de 
op ·die rekening geboekte inschrijving. Hij 
behoudt den e_igendom totdat overschrijving 
van de foschrijving op eene, ten name van 
een· antler gestelde rekening heeft plaats gebad. 

§ 5. Van overschrijving van inschrij1,inqe11. 

33. 1. Beb.oudens de in deze wet gemaakte 
uitzonderingen, gescbiedt geene overscbrijving 
dan op aanvraag van den ·eigena~r der in' 
schrijving. · 

2, Wanneer de inschrijving aan onderschei
delie eigenaren · in onverdeeldbeid toebehoort, 
gescbiedt de overschrijving op verzoek van de 
gezainenlijke eigenaren, tenzij 11it de insch;ij
ving of nit de over te legg"en bescheiden blijkt 
voor welk deel hii, die de overschrijving vraagt, 
gerecbtigd is. 

34. Overscbrijving van inschrijvingen in de 
Grootboeken, in artikel 2 dezer wet bedoeld, 
naar die, bedoeld in artikel 1 dezer wet, zoo: 
mede · verwisseling van de eerstbedoelde in
schrijvingen in schuldbekentenissen aan toonder 
zal slechts geschieden tegen inlevering van de 
nog niet verscbenen rentebewijzen. 

35. Inschrijvingen door den erflater over
eenkomstig artikel 1066 van het Burgerlijk 
W etboek onder het beheer · van een of meer 
bewindvoE!rders· gesteld, kunnen, zoolang dat 
beheer duurt en de erfgenamen of legatarissen 
!even, niet rechtsgeldig door de eigenaren 

i worden ·vervreemd of bezwaard dan met toeI. 
1 stemming van de bewindvoerders; Zoolang 

de toestemming van de bewindvoerders ver
eischt is, zal geen overschrijving geschieden 
dan op aanvraag van de eigenaren met mede-
werking van de .bewindvoerders. _ 

1 36; Voor de toepassing van artikel 1059, 
1 eer_ste lid; van het Burgerlijk Wetboek, worden 

inschrijvingen in de Grootboeken met vaste 
goederen gelijk gesteld, met dien verstande, 
dat de in dat artikel bedoelde verkoop. ge
schiedt . ter · beurze 'van .A~sterdam, door 
tusscherikomst van twee ni_akelaars in effecten. 

37. 1: ·inschrijvingen ·onder den last v·an 
uitkeering aan personen als · bedoeld in de 
zevende afdeeling van den twaalfderi titel van 
het ·tweede boek: van het Burgerlijk Wetboek, 
kunnen, wanneer de bezwaarde persoon vrij
willigen afstand van het genot ten voordeele 
van de verwachters heeft gedaan of, wanneer 
de verwachters ten behoeve van den bezwaarde 
afstand hebben gedaan van hunne verwachting, 
gedurende het leven van· den· bezwaarde wor
den' vervreerrid· of bezwa~rd, ten' ware de 
insteller het tegendeel heeft bepalild. 

2. De scbuldeischers va'.n dcri hezwaarden 
persoon wier schuldvorderingen ouder dan: 
dien afstand zijn en de kinderen va~ den be
zwaarde, die na · den afstand geboren worden, 
knnnen, wegens het nadeel, dat· ziJ door den 
afstand hehben geleden, na de overscbrijving 
of na de aanteekening van -het op' de inscbrij
ving geve'stigde recbt slecbts eene rechtsvoi:
dering tot schadevergoeding instellen tegen 
den bezwaarde en tegen diens kinderen welke. 
ten tijde van den ·afstand reeds geboren waren. 

38. · 1. Bij algemeenen maatregel van he0 

stnnr worden de tijdvakken bepaald, gedurende 
welke in de· Grootboeken geen overschrijvin
g·en of afschrijvingen worden tot stand ge
brac!:it. · · · 

2. De in het vorig lid bedoelde tijclvakken 
mogen_ niet !anger worden gesteld dail : 

a. voor zooveel de Grootboeken betreft, die 
de rekeningen bevatten over walker saldo's de. 
rente betaalbaar is ten kantore van den direc
tenr, van den· elfden dag van de maaiid, aan 
den vervaldag va'n een rentetermijn vooraf
gaande, tot dien vervaldag; 

b. voor zoove_el de Grootboekeri betreft, . 
bedoeld in artikel 2 dezer wet, van den elfden 
dag van de maand, onmiddellijk voorafgaande 
aun den eersten dag van een tijdvak van vijf 
jaren, waarvoor nieuwe. rentebewijzen znllen 
worden afgegeven, tot dien dag. 

§ 6. Van de reclden van derde11. 

39. · 1. Rechteil van derden op inschrij-. 
vingen worden verkregen ·door aanteekening 
daarvan bij de inschrijvingen waaro_p die 
rechten betrekking hebben. · · 

2. ·Hetzelfde geldt. voor de· verkrijging van 
rechten, welke op de cvenbedoelde recbtcn 
van derden kunnen worden gevestigd. · 

3. Betaling door den Staat aan de recbt
hebbenden.blijken8 cle aanteekening, zal rechts
geldig zijn totdat de doorhaling van. de aan
teekening, waarin het recht is v'ervat, heeft 
plaats gehad. · 

4. Hij, die, ten gevolge van deze bepaling, 
_betaling heeft · ontvangen, welke aan eeri' artder 
toekwaril, is verplicht om het ontvangene aan 
den daarop rechthebbende uit te keeren. 

40. Behondens de in deze wet geinaakte 
uitzonderingen, geschiedt e:een aanteekening· 
van eenig 'reclit; als -in het vorig artikel be
doeld, daii. op verzi>ek van hem, die; blijkens 
de Grootboeken, tot het verleenen van dat 
recht bev:oegd is. ·, :.:c. 

41. De aanteekening van een· ·overeenkom~ 
stig artikel 39 verkregen-recht ·wordt doorge-

16* 
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haald op overlegging van een schriftelijk, door 
den rechthebbende onderteekend bewijs, hou
dende <liens toestemming tot doorhaling vau 
de aanteekening. De directeur is bevoegd vrij
stelling te verleenen van de verplichting tot 
het over leggen van een schriftelijk bewijs 
als evenbedoeld. 

42. 1. De uitoefening van het door de 
aanteekening verkre.gen recht wordt geschorst 
door eene rechtsvordering tot doorhaling dier 
aanteekening. Deze schorsing kan aan den 
directeur eerst worden tegengeworpen nadut 
een afschrift van het stuk, waarbij de vorde
ring wordt ingesteld, aan hem is beteekend. 

2. De president der Arrondissements-Recht
bank ·is bevoegd . om, niettegenstaande de ge
dane schorsing, na kort geding, machtiging te 
verleenen tot uitoefening van het aangetee
kende recht, met of zonder verplichting tot 
het stellen van zekerheid. 

43. 1. Inschrijvingen en· de daarover ver
schenen of te verschijnen renten, met uitzon
dering van de renten die ingevolge artikel 2 
dezer wet aan toonder betaalbaar zijn, alsmede 

. rechten van derden kunnen in beslag worden 
gen omen op de wijze bij het W etboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering voor conservatoir 
en executoriaal beslag onder derden voorge
schreven-. 

2. In het exploit van inbeslagneming zal 
de in beslag te nemen inschrijving of het in 
beslag te nemen recht moeten zijn aangeduid, 
zoo mogelijk door vermelding van de rekening 
waarop een en ander in de Grootboeken is 
aangeteekend. 

3. Het in het. eerste lid bedoelde beslag zal 
eerst van kracht zijn door de aanteekening 
daarvan bij de betreffende rekening. 

4. Ten bewijze van de gedane aanteeke
ning, teekent de directeur het exploit van 
inbeslagneming op het oorspronkelijke voor 
,,Ge:r.ien". 

5. Van het stellen eener aanteekening, als 
in dit artikel bedoeld, tot aan de opheffing van 
het beslag geschirdt geen overschrijving noch 
rentebetaling noch aanteekening in de Groot
boeken, waardoor het recht v.an hem, te -wiens 
verzoeke het beslag is gelegd, zou kunnen 
worden verkort. 

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 47fl 
en in artikel 740 van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering, zal de dii'ecteur bin
nen acht dagen nadat hij de -zekerheid zal 
hebben verkregen dat geen verzP,t tegen het 
beslag is · gedaau, of nadat · hem zal zijµ be
teekend een in kracht van gewijsde gegaan of 

voorloopig nitvoerbaar verklaard vonnis, waar
bij het verzet is afgewezen of het beslag is 
van waarde verklaard, aan den arrestant af
geven eene schriftelijke verkla.ring van de in
schrijvingen en rechten, welke ten name van 
den gearresteerde in de Grootboeken zijn in
geschreven, met opgave van het bedrag der 
aan den gearresteerde verschuldigde .rente en 
van cie inbeslagnemingen, welke door andere 
schuldeischers met betrekking tot die inschrij
vingen en rechten zijn aangeteekend. 

7. In geval van meerdere inbeslagn·emingen, 
zal artikel 754 van he_t Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering overeenkomstige toe
passing vinden. 

8. De artikelen 741 tot en met 75:l en' artikel. 
755 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering blijven buiten toepassing_. 

9. De executoriale verkoop en de over
schrijving of tenaamstelling van in beslag ge
nomen inschrijvingen of rechten geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
48 en 54 dezer wet. 

10. De ophefling van het beslag zoomede 
de schorsing van de executie zullen niet tegen
over den Staat kunnen worden ingeroep,m 
zoolang de daarop betrekking hebbende rech
terlijke beschikkingen niet aan den- directeur 
zijn beteekend en daarvan aanteekening is ge
schied naast de_ in beslag genomen inschrij
ving of het in beslag genomen recht op de 
inschrijving. Ten bewijze van de gedane aan
teekening, teekent de directeur het exploit van 
beteekening op het oorspronkelijke voor ,,Ge
zien". 

44. J. Ingeval een eisch tot scheidiug van 
goederen, tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed door de vrouw is ingesteld, 
kan door haar, naar aanleiding van de artike
len 245, 270 of 301 van het Burgerlijk Wet
boek, ter bewaring van haar recht, conserva
toir beslag worden geleg'cl op de inschrijvingen 
en in de Gro<itboeken aangeteekende rechten 
van de gemeenschap of van de vrouw.· 

2. De artikelen SOSA en 733 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering zoomede 
het tweede, derde en viercle lid van artikel 43 
dezer wet zijn op dit beslag van toepassing. 

3. Van de aanteekening van beslag, als in 
dit artikel bedoeld, tot aan de opli(lffing van 
het beslag geschiedt geen overschrijving noch 
aanteekening in de Grootboeken;waardoor het 
re~ht van haar, te wier verzoeke het beslag is 
gelegd, ZOU kunnen worden verkort. 

4. De aanteekening van het beslag wordt 
doorgehaald : 
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a. op overlegging van een schriftelijk door 
de vrouw onderteekend bewijs houdende bare 
toestemming tot de doorbaling van de aan
teekening; 

b. uit kracbt van bet vonnis houdende af
wijzing van den eisch van scheiding mits eene 
maand na de nitspraak van het vonnis zij 
verstreken en eene verklaring van den griffier 
worde overgeh,gd, dat op zijne registers geen 
hooger beroep of cassatie tegen het vonnis is 
aangeteekend; 

c. uit ki;acht van eene verklaring van den 
griffier bij het rechterlijk college waar_ de eisch 
tot scheiding laatstelijk aanliangig was, dat 
van cl~ instantie afstand is gedaan of dat d~ze 
is vervallen. 

5. De artikelen SOSH tot en met SOSJ van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
vinden te dezen overeenkomstige toepassing. 

45. Beslag, als bedoeld in artikel 43 dezer 
wet, op eene inschrijving of op eenig recht 
op eene inscbrijving houdt tevens in' beslag 
op de reeds verschenen en nog te verschijnen 
renten, ten ware het exploit van beslag het 
tegendeel inhoudt, de renten aan toonder be
taalbaar zijn of bet recht op het genot dier 
renten aan een antler toekomt dan aan hem, 
tegen wien bet beslag is gelegd. 
· · 46. 1. De rang van de pandbouders wordt 
bepaald naar de dagteekening van de aantee
kening der in pandgeving bij de in• pand ge' 
geven inscbrijving of bij bet in pand gegeven 
recbt. 

2. Zij, wier pandrecbt op denzelfden dag is 
aangeteekend, bebben een pandrecbt van ge-
lijken rang. · 

47. Pandrecbt kan alleen worden aange
teekend ten beloope van bet in de aanvrage 
of in de rechterlijke beschikking te bepalen 
bedrag, waarvoor het pandrecht kan worden 
uitgeoefend. 

48. 1. Tenzij uit de aanteekening in de 
Grootboeken blijkt, dat het in art. 1201, lste 
lid, van het Bnrgerlijk Wetboek aan den 
scbuldeischer toegekende recht door partijen 
is uitgesloten, is hij, die als pandhouder is 
aangeteeker.d, bevoegd, om, wanneer de scbul
denaar of pandgev:jr niet aan zijne verplicb
tingen voldoet, · de inschrijving, tot verbaal 
van de scbuld met de renten en· kosten, · door
tusschenkomst van twee makelaars in effecteri 
ter beurze te verkoopen, nadat vooraf de scbul
denaar of pandgever door eene sommatie tot 
voldoening zal zijn in gebreke gesteld. 

2. Een afscbrift dezer sommatie' zai aan 
deri directenr- word.en beteekend: 

3. _De scbuldenaar of pandgever is bevoegd 
om binnen acht dagen na het verstrijken · van 
den termijn in de sommatie voor de voldoe
ning· gesteld, tegen den voorgenomen verkoop 
van de inschrijving in verzet te· komen. 

4. Een afscbrift van het exploit van ver
zet zal · onverwijld, - in ieder geval binnen 
veertien dagen na het verstrijken van den ter
mijn in de sommatie voor de voldoening ge
steld - aan ·den directeur worden beteekend. 

5. Wanneer binnen den biervoor gestelden 
termijn van veertien dagen bet afscbrift van 
bet exploit van verzet niet aan den directeur 
is beteekend, zal de overscbrijving der in
scbrijving op aanvraag van den p;rnpbouder 
gescbieden, onder overlegging van de verkla
ring van de in het ·eerste lid van dit artikel 
bedoelde makelaars, dat de inschrijving ter 
benrze is verkocht. 

6. In geval de scbuldenaar of pandgever 
tP.gen den voorgenomen verkoop van de in
schrijving tijdig verzet beeft doen beteekenen, 
zal aan de aanvraag tot overschrijving door 
den pandbouder eerst gevolg worden gegeven, 
nadat aan den directeur zal zijn beteekewl een 
in kracht van gewijsde gegaan of voorloopig 
uitvoerbaar verklaard vonnis waarbij het ver
zet is afgewezen, of na overlegging van eene 
schriftelijke toestemming van den opposant, 
waarbij deze,· met intrekking· van ·bet gedane 
verzet, machtiging verleent tot overscbrijving 
ten beloope van bet in die toestemming ver
·melde nominale bedrag. 

49. 1. Wanneer, ingevolge artikel 1202 van 
bet Burgerlijk Wetboek, de schuldeiscber door 
den recbter t~t den verkoop van de inschrij
ving is gemacbtigd, zal de overscbrijving ·op 
aanvraag van den scbuldeiscber gescbieden 
nadat bewijs is geleverd, dat de inscbrijving, 
ten beloope _ van bet nominale bedrag in bet_ 
vonnis bepaald, op de door den recbter be 
paalde wijze is verkocht. 

2. In bet tweede geval, bedoeld in art. 1202, 
lste lid, van bet Burgerlijk. Wetboek, wordt 
de inscbrijving op aanvraag van den schuld
eischer, ten beloope van het nominale bedrag 
in bet vonnis bepaald, op diens naam over
geschreven. 

50. Wanneer blijkens de Grootboeken pand
recht op dezelfde· inschrijving teri beboeve van 
onderscbeidene pandbouders is aangeteekend; 
of wanneer eene verpande inscbrijving na in
beslagneming is verkocbt, zal de overschrijving 
der inscbrijving eerst knnnen gescbieden nadat 
de pandbouder of executant bet bewijs heeft 
overgelegd, -dat eene som, gelijkstaande met 
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de opbrengst van de verkochte inschr-ijving is 
overgebracht te~ griffi.e _ van de rechtbank, 
binnen welker arrondissement de verkoop heeft 
plaats gehad. 

51_- Ten gevolge van de overschrijvi~g in
gevolge de bepalingen van de artikelen 43 tot 
en met 50 dozer wet,· en ten beloope van het 
overgeschreven bedrag, wordt de inschrijving 
bevrijd van alle daarbij aangeteekende ver
banden en beslagen. De in ·verband hiermede 
noodige wijzigingen zullen; tegelijk met de 

. 9verschrijving, door den directeur in de aan-. 
teekeninge_n warden gebracht. 

52. Wnnneer de overschrijving tot verhaal 
van des ~chuldeischers vordering met de renten 
en kosten slechts voor een gedeelte van de in 
pand gegeven _ of in beslag genomen inschrij
ving heeft plaats geha_d, geschiedt de door
haling van de aanteekening op h!3t niet over
geschrevon deel der_ inschrijving krachtens de 
schriftelijke toesteu"i~ing van den sch uldeischer. 

53. 1. De oplnengst van de overeenkomstig 
artikel 50 verkochte inschrijving, welke ter 
griffi.e. van de Rechtbank is overgebracht, zal 
op verzoek van de meest gereede partij tusschen 
de _re~hthebbenden worden verdeeld. · 

2. Deze:verdeeling zal geschieden met over
eenkomstige toepassing van de regelen voor
geschreven · in de derde _ afdeeling van_ den 
Tweec1en Titel van het. Tweec1e Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorc1e_ring. 

3. Schuldvorc1eringen onder eeno opschor
tende_ voo_rwaarde en schuldvorderingen, waar-, 
van de hoegrootheid nog onbepaald is, zulien 
worden gerangschikt ten beloope van -het be
drag waarvoor _het recht is aangeteekend. 

4. De voor c1eze schulden batig gerang
schikte be_dragen worden in de Consignatiekas 
gestort en blijven daarin berusten, totdat de 
vo_orwaarde vervn ld is of het bed rag zal zijn 
bepaald. 

5. De schuldeischers, die voor hunne_ vor
deringen op. de opbrengst der inschrijving 
slechts gede_eltelijk of niet batig gerangschikt 
zijn, zullen op het hiervoor bedoelde gecon
signeerd gebleven bedrag hun-ne aanspraken 
behoud_en, ten einde daarop hunne re_chten te 
doen gelden, nadat zal zijn geblekeI) de hoe
grootheid der onbepaalde vordering of het feit, 
dat de voorwaarde, waarvan ·de vord~ring ·af
hankelijk is gesteld, niet meer kan worden 
~crvuld: · ·· 

. ' ' . ' 

6 .. In geval van faillissement van·den schul-
dcnaar zulle_n echter. de regelen der Faillissa-
1;:nentswet worden toegepast. · .. ·· 

54. 1. H!)tgeen in d_e ar_tikel~n 48 tot _en ,met 

53 dezer wet is bepaald ten aanzien vaI). de 
executie door den pandhouder of beslaglegger 
van in pand gegeven inschrijvingen, vindt 
overeenkomstige toepassing, wanneer het geldt 
in pand gegeven rechten <ip inschrijvingen. · 

2. In dit geval zal de verkoop geschieden 
in het openbaar naar plaatselijke gewoonten 
en op de gebruikelijke voorwaarden, terwijl 
vat\ den verkoop aanteekening zal geschieden 
ten behoeve van hem, die in het proces-ver
baal van den openbaren verkoop als kooper 
is aangewezen en tot het bedrag, dat in be
doeld proces-ve.rbaal als verkocht is vermeld. 

§ .7. Van de overdracht van rechten ·van derden. 

55, Overdracht van rechten, als in artikel 
39 dezer wet bedoeld, geschiedt door de c1oor
halinl!'. van de aanteekening waarin het over 
·te dragen recht is vervat, onmiddellijk gevolgd 
door het stellen van eene nieuwe aanteekening 
ten name van den verkrijger van het recht. 

5!}. Behoudens de in deze wet gemaakte 
uitzonderingen, geschiedt geen overdra~ht, als 
in bet vorige artikel bedoeld, dan op aanvraag 
~an hem te wiens name het recht _ is gesteld. 

§ 8. Va,i rentebetaling. 

57. 1. De door den Staat over inschrijvin
gen verschuldigde renten ~ met uitzondering 
van die bedoeld in artikel 2 dezer wet -
worden betaald ten _ka_ntore van den c1irecteur, 
tegen afgifte vari eene quitantie volgens model 
door Onzen Minister van Financi~n vast te 
stellen. 

2. vYanneer het geheele door eenzelfden 
persoon· te 9ntvangen bedrag niet meer be· 
ciraagt dan een honderd gulden, . geschied t de 
betaling · in wettig betaalmiddel: 

3. Betalingen boven evengenoemde s_om--ge
schieden in den vorm van eene overwijzin-g 
op de Neder:landsche B~nk te· Amsterdam. 

58. 1. Rente, aan onderscheidene personen 
gezame.nlijk · verschuldigd, wordt · niet uitl:Je
taald dan op quitantie van alle gerechtigden 
of va~ hunnen gemachtigde: . . 

2, In bijzonc1ere gevallen kan door· den 
directeur machtiging worden verleend tot ont
yangst der ·rente van een gedeelte. de~ in
schrijving. 
- 59. De betaling van achterstallige rente, 
betaaibaar ten, Ji:antore v_an, d~IJ ,directeur! w_ordt 
geschoi·st vaII· af den verschijudag ·van· eenen 
rentetermijn tot en met den veertienden van 
c1e maand waa~in de vervaldag vari dien ·re~te-
termijn · valt. · 

60. De rente van eene in pand -gegeven 
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ins_chrijving · of in geval pandrecht geves
tigd is op een aan een derde toekomend rech_t 
- uit hoofde van dat recht aan dien derde 
verschuldigd, wordt, voor zoover die rente 
niet aan toonder betaalbaar is, 'aan den pand
houder uitbetaald, indien uit de aante~kening 
blijkt, dQ.t de pandhouder tot de ontvangst 
van de_ rente der inschrijving gerechtigd is 
verklaard. · 

61. 1. Voor de inschrijvingen in de, in 
artikel 2 bedoelde Grootboeken worden aan 
den_ rechthebbende, met .inachtnemirtg· ,,an het 
bepaalde in artikel 3, 4de lid onder I, dezer 
wet, halfjaarlijksche rentebewijzeu afgegeven. 

2. Bovendien ontvangt de rechthebbende 
onmiddellijk nadat de rekenin"g is geopend een 
formulier ter· verkrijging van nieuwe rente
bewijzen. 

3. _ Onverminderd het bepaalde in het vol
gend artikel, wordt, tegen intrekking van het 
formulier, aan den· houder, na ~erloop van 
ieder vijfjarig · tij<l~ak, waarvan_ het eerste 
eindigt vijf jaren na de~ in artikel 90 bedoel
den dag, over .. het . saldo van de rekening, 
waarop dat formulier betrekking.heeft,·nieuwe 
rentebewijzen afgegev_en, benevens ean nieuw 
formul_ier _ter vt)rkrijging van renteb·ewijzen 
over het volgend vijfjarig tijdvak ... 

4. 'Voor d"e ontvangen rentebewijzen, ~al ~p 
het ingetrokken aanvraagformulier een gedag
teekende quitantie worden_ gesteld. · 

62. · 1. Verzet.- tegen de afgifte. van rente
bewijzen aan houders van aanvraag;formul_ie,en 
geschied t door eene schriftelijke kennisgeving 
aan den directeur door den, blijkens den inhoud 
der Urootboeken, tot _rente-ontyangst gere9h
tigde, in welke kennisgeving het hoofd van 
de rekening behoorlijk moet zijn aangeduid. 
,Pe directeur zal van de ontvangst der kenn_is
geving een gedagteekend en onderteekend be-
wijs afgeven. · · · 

2. Na ontvang~t van de kennisgeving worden 
de ren te bewijzen en het form ulier ter . verkrij
ging van nieuwe rentebewijzen _ slechts afge
geven aan den, blijkens den inhoud der .G_root
boeken, tot rente-ontvangst gerechtigde op 
diens quitantie., 

3. Ip.dien de rente,. blijkens den inhoud der 
Grootboekei;i, verschuldigd is· aan anderen dan 
de eigenaren_ der inschrijving, zullen · deze 
laatsten het reclit hebben zich tegen de. afgifte 
van nieuwe rentebewijzen te verzetten. _Het 
verzet geschiedt door de beteekening aan den 
directeur van een exploit, waarin _het _hoofd 
:van rekening behoorlijk moet zijn aangep.uid. 

4. Het hiervoor bedoelde exploit van verzet 
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moet binnen acht dagen daarria worden ver
volgd door eene dagvaarding van den, blijkens 
den inhoud der Grootboeken, tot rente-ont
vangst gerechtigde. Een afschrift dier dag
vaarding zal, binnen acht dagen nadat zij is 
uitgebracht, aan den directeur worden betee
kend." Na deze beteekening zal de afgifte aan 
den reehthebbende op de rente of aan de~ 
houder van het aanvraagformulier eerst ge
schieden nadat het geding is geeindigd. 

5. Geene ·afgifte van rentebewijzen geschiedt 
wanneer voor den aanvi\ng -van het tijdvak, 
overeenkomstig artikel 38 dezer wet voor de 
in artikel 2 dezer wet becloelde Grootboeken _ 
bepa,ald, door den eig!)naar der betrokken in
schrijving bij den directeur eene ·aanvrage is 
ingediend tot overschrijving van zijne inschrij
ving in een ander Grootboek dan in artikel 2. 
dezer· wet bedoeld. 

63. 1. De rentebewijzen zijn op de verval
dagen betaalbaar te Amsterdam bij de Neder
landsche Bank en in de verdere · door Onzen 
Minister van Financien aan te wijzen plaatsen. 

2. Wanneer plaatsen, ,buiten het Rijk in 
Europ1_1 gelegen, voor. di~ .betaalbaarstelltng 
aangewezen. worden, kan door Onzen Minister 
van - 'financien aan de 'met· de uitbetaling te 
belasten bankiers eene provisie worden toege
kend van te,n hoogste een achtste ten honderd 
over bet nominaal bedrag der door hunne 
tusschenkomst uitbetaalde rentebewijzen. 

64. 1. Voor zoover daarin_ bij deze wet niet 
is voorzien, worden de regelen ·betreffende- de 
rentebetaling bij - algemeenen maatregel ~an 
bestuur vastgesteld. . 

2 . . Daarbij kunnen, met behoud van ·het 
recht der tot rente-ontvangst gerechtigden· om 
de hun toekom_ende rente op de in art. 57 
voorgeschreven wijze te innen, zoodanige voor
z_ieningen worden getroffen als ,Ons ter ver
eenvoudiging van _de rentebetaling wenschelijk -
voorkomen. 

§ g; Yan volmachten: 

65. 1. Alle als gerechtigd tot de ,uitoefening 
van eenig recht in de Grootboeken ingeschre
ven personen zijn bevoegd om die· rechten in 
hunnen naam en voor hunne rekening te doen 
uitdefenen. 

2. · Voor zoover in deze wet daarvan niet 
wordt afgeweken, zijn de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetbo~k omtrent _ lastgeving te 
dezen van td'(lp!lssing, met uitzondering van 
het verbod aan lasthebbers om_ koope_rs te wor
den_ van zaken met welker verkoop zij belast 
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waren, vervat in artikel 1506 van het Rurger
lijk W etboek. · 

66. 1. De last wordt bij authentieke akte 
gegeven. 

2. De volmacht moet eene nauwkeurige om
schrijving inhouden van de rechten welke door 
den lasthebber kunnen worden uitgeoefend en 
het hoofd van rekening vermelden, waarorider 
de inschrijving in de Grootboeken bekend 
staat. · · 

3. De directeur is bevoe'gd in bijzondere ge
vallen genoegen te nemen met eene ondP.r
handsche volmacht of met eene volmacht, 
waarin :het hoofd van rekening niet is vermeld. 

67. ·A.ls lasthebbers kunnen uitsluitend na
tuurhjke- of rechtspersonen optreden. 

68. L De volmachten of de naar de minuut 
· vervaardig-de authentieke afschriften van de 
volmachteri blijven · ender den directenr be
'rusten. 
. 2. Desverlangd wordt aan den lasthebber een 
bewijs van de inlevering· verstrekt. 

§ 10. Van certificaten. • 

69. Op de certificaten of akten van deelgeving, 
die d'oor de Administratiekantoren of·anderen, 
ingevolge de· met belanghebbende:n aangegane 
contracten van negotiatie of ,van deelgeving, 
zijn uitgegeven, of ncig uitgegeven zullen wo:
den, blijven de da:iromtrent geldende bepalin

_gen van toepassing, b!)lioudens· het bepaalde 
in de artikelen 70 tot en met 74 dezer wet. 

70. 1. Houders van cei-tificate:n, als in arti
kel· 69 bedoeld, · zijn gerechtigd tot zoodanig 
nominaal bedrag, als in de certificaten is uit
gedrukt, zelfstandig de overscbrijving te vor
deren v'an de ·inschrijving, welke tot zekerheid 
voor die certificaten is verbonden·. 

2. ·ve aanvra·ag daartoe mciet schriftelijk bij 
deh directeur worden ingeleverd, ·onder over
legging van de certificaten, met de daarbij 

· behoorende talons en onverschenen coupons, 
welke stukken tegen ontvangbewijs onder den 
directeur blijven berusten. ' 

3. Deze geeft van de in.gekomen aanvraag 
on·middellijk, bij geadviseerden brief, kennis 
·aan hem, te wiens name de inschrijving luidt, 
waarvan afschrijving is· gevraagd. Deze heeft, 
gedurende acht dagen na de dagteekening van 
het advies, het recbt om zich ten kantore van 
den dii-ecteur van de echtheid der overgelegde 
certificateil te overtuigen:. . 

4. Tenzij binnen v·eertien dagen na de dag
teekening · van het aclvies van den hiervoor 
bedoelden brief, aan den directeur een exploit 
is beteekend cloor den eigenaar der inschrijving, 

dat hij van de hierna gegeven bevoegdheicl 
wenscht gebruik te maken, worclt aan cle aan
vraag tot overschrijving gevolg gegeven. 

5. De eigenaar der inschrijving is gerechtigd 
de· vernietiging te vorderen van de overeen
komstig het bepaalde in clit artikel aan clen_ 
directeur overgelegde certificaten van dee!-· 
geving; waarvan de echtheid door hem wordt 
ontkend.· 

6. De eisch tot vernietiging zal worclen ge
bracht voor den rechter van de wo1nplaats 
van den aanvruger tot overschrijving. 

7. Indien de aanvrager geen bekende woon
p]aats in het Koninkrijk heeft, !ml de eisch 
worden gebracht voor den rechter van zijn 
werkelijk verbli)f en, iridien hij mede geen 
bekend_ verblijf in het Koninkrijk heeft, ·voor 
de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam. 

8. Het in het vierde licl van dit artikel be
doelde exploit moet binnen· acht dagen daarnu 
worden gevolgd cloor eene clagvilal'ding van 
den aanvrager tot vernietiging van cle door 
dezen overgelegde certificaten. 

9. · Een afschrift van die dagvaarding wordt, 
binnen acht dagen nadat zij is uitgebracht, 
aan den directeur beteekend. 
· 10. Bij gebreke hiervan ,vordt aan de aan

vraag tot overschrijving gevolg gegeven. 
71. 1. Zoolang de overschrijving krachtens 

het. vbrige artikel niet heeft plaats gehud en 
wanneer geen rechtsvordering tot vernietiging 
van de ingelevercle certificaten · tijdig · is inge
steld, hebben de· eigenaren der certificaten de 
bevoegclheid om op hnnne aanvraag terug te 
komen. 

2, Zij kunnen in dit geval hunne ingelevercle 
certificaten terug vorderen tegen teruggave 
van het ontvangbewijs, clat ·zij claarvoor van 
den directeur ontvingen, 'of tegen afgifte van 
eene quitantie voor de terug · ontvangen certi
ficaten. 

72. Na de overschrijving zullen de ingele• 
verde certificaten, na te voren onbruikbaar te 
zijn gemaakt, aan dengene, van wiens rekening 
de afschrijving is geschiecl, worden ter hand 
gesteld. 

73. Houders van certificaten, clie krachtens 
de contracten van negotiatie 'of deelgeving 
reeds gemachtigd zijn tot zelfstandige over
schrijving voor het berlrag hunner certificaten 
van de daarvoor verbonden inschrijvingen, 
kunnen die ove·rschrijving bewerkstelligen met 
inachtneming van de in· die contracten opge, 
nomen bepalingen. 

·74. De wijze van afschrijving en onbruik
baarmaking van· de ingeleverde certificaten 
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wordt bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld. 

§ 11. Van de veranfwoordeljjkheid i•an den Staat 
en van de vordering tot ferugboeking. 

75. 1. De Staat is verplicht de geldelijke 
schade te vergoeden, rechtstreeks voortge-
vloeid uit: · 

a. eenige overschrijving, aanteekening of 
doorhaling van eene aanteekening gedaan op 
aanvraag van hem, die niet de persoon is, 
welke krachtens deze wet tot het doen dier 
aanvraag gerechtigd is; 

-b. ·eene rentebetaling of. afgifte van rente
bewijzen aan hem, die niet krachtens deze wet 
tot rente-ontvangst of tot het vorderen van 
evenbedoelde afgifte gerechtigd is. 

2. Onverminderd de verantwoordelijkheid 
voor kwade ·trouw en nalatigheid bij het be
heer der Grootboeken, is de Staat niet aan
sprakelijk wanneer eene handeling, als in het 
eerste · lid bedoeld, heeft plaats gehad op aan
·vrage of met toestemming van hen, die, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 14, 
zijn aangemerkt als gerechtigd tot de nalater.
schap .of tot dat gedeelte der nalatenschap, 
waarvan de inschrijving of het rech·t op· de 
inschrijving dee! uitmaakte. 

3.- De v·ordering tot schadevergoeding moet 
worden inge~teld binnen dertig dagen na clen 
dag der overschrijving, aanteekening, docir
haling, rentebetaling of afgifte van· rentebe-• wijzen waaruit de schade is voortgevloeid, 
tenzij de eischer aantoont de vurdering te 
hebberi ingestelcl binnen dertig dagen na den 
clag,' waarop hij · van de overschrijving, aan• 
teekening, doorhaling, rentebetaling of afgifte 
van rentebewijzen redelijkerwijs heeft kunnen 
·kennis- ·dr_agen. 

76. 1. De Staat is gerecbtigd de door. hem 
ingevolge het bepaalde · in het vorige artikel 
geleden schade te verbalen : · 

a. op hen, die op het oogenblik van de on
juiste overschrijving, aanteekening, cloorbaling 
van eene- aanteekening. rentebetaling of afgifte 
van rentebewijzen ten· onrechte als gerechtigd
tot het vorderen van die overschrijving, aan
teekening, doorhaling, rente-ontvangst of af
gifte zijn aangemerkt ; 

b. op hen; die ·na de onder a genoemde per
sonen het in de onjuist gebleken in~chrijving 
of aanteekening vervatte recht of de ten on
rechte aan die personen afgegeven rentebewij
zen hebben verkregen, indien zif en bunne 
voorgangers tot aan die personen met de on-

juistheicl van de inschrijving, aanteekening of 
afgifte bij de verkrijging bekend waren ; 

c. op cle notarissen en anclere ambtenaren, 
indien bij het opmaken van de·krachtens cleze 
wet gevorderde verklaringen niet de nauw
keurigheid is in acht p;enomen, clie van een 
goecl notaris of ambtenaar mag worclen ver
wacht; 

d. op de Nederlandsche consnhlire ambte
naren, wanneer de onjuistheicl van de door 
hen onderteekende verklaringen het gevolg is 
van hunne onachtzaamhE.id of kwade trouw. 

2. lndien de Staat zijn verhaal overeenkom
stig · dit artikel · op meer clan een persoon kan 
uitoefenen, is elk dier per~_onen · hoofdelijk 
voor het geheel aansprakelijk., . 

77. 1. Indien · aan een aan vraag, afkomstig 
van hem clie krachtens deze wet tot het doen 
dier aanvraag gerechtigcl is, tot overschrijving 
van eene inschrijving of tot overdracbt of 
aanteekening van een recht, als in artikel 39 
dezer wet bedoeld, .is voldaan en de rechts
bandeling, welke aan clie aanvraag ten grond
slag lag, nietig of voor vernietiging vatbaar 
is,· lrnn hij, clie gere<ihtigcfis zich op die nietig
beid te beroepen of de nietigverklaring te 
vorcleren, eene rechtsvordering instellen tot 
het. ongedaan maken, behouclens het bepaalde 
in het dercle lid, van de boekingen, welke, met 
betrekking- tot die· inschrijvi_ng of tot clat recht, 
na het inkomeri van de vorenbedoelde aan
vraag, zijn gedaan. 

2. · De in bet vorig !ill bedoelde rechtsvor
dering kan uitsluitend worden ingesteld tegen 
heni te wiens name de inscbrijving of het 
recht geboekt staat. Zij wordt niet toegewezen 
tenzij de eischer bewijst, hetzij dat de inschrij
ving of het recht ten name van den verweer
der is geboekt recbtstreeks ter voldoening aan. 
de aanvritag, aan welke de· nietige of voor 
vernietiging vatb~re · handeling ten grondslag 
lag, hetzij dat de verweerder en zijne voor
gangers tot aan den oorspronkelijlren uanvrager 
met de nietigheid van de handeling of hare 
vatbaarheid voor vernietiging bij de ver krij
ging bckend .waren. 

· 3. Rechten, als .bedoeld in artikei 39 dezer 
,vet, op de inschrijving of op het recht cloor 
derclen · te goeder trouw verkregen, worden 
geeerbiecligd. 

4. Het vonnis, waarbij de vordering wordt 
toegewezen, boudt in bet bevel ·aan den direc
teur tot het verricbten van de in het vonnis 
aart te duiden boekingen. 

78. De in het'•;orig' artikel bedoelde rechts
vordering komt mede toe aan den erfgenaam 
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of den vermoedelijken erfgenaam van hem, te 
wiens name eenig recht in de Grootboeken 
stond ingeschreven, alsmede aan hem, aan 
wien eenig in de Grootboeken ingeschreven 
recht is gelegateerd, indien een ander is aan
gemerkt als gerechtigd tot de nalatenschap of 
tot dat gedeelte der nalatenschap, waarvan het 
recht deel uitmaakte, met dien verstande, dat 
bij de toepassing van art. 77 de. tweede zin 
van het tweede lid wordt gelezen als volgt: 

Zij wordt .niet toegewezen tenzij de eischer 
bewijst, hetzij dat de inschrijving of het recht 

,staat ten name van hem, die ten onrechte als 
erfgenaam of legataris is aangemerkt, hetzij 
dat de verweerder en zijne voorgan.gers tot 
aan den ten onrech"te als erfgenaam of legataris 
aangemerkte bij de verkrijging de wetenschap 
bezaten, dat een antler dan de werkelijk recht
hebbende als zoodanig- is aangemerkt. 

§ 12. Van vergoedin_gen. 

79. Voor de volgende verrichtingen bij de 
Grootboeken worden de daarachter vermelde 
vergol)dingen in rekening gebracht, welke bij 
de aanvragen tot die verrichtingen zijn te vol
doen: 

voor het stellen en voor het" doorhalen van 
eene aanteekening op eene rekening,f O. 75; 

voor overschrijving en vpor verwisseling van 
obligatien aan toonder in insc!irijving f 0.10 
voor elke duizend gulden, een gedeelte dier 
som voor het volle bedrag gerekend; 

voor de verwisseling van inschrijvingen in 
obligatien aan toonder /0.20 voor elke duizend 
gulden, met een minimum van f 0.20 voor 
elke obligatie; 

voor de afgifte van obligatien aan toonder 
tegen inlevering van obligatien van andere 
bedragen.f 0.20 voor elke obligatie; 
• voor de afgifte van rentebewijzen j 0.15 

voor elk stel rentebewijzen : 
voor een afschrift of uittreksel eentir reke

ning f 0.10 voor elken post en/0.10 voor elke 
aanteekening, met een minimum van f 0.50. 

§ 13. Slotbepalinge11. 

80. -1. Indien de. laatste dag van. een ,der in 
deze wet i;;e~telde. termijnen valt op een Zondag 
of op eenen daarmede gelijkgestelden dag, kan 
de verrichting, welke binnen dien termijn moet 
geschieden, plaats ,hebben op den eersten 
daarqpvolgenden dag, welke geen Zondag noch 
daarmede gelijkgestelde dag is .. 

2. Met den Zondag worden gelijkgesteld de 
dagen bedoeld in het 2de lid van artikel 154. 
van het Wetboek van Koophandel. 

81. Voor zoover deze wet daaromtrent geen 
voorschriften bevat, worden de wijze van -be
heer, de inrichting van de Grootboeken der 
Nationale Schuld en de verdere uitvoering van 
deze wet, daaronder begrepen de vorm van de 
rentebewijzen, van het formulier tot verkrijging 
van nieuwe rentebewijzen en van de obligatien 
aan toonder, bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

82. 1. Behoudens de gevallen in de wet 
voorzien, is het aan den directeur en aan de 
verdere am btenaren bij de Grootboeken ver
boden, om aan bijzondere personen; lichamen 
en instellingen inzage van de Grootboeken te 
geven of eenige mededeelingen te doen van 
hetgeen hun uit hoofde. van hun ambt bekend 
is omtrent andere inscbrijvingen dan waarop 
die personen, lichamen of instellingen recht 
hebben, tenzij daartoe een bevelschrift van den 
president der Arrondissements-Rechtbauk te 
Amsterdam is verkregen. . 

2. Mededeelingen, als in het vorig lid be
doeld, aan ambtenaren ten behoeve van de aan 
deze opgedragen ambtsverrichtingen, lmnnen 
worden verstrekt in de gevallen en·volgens de 
regelen door Onzen Minister van Financien te 
bepalen. 

3. Hij, die uit hoofde van zijn. hetziJ tegen
'\'.oordig hetzij vroeger ambt mededeeling of 
inzage van den inhoud van de Grootboeken 
heeft ontvangen, is tot gelijke geheimhouding 
gehouden. 

4. Hij, die opzettelijk de hiervoor opgelegde 
geheimhouding scbendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogsts zes honderd gul
den met of zonder ontzetting van het recht 
om. ambten of bepaalde ambten te bekleeden. 

5. Hij, aan wiens schuld scbendiug van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten. hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

6. Geen vervolging wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiens aanzien de gebeim
houding is geschonden. 

7. De hier strafbaar· gestelde-·feiten worden 
beschouwd als misdrijven. 

83. 1. Alie aanvragen en verklaringen tot 
verrichtinge.n bij de Grootboeken, zoomede 
aile -stukken, die ingevolge art. 14· dezer wet 

· bij de · daarbedoelde verklaring van erfrecht 
moeten worden overgelegd, zijn vrij van zegel 
en van de formaliteit van registratie. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1917 
van bet Burgerlijk Wetboek, verkrijgen de in 
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het vorig lid bedoelde stukken tegen derden 
zekerheid van dagteekening op den dag waarop 
zij door den directeur zijn aangenomen. 

- /J. De diiecteur stelt op de door hem aan
genomen stukken eene onderteekende verkla
ring, vermeldende de dagteekening der aan
neming. De_sverlangd wordt aan den inleveraar 
een door den directeu~ onderteekend bewijs 
van ovcrneming afgegeven, waarin de dag dcr 
aanneming wordt vermeld. 

4. De volmachten tot verrichtingen bij de 
Grootboeken en de in deze wet _bedoelde ver
klaringen van erfrecht zijn vrij van zegel en 
worden kosteloos geregistreerd. 

84 . . 1. Door Onzen Minister van Fina,ncien 
warden formulieren vastgesteld voor alle aan
vragen en yerklaringen in het voorga~nde 
artikel bedoeld met uitzonderiug van de ver
ldaringen van erfrecht. 

2. Van deze formulieren, voor zoover zij 
door het publiek moeten worden gebezigd, 
zullen gewaarmerkte exemplaren algemeen 
verkrijgbaar gesteld warden op de door Ons 
aan te wijzen plaatsen en tegen een door Ons 
te bepalen prijs van ten hoogste 5 cent per 
exempluar. -

/J: De directeur is bevoegd van de verplich
ting tot gebruik der formulieren ontheffing te 
verleenen. 

85. In artikel 4 der .wet van J4 .Mei 1814 
(Staatsblad n•. 58) worden de woorden ,,op de 
vervaltijden van ultimo Juni en- ultimo De
cember" vervangeu door de woorden ,,op 2 
Januari en op 1 Juli". 

§ 14.- Overga11gsbepa_li11ge11. 

86. 1: Na het in W(lrking _treden van deze 
wet, worden in de bestaande Grootboeken geen 
inschr,ijvingen meer geboekt. 

2. De in die Grootboeken openstaande reke
uirigen warden, met inachtneming van het 
bepaalde in deze wet en in de krachtens arti
kel 81 dezer wet gegeven voorschriften, in 
nieu~e Grootboeken overgebracht naar gelang 
de op die rekeningen_ geboekte inschrijvingen 
worden overgeschreven. 

3. Het- ];iepaalde in artikel. 32 :dezer _ wet is 
uitsluitend van_ toepassing op de inschrijvingen 
welke in de nieuwe Grootboeken zijn geboekt. 

4. De recht_en, verluegen v66r het in wer
\dng treden van_ ,deze wet, worden beoordeeld 
naar de tijdens · die ,erkriJging geldende be• 
palingert. 

5. De .rechtsv0rderi,ng tot _ terugvordering 
van eene inschrijving, yerkregen krachtens de 
bepalingen gelqende v66r het in werking treden 

van deze wet, zal echter niet kunnen, worden 
ingesteld, wanneer de inschrijving in de nieuwe 
Grootboeken is overgebracht._ Evenmin zal 
kunnen worden ingesteld de rechtsvordering 
tot terugvordering of tot aanteekening van 
eenig recht als bedoeld in ar-tikel 39 dezer wet 
en verkregen v66r het· in werking treden van 
deze wet,--wanneer na evenbedoeld in werking 
treden dat recht is overgedragen of aangetee
kend of we! de inschrijving of het recht 
waarop eerstbedoeld recht rust, zonder aantee
kening van dit recht, ten name van een ander 
is overgeschreven. 

6. In gevallen, als in het vorig lid omschre
ven, zal de. daarbedoelde rechtsvordering over
gaan: 

a. onder de vo:irwaarden, gesteld bij de 
artikelen 77 en 78 dezer wet, in eene vordering 
tot terugboeking als _in -die artikelen bedoeld; 

b. voor zooveel volg~ns het bepaalde antler 
a. geene of geene volledige vergoeding van de 
geleden schade kan worden verl~regen, in eene 
yord_ering tot _schadevergoeding tegen dengene 
die ten onrechte over de inschrijving of o\·er 
het recht heeft beschikt. 

7. Voor de geldelijke schade, we1ke ten ge
vol_ge van dezen overgang niet verhaald- kan 
worden, is de Staat aansprakelijk. 

8, De overbrenging, ingevolge dit artikel, 
van_inschrijvingen naar de nieuwe Grootboeken 
geschiedt l!:osteloos voor _zoover die overbren
ging geen eigendomsovergang van de inschrij
ving ten gevolge heeft. 

87. Na verloop van dertig jaren na het in 
werking treden. van deze wet, worden nlle 
rekeµingen, welke nog open staan in de_ v66r 
dat in werking treden gehouden Grootboeken, 
ambtshulve overgeboekt in de Gr-ootboeken 
welke overeenkomstig deze wet worden ge
houden. 

88. 1. Volmachten, · v66r het_ in werking 
treden van deze wet opgemaakt en van het 
vereischtc ,.visum" voorzien, blijven van kracht 
totdat van het eindigen of van de_ herroeping 
van den daarin uitgedrukten last aan den 
directeur ,is kennis gegeven. 

2. De eerste maal, dat zij na evenbedoeld 
in werking treden tot eenige verrichting bij 
de Grootboeken worden gebezigd, blijven ·zij 
onder den directeur berusten, desverlangd 
tegen ontvangbewijs. 

.89. I_n een geval, uls bedoeld in artikel 37 
dezer wet, wordt, indien de erflater is over
leden v66r _ den ·dag -waarop deze wet in wer
king treedt, geen verneemding of bezwaring 
van de inschrijving ge_durende het !even van 
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den bezwaarden erfgenaam toegelaten dan met 
toestemming van Onzen l\finister van Finan
cien, tenzij het testament hieromtrent anders 
bepaalt. 

90. 1. Deze wet, welke kan worden aange
haald onder den titel ,,Grootboekwet", treedt 
in werking op een nader door Ons te bepalen 
dag. 

2. },let dien dag worden de wetten van 27 
J anuari 1809 tot daarstelling van een Groot
boek der publieke Schuld en van 14 Januari 
1815 (Staatsblad n°. 4) buiten werking gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven· te Oberursel, den 7den April 1913. 
. (get.) . WI L HI~ L M I·N A. 

De ,1Jinister van Financien, (get.) KOLKMAN. 
De Minister ran Jusfitie ad interim, 
(get.) fii,:~;USKERK. 

( Uitgeg. 26 April 1913.) 

7 A.pi·il 1913. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wetho'.l
ders van de gemeente Oost- en West-Sou
burg, dd. I) December '1!112, waarbij den 
ambtenaar ter secretarie dier gemeente 
I. P. BLONK met ingang van 1 Januari 
1913 ontslag is verleend. S. 124. 

WrJ WlLHELMINA, ·ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 1913, 
n•. 1051, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit-van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Oost- en 1Vest
Soubw·_q, dd. 9 December 1912, waarbij den 
ambtenaar ter secretarie dier gemeente I. P. 
BLONK, met ingang van 1 J anuari 1913 ontslag 
is verleend ;· 

Overwegende, dat gemeld besluit dd. 9 De
cember 1912 als reden vermeldt, dat bedoelde 
ambtenaar op eenige data in het jaar 1912 
niet op de secretarie is geweest ; _ 

dat blijkens eene verklaring, onderteekend 
door den Burgemeester en den Secretaris van 
genoe.mde gemeente, dd. 12 December 1912, 
voornoemde ambteimar steeds tot hunne groote 
tevredenheid werkzaam is en dat hij nimmer, 
zelfs geen uur van de secretarie afwezig is 
geweest, zonder verlof of zonder behoorlijke 
kennisgeving bij ziekte; 

dat derhalve na ingesteld onderzoek niet 
blijkt; dat voor gemeld onslag gegronde reel.en 
aanwezig was; 

dat het verleenen van ongevraagd ontslag. 
aan een ambtenaar zonder gegronde 1·eden in 
strijd is te achten met het algemeen belang; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
18 Maart 1913, n°. 31; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 1 April 
1913, n°. 211b, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van Burgemeester en Wet

houders van de gemeente 0ost- en West-Sou
burg, dd. 9 December 1912 te vernietigen we
gens strijd met 'het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, het
welk in het Staatsblad zal warden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Oberursel, den 7den April 1913. 
· (get.) W I L H E L M I N A. 

De ill in. ·v!ln Bi1111e11/, Zake11, (get.) li~;~;M:;KKHK. 

( Uitgeg. 24 April 1913,) 

7 Ap1·il 1913. BESLUlT, houdende nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 2 Juli 
1894 (Staatsblad n°, 89), waarbij aan de Ver
eeniging tot Christelijke Verzorging van 
krankzinnigen in Nederland, gevestigd te 
Utrecht, vergunning is verleend te Ziiid
laren een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 125. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 April lll13, n°. 
24 70, afdeeling V olksgezondheid en Arm wezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van artikel II van Ons be

sluit van 7 April 1906 (Staatsblad n•. 59) en 
van Ons besluit van 6 Juli ·1908 (Staatsblad 
no. 215), te bepalen, dat na het eerste lid van 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 2 
Juli 1894 (Staatsblad n°. 89), zooals dat wordt 
gelezen ingevolge Ons besluit van 18 Novem; 
ber L903 (Staatsblad n°. 278), een nieuw, tweede, 
lid wordt ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende I Mei 1918, nog 6 
mairnen en 6 vrouwen warden verpleegd". 

Onze Minister van Binnenlandsche_Zaken is 
belast met de uitvooring van dit besluit, dat 
in ·het Staatsblad zal warden geplaatst. 

Oberursel, den 7den April 1913. · 
(get.) WILHELMINA. 

De 11-lin:van Binne11l. Zaken, (gei,) HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 24 .4-pril 1913.) 
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7 Aprii i913. · Mrss~vE van den Minister van 
Oorlog, a. i. ,Minister van Marine aan den 
Minister van Landbouw, - Nijverheid en 
Handel betreffen le aangespoelde torpedo's. 

,,Ik" heh de eer Uwe Exe. i;nede te deelen, dat 
tot ·dusverre, wanneer een aan eene vreemde 
mogendheid toebehoorende torpedo op Neder
landsch ge_bied aanspoelde of werd aange
bracht en zulks, hetzij door den burgemeester
strandv:onder, in wiens ressort de torpedo was 
aangevoerd, l:tetzij door den directeur en .com
mandant der marine in de directie, waar de 

. torpedo aan h<i"t torpedo-atelier was a:fgegeven, 
te mijner kennis werd gebracht, door mij: de 
noodige stappen werden gedaab om, door tus_-

•:,.·schenkomst :van onzen ambtgenoot van::Buiten
landsche Zaken, de betrokken Regeering langs 
diplomatieken weg in kennis te stellen met het 
vinden ·der torpedo's. _ 

,,Aangezien echter deze tot nu toe,gevo_lgde 
handelwijze_ niet geheel in overeenstemming 
is met het bepaalde bij art. 9 van het Kon. be
sluit van 23 Augustus 1852 (B_taatsblad n•. 141), 
komt het mij wensC'helijk voor; dat in den ver
volge, wanneer zich een dergel_ijk geval mocht 
voordoen," de betrokken burgemeester-strand
vonder of strandvonder zich, zooals bedoeld 
artikel voorschrijft, rechtstreeks_ in: verbin
ding stelt met den naastbij wonenden consu
lairen ambtenaar van het Rijk, waaraan de 
torpedo· blijkt te. behooren, opdat deze zijne 
Regeering van die ·vondst kan kennis geven 
en in overleg met dezen ambtenaar de terug
gave van de torpedo en de vaststelling en be
taling van het bergloon kunnen worden ge
regeld. 

,,Daar echter de behandeling van een wapen 
als waarvan hier sprake is door niet deskundig 
personeel aanleiding tot ongeliikken ka~ geven, 
bestaat er mijnerzijds geen bezweyar, dat een 
eventueel gevonden torpedo in 'bewa,·ing wordt 
gegeven _aan het torpedo-atelier op 's Rijks 
Werf in de naastbij gelegen marine-directie, 
witartoe dan de strandv'onder, aan :wien.het ge
vonden voorwerp afgegeven_ is, het verzoek aan 
den directeur en commandant dier directie zal 
dienen te richten, zullende deze autoriteiten, 
dezerzijd_s uitgenoodigd worden in een derge
lijk geval het noodige_ te doen_ verrichten voor 
het afhalen en bewaren in het·· torpedo-ateli~r 
der torpedo, 

,,Art, 7_- van het hooger genoemde, Kon. ,be-" 
sluit, ZOOl)!S clit·nader is gewijzigd bij het Kon. 

·oesluit '.'ah 19 _Januari 187'l (Staq~s}~qd n•. 10), 
verzet.:zich _naar mijne meening nfet-tegen eene 
zoodanige regeling, daar het ge~onden artikel 

in- beheer blijft bij den strandvonder aan wien 
het is afgedragen, en alleen ter voorkoming 
van ongelukken op diens verzoek door Marine 
in bewaring wordt genomen. 

,,De torpedo zal d_an ook niet uit de bewaring 
bij Marine moge·n worden afgegeven dan op 
machtiging van den beheerder, i. c. den strand
vonder. 

,.Mocht Uwe Exe. zich met mijne hierboven 
gegeven zienswijze lmnnen vereenigen, _dan 
veroorloof ik mij Haar te verzoeken het wel 

-daarheen te. willen leiden,-dat aan de verschil
lende strandvonders mededeeling worde gedaan: 
+an de door hen in den v~rvolge bij het aan
brengen eener niet-Nederlandsche torpedo te _
trl):ffen· maatregelen." 

De Minister van L_aridbouw, Nijverheid en 
Handel, die zich met deze zienswijze kan ver
eenigen, heeft bij schtijven van 15 Mei 1913 de 
betrokken Commissarissen der Koningin ver
zocht de burgemeesters-strandvo_nders in hun 
gewest uit te noodigen, te handelen, .zooals in 
het schrijven is aangegeven. (Gem.-ste;·n.) _ 

9 April 1913. WfT, tot aanvulling en verhoo• 
ging van het negende hoofd_stuk der'Staats
begrooting voor het dienstjaar 1912. S. 126. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevpegd. 
'Tengevolge. van deze aanvulling· en v~rhoo

ging wordt het totaal der Ude afdeeling, als
mede het eindcijfer van voormeld hoofdstuk, 
verhoogd met f 100,000. 
' Tevens wordt in art. 2 der wet een ·wijziging 
vastgesteld. · 

\l April 1913. BESLUIT, tot aanvulling van het · 
Koninklijk besluit van 12 October 1899-
(Staatsblad 11°. 2_17), gewijzigd bij Konink
lijk!J besluiten van 24 Juni 1901 (Staatsblait · 
n°. 169) en 9 October 1905 (Staatsb/ad 
n°. 285); tot intrekking der voorwaarden 
waaronder Rijkstelegraafkantoren· en van· 
nadere bepalingen, waaronder hulptele

··graafkantoren kunnen worden opgericht, 
als1~ede van het Koninklijk besluit va~ 
1 Augustus 1904 (Staatsblai n°. 202), ge
wijzigd bij Koninklijk besltiit van 2tl_Au
gustus 1905 (8taatsblad- -n°. · 257), hou
dende voorwaar_den, waaronder met mede
werking · der geineenten, verbindingen fot 
aansluiting van hti.lptelegraafkantore"n ook 
vooi-. den interlocalen telefoondienst·kunnen 
worden· dienstbaar gemaal~t. -S. 127. 

WIJ wrLg~r;~rnA, ~N~.. · 

Gelet op de ·.Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
_(Staatsblad_ no. 7); · · · ' · 
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Overwegende dat · hct wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 12 October 1899 (Staats
blad n°. 217), ge,vijzigd bij Roninklijke beslui
ten van 24 J uni 1901 (Staatsblad n°. 169) en 
9 October 1905 (Staafsblacl n°. 285), tot in trekking 
der voorwaarden waaronder Rijkstelegraafkan
toren en van nadere bepaling-en, waaronder 
hulptelegraafkantoren kunnen worden opge
richt, alsmede het Koninklijk . besluit van 1 
Augustus 1904 (Staatsblad n°. 202), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1905 
(Staatsblad _n°. 257), houdende voorw;arden, 
waaronder met medewerking der gemeenten, 
verbindingen tot aansluiting van hulptelegraaf
.kantoren ook voor den iriterlocalen telefoon
dienst kunnen worden dienstbaar gemaakt, aan 
te vullen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 ]'ebruari l913, n•. 13, Afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
4 Maart 1913, n°. 23); 

Gezicn· het nader rapport van Onzen Minis· 
ter van vVaterstaat van 4 April 1913, n°. 13, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 1, sub c, va~ het Koninklijk 

besluit van 12 October 1899 (Staatsblad n°. 217,), 
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 24 ,Juni 
1901 (Staatsblad n°. 169) en 9 October 1905 
(Staatsblad n°. 285), tot intrekking der voor
waarclen waaronder Rijkstelegraaflrnntoren en 
van ~aclere bepalingen, waaronder hi.1Iptelegraaf
kantoren kunnen wordfln opgericht, wordt ge
lezen als volgt : 
. ,,c. de gemeente stelt ten genoegen van Onzen 
.,Minister van Waterstaat den kantoorhouder 
,,en diens vervanger aan. Hunne bezoldiging 
,,is voor rekening van de gemeente. Indien, 
.,op plaatsen waar geen postkantoor is geves
,,tigd, het aantal verzonden binnenlancische en 
.,verzonden en ontvangen buitenlandsche tele· 
,,grammen over het laatstverloopen kalender
,,jaar meer bedraagt clan driedttizenrl (3000), 
,,keert het Rijk aan de gemeente uit een som 
,,van vijfentwintig gulden (f 25) voor elke dui
,,zend (1000) behandelde telegrammen boven het 
,,vorengenoemde aantal, en zulks tot een maxi
,,mum bedrag van vijflwnderd gulderi (j 500)." 

2. Artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
1 Augustus 1904 (Staatsblad n°. 202), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1905 
(Staatsblad n°. 257), houdende voorwaarden 
waaronder met medewerking der gemeenten, 
verj)indingeu· tot aansluiting van hulptelegraaf
kuntorcn ook voor den interloealen- telefoon-

clienst klinnen word"en dienstbaar gemaakt, 
worden gelezen als volgt : 

,,De gemeente zorgt voor hare rekening en 
,,ten genoegen van Onzen Minister van Water
,,staat, voor de bediening van de voor den in
,,terlocalen telefoonclienst bestemde ·inrieh
,,tingen. 

,,Met deze bediening kunnen de kantoorhou
,,der en diens vervanger worden belast. 

,,Inclien op plaatsen, waar geen postkantoor 
,,is gevestigd, het aantal verzonden binnen
·,,landsche, verzonden en ontvungen buitenland
,,sche telegraminen, nitgaande · interlocale en 
,,uitgaande· en inkomende internationale tele
,,foongesprekken te zamen o·ver het laatstver
,,loopen kalenclerjaar meer bedraagt clan drie
,,d"izend (3000), keert het Rijk aan de gemeente 
,,uit een som van vijfentwintig gitlden (f 25) 
,,voor elke duizend (1000) behandelde telegram
,,men en .telefoongesprekken boven het voren
,,genoemde aantal en zulks tot een maximum 
,,bedrag van vijfhondercl gidden (f 500)". 

Onze voornoemde :Minister' is belast met de 
uitvoei'ing van dit besluit, dat in het Staatsblarl 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worderi gezonden aan den Raad van State. 

Oberursel, den 9den April 1913. 
(get.) WILHELMINA, 

De 1ll inister van 1V,iterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 9 Mei 1913.) 

9 ·April 1913. BESCHIKKlNG van den Minister 
van Oorlog betreffende wijziging van den 
staat, bedoeld bij § 4 der Land weerin
structie II. 

De .i\linister van Oorlog brengt door deze ter 
aigemeene kennis, dat in den staat, bedoeld bij 
§ 4 der.Landweerinstructie II, voorkomende in 
de Nederlandsthe Staatscourant van 5 October 
1904, n°. 233, zooals deze staat luidt ingevolge 
de beschikkingen van clen Minister van Oorlog 
van 13 ]'ebruari 1908, afdeeling .i\lilitie en 
Landweer (L.) n°: 95, 5 December 1908, afdee
ling Militie en Lanclweer (L.)· rt 0. 8!J, 4 Mei 
l! 09, IIItle afd., n°. 183, 28 April 1911, afdee
ling Militie en Land"weer (L.) n°. 174, -1 No
vember 1911, afdeeling Militie en Landweer 
(L.) -n°. 162 en 20 April 1912, afdeeling Militie 
en Landweer (L) n°. 97, voorkomende in de 
Nederlandsche Staatscouranten, onderscheiden·
lijk van 20 Februari 1908, n°. 43, 8 December 
1908, ri 0 • 288, 6 Mei 1909, n°. 105; 29 April 1911, 
n°. 100, 3 November 1911, ii0 • 258 en·23 April 
1912, no. 94; met ingang van 1 April 1913 in de 
kolom ;,Standplaats v·an den ·commandant in 
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nevensvermeld Landweerdistrict", achter het 
in de daaraan voorafgaande kolom gestelde 
cijfer·rn, in stede vsn ,,De commandant in het 
Ude Landweerdistrict is tevens belast met het 
bevel over het IIIde Landweerdistrict" moet 
worden gelezen: ,,Leeuwarden". 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

(qet.) A. J. DOORMAN. 

11 April 1913. MrssrvE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin in de pro
vincien betreffende het dubbel overleggen 
van adviezen en verklaringen van vee
artsen tot staving van uitgaven gedaan 
krachtens de veewet. 

Het heeft mijne aandacht getrokken, dat door 
een burgemeester bij in zijne gemeente vo_orge
komen gevallen van mond- en klauwzeer een 
dubbel stel adviezen en verklaringen - alle 
stukken van dezelfde dagteekening en num
mers - is overgelegd, en wel het eene stel bij 
zijne · betreffende declaratie van gedane voor
schotten en het andere stel bij de door hem 
ingediende aanvrage om decharge, wegens hem 
ter goede rekening verstrekte ge!den, uit welke 
gelden andere uitgaven betreffende dezelfde 
ziektegevallen werden gekweten. · 

Door de betroklrnn districtsveeartsen werden 
dus voor elk ziektegeval van de vereischte ad
viezen en verklaringen telkens twee exem
plaren, belden _ in originali, afgegeven. Deze 
hanclelwijze is niet vrij van bedenking. Bij het 
onderzoek van de uitgaven, gedaan ter bestrij
ding van veeziekten, nioet dezerzijds geheel 

. worden afgegaan op de door de ambtenaren 
van het veeartsenijkundig Staatstoezicht afge
geven adviezen en verklaringen. Worden van 
deze stukken meerdere exemp"iaren ir: originali 
afgegeven, dan kunnen hieruit - het ligt voor 
de hand ,- onregelmatigheden voort_vloeien: 
welke niet steeds zullen worden ontdekt. 

Bij het groot aantal bescheiden van <lien 
aard, dat aan het Departement wordt inge-

- zonden is het toch ondoenlijk, in alle gevallen 
stelselmatig na te gaan, of niet reeds vroeger 
gelijke stukken werden ·overgelegd en of men 
dus wellicht niet met een dubbele betaling 
heeft te doen. 

Daarom behoort aan elk advies en van elke 
verklaring slechts een origineel te worden uit
gegeven. Zijn meerdere exemplaren noodig, 
dan beho0•t uit de verdere duidelijk te blijken, 
dat het atschriften zijn. V 00rts ware als regel 
aan te nemen, dat. wanneer niet alle uitgaven 

betrekkelijk eenzelfde ziektegeval tegelijkertijcl 
aan het onderzoek worden onderworpen, de 
origineele stukkeu worden overgelegd bij de 
eerste cleclaratie. Bij volgende declaratien of 
aanvragen om decharge kan dan naar de eerste 
worden verwezen, al dan niet onder overleg
ging van een afschrift van de reeds vroeger 
ingezonden adviezen en verklaringen. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
vorenstaande onder de aandacht van de burge
meesters van Uw gewest te brengen. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 
De 'Secretaris-Generaal, 

(get.) VERS'l'EEG .. 

14 April 1913. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van bet Koninklijk besluit van 29· 
Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146) ter uit
voering van artikel 1 der Consulaire Wet, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 3 Juni 1909 (Staatsblad n°. 133). S. 128 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze .Ministers van 
Buitenlandsche Zaken, cl.cl. 7 December 1912,. 
Afdeeling I, n°. 20968, en van Justitie, d.d .. 
14 December 1912, Iste Afdeeling C, n•. 551 : 

Overwegende dat het Koninklijk besluit van 
:.:19 Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146), laatste
lijk gewijzigd bij het. Onze vari den 3d~n J uni, 
1909 (Staatsblad n°. 133), nadere wijziging be
hoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies y_an den 
4den Maart 1913, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Buitenlandsche Zaken en van 
Justitie a. i., d.d. 14 Maart 1913, Afdeeling I,. 
n°. 5325, en d.d. 28 Maart 1913, Iste Afdee
ling 0, n°. 505 ; 

Habben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

Het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 
(Staatsblad. n°. 146), laatstelijk gewijzigd bij. 
het Onze van 3 Juni 1909 (Staatsblad no. 133), 
wordt· nader gewijzigd als volgt : 

Art. 1. a. In artikel 3 wordt n°. 25 gelezen. 
als volgt: 

,,Shanghai (ressort de provincien Kiangsu,. 
Ghehkiang, Anhui en Kiangsi)" en vervallen 
de n08• 26 en 28 ·:' -

b. In artikel 4 wordt n°. 18 gelezen als volgt: 
,,Shanghai (ressort de provincien Kiangsit, 

Ghehkiang, Anhui en Kiangsi)" en vervallen 
de n 08• 19 en 21. · · 

2. In artikel 2 vervalt n°. 20; in artikel 3 

I 
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vervallen de· n°'. 44 en 45 en in artikel 4 de 
n°'. 36 en 37. 

3. In artikel 3 wordt n°. 63 als volgt gelezen: 
,,de consul te Rio de J a11ei,·o (ressort de 

Vereenigde Staten van Brazilie, met uitzon
dering van den Staat Rio Grande do Sul)". 

4. a. In artik:el 3 wordt n°. 64 als volgt ge
lezen: 

,,La Paz (ressort de Republiek Boli11ia met 
uitzondering van de Departementen Oruro, 
G!wquisaca, Potosi en Tarija)" en worden tus
schen de n°'. 64 en 65 de volgende woorden 
ingelascht: .,64a. Or"ro (ressort de Departe
menten Oruro, Ghuquisaca, Potosi en Tarija)"; 

b. In artilrnl 4 wordt n°. 53 als volgt gelezen: 
,,La Paz (ressort de Republiek Boli11ia met 

uitzondering van de Departementen Oruro, 
Ghuquisaca, Potosi en 'l'arija)" en worden tus
schen de .n•'. 53 en 54 de volgende woorden 
ingelascht: .,53a. Omro (ressort de Departe
menten Oruro, Glmquisaca, Potosi en Tarija)". 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zak:en 
en van ,Jnstitie zij:::, ieder rnor zooveel hem 
betreft, belast rriet de uitvoering van dit be
sluit, dat in het S/aatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekcnlrnmer. 

Oberursel, den 14den April 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

De Ministei· van Buitenlandsrhe Zaken, 
(get;) R. DE .MAREES VAN SwINDEREN. 

De Minister van J1istitie ad interim, 
(get.) HEE~ISKERK. 

(Uitgeg. 29 April 1913.) 

14 April 1913. HESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent het verleenen van terug
gaaf van accijns voor·suiker, gebezigd voor 
de bereiding vtrn eetwaren of dranken, die 
naar het buitenland worden uitgevoerd. 
S. 129. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den lOden i\faart 19Vl, n°. 111, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 83 der Suikerwet en· artikel 
XV der. WP.t van 24 Juli 190:J (Sfaatsblad no, 248); 

Den ifaad van State gehoord (advies van 
1 April 1913, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noiimden Minister van 8 April 191_3, n°. 52, 
.A:ccijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan. te be
paleu: 

Eenig a,·tikel. 

Aan het voorlaatste lid van artikel 5 van 
· het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1897 

(Staatsbladn°.186), wordt toegevoegd: .,c. welke 
bereid zijn met beetwortelen of andere wor
telen of met sap daarvan". 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Oberursel, den 14den April 1913. 

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

De_ .Minister 11an .B'inanciiin, (g~t.) KOLKMAN. 

(Uit,qe_q. 3 Mei 1913.) 

14 Api·il 1913. BESLUIT, tot schorsing van 
het 'besluit van den Gemeenteraad van 
Vlissingen van 7 ]\faart 1913, n°. 10, betref
fende den herbouw van de spits van den 
St. Jacobstoren te Vlissingen. S. 130. 

Geschorst tot 7 September 1913 .. 

14 April· 1913. BESLUIT, houdende beslissin
gen: 

dat onder de in art. 39 der Armenwet 
bedoelde rechterlijke machtiging redelijker
wijze niet a.nders kan worden verstaan dan 
de laatste rechterlijke machtiging, welke 
tot de opneming van den patient ianleiding 
heeft gegeven ; 

dat mitsdien voor de toepassing van dit 
artikel·buiten beschouwing kan blijven de 
vraag, of de geestesziekte, waaraan de be
trokken ai·mlastige krankzinnige lij den de 
was ten tijde van de laatste rechterlijke 
machtiging, dezelfde is geweest als die, · 
welke eene vroegere rechterlijke machtiging 
heeft noodzakelijk gemaakt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil betreffende de woon
plaats van de armlastige krankzinnige W. 
KNOBBE; 

Den Raad van State, Afdeeli~g voor· de 
Geschillen van ·Bestuur, gehoord, advies van 
22 Januari 1913, n°. 466; 

Op de voordracht van Onzcn Minister,• van 
Binnenlandsche Zaken van · 9 April 1913, 
n°. 1036, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Overwegende: · dat WILHELMINA KNOBBE, 
geboren te Ambt-Vollenhove den 6 Juni 1879, 

i 
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van 26 Juni 1907 tot 27 Augustus 1910 voor 
rekening van de gemeente Amsterdam werd ver: 
pleegd in het krankzinnigengesticht ,,Duin-en
Bosch" te Castricum, waaruit zij op laatst
gemelden datum als niet-hersteld werd ont
slageri; dat zij op 14 September 1912 uit 
Duitschland werd overgenomen en gebracht 
werd naar 's Rijkskrankzinnigengesticht te 
Grav,e, waarna zij op 12 October 1912 opnieuw is 
overgebracht naar het gesticht ,,Diiin-en
Bosch" te Castricum ; dat over de verplichting 
tot betaling van de kosten dezer verpleging 
geschil is ontstaan, en Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland er niet iri zijn geslaagd, het 
geschil in der minne bij te leggen ; 

Overwegende : dat ingevolge art. 39 der 
Armenwet de verpleegkosten van arme krank
zinnigen voldaan warden uit de kassen der ge
meeriten, waar de verpleegden woonplaats· 
hadden in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
ten tijde, dat de rechterlijke machtiging om 
hen iri een gesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd en, indien die woonplaats binnen het 
Rijk niet is aan te wijzen, uit 's Rijkskas; dat 
onder de hierbedoelde rechterlijke machtiging 
redelijkerwijs niet anders kan warden verstaan, 
dan de laatste rechterlijke machtiging; welke tot 
de opneming van den patient aanleiding heeft 
gegeven; dat, mitsdien de vraag, of de geestes
ziekte waaraan de · bovengemelde armlastige 
krankzinnige ten tijde van de laatste rechterlijke 
machtiging lijdende was, dezelfde is geweest als 
die, welke eene vroegere rechterlijke machtiging 
heeft noodzakelijk gemaakt - ook indien die 
vraag met den Inspecteur van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen in bevestigenden zin moet 
warden beantwoord - voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet buiten beschouwing kan 
blijven; dat de patiente, welke geacht moet 
warden, door haar verblijf in het buitenland 
hare woonplaats hier te lande te hebben ver
loren, door de krenking barer geestvermogens 
buiten staat was bij hare terugkomst hier te 
lande eene woonplaats· te v~stigen ; dat zij 
-derhalve ten tijde van de laatste rechterlijke 
machtiging om haar in een gesticht te plaatsen 
geene woonplaats hier te lande bezat ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
W. KNOBBE voor cie toepassing van art. 39 der 
Armenwet kan warden aangewezen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
helast enz. (W. v. d. B. A.) 

1913. 

14 April 1913. BESLUIT, houdende beslissing 
dat de wijziging eener verordening op de 
wegen en het bouwen in de gemeente de 
rechtmatige verwachting van eigenaren 
van gronden, dat zij bij het bebouwen dier 
gronden onderworpen zullen zijn aan de 
voorschriften, van kracht op het oogenblik 
toen zij die gronden aankochten, niet meer 
mag teleurstellen dan dringende redenen 
van publiek J;>elang onvermijdelijk maken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Zeist tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
25 November 1912, 3e afdeeling n°. 4634/3377, 
waarbij goedkeuring is· onthouden aan het be
sluit van dien Raad van 31 October 1912, 
n°. 30/368, strekkende tot vaststelling van een 
.verordening tot wijziging der verordening op de 
wegen en het bouwen in die gemeente ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 19 · 
Maart 1912, n°. 33; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van- 8 April 1913 
n°. 2852, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Overwegende, dat bij bovengemeld besluit de 
gemeenteraad van Zeist heeft vastgesteld de 
volgende : Verordening tot wijziging der ver
ordening op de wegen eri het bouwen. 

Art. 1. Na artikel 14 wordt ingevoegd; 
. Art. 14a. Met afwijking van het bepaalde 

onder 3e van artikel 14 is het verboden te bou
wen of meer dan een meter hooge muren, ge
timmerten, schuttingen of hekken te makeri : 
a. aan het gedeelte van den 2e H oogeweg tusschen · 
het kadastrale perceel gemeente Zeist, sectie B. 
n°. 2748 en de Slotlaan aan het gedeelte aan de 
Slotlaan tusschen den . 2e H oogeweg en den 
W oudenbergschen weg, binnen den afstand van 
zeven meter van den weg; b. aan de zuidzijde 
van den Woudenbergschen weg, binnen den 
afstand van tien meter van den weg. 
. Art. 2. Na artikel 15 wordt ingevoegd: 

artikel 15a. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 15 is het verboden gebouwen te stichten: 

1°. langs de Noord-oostzijde van· den 
2e -Hoogeweg tusschen het kadastrale perceel 
gemeente Zeist sectie B, n°. 2748 en de Slot
laan, tenzij : 

a. achter het gebouw en aan- weerszijde·n 
daarvan eene open ruimte blijft (plaats, tuin 
of erf) waarvan de diepte, gemeten. van den 
gevelmuur tot aan de greJ?.S van· den aanliggen-

17 
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den grond, tenminste bedraagt achter het ge
bouw tien meter en aan weerszij den van· het 
gebouw vijf meter ; 

b. op ten minste tien meter afstand van 
bestaande gebouwen ; 

2°. langs de zuidzijde van den W ouden
bergschen weg, tusschen het kadastrale perceel 
gemeente Zeist, Sectie B, n°. 3113 en de Slot
laan, tenzij : 

a. achter het gebouw· en aan weerszijden 
daarvan een open ruimte biijft (plaats, tuin 
of er£) waarvan de diepte, gemeten van den 
gevelmuur tot aan de grens van den aanlig
genden grond, ten minste tien meter bedraagt ; 

b. op ten minste twintig meter afstands 
. v:an bestaande gebouwen, voor zoover deze aan 
den W oudenbergschen weg liggen. 

Bij de toepassing van deze bepaling worden 
gebciuwen, tot het oprichten waarvari door 
Burgemeester en W ethouders vergunning is 
gegeven, geacht aanwezig te zijn, zoolang die 
vergunning, op verzoek van den rechthebbende 
niet is ingetrokken ; 

De gebouwen in dit artikel bedoeld, mogen 
hoogstens twee woningen bevatten. 

Onder woaing is te verstaan het samenstel 
van ruimte (kamers, keuken enz.) met afzonder
lijke ingang of trap, bestemd voor de huis
vesting van een gezin. 

Art. l5b. Bij de toepassing van de artikelen 
14a en 15a blijven buiten aanmerking veranda's, 
serres, balcons, erkers en marquizen, welke niet 
meer dan drie meter voor den buitenmuur van 
het gebouw, waartoe zij behooren, uitsteken. 

Art. 15c. Van het bepaalde in de artikelen 
14a en 15a. kan door den gemeenteraad ont
heffing wo'rden verleend ten opzichte van de 
bouwplannen, welke voor 31 October 1912 bij 
Burgemeester en vVethouders zijn ingediend, 
onder door hem te stellen voorwaarden ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 25 November 1912, 3e afdeeling n°. 3634/ 
3377, aan de2:e verordening hunne goeclkeuring 
hebben onthouden, daarbij aanvoerende, dat 
de verordening ten doel heeft om voor een be
paald aangewezen gedeelte der gemeente ten 
op_zichte van de voorschriften, bedoeld bij 
~rtikel 3, le alinea, letter a der Woningwet 
and ere ( strengere) eischen te stellen dan voor 
hit overige gedeelte ; dat in verband .met het 
late tijdstip waarop deze verordening is vast
gesteld, door hare bepalingen in belangrijke 
mate eigendomsbelangen worden geschonden, 
niet alleen van dengene die het terr~in waarvoor 
zij gelden, kocht, ten einde het als bouwterrein 
t,tex~lo;teere!l, ·maar ook van hen die na dezen 

exploitant eigenaar werden van een of meer 
bouwperceelen ; dat, wat het evengenoemde 
late tijdstip van vaststelling betreft; hun college, 
hoewel het de taak der gemeentelijke overheid 
allerminst zoo begrijpt, dat men reeds langen 
tijd te vm ea allerlei denkbare en ondenkbare
gevallen moet regelen en niet zoude kunnen 
wachten tot zich de nadering van een misstand 
meer onmiddellijk openbaart, toch van oorded 
is dat de Raad in dit opzicht te ver is gegaan ; 
dat toch de Raad blijkens de door hem op 
24 Febrnari 1910 vastgestelde verordening tot 
wijziging der bouwverordening, reeds destijds 
van oordeel was dat de bepalingen dier verorde
ning herziening behoefden op het gebied van ·de 
ligging der woningen ten opzichte van den 
openbaren weg en van elkander, doch dat·
nadat Burgemeester en Wetli.ouders bij schrij
ven· van Gedeputeerde Staten van 19 April 
1910, no. 922, in kennis waren gesteld met 
dienaangaande' bij hen gerezen bezwaren - een 
gewijzigd ontwerp werd ingediend, waarvan de 
behandeling werd uitgesteld omdat eene meer 
algemeene herziening der bouwverordening 
noodig bleek ; dat hoewel alzoo de aandacht van 
het gemeentebestuur op dit onderwerp afdoende 
was gevestigd, en blijkens het niet door een 
bouwverbod gesanctioneerde uitbreidingsplan 
reeds sedert geruimen tijd een afstand tusschen 
te stichten gebouwen en den 2e H oogeweg en den 
W oudenbergsche w,eg werd gewenscht van resp .. 
7 en 10 meter, de Raad zelfs nog werkeloos bleef 
toen op 1 October 1912 (alzoo bijna twee en 
een half jaar later) het terrein der villa ,,Choisy" 
waarvoor de thans vastgestelde voorschriften 
zullen gelden, werd verkocht ; dat blijkens het 
medegedeelde in het ambtsbericht van Bur
gemeester en vVethouders van 22 November 
1912, dat college den 17 October 1912 op de 
gedachte kwam de bouwverordening te ver
scherpen iri verband met de exploitatieplannen 
van den kooper van het terrein der genoemde 
villa, maar desniettegenstaande toch geen 
spoedvergadering van den Raad werd bijeenge
roepen, doch integendeel de bedoelde strengere·· 
eisc_hen zoo geheim werden gehouden dat op 
26 October 1912 de koopers van een hoek
perceel aan den TV oudenbergsche weg en de 
Slotlaan daarvan onkundig bleven, terwijl eerst, 
nadat deze en verschillende andere koopers 
terreinen hadden gekocht, op 31 October 1912 
de bedoelde verordening werd vastgesteld ; dat 
door deze verordening · - welke rondom elk . 
gebouw op eigen terrein een open ruimte eisc_ht 
van zelfs tot 10 M. breedte aan elke zijde, 
terwijl in de thans bestaande verordening met · 
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een onbebouwde strook van 5 M. breedte uit
sl uitend ,achter het gebouw kan worden vol
staan - niet alleen aan den exploitant van het 
terrein waarvoor de nieuwe verordening geldt, 
belangrijke schade wordt ·berokkend, doch 
vooral latere koopers van bouwperceelen, 
wolke alien eene frontbreedte hebben van 
6 a 8 meters zelfs zoozeer worden getroffen dat 
hun perceel in het geheel niet meer bebouwd 
mag worden ; dat laatstbedoelde koopers op het 
oogenblik dat zij kochten met de voorbereiding 
der nieuwe verordening onbekend waren en 
evenmin rekening konden houden met de ont
worpen wijzigingsverordening van 24 Februari 
1910, waartegen bij Gedepu_teerde Staten be
denkingen bestonden en die daarna sinds zoo 
langen tijd van de baan was, dat deze koopers 
redelijkerwijze konden verwachten een bouw' 
vergunning te hebben voor de goedkeuring 
op de. wijziging door Gedeputeerde Staten zoude 
zijn verkregen, terwijl bovendien zelfs de in 
Februari 1910 voorgenomen wijziging omtrent 
de achter gebouwen open te laten ruimte niet 
gold voor gebouw!)n aan wegen, bestaande v66r 
1 December 1909, op welk tijdstip nog.de eisch 
gold van een open ruimte ter zijde van het ge
bouw van 1 meter en niet van 5 resp. 10 meter 
aan weerskanten ; dat mitsdien de bepalingen 
der onderwerpelijke verordening zoo laat zijn 
vastgesteld, en de -Raad zoo weinig diligent is 
geweest, dat een verbod, als bedoeld in artikel 1 
en 2 der verordening, thans te groote eigen
domsbelangen zou schenden, tot schade aa

0

n de 
algemeene rechtszekerheid ; dat nu· we! is 'ivaar 
door Burgemeester en Wethouders in hun 
ambtsbericht van 22 November 1912 het ver
moeden wordt geuit, dat alle andere koopers 
behalve een slechts figuranten zijn, doch dat dit 
niet overeenstemt met het gesprokene door een 
der wetho~ders in de raadszitting van· 31 Octo: 
her 1912; dat bovendien deze mededeeling 
van Burgemeester en Wethouders niet te rijnien 
is met de ten behoeve eener firma als kooper 
van het hoekperceel W oudenbergsche weg:Slot
laan noodig geachte dispensatie-bepaling van 
artikel 15c; dat·daarenboven· bepalingen, waar
door de van een der eigenaren voor bouwter~ein 
aangekochte strooken gronds aan den W ouden
bergsche weg geheel onbruikbaar worden voor 
het doel waarvoor zij zijn aangekocht, strijdig 
zijn met den geest der Woningwet dat in ver
band hiermede, door de bepaling dat aan 
weerskanten van de betrokken te stichten gebou
wen eene ruimte op eigen terrein moet worden 
opengelaten van 10 M., alzoo 20 M. ·in het 
geheel, terreinen die slechts 6· a 8 M. breed zijn 

feitelijk geheel met een bouwverbod worden 
getroffen, hetgeen in strij d is met den geest der 
Woningwet, die in artikel 27 bepaalt, dat reeds 
wanneer slechts meer dan •1/ 5 van den in een 
uitbreidingsplan begrepen grond of eenzelfden 
eigenaar door een bouwverbod wordt getroffen,' 
de Raad de redenen moet opgeven, waaroni 
niet tot aankoop of onteigening wordt overge
gaan; dat eindelijk bij hun college bezwaar 
bestaat tegen het nieuw artikel 15c der bedoelde 
bouwverordening, omdat de bepaling van dat 
artikel, gesteld dat'zij wordt'toegepast in dezen 
zin, dat de aldaar omschreven dispensatie wordt 
verleend zonder zoodanige bezwarende voor
waarden dat nit anderen· hoofde het karaktel' 
eener dispensatie weder te loor gaat, enkel zoude 
strekken ten bate van een door de nieuwe be
palingen benadeelde firma, aangezien deze 
slechts verkeert in de, als dfspensatie-voor
waarde gestelde, omstandigheid dat het bouw
plan moet zijn ingediend voor 31 October· 1912, 
en de bepaling mitsdien niet zou strekken ten, 
bate van andere koopers van' perceelen die 
ev~nzeer in onwetendheid handelden en dus op 
dezelfde dispensatie aanspraak zouden hebben; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der gemeente Zeist bij Ons in beroep 
is gekomen, daarbij aanvoerende, dat deze aan
vullingsverordening . als eene noodverordening 
moest worden beschouwd, in afwachting van de 
in behandeling zijnde algeheele herziening der 
bouwverordening; dat reeds· sedert 1910 eene 
algeheele herziening der bouwverordening in 
bewerking is, deze dan ook den 9 December 
1912' door Burgemeester en Wethouders bij 
hem is ingediend en daarbij/ in navolging van 
andere gemeenten, zooals · Bloemendaal, ver
schillende eischen van bebouwing voor de· ver
schillende gedeelten der gemeente zijn gesteld, 
omdat gebleken is dat de· bestaande uniforme 
eisch. niet meer aan de behoefte voldoet en niet· 
is . in het belang der volkshuisvesting en der 
volksgezondh~id; dat de noodverordening ·van 
31 October 1912 dienst moet doeii om te :voor
komen, dat in den tijd, die zal verloopen· tus
schen de indiening en· de· afkondiging der ver
nieuwde bouwverordening, de buitenplaats 
,,Choisy" inmiddels wordt verkocht in kleine· 
stukjes bouwterrein, veel te klein voor· 'de 
woningen die daar zullen verrijzen, en dat dit 
terrein zelfs gedeeltelijk zal worden bebouwd 
in strijd met de bepalingen der nieuwe v~r
ordening, zoodat de nieuwe verordening voor 
dat dee! der gemeente te laat ZOU komen ·; dat 
de opmerking van Gedeputeerde Staten dat de 
verordening voor den verkoop der buitenplaats 
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voor de eigenaren van daar gelegen bouw
groriden aanzienlijk meer bezwarend· zijn dan de 
voorschriften die op dit punt voor andere ge
meente-gedeel ten gelden; 

dat niet is aangetoond, dat znlke bezwarende 
voorschriften uit het oogpunt der volksgezond
heid en der volkshuisvesting voor de gedeelten 
cler gemeente, waarop deze verordening be
trekking heeft, noodzakelijk zijn te achten; 

dat juist in dit geval meer dan de nood
zakelijke beperking niet kan worden gedoogd ; 
dat toch, naar het gemeentebestuur zelf erkent, 
deze wijzigingsverordening is aan te merken 
als eene noodverordening gemaakt met het oog 
op de exploitatie van een bepaald aangewezen, 
onlangs verkocht terrein, welks eigenaren bij 
den aarikoop mochten en moesten onderstellen 
bij het bebouwen er van te zijn onderworpen 
aan de voorschriften op het bouwen op dat 
oogenblik van kracht, maar die dan ook in deze 
rechtmatige verwachting niet, tot groote schade 
voor hunne gronden behooren te worden teleur
gesteld, tenzij zeer dringende redenen van 
publiek belang dit onvermijdelijk maken; 

dat zulke redenen niet aanwezig zijn· en het 
daarom niet ~angaat voor het hier in aanmer
king komend deel cler gemeente een open be
bouwing voor te schrijven op zoo groote schaal 
als in de wijzigingsverordening geschiedt, waar
bij aan de eischen van verfraaiing veel meer is 
toegegeven clan met het oog op het belang van 
den eersten en de latere koopers .van het door 
de verordening bestreken terrein toelaatbaar 
is te achten; 

Gezien de W oningwet ; ' 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. d. B. A.) 

. 15 AprU 1913. BESOHIKKING van den Minister 
van Oorlog, houdende bepaling van in 
werking treden van het Koninklijk besluit 
van 7 Februari 1911, tot wijziging van het 
besluit van 29 Mei 1903, betreffencle rege
ling van de Landweer. 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen, "zulks ten 

vervolge op de Beschikking van 23 Februari 
1911, ne Afd., nc. 209 (1), dat de in die Beschik
king ·bedoelde ·standplaatswijziging voor het 
15e Landweerdistrict zal ingaan op 1 Juli e.k. 

V oor den lYiinister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) A .. J. DOORMAN. 

(1) Bij cleze besehikking is bekencl gemaakt 
het Koninklijk besluit van 7 Februari 1911. 

15 April 1913. MISSIVE van den Minister van 
Marine aan de Commissarissen der Koningin 

. in de provincien, betreffende invulling van 
de opgaven model C, bedoelcl in art. 35 
van het Militiebesluit II. 

Het heeft mijne aandacht getrokken, dat in de 
ten vorigen jare van UHoogEdelGestrenge inge
komen opgaven model C, bedoelcl in art. 35 van 
het Militiebesluit II, de kolommen 4 en 5 op ver
schillencle wijze zijn ingevuld. In vele opgaven 
is in kolom 4 ook melding gemaakt van genoten 
lager onderwijs, terwijl, in overeenstemming met 
het bepaalde in art. 13,. Se lid, van het i\!Iilitiebe
sluit, slechts vermelding noodig is van het onder
wijs dat de loteling heeft genoten boven -het ge
woon lager onderwijs. Voort·s zijn in kolom 5 
van vele staten blijl,baar in ongewijzigden vorm 
overgenomen de opgaven uit kolom 11 van het 
lotingsregister, waaroncler veel voorkomt wat 
voor mijn Departement van geen belang is, 

Door een en antler zijn verscheidene opgaven 
noocleloos uitvoerig geworden en is, in ver baud· 
met het verschil tusschen deze en de· andere 
opga'Ven, een gemakkelijk overzicht over het 
geheel en cene vlugge behandeling der stukken 
eenigszins belemmerd. 

Ik zou het daarom zeer op prijs stellcn, indien 
UHoogEde!Gestrenge den Burgemeesters .in 
U we provincie · zou willen aanbevelen om voort
aan in kolom 4 achterwege te laten de aan
teekening omtrent genoten gewoon lager onder
wijs en voorts kolom 5 op eenvoudige wijze te 
doen invull'en zooals hierna voor verschillende 
gevallen aangegeven. 

a. Volgens kolom 11, 2a van het lotings
register. is de loteling in de eerste plaats geschikt 
voor de zeemilitie. 

Kolom 5 staat C in te vullen als volgt : 
la. ja. 
b . 

2. 
b. Volgens kolom 11, 2b van· het lotings

register is de loteling eerst in de tweede plaats 
geschikt geacht voor de zeemilitie. · 

Kolom 5 van staat C in te vullen als volgt : · · 
la. neen. 

b. ja. 
2. 
c. Volgens kolom 11, 2 van het lotings

register is de loteling in de eerste en in de tweede · 
plaats voor een onderdeel der l,andmacht ge
schikt geacht. , 

Kolom 5 van staat C ·in te vulleri als volgt : 
la. neen. 

b. neen. 
2. ja (c. q. neen). 
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Dit laatste punt alleen bevestigend te beant
woorden, indien in het alphabetisch of lotings
register de ongeschiktheid voor de zeemilitie 
uitdrukkelijk is vermeld.. Uit het feit alleen 
dat iemand door den voorzitter van den keu
ringsraad noch in de eerste, noch in de tweede 
plaats voor de zeemilitie geschikt is geacht, mag 
niet, zooals in enkele gemeenten is gesc_hied, de 
gevolgtrekking warden gemaakt, dat de man 
daarvoor bepaald ongeschikt is. 

9-aarne ZOU ik oak, indien uit het lotings
register ten aanzien van bepaalde personen 
blijkt, dat zij door den voorzitter · van den 
keuringsraad geschikt zijn geoordeeld voor de 
kustwacht, hieromtr,mt eene aanteekening in 
de opgave model C opgenomen zien, in dien zin, 
dat achter het .woord ,,ja" in kolom 5 worde 
~ermeld: ,,(kustwacht)". · 

Mede zou het mij aangenaam zijn, indien 
UHoogEdelGestrenge tot de Burgemeesters 
eene uitnoodiging richtte om in het algemeen 

· de in beide genoemde registers voorkomende 
gegevens, voor zoover ze voor mijn Departe
ment van belang zijn, zoo nauwkeurig en 
volleclig mogelijk in de opgaven te willen doen 
overnemen. 

Ten slotte zou het mij aangenaam zijn, indien 
U HoogEdelGestrenge, met het oog op art. 37 
van het Militiebesluit II en in het belang ook 
van eene spoedige regeling der toewijzing in haar 
geheel als bedoeld in art. 38 van dat besluit, 
evenals ten vorige:1 jare, ook in den vervolge 
de meerbedoelde opgaven zoo tijdig mogelijk 
v66r 25 October aan mij zou willen toezenden. 

(get.) 

De ~Minister van Oorlog, 
ad interim Minister vanMarine, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
STUART, L.-S. 

1fi April 1913. BEsLUIT, tot bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 18 November i911 
tusschen Nederland en Belgie gesloten ver
drag, betreffende aan wijzing van bet station 
Esschen als overgangsstation. S. 131. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezieri het op 18 November 1911 tusschen -
N ederland e_n· Belgie gesloten verdrag, betref
fende aanwijzing van het station Esschen als 
ove_rgangsstation, welk-verdrag is goedgekeurd 
bij de wet van 11 ,J anuar.i 1913 (Staatsblad 
n°. 13) en waarvan een afdruk met vertaling 
bij di t Bes! ui t is gevoegd ; 

van voornoemd verdrag den 7den April ·1913 
te B,·ussel zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den Helen April 
1913, Directie van het Protocol, n°. 7755; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking in het Staatsblad te be

velen van voorzegd verdrag met de vertaling 
daarvan. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur warden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Oberursel, den 16den April 1913. 
(qet.) WI L HE L l\UN A. 

De Mi,,;ster van Buitenlandsche Zaken, 
(qet.) R. DE MAREES YAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. 29 April 1913.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en '.i'.;ijne Majesteit de Koning der Belgen, 

Overwegende, dat de werken tot inr(chting 
van het station Esschen, aangenomen als over
gangsstation tusschen de Belgische en N eder
landsche Staatsspoorwegen bij de regeling van 
21 Juni 1880, hunne voltooiing naderen; 

Hebben besloten een verdrag te sluiten ter 
uitvoering van artikel 17 van de overeenkomst, 
gesloten den 3lsten October 1879 tusschen 
Nederland en Belgie en hebben tot Hoogst
.derzelver gevolmachtigden µenoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden: 
jonkheer VAN DER STAAL VAN l'IERSHIL, 

Hoogstderzelver Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister bij Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer DAVIGNON, lid van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Hoogstdeszelfs Mi
nister van Buitenlandsche Zaken, 

die, na wederzijdsche mededeeling van hunne 
in goeden en -behoorlijken vorm bevonden vol
machten, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen : 

Art. 1. Het station Esschen, gelegen op 
Belgiseh grondgebied, wordt definitief aange
nomen als overgangsstation tusschen het be
stuur der · Belgische Staa.tsspoorwegen en de 
N ederlandsche Spoorwegondernemingen, aan 
welke de Staat der Nederlandeu de exploitatie 
van de lijn van Roosendaal naar de Belgische 
grens ·heeft opgedragen. 

De door _de Belgische Regeering uitgevoerde · 

Overwegende, dat de akten -van bekrachtiging • (1) HiP-rna is alleen de vertaling opgenomen. 
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-0f nog uit t_e voeren WP-rken tot inrichting, 
.aangeduid op het hierbij,gevoegde, in gemeen• 
.schappelijk overleg vastgestelde plan, omvatten 
niet' alleen de inrichtingen, clie gemeenschap

·pelijk. zullen worden -gebruikt door de spoor
·wegen van de beide landen, maar ook die, 
-welke zullen dienen voor uitsluitend gebruik 
-van de Nederlandsche spoorwegen. 

De verkrijging van het op N ederlandsch 
,grondgebied gelegen tei;rein zal door de zorgen 
~n voor rekening van de Nederlandsche Re
,geering geschieden. 

2. De kosten,' die het gevolg zijn van' de 
·werken tot inrichting, zullen door de beide 
Regeeringen worden vastgesteld bij een proces
verbaal, dat zoowel betrekking zal hebben op 
-de werken voor gemeenschappelijk gebruik, 
,als op die, uitsluiten<l bestemd ten gebruike 
·van de N ederlandsche sj:Joorwegen. · 

Voor het gebruik van het station Esschen 
-door deN ederlandsche spoorwegondernemingen 
zal de Nederlandsche Regeering aan de Bel
gische Regeering eene -jaarlijksche, yergoeding 
-betalen, waarvan het bedrag in het proces-
-verbaal, bedoeld in het voorgaande lid, zal 
worden vastgesteld. 

Deze vergoeding, berekend tegen vier ten 
llonderd (4 pCt.), zal worden vastgesteld: 

1 °. over de helft van het verschil tusschen de 
uitgaven, gedaan door de Belgische Regeering 
eri die gedaan door de Nederlandsche Regee
ring voor de gemeenschappelijke inrichtingen; 

2°. over de uitgaven, gedaan door de Bel. 
gische Hegeering voor de inrichtingen, welke 
uitsluitend bestemd zijn ten gebruike van de 
Nederlandsche spoorwegen. 

De ver'goedirtg zal betaalbaar zijn te Brussel 
in halfjaarlijksche termijnen. 

Tot den dag der onderteekening van het 
- proces-verbaal, in het eerste lid vermeld, zal 
de vergoeding naar de bepalingen van _dit 
artikel berekend en naarmate de inrichtingen, 
opgenomen in het gemeenschappelijk vastge
stelde plan, in dienst worden gesteld, verhoogd 
worden. 

3. Behondens de goedkeuring der beide Re
geeringen, · zullen de betrokken spoorwegonder-· 
nemingen- aan het station Esschen, ingericht 
volgens het hierbij .gevoegde 'plan, die uit
breidingen en wijzigingen kunnen aanbrengen, 
welke zij noodig z-ullen oordeelen: 

4. Het vervoer van de treinen tusschen de 
grens en het station Esschen zal geschieden 
door de zorgen van de in artikel 1-. bedoelde 
N ederlandsche spoorwegondernemingen. 

5. De dienst van dat verv0er, de voorwaar-

den betreffende de gemeenschappelijke exploi
tatie van het overgangsstation, zoomede de 
uitvoering van de werken van uitl:>reiding of 
wijziging, bedoeld in artikel 3, zullen bij eene 
tusschen het bestuur der Belgische -Staats
spoorwegen en de in artikel l bedoelde N eder
landsche spoorwegondernemingen te sluiten 
overeenkomst worden geregeld. 

6. lngeval de Nederla11dsche spoorwegonder• 
nemingen of een van deze, -ingevolge de met 
den Staat cler N ederlanclen gesloten overeen
k\)msten van 21 Januari 1890 ophouden met 
de exploitatie der N ederlundsche Staatsspoor
wegen, hetzij doordat de Staat overgaat' tot 
naasting van de door die ondernemingen of 
door een van deze geexploiteerde spoorwegen, 
hetzij doordat die ondernemingen of een van 
deze vervalle~ worden verklaard van hare 
rechten betreffende die exploitatie, vervalt de 
overeenkomst, bedoeld in art. 5, indien alsdan 
de. -Staat der N ederlanden ten niinste eene 
maand v66r den datum, waarop de veranderirig 
in de exploitatie plaats vindt, den Belgischeu 
Staat schriftelijk van het verlangen t•Jt be
eindiging dier overeenkomst kennis geefi. -Bij 
deze kennisgeving zullen vanwege den Staat 
der 'Nederlanden -voorstellen -i~rden gedaan, 
betreffende eene nieu w te treffen regeling. 

Doet dit ·geval zich voor, dan zal daarcloor 
geenerlei storing in den dienst der internatio-

-nale lijn mogen ontstaan. Bij gebreke van 
deze kennisgeving treedt de Staat der N eder
landen,' voor ( alles wat die overeenkomst aan
gaat, in de plaats der N ederlandsche spoor
wegondernemingen of van een· van deze. 

7. Dit verdrag zal worden belrrachtigd en 
de uitwisseling der akten van bekraehtiging 
zal zoo spoedig mogelijk te Brussel plaats 
hebben. · -

8. Dit verdrag zal mine maand_na den datum 
van -de uitwisseling der ·akten van bekrachti
ging in werking treden. He£ zal de schikking 
van 21 J uni 1880 vervangen. 

Ter oorkonde waarvan de 'gevolmachtigden 
dit verdrag in dubbel bebben ondert'eekend en 
van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te BruBsel, den 18den N civember 1911. 
0. D. VAN DER STAAL VAN PIERSHIL, 

J. DAVIGNON. 

16 April 1913. - BEsLUIT; tot bekendmaking in 
het S/aatsblad van het op 5 Juli ·1912 te 
Londen gesloten internationaal radicitele
graafverdrag met daarbij behoorend slot
protocol. S. 132. 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien bet op 5 Juli 1912 te Londen, mede 
namens Nederlancl en o·ok voor Nederlandsch
Indie en voor Cura~ao onderteekend internatio
naal radiotelegraafverdrag met daarbij behoo
rend slotprotocol, van welk verdrag en slot-

. protocol een afdruk met vertaling bij dit Be• 
sl ui t is gev oegd : 

Overwegende, dat bedoeld verdrag en slot· 
protocol door Ons zijn bekrachtigd en dat Onze 
akte van bekrachtiging in de archieven van 
de ~ritsche Regeering is neergelegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken van den llden April 
1913, Directie van bet Protocol, n°. 7767; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking in bet Staatsblad -te be

velen van voorzegd verdrag, met daarbij be-" 
hoorend slotprotocol, alsmede van de vertaling 
van deze stukken. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereiscbt. 

Oberursel, den 16den April 1913. 
(qet.) WILllELMIN A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DEMAREES VAN SWINDEREN. 

(Uit_qeg. 29 April 1913.) 

V:ER'l'ALING. 

INTERNATIONAAL RADIOTELE
GRA.AFVERDRAG 

gesloten tusscben Duitscbland en de Duitscbe 
protectoraten, de Vereenigde Staten van Ame
rika en de· bezittingen van de Vereenigde 
Staten van Amerika, de Argentijnscbe Repu
bliek, Oostenrijk, Hongarije, Bosnie-Herzoge· 
wina, Belgie, Belgisch-Congo, Brazilie, Bul
garij~, Cbili, · Denemarken, Egypte, Spanje en 
de Spaanscbe kolonien, Frankrijk en Algerie, 
Fransch West-Afrika, Fransch Equatoriaal
Afrika, Indo-Cbina, Madagascar, Tunis, Groot
Britannie en verschillende Britscbe kolonien 
en protectoraten, de Zuid-Afrikaansche Unie, 
de Australiscbe Statenbond, Canada, Britsch
Indie, Nieuw-Zeeland, Griekenla~d. Italie' en 
de Italiaansche"kolonien, Japan en Korea, For
mosa, Japansch ~achalin en bet pachtgebied 
Kwantoeng, Marokko, Monaco, Noorwegen, 
Nederlahd, Nederlandscb-lndie en de kolonie 
Curac;ao, Perzie, Portugal en de Portugeesche 
kolonien, Rumenie, Rusland en de Russiscbe 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 

bezittingen en protectoraten, de,Republiek San 
Marino, Siam, Zweden, Turkije en Uruguay. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de Regeeringen der hiervoren genoemde landen, 
hebben zich te Londen in conferentie ver
eenigd en in gemeen overleg en onder voor
beh_oud van bekracbtiging het volgende ver
drag v.astgesteld : 

Art. 1. De Hooge contracteerende Partijen 
verbinden zich om de bepalingen van dit 
verdrag toe te passen op alle radiotelegrafische 
stations (kust- en scheepsstations) welke opge
richt zijn of geexploiteerd worden door de 
contracteerende Partijen en geopend zijn voor 
bet openbaar verkeer tuss_chen den vasten wal 
en scbepen -in zee. 

Zij verbinden zich bovendien, de naleving 
van deze bepaiingen op te leggen aan de bij
zondere ondernemingen, die gemacbtigd zijn, 
betzij · tot bet oprichten of exploiteeren van 
radiotelegrafische kuststations, geopend voor 
bet openbaar verkeer tusschen den vasten wal 
en scbepen in zee, hetzij tot bet oprichten of 
exploiteeren van radiotelegrafiscbe stations, al 
dan niet geopend voor bet openbaar verkeer, 
aan boord van de scbepen, die Hare vlag voeren. 

2. Onder kuststation wordt verstaan elk 
radiotelegrafiscb station, opgericht aan den 
vasten wal of aan boord van een scbip, dat 
blijvend voor anker ligt en gebruikt wordt 
voor het verkeer met schepen in zee. 

Elk radiotelegrafisch statjon, op elk ander 
niet vastliggend scbip, wordt scheepsstation 
genoemd. 

3. De kuststations en de scheepsstations zijn 
verplicbt wederkeerig radiotelegrammen te 
wisselen, ongeacht bet radiotelegrafischsysteem, 
dat door deze stations is aangenomen. 

Elk scheepsstation is gebouden met elk 
antler scbeepsstation radiotelegrammen te wis
selen ongeacht bet radiotelegrafisch systeem, 
dat door deze stations is aangeriomen. 

Ten einde echter de vorderingen der weteu
schap niet te belemmeren, zijn de bepalingen 
van dit artikel geen beletsel om even tu eel een 
radiotelegrafisch systee~ te gebruiken, onge
schikt om in gemeenschap te treden met sta
tions van andere systemen, op voorwaarde, dat 
de ongeschiktbeid te wijten is aan den bijzon
deren aard van bet systeem en dat zij niet 
bet gevolg zij van eene gewijzigde inricbting, 
uitslnitend aangenomen om de onderlinge 
gemeenschap te beletten. 

4. Afgezieii van bet. bepaalde bij a~tikel 3, 
kan een station worden bestemd voor ,een be, 
perkten openbaren dienst, welke wordt aan-
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gegeven door het doel van bet verkeer of door 
· andere van bet gebezigde systeem onafhanke
lijke omstandig~eden. 

5. Elk der Ilooge con tracteerende Partijen 
neemt de verplicbting op zicb de kuststations 
met bet telegraafnet te doen verbinden door 
bijzondere draden of altbans tot bet nemen 
van andere maatregelen, welke een snel ver
keer tusschen de kuststations en het telegraaf
net verzekeren. 

6. De Ilooge contracteerende Partijen geven 
elkander wederkeerig kennis van de namen der 
kuststations en d.er scheepsstations, bedoeld in 
artikel 1, alsmede van alle aanwijzingen, welke 
-kunnen dienen om bet radiotelegrafisch ver
keer te vergemakkelijken en te bespoedigen 
en welke in het Reglement zullen worden om
schreven. 

7. Elke der Hooge contracteerende Partijen 
behoudt zich de bevoegdheid voor om te be
palen of toe te laten, dat in de stations, be
doeld in artikel 1, onafhankelijk van de inrich
ting, waarvan de bijzonderheden, . overeen
komstig artikel 6, zijn bekend gemaakt, andere 
inrichtingen worden gevestigd .en geexploi
teerd, ten behoeve van eene bij:wndere radio
telegrafische berichtenwisseling, zonder dat de 
bijzonderheden van deze inrichtingen worden 
bekend gemaakt. 

8. De exploitatie van de radiotelegrafische 
stations wordt, zooveel mogelijk, zoodanig ge
regeld, dat de dienst var, andere stations v

0

an 
dezelfde soort daardoor niet wordt belemmerd.-

9. De radiotelegrafische stations zijn. ver
plicht om met volstrekten voorrang noodsei
nen op te nemen, welke ook de herkomst 
daarvan zij, deze seinen te beantwoorden en 
er het noodige gevolg aan te geven. 

10. De taks van een· radiotelegram omvat' 
naar omstandigheden : 

1°. (a) de .,kusttllks", toekomende aan het 
kuststation ; 

(b) de .,scheepstaks"·, toekomende aan het 
scheepsstation ; 

2°. de taks voor het overbrengen langs de tele
graaflijnen, b!Jrekend naar de gewone regelen; 

3°. de transittaksen van ,de overnemende 
kust- of scheepsstations en .de taksen verschul
digd voor de bijzondere diensten, welke door 
den afzender worden verlangd. 

Het bedrag .van de kusttaks is onderworpen 
aan de goedkeuring van de Regeering, waar
onder het kuststation behoort; dat van de 
scheepstaks aan de goedkeuring van de Regee
ring, waaronder het schip behoort: · 
. 11. De bepalingen van dit verdrag worden 

aangevuld door een reglement, dat dezclfde 
bindende kracht heeft en hetwelk te zelfder 

. tijd in werking treedt als dit verdrag. 
De bepalingen van dit verdrag en van het 

bijbehoorend reglement Jrnnnen. te allen tijde 
in gemeen overleg door de Hooge contrac
teerende Partijen worden gewijzigd. Confe
renties van gevolmachtigden, die de bevoegd
heid hebben bet verdrag en het reglement te 
wijzigen, zullen op gezette tijden plaats heb
ben ; de plaats en de tijd van elke volgende 
conferentie. wordt door de voorafgaande be
paald. 

12. Deze conferenties zijn samengesteld uit 
afgevaardigden van de Regeetingen der con
tracteerende landen.:: 

Bij de beraadslagingen beschikt elk land 
over een stem. 

Indien eene Regeering voor zijne kolonien, 
bezittingen of protectoraten tot het verdrag 
toetreedt, kunnen de latere conferenties beslis
sen, of, voor de toepassing van de voorafgaande 
alinea, het geheel of een gedeelte van deze 
kolonien, bezittingen of protectoraten wordt 
beschouwd een .land te .. vormen .. EvenweL kan 
het aantal stemmen, waar~ver eene Regeering, 
met inbegrip van hare kolonien, bezittingen 
of protectoraten beschikt, zes nie1. te boven 
gaan. 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
beschouwd een land te vormen: 

Duitsch Oost-Afrika; 
Duitsch Zuid-West-Afrika; 
Kameroen; 
Togo; 
de Duitsche protectoraten in den Grooten 

of Stillen Oceaan; 
Alaska; · 
Hawai en de andere Amerikaansche bezit

tingen van Polynesie; 
de Philippijnen ; 
Porto-Rico en de Amerikaansche bezittingen 

van de Antillen; 
de zone van het Kanaal .van Panama; 
Belgisch-Congo; 
de Spaansche kolonie van de Golf van 

Guinea; 
Frai:J.sch West-Afrika; 
Fransch Equatoriaal-Afrika; 
.ludo-China; 
Madagascar.; 
Tunis; 
de Zuid-Afrikaansche Unie; 
de Australische Staten bond; 
Canada; 
Britsch-Indie; 
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Nieuw-Zeeland 
Eritrea; 
Italiaansch Soroaliland; 
Korea, Formosa, J apansch Sachalin en het 

-pachtgebicd Kwantoeng; 
Nederlandsch-lndie; 
de kolonie Ourac;ao; 
Portngeesch West-Afrika; 
Portugeesch Oost-Afrika en de Portugeesche 

Aziatische bezittingen ; 
Rus~isch Oentraal-Azie (kustgebied van de 

·Oaspische ,Zee); 
Boekhara; 
Khiwa; 
West-Siberie (kustgebied van de Noordelijke 

IJszee); 
Oost-Siberie (kustgebied van den Grooten of 

Stillen Oceaan). 
13. Het internationaal bureel van de tele

graafunie is belast met het verza~elen, rang
schikken en openbaar maken van opgaven en 
inlichtingen van elken aard, betreffende de 
radiotelegrafie, het onderzoek van de aanvra
gen om wijziging van het verdrag en van het 
reglement, het bekend maken van de aange-

- nomen wijzigingen en in het algemeen met 
het verrichten van alle administratieve werk
zaamheden, welke in het belang van de inter
nationale radiotelegrafie aan dit bureel zullen 
worden opgedragen. 

De kosten van deze instelling worden ge
dragen door alle contracteerend~ landen. 

14. Elk van de Hooge- contracteerende par
tijen behouclt zich de bevoegdheid voor· de 
voonvaarden vast te stellen, waarop zij de 
radiotelegrammen toelaat, afkomstig van of 
bestemcl vooF een station, hetzij kust-, hetzij 
scheepsstation, hetwelk niet aan de bepalin
gen van clit verdrag is onderworpen. 

Wanneer een radiotelegram is toegelaten, 
zijn de gewone taksen daarop van toepassing. 

Elk radiotelegram, afkomstigvan een scbeeps
station en ontvangen door een lmststation van 
een contracteerend land of in transito aange
nomen door de administratie van een con
tracteerend land, moet worden doorgezonden. 

Eveneens gescbiedt doorzending van elk voor 
een schip bestemd radiotelegram, indien de 
administratie ·van een contracteerend land bet 
beeft aangenomen of indien de administratie 
van een contracteerend land het in transito 
van een niet-contracteerend land beeft aahge
nomen, onder voorbehoud dat bet kuststation 
het recbt zal bebben de overbrenging naar 
een t9t een niet-contracteerend land behoorend 
scheepsstation te weigeren. 

15. De bepalingen van de artikelen 8 en ll 
van dit verdrag zijn gelijkelijk van toepassing 
op andere radiotelegrafiscbe inricbtingen, clan 
die bedoeld in art. 1. 

16.- De Regeeringen, die geen dee! aan het 
tegenwoordig verdrag bebben genomen, kun
nen op baar aanvraag daartoe toetreden. 

Deze toetreding wordt langs diplomatieken 
weg aan de Regeering ·van het contracteerend 
land, waar de laatste conferentie is. gebouden 
en door deze aan al de andere bekend gemaakt. 

Die toetreding sluit in· zich de aanneming 
van alle bepalingen en het genot van alle voor
deelen bij het verdrag vastgesteld. 

De toetreding tot het verdrag door de Re
geering van een land. betwelk kolonien, bezit
tingen of protectoraten beeft, sluit niet in zicb 
toetreding van die kolonien, bezittingen of 
protectoraten, tenzij deze Regeering zicb dien
aangaande uitdrukkelijk verklaart. Voor de 
kolonien, bezittingen en protectoraten gezamen
lijk of voor elk van deze afzonderlijk kan, 
op de voorwaarden, bedoeld in dit artikel en 
in artikel 22 toetreding of uittteding plaats 
vinden. 

17. De bepalingen van de artikelen 1, 2, 3, 
6, 6, 7, 8, 11, 12 en 17 van bet internationaal 
telegraafverdrag van St. Petersburg van 10/22 
Juli 1876 zijn toepasselijk op de internationale 
radiotelegrafie. 

18. Bij verschil van gevoelen tusschen twee 
of mecr contracteerende Regeeringen omtrent 
-de uitlegging of toepassing, betzij van dit ver
drag, hetzij van het reglement, bedoeld in 
artikel 11, kan het geschilpunt", bij gemeen 
overleg, aan eene scheidsrechterlijke uitspraak 
worden onderworpen. lri dat geval kiest elk 
van de betrokken Regeeringen eene andere die 
bij bet geschilpunt ·geen belanghebbende is. 

De scheidsrecbters beslissen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen, kiezen de scheids
recbters, ter oplossing van bet geschil, eene 
andere contracteerende Regeering, die insgelijks 
bij deze zaak geen belang heeft. Indien om
trent deze keuze geen overeenstemming wordt 
verkregen, stelt iedere-scheidsrechter eene niet 
belangbebbende contracte·erende Regeering 
voor; tusschen- de voorgestelde Regeeringen 
heslist het lot. De trekking geschiedt door 
de Regeering van bet land, :op welks grond
gebied bet internationaal bureel, bedoeld in 
artikel 13, gevestigd is. 

19. De Hooge contracteerende Partiien ver
binden zich die maatregelen te nemen of aan 
hare wetgevende lichamen voor te stellen, 



16 APRIL. 1913 

welke noodig zijn om de uitvoering van dit 
ver.drag · te verzekeren. 

20. D,e Hooge contracteerende Partijen zul
len elkander wederkeerig mededeeling doen 
van de wetten, die in hunne:Janden reeds zijn,. 
of met betrekking ·tot dit verdrag, zullen wor
den uitgevaardigd. 

21. De :Hooge contracteerende·. Partijen be
houden voile vrijheid met betrekking tot· de 
radiotelegrafische inrichtingen, niet bedoeld in 
artikel 1, ·en in het bijzonder .met betrekking 
tot de marine en militaire inrichtingen, alsook 
tot de stations, die gemeenschap tusschen 
vaste punten onderhouden .. Al deze inrich
tirtgen en stations blijven enkel onderworpen 
aan de verplichtingen, hedoeld in.de_artike
len 8 .en .9 van dit verdrag. 

Wanneer deze-inrichtingen en stations noch
tans aan het openbaar zeeverkeer deelnemen, 
zijn zij, voor de uitvoering. van dezen dienst, 
onderworpen. aan .de bepalingen .van het regle
ment, voor zooveel betreft de .wijze van over
seining en de rekenplichtigheid. 

Wanneer daarentegen _kuststations, nevens 
'den dienst voor het openbaar verkeer met 
schepen in zee, ook de gemeenschap tusschen 
vaste punten onderhouden, zijn deze voor de 
uitvoering van laatstbedoelden dienst niet 
onderworpen aan de bepalingen .. van• het ver
drag, behoudens toepassing _van .de artikelen 8 
en 9 van dit verdrag. 

Echter mogen de vaste stations, die de ge
meenschap tusschen vaste pun ten onde'rhouden, 
berichtenwi,sseling met een ander vast station 
_niet weigeren wegens het door dit .station ge-. 
-bezigde systeem, blijvende nochtans de vrij
heid van ieder land onaangetast voor wat be
treft de organisatie van den radiotelegrafischen 
dienst tusschen vaste punten en 9-e, bepaling 
van den aard der correspondenties, welke door 
de stations voor den dienst zullen warden ge
wisseld. 

22. Dit verdrag treedt in wer.king.op l.Juli 
1913 en blijft val\ kracht voor onbepaalden 
tijd en tot eeii jaar -na den dag waarop het 
zal zijn opgezegd. 

De opzegging .. heeft alleen. gevolg. voqr de 
Regeering, in welkei. naam zij is geschied. 
Y oor . de_ overige con.tracteerende Partijen blijft 
het verdrag van .kracht. 

23. Dit verdrag zal bekrachtigd worden .en 
de akten van bekrachtiging zullen binnen.het 
kortst mogelijk tijdsverloop te Louden worden 
neergelegd. · . 

In geval een oJ' meerdere .der Hooge con
trac.teerende Partijen het verdrag niet zouden 

bekrachtigen, zal dit uiet minder geldend zijn 
voor de partijen, die het wel hebbeh be
krachtigd. 

Ter oorkonde waarvan de respectieve gevol
machtigden het verdrag hebben geteekend in 
een enkel ·exemplaar, hetwelk bewaard zal 
blijven in de archieven van de Britsche Re
geering en- waarvan een afschrift aan elke 
Partij zal worden toegezonden. 

Gedaan te Londen, den 5den Juli 1912 ... _ 

V oar Duitschland ·en de Duitsche protectoraten : 
B. KOEHLER. 

0. W ACIIENFELD. 

Dr. KARL STRECKER. 

SCIIRADER. 

GOETSCH. 

Dr. EMIL KRAUSS. 

FIELITZ. 

Voor de Vereenigde Staten van Amerika en de 
bezittingen van · de V ereenigde Staten van 
Amerika: 

JOHN R. EDWARDS. 

JNO. Q. WALTON. 

WILLIS L. MOORE. 

Lours w. AUSTIN. 

GEORGE OWEN SQUIER. 

EDGAR RUSSEL. 

0. McK. SALTZMAN.· 

DAVID ·wooSTER TODD. 

JOHN HAYS HAMMOND, JR. 

WEBSTER. 

W. D. TERRELL. 

JOHN l. WATERBURY. 

Voor de Argentijnsche Republiek.: 
VICENTE ,J. DOMINGUEZ .. 

Voor Oostenrijlc : 
DR. FRITZ RITTER WAGNER VON JAUREGG. 

DR. RUDOLF RITTER SPEIL V. OSTHEIM. 

Voor Hongarije: 
CHARLES FoLLERT. 

Dr. DE HENNYEY. 

Voo~ Bosnii!-H erzegowina : 
H. GomINGER, G.M. 

ADOLF DANINGER. 

A. OICOLI. 

RoMEo Vro. 

Voor Belgie : 
J. ·BAJs'NEUX .. 

DELDIME. 

Voor Belgisch-Oongo : 
ROBERT B. GOLDSCHMID.T. 

V oar Brazilie : 
Dr. FRANCISCO BHERING. 

Voor Bulgarije : 
Iv. STOYANOVITCH. 
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Voor Chili: 
c. E. RICKARD. 

V oar Denemxrken : 
N. MEYER. 

J. A. VoHTz. 

R. N. A. FABER. 

T. F. :KRA.R!Jl'. 

V oar Egypte : 
J. S. LIDDELL. 

V oar Spanje en de Spaansche kolonien : 
JACOBO GARCIA RouRE. 

JUAN DE CARRANZA Y GARRIDO. 

JACINTO LABRADOR. 

ANTONIO NIETO. 

ToMas FERNANDEZ QUINT.ANA. 

JAIME JANE~ ROBINSON. 

Voor Frankrijk en Algerie: 
A. FROUIN. 

.Voor Fransch West-Ajrika : 
A. DUCHENE. -

Voor Fransch Equatoriaal-Afrika : 
A. DUCHENE. 

Voor Inda-China: 
A. DUCHENE. 

V oor 111 adagascar : 
A. DUCHENE. 

Voor Tunis: 
ET. DE FELCOURT. 

Voor Groot-Britannie en verschillende Britsche 
kolonien en .protectoraten : 

'H. BABINGTON SMITH. 

E. w. FARNALL. 

E. CHARLTON. 

G. M. W. MAcDONOGH, 

V oar de Zuid-Afrikaansche U nie, : 
RICHARD SOLO!IWN. 

V oar den A ustralischen Statenbond ;. 
CHARLES BRIGHT. 

Voor Canada: 
G. J. DESB.ARA.TS. 

Voor Britsch-Indie: 
·H. A. KIRK. 

1 F. E •• DEMPSTER. 

Voor Nieuw-Zeeland: 
0. WRAY PALLJSER. 

V oar (!rielcenland : 
C. Dosros. 

Voor Italie en de Italiaansche kolonien ·: 
Prof. A. BATTELLI. 

Voor Japan en voor Korea, Formosa, Japansch 
Sachalin en het pachtu.ebied K wantoeng : 

TETSUJIRO S.AKANO. 

KENJI IDE. 
RIUJI NAKAYAMA. 

SEIICHI KUROSE. 

V oar 11:l arokko : 
MOHAIDIED EL KABADJ. 

U, AsENSIO. 

V oar ]VI onaco : 
FR. ROUSSEL. 

V oar N oorwegen : 
HEFTYE. 

K. A. KNUDSSoN. 

V oar N ederland : 
G. J. C. A. PoP .. 

J. P. GUEPIN. 

Voor N ederlandsch-Indie en de kolonie Gura~ao: 
PERK. 

F. VAN DER GOOT. 

Voor Perzie : 
MIRZA ABDUL GHAFFAR KHAN. 

V oar Porfugal en de Portugeesche kolonien : 
ANTONIO MARIA DA SILVA. 

V oar Rumenie : 
0. BOERESCU. 

V oar Rusland en de Russische bezittingen en 
protectoraten : 

N. DE ETTER. 

P. OSSADTCHY. 

A. EULER. 

SERGUEIEVITCH. 

V. DMITRIEFF. 

D. SOKOLTSOW. 

A. STCH.ASTNYI. 

Baron - A. WYNEKEN. 

V oar de Republielc San Marino : 
ARTURO SERENA. 

Voor Siam.: 
LUANG SANP.AKITCH PREECHA.· 

W111. J. ARCHER. 

Voor Zweden : 
RYDIN. 

HAMILTON. 

Voor Turkije : 
M. EMIN. 

M. FARRY. 

OSMAN S.ADI. 

Voor [Jruguay : 
FED. R. VIDIELLA .. 

SLOTP .ROTOCOL. 

Bij het overgaan tot de onderteekening van. · 
het verdrag, vastgesteld door de internationale 
conferentie voor radiotelegrafie te Landen, zijn 
de ondergeteekende gevolniachtigden overeen-. 
gekomen omtrent hetgeen volgt : 

I. Aangezien de juiste aard van de toetre• 
ding namens Bosnie-Herzegowina bekend ·ge-. 
maakt, nog niet is vastgesteld, wordt goedge
vonden dat aan Bosnie-Her:rngowina een ·stem 
wordt t_oegekend, terwij~ later zal warden be-
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slist .omtrent de vraag, of deze stem· aan dit 
land toekomt krachtens de tweede aliI!ea van 
art. 12 van het verdrag, dan we! of deze stem 
aan dit land wordt toegekend overeenkomstig 
de bepalingen van de derde alinea van dat 
artikel. 

II. Er wordt acte genomen van de volgende 
verklaririg: , 

De delegatie van de Vereenigde Staten ver
klaart, dat hare Regeering in de noodzakelijk
heid verkeert zich te onthouden van_elke rege
ling in zake de tarieven, vermits in de Ver
eenigde Staten de overbrenging van radiotele
grammen, evenals die van telegrammen, geheel 
of gedeeltelijk in exploitatie is bij handels- of 
bijzondere maatschappijen. 

III. Er wordt eveneens acte genomen van 
de volgende verklaring: 

De Regeering van Canada behoudt zich de 
bevoegdheid voor om ten behoeve van elk 
barer kuststations afzonderlijk vast te stellen 
een totale zeetaks voor de radiotelegrammen 
afkomstig van N oord-Amerika en bestemd 
voor onverschillig welk schip, van welke totale 
taks de kusttaks het drievijfde en de scheeps: 
taks _het tweevijfde gedeelte bedraagt.' 

Ter oorkonde waarvan de respectieve gevol
machtigden dit slotprotocol hebben opgemaakt, 
hetwelk dezelfde kracht en dezelfde geldigheid 
zal hebben als wanneer de bepalingen daar
van waren opgenomen in den tekst zelven 
van het verdrag, waarop het betrekking heeft 
en hebben zij het geteekend in een enkel 
exemplaar, hetwelk bewaard zal blijven in de 
a_rchieven van de Britsche Regeering en waar
van een afschrift aan elke Partij zal worden 
toeg~zoriden. 

Gedaan te Louden, den 5den Juli 1912_-
V oor Duitschland en de Diiitsche protectoraten : 

B. KOEHLER. 

0. W ACHENFELD. 

Dr. KARL STRECKER. 

· SCHRADER. 

GOETSCH. 

Dr. EMIL KRAUSS. 

FIELITZ. 

Voor de Vereenigde Staten van Amerika en de 
bezittingen van de Vereenigde Staten van 
Amerika: 

JORN R. EDWARDS. 

JNO, Q. WALTON. 

'WILLIS L. MOORE. 

LOUIS W. AUSTIN. 

GEORGE OWEN SQUIER. 

EDGAR RUSSEL. 

C: McK. SALTZMAN. 

DAVID WOOSTER TODD. 

JOHN HAYS HAMMOND, JR. 

WEBSTER. 

W. D. TERRELL. 

JOHN l. WATERBURY. 

V 001· de A rgentijnsche Repitbliek : 
VICENTE ·J, DOMINGUEZ. 

Voor Oostenrijk : 
DR, FRITZ RITTER WAGNER VON JAUREGG. 

DR. RUDOLF RITTER SPEIL v. OsTHEIM. 

Voor Hongarije: 
CHARLES FOLLERT. 

Dr. DE HENNYEY. 

Voor Bosnie-Herzegowina: 
H. GoIGINGER, G.M. 

ADOLF DANINGER. 

A. CICOLI. 

RoMEO Vrn. 

V oor Belgie : 
J. BANNEUX. 

DELDIME. 

Voor Belgisch-Gongo : 
ROBERT B. GOLDSCHMIDT. 

V oor Brazilie: 
Dr. FRANCISCO BHERING. 

Voor Bulgarije : 
Iv. STOYANOVITCH. 

,Voor Ghili: 
c. E. RICKARD. 

V oor Denemarken : 
N. MEYER. 

J. A. ViiHTZ. 

R. N. A. FABER. 

'l'. F. KRARUP. 

Voor Egypte : 
J. S. LIDDELL. 

V oor Spanje en de Spaansche kolonien : 
JACOBO GARCIA ROURE. 

JUAN DE 'CARRANZA Y GARRIDO. 

JACINTO LABRADOR. 

ANTONIO NIETO. 

'l'oMaS FERNANDEZ QUINTANA. 

JAIME JANER ROBINSON. 

Voor Frankrijk en Algerie : 
A. FROUIN. 

Voor Fransch TV est-Afrilca : 
A. DUCHENE. 

Voor Fransch Equatoriaal-Afrika : 
A. DUCHENE. 

V oor Indo-Ghina : 
A. DUCHENE. 

V oor 11-1 adagascar : 
A. DUCHENE. 

Voor Tunis: 
ET. DE FELCOURT. 
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Voor Groot-Britannie en verschillende Britsche 
kolonien en protectoraten : 

H. BABINGTON SMITH. 

E. w. FARJ.'!ALL. 
E. CHARLTON. 
G. M. w. MACDONOGH. 

Voor -de Zuid-Afrikaansche Unie: 
RICHARD SOLOJIION. 

Voor den Australischen Statenbond: 
CHARLES BRIGHT. 

V oor Canada : 
G. J. DESBARATS. 

Voor BrUsch-Indie: 
H. A. K:rB,K. 

F. E. DEMPStER. 

Voor Nieuw-Zeeland: 
C. "WRAY PALLISER. 

V oor Griekenland : 
C. Dosros. 

Voor Italie en de Italiaansche kolonien : 
Prof. A. BATTELLI. 

Voor Japan en voor Korea, Formosa, Japansch 
Sacha.Un en het pachtgebied Kwantoeng: 

TETSUJIRO SAK.ANO. 
KENJI IDE. 
RIUJI NAKAYAMA; 
SEIICHI KuROSE. 

V oor 11[ arokko : 
MOH.AMJIIED EL KABADJ. 
U. ASENSIO. 

V oor 1vl onaco : 
FR. Rou_SSEL. 

V oor N oorwegen : 
HEFTYE. 
K. A. KNUDSSoN. 

V oor N ederland : 
G. J. c. A. POP. 
J. P. GUEPIN. 

Voor N ederlandsch-Indie en de kolonie Gura9ao : 
PERK. . 

F. VAN DER GooT. 

Voor Perzie: 
MIRZA ABDUL GRAFF.AR KHAN. 

Voor Portugal en de Portugeesche kolonien : 
ANTONIO MARIA DA SILVA. 

V oar Rumenie : 
C. BoERESCU. 

V oor Rusland en de Russische bezittingen en 
protectoraten : 

N. DE ETTER. 
P. OsSADTCHY. 
A. EULER. 
SERGUEIEVITCH. 
V. DMITRIEFF. 

D. SOKOLTSOW. 
A. STCHASTNYI. 
Baron A. WYNEKEN. 

Voor de Republiek San .Marino: 
ARTURO SERENA. 

Voor Siam: 
LU.ANG SANPAKITCH PREECHA. 
Wlll. J. ARCHER. 

V oor Zweden : 
RYDIN. 
HAMILTON. 

Y oor T1trkije : 
M. EMIN. 
M. FARRY. 
OSMAN SADI. 

Voor Uruguay: 
FED. R. VIDIELLA. 

,16 April 1913. BESLUIT, houdende machtiging 
tot nitgifte van schatkist-promessen vol
gens de wet van 5 December 1.881 ·(Staats
blC'd n°. 185)., S. 133. 

16 April 1913. RESOLUTIE van "clen Minister 
van Financien, betreffende internationaal 
verkeer met automobielen en inotorrij
wielen. 

De Minister van Financien, 
Gelezen de adr'essen van het dagelijksch besfmtr · 

van den Algeineenen Nederlandschen Wielrijders
bond, Toeristenbond voor Ned er land, clcl. 21 De:_ 
cember 1912 en van: het bestuur van de Neder
landsche Automobielclub, dd. 14 Januari 1913; 

Gezien artikel 6, litt. c, cler wet van 15 Au. 
gustus 1862 (Staatsblacl n•. 170, Verzmneling 
1862, n°. 100); artikel 5 van het Koiiinklijk 
besluit rnn 6 October 1862, n°. 42 (Staafsblacl 
n°. 182, Verzameling 1862, no. 101) en de reso
luties van 23 Maart 1906, n°'. 70 en 71 (Verza
meling rn06, n". 45 en 46); 

Heeft goeclgevonden en verstaan·: 
Het volgende ter kennis te brengen van de 

am btenaren der ip voerrech ten : 
§ 1. Van 1 Juni.1~13 af kunnen vreemdelin

gen, die tot hef doen van eene reis h ier fe lande, 
met een motorrijtuig het Rijk binnenkom·en, 
zonder voor het invoerrecht zekerheid te stellen, 
het grenskantoor passeeren, indien zij voorzien 
zijn van een document, genaamd ,,Carnet de 
passages en douanes", waarv:i.n het model bij 
deze resolutie wordt gearresteerd en waarvan 
een exemplaar zal warden gezonden aan alle 
kantoren der invoerrechten, waar zoodanige 
docurnenten kunnen warden aangeboden. 

Oncler motorrijtuigen warden in deze voor-



271 16 APRIL. 1913 

schriften varstaan zoowel automobielen als 
motorrijwielen. 

§ 2. Het ,,Carnet de passages en douanes" 
is voornamelijk ingesteld om hen die per motor
rijtuig eene reis door verschillende landen wen
schen te maken, van het aanvragen van een 
triptiek voor elk land afzonderlijk vrij te stellen. 
Daardoor wordt tevens bereikt, dat de re/ziger, 
ten behoeve van de v.ereeniging, die hem het 
document verstrekt, slechts eene voor alle te 
bereizen state~ geldende zekerheid behoeft te 
stellen. 

Hierbij wordt opgemerkt, dat in vele.staten 
door de douaneadministratie, ook bij het bin
nenkomen van als reisrijtuigen gebezigde 
motorrijwielen, het vertoonen van een triptiek 
wordt gevorderd, zoodat men aldaar niet kan 
v9lstaan met de hier te lande gebruikelijke 
identiteitskaart. Vandaar, dat het ,,Carnet de 
passages en douan~s", verder in deze voorschrif
ten ,,Carnet" genoemd, zoowel voor het inter
nationaal verkeer met automobielen, als met 
motorrijwielen r.al worden gebruikt. 

Het intern'ationaal karakter van het Carnet 
en de onmogelijkheid om het in verschillende 
Europeesche talen a£ te drukken, heeft er toe 
geleid, voor den tekst uitsluitend de Fransche 
taal te bezigen. Ten einde de daaruit voor som
mige ambtenaren voortvloeiende bezwaren zoo
veet· mogelijk te ondervangen, r.al in bet Carnet 
eene gebruiksaanwijzing ook in de Nederland
sche taal worden opgenomen. 

§ 3. Carnets zullen kunnen worden afgegeven 
door en onder verantwoordelijkbeid van er ken de 
Nederlandscbe vereenigingen, die daartoe door 
den Minister van Ji'inancien zijn gemachtigd 
en ·ten .genoegen van dien Minister daarvoor 
zekerheid bebben gesteld. 

§ .4. Elk Carnet bestaat uit een titel- of om-
slagvel, vermeldende : 

a. het nummer van afgifte, 
b. den dag, waarop de geldigbeid aflooµt, 
c. den naam der vereeniging, die bet beeft 

afgegeven, 
d. de namen van de vereenigingen, die in de 

verschillende staten voor bet invoerrecht ver
antwoordelijk kunnen worclen gestelcl, 

e. den naam en de woonµlaats van den per
soon, aan wien en het motorrijtuig, waarvoor , 
het is. afgegeven, 

f. de staten, waarvoor het geldig is. 
Op de binnenzijde van het omslagvel wordt 

het signalement van het ,motorrijtuig om
schreven. 

Wat den geldigheidsduur van bet Carnet be
treft, wordt opgemerkt, dat, voor zooveel betreft 

Nederland, zoowel de invoer als de-wederuitvoe!" 
van het motorrijtuig moet geschieden v66r het 
verstrijken van den dag op het titelvel al& 
uiterste termijn aangewezen voor alle andere· 
landen dan Rusland, Belgie en Italie. 

Ten behoeve van de landen, die van motor" 
rijtuigen een invoerrecht naar de waarcle heffen, 
vermcldt het signalement ook de wa.arde dier· 
voorwerpen. 

Voorts bevat het Carnet behalve eene blad
zijde, waarop in verschillencle talen voorscbrif
ten nopens het gebruik en de invulling zijn, 
vermeld, een aantal bladzijden, best'emd om, 
daarop successievelijk de binnenkomst in en, 
bet verlaten van eenigen staat aan te teekenen .. 
Deze laatste bladzijclen zijn geperforeerd en, 
bestaan uit stok (souche) en expeditie (volet) .. 

De expedities worden door de ontvangers der· 
kantoren van binnenkomst en wedemitvoer· 
uitgescheurd en ingetrokken, nadat dezen in. 
het Carnet de_vereischte aanteekeningen hebben. 
gesteld. 

§ 5. Terwijl in de meeste staten, die het', 
Camet toelaten, dit ook dient voor den vrijen, 
weder-invoer van het motorrijtuig, waarmede· 
een ingezetene eene reis in bet buitenland heeft. 
gernaakt, is dit in N ederland en in Groot-
Britannie niet bet geval. Immers hier te lande
wordt van een ingezetene, indien hij geene
zekerheid wil stellen, vertooning van een geldig· 
bewijs In-, Uit- en Doorvoer n°. 69 gevorderd. 
Het is om deze reclen, dat voor de in N eder
land afgegeven Carnets het daarin voorkomende
document genummerd 1, niet behoeft te worden. 
ingevulcl. Hieruit volgt, clat de ontvangers der·, 
invoerrechten met bet Carnet van den ingezetene,. 
die eene reis naar het buitenland maakt, niets 
te doen hebben; immers zij constateeren in, 
dat Carnet nocb den uitvoer uit, noch den 
wederinvoer in Nederland. Evenmin zal door· 
de Britsche douaneambtenaar in een daar te
lande afgegeven Caruet de uitvoer van bet. 
motorrijtuig warden geconstateerd, aangezien, 
in Groot-Britannie van die voorwerpen geen, 
invoerrecht wordt geheven. (1) 

Indien daarentegen b. v. een Duitsch inge-
zetene, voorzien van een hem in Duitscbland. 
afgegeven Carnet, eene reis wenscbt te maken 

(1) Orn dezelfde reden zal een Carnet, dat op, 
eene reis door Engeland is gebruikt, noch bij 
invoer in, noch bij uitvoer uit dat land door· 
de Britsche douane warden afgeteekend. De
ontvanger cler invoerrecbten zal zich dus
hebben te overtuigen, of in r.oodanig Carnet. 
de uitvoer geconstateerd is uit het land, dat, 
door den reiziger bij zijn vertrek naai· Enge-
land werd verlaten. 
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door .verschillende landen en op ·die reis ook 
Neder!and be°"zoekt, dan zal de ontvanger aan 
het grenskantoor van binnenkomst, alvorens 
den ~tok en hct volet d'entree af te teekenen 
en het laatste in te trekken, zich hebben te 
overtnigen of wel de nitvoer nit Dnitschland, 
of, indien de reis via Belgie is gemaakt, de 
uitvoer nit Belgie is geconstateerd. Is dat niet 
het geval, dan kan het Carnet niet dienen voor 
den • tijdelijken invoer van het motorrijtnig · in 
Nederland en rnoet dns de reiziger worden be
handeld alsof hij geen Carnet had vertoond. 

Zijn ech ter in het land, dat de reiziger het 
laatst heeft verlaten, de vcreischte forrnaliteiten 
vervnld, dan teekent de· ontvanger van het 
grenskantoor, na het motorrijtnig te hebben 
getoetst aan het daarvan gegeven signalemen t, 
den stok en het volet d.'entree af, trekt het 
laatste in en vermeldt op het volgende ,,volet 
de sortie" op den derden regel den naam van 
zijn kantoor. 

Stemt het motorrijtnig niet overeen met het 
daarvan in het Carnet gegeven signalement, 
acht de ontvanger de in het Carnet vermelde 
waarde niet voldoende of blijkt hem dat het 
Carnet door eene bnitenlandsche vereeniging is 
afgegeven ten name· van een ingezetene des 
Rijks, clan wordt de reiziger behandeld, alsof 
hij geen Carnet kon vertoonen. 

Mocht twijfel rijzen, of hij, die het Carnet 
vertoont, wel de persoon is, aan wien het is af
gegeven, dan behoort die twijfel ten genoegen 
van den ontvanger te worden opgebeven_ Het
geen bij den wederuitvoer van een motorrijtnig 
aan bet laatste kantoor moet gescbieden, wordt 
door den inbond van bet Carnet voldoende 
aangewezen. 

§ 6. De ontvangers houden in een met de 
pen te trekken register I, aanteP,kening van de 
door hen ingenomen ,,volets d'entree". 

In dat register worden vermeld : 
a. bet volgnummer van inscbrijving, 
b. het nnmmer van bet Carnet, 
c. de dag, waarop de geldigbeid van bet" 

Carnet afloopt, 
d. de naam van de vereeniging, die bet been 

afgegeven, 
e. de soort van bet motorrijtuig (antornobiel 

of motorrijwiel), 
f. het tijdstip van binnenkomst, 

. g. bet· tijdstip van wedernitvoer- van bet 
motorrijtnig (in te vullen na ontvangst van 
bet volet de sortie), 

h. aanmerkingen. 
°In een· eveneens met de pen te trekken regis

ter U wordt aanteekening gehouden van de 

bij den wedernitvoer van motorrijtuigen inge: 
·nomen ,,volets de sortie". 

In dit register worden vermeld : 
a.-e. dezelfde bijzonderheden als biervoor 

zijn aangewezen voor opneming in bet register I, 
f. het kantoor van binnenkomst, 
g. bet tijdstip van wederuit_voer, 
h. bet tijdstip van verzending van bet volet 

de sortie, 
i. aanmerkingen. 
De ontvanger zendt een door be~ ingetrokken 

,, volet de sortie" steeds dadelijk aan zijnen 
ambtgenoot over het kantoor waarlangs het 
motorrijtuig is binnengekomen. Nadat deze 
kolom g van het register I heeft ingevuld, trekt 
bij door bet volgnnmmer van inscbrijving in 
dit register eene roode inktstreep. 

Indien uiterlijk 14 dagen na bet verstrijkel). 
van den geldigbeidsduur van een Carnet, bet 
,. volet de sortie" niet is ingekomen bij den 
ontvanger, door wien het ,,volet d'entree" is 
ingenomen, geeft deze claarv1m onder inzending 
van laatstbedoeld ,, volet" kennis aan het De
partement van Financien (Afdeeling Invoer
rechten), dat voor de invordering van bet in
voerrecbt zorg draagt. Van deze kennisgeving 
wordt aanteekening gebonden in de kolom h 
van bet register I. 

§ 7. De ,,volets d'entree" en de ,,volets de 
sortie" worden bij bet •register I bewaard. 

Voor de vernietiging van de registers I en U 
en de daarbij behoorendP. bescbeiden, gelden 
de voorschriften van § 21, lett. c, der resolntie 
van 27 Februari 1911, n°. 119 (Verzameling 
1911, n°. 57). 

Aan de inspecteurs wordt opgedragen, om op 
alles wat de nitvoering van cleze resolutie be
treft, nau w lettend toezicbt te honden. Inzon
derheid dient bunne aandacbt gevestigd te zijn 
op de dadelijke verzending van de ingenomen 
,,volets de sortie" aan de kantoren van invoer 
en op tijdige inzending aan bet Departement 
van onaangezuiverd gebleven ,,volets d'entree". 

Zij instrueeren aan de band van bet exemplaar 
van een Carnet, dat ook bun z~l worden toe
gezonden, de ontvangers, van wie bekend is 
of vermoed -wordt, dat zij het fransch iliet vol
doende macbtig zijn om den inboud van het 
Carnet in den origineelen tekst te kunnen lezan. 

Ook de directeurs overtuigen zich bij gelegen
heid van bunne kantoorbezoeken van-eene jniste 
nitvoering. der gegeven voorscbriften. 

Voor gelijkluidend afscbrift, 
De Secretaris-Generaal, 

(get.) DE JoNGE. 
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18. April 1913 .. B~;SLUIT, tot nadere ,wijziging 
· en aanvulling van het Algemeen Regle-. 

ment Vervoer 1901 en van het Vereenvou
digd Locaalspoorwegreglement 1902. S. 134. 

WrJ WILHELl\UN.A, ENZ. 

bewijs in· bewaring aan .te .. _nemen,- onder voor
behoud, dat de aanneming ten vetvoer en de 
afdrukking. van den expeditiestempel op den 
yrachtbrief eerst dan zal gescbieden, wanneer 

· de goederen zullen kunnen worden ·gellld~n. 

Op de voordrac.ht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 Januari 1913, n°. 221, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1875 (Staa/sblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n•. 62) 
en op artikel 1 v.an de wet van . 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118); 

Den .Raad _van· State gehoord (advies van 
4 Maart 1913, n9. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor, 
noemden Minister van. 12 April 1913 n•. 230, 
afdeeling. Sp~orwegen; . 

Hebben -goedgevonden en verstaan : 
A. Het Algemeen Reglement vervoer.1901, 

vastgesteld _bij Ons besluit van 4 J anuari 1901 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewij~igd en aan
gevuld biJ Ons besluit van 2 April 1913 (Staats
blad ·n•. 118), te wijzigen en aan te vullen als. 
vo_lgt: .. 
· I. Artikel 54 wordt gewijzigd .en gelezen als 
volgt:_ 

Aanneniing der goederen. 

Art. 54. 1. Wanneer bet om dringende rede-. 
nen in liet belang van den spoorwegdienst of 
in· het openbaar belang noodig is, kan het ten 
vervoer aanneinen van goederen of van be
paalde soorten van goederen, betzij iri bet 
algemeeri, betzij op of naar bepaalde stations, 
met macbtiging van den. Minister van Water
staat w:~rden . geschorst: Deze :machtiging fa 
riiet vereiscbt, wanneer bet bescbikbare mate- , 
rieel van den spoorweg niet toereikend is, am 
het ten vervoer uangeboden goed binnen · il..en ' 
voorges.cbreven tijd te kunn·en verzenden. · 
. 2: De Mi_nister van ·waterstaat is bevoegd, 
een van de werkdagen der week aan te wijzeri·, 
op welken gedurende de maanden November, 
December, Jariuari, Februari ~n Maart haven 
<lien de verplicbting am ijl-. e~ vracbtgoed ten 
vervoer aan 'te neinen, niet zal gelde:n. . 

3. Is bet bescbildfare materieel van den spoor
weg niet t_oereikend am het te~ ve~voer aan
gebodeii goed_ binnen:den voorgescbreven tijd 
te kunnen verzenden, dan zijn bestuurders y_an 
den spoorwegdienst niettemin verplicht, voor 
zoover er v~ldoende opsl~gruimte be~cb_ikbaar 
is, de ten vervoer aangebrachte goedereri,.niits 
vergezeld van den vraclitbrief, tegen ontvang-

1913. 

De afzender moet in dat geval in den vracht
brief verklaren, dat hij er genoegen mede neemt, 
dat het goed blijve liggen, · totdat de lading 
mog~lijk is, _Licht bederfelijke waren, alsmede 
voorwaardelijk ten vervoer toegelaten goederen 
behoeven niet in bewaring te worden ge
:µomen.-

II. Aan- het slot van artikel. 70 wordt··een 
nieuw lid toegevoegd, -luidende: 

9. In. buitengewoue omstandigheden·, als 
· onder. andere bemoeilijking- van het 'v'er-voer 
door sneeuw. of ijzel, zijri_ de ondernemers van 
den spoorwegdienst bevoegd het·afbaalloon en, 
bij 'spoedbestelling, bet aan bet slot. van het 
zesde lid bedoelde extraloon tot ten boogste 
het dubbele te verhoogen, alsook, cinder goed
keurjng van den-.Minister van Waterstaat, of 
antler voorbehoud daarvanc, ·den dienst van het 
bestellen en :afhalen van: alle bestelgoederen 
geheel of ten deele te staken gedurende -den 
tijd, dat die buitengewone omstandigheden 
aanhouden. 

III. . Het tweede: lid van artikel 75 .wordt 
gewijzigd en gelezen. als volgt : 

2. Evenmin komen kracbtens artikel .81 de 
Zondagen .im de andere aldaar genoemde dagen 
daarbij in aanmerking: 

IV. 4"rtikel 81· wordt gewijzigd en gelezen: 
als volgt: 

· Zondagsrust. 

Art . . 81. 'l'enzij voor bijzondere gevallen door 
den Minister van Waterstaat anders wordt be
paald, bebqe,en ,go.ederen door .de ondernemers 
der sµoorwegdiensten. op,.Zondageri t1lsmede op· 
1 Januari, ·2den .. Paaschdag, H,imelvaartsdag, 
?_den Pinksterdag, lsten en 2den Kerstdag niet 
te· warden. aangenomen, .afgebaald, vervoerd; 
afgeleverd of besteld en warden die dagen niet 
medegerekend bij de · berekening van de ter
mijnen, binnen w:elke, goederen door de onder
nemers _ • .b.ebooren- te warden afgehaald, afge
leverd of besteld, :door de afzeni:!ers bebooren 
te zijn geladen; · of door: de geadresseerden be
booren te ~ifp ge~os,t ,of wegg~ha;i.'id, en ·even
min bij · de ·befekehing 'van de· echadevergoe
ding, in· artikel · 69 bedoeld, e~ van wagen
buur, .Jig-· eri . .'magazijngeld, in artikel 59 be-
doeld. _ . 

B. Het Vereenvoudigd Locaalspoorwegregle
ment 1902, vastgesteld bij Ons besluit van· 

18 
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18 Augustus 1902 (Staatsblad n°. 170), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 14 Januari 1910 
(Staatsblad no. 30), te wijzigen als volgt: 

I. Het eerste lid van artikel 56 wordt ge
wijzigd en gelezen als volgt : 

1. Bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
niet verplicht goederen ten vervoer aan te 
nemen, wanneer het- beschikbare materieel van 
den- spoorweg niet toereikend is, .om het ten 
vervoer aangeboden goed binnen den voorge
schreven tijd te kunnen verzenden. 

II. De laatste zin van § 2 van artikel 57 
wordt aangevuld ,en gelezen als volgt: 

Bestuurders van den spoorwegdienst · zijn 
echter tot het aannemen van de in de nummers I, 
VI-XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII-XL, 
XLIV-L, LlV, LIVa en LIVb van deze 
bijlage vermelde goederen niet verplicht. 

UL Het vierde lid van artikel 79 wordt ge
w ijzigd en gelezen als volgt : 

4. Evenmin komen krachtens artikel 84 de 
Zondagen .en de andore alda:ar genoemde dager, 
daarbij in aanmerking . 
. IV. -Artikel 84 wordt gewijzigd en gelezen 

als volgt: 

Zonda_qsrust. 

Art. 84. Tenzij voor bijzondere gevallen door 
den Minister van Waterstaat anders wordt be
paald, behoeven.goederen door de ondernemers 
der spoorwegdiensten op Zondagen alsmede,op 
1 Januari, 2den Paaschdag, Hemelvaartsdag, 
2den Pinksterdag, lsten en 2den Kerst.:lag niet 
te worden aangenomen, afgehaald, ·vervoerd, 
afgeleverd of besteld en worden die dagen niei 
medegerekehd bij de berekening van de ter
mijnen, binnen welke goedeten door de onder
nemers behooren te worden afgehaald, afge
leverd of besteld, door de afzenders behooren 
t_e- zijn· geladen, of door de -geadresseerden be
hooren te zijn gelost of weggehaald, en even
min bij de berekening van de schadevergoeding, 
jn artikel 74 betloeld, en van wagenhuur, lig
en magazijngeld, in artikel 66 bedoeld. 
. Ooze Minister van Waterstaat is belast met 
de ·uitvoering van dit be.sluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van· State medegedeeld ·zal Worden. 

Oberursel, den ·18den April 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

(get.) 

De, Mi_'nister van Waterstaat, , 

L. H. w. REGOUT. 

(Uitgeg. 9 Mei 1913.) 

18 April 1913. BESLUIT, houdende nadere aan
vulling en wijziging van het Koninklijk 
besluit van 10 Augustus 1909 (Staatsblad 
n°. 289), zooals dat is aangevuld en gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 2 October 
1911 (Staatsblad n°. 309), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in bet vierde lid van 
artikel 17 der Arbeidsvret 1911 (Staa,tsblad 
no. 319). S. 135. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Maart 
1913, n°. 6i9, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodig is Ons besluit 
van 10 Augustus 1909 (Staatsblad ·no. 289), 
zooals dat is aangevuld en gewijzigd bij Ons 
besluit van 2 October 1911 (Staafsblad n°. 309), 
nader aan te vullen en te wijzigen ·; 

Gezien het vierde lid van artikel 17 der Ar
beidswet 1911 (Staatsblad n". 319) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1913, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 April 1913, n°. il82, 
afdeeling ·Arbeid; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ons besluit van 10 Augustus 1909 

(Staatsblad n°. -289), zooals dat is aangevuld en 
gewijzigd bij Ons besluit van 2 October 1911 
(Staatsblad n°. 309), wordt nader aangevuld en 
gewijzigd als volgt : 

I. De punt aan het slot van artikel 1 wordt 
vervangen door een ·kommapunt en aan dat 
artikei wordt het volgende toegevoegd : 

,,e. scheikundig-ingenieur bij de arbeids
inspectie." 

II. Het eerste lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

,,De ambtskring van de in 'artikel 1, onder 
a, c, d en e, bedoelde ambtenaren omvat het 
geheele Rijk." . 

III. Het tweede lid van artikel 5 wordt ge
lezen als volgt : 

,,De in artikel 1, onder b, c, d en e, bedciel_de 
ambtenaren on'thouden zich van alle inmen
ging in geschillen tusschen werkgevers en ar
beiders, voor zooveel zij hiertoe niet door den 
directeur-generaal van den arbeid gemachtigd 
zijn." 

IV. Artikel 9, onder a, wordt gelezen als 
volgt: 

,,a. een of meer der in artikel 1, onder b, 
bedoelde ambtenaren ;". 
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V. De punt aan het slot van het eerste lid 
van artikel 9 wordt vervangen door een komma
punt en aan dat lid wordt het volgende toe
gevoegd: 

. ,,rl. den scheikundig-ingenieur bij de ar
beidsinspectie voor de behandeling van zaken, 
wAlke met scheikundige onderzoekingen ver
band houden.". 

2. Dit besluit treedt in working op den 
tweeden dag na dien van -de dagteekening van 
het Staatsblad. en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
-Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscoitrant zal worden geplaatst en waar-

. van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algerneene Rekenkarner. 

Oberursel, den 18den April 1913. 
(get.) WILHELM IN A. 

IJe Min. van Landbouw, Nijverheicl en Handel, 
(get.) A. s. T.A.LMA. 

(Uifgeg. 26 April 1913.) 

21 .April 1913. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen orntrent de wijze van be• 
noerning on bevordering van de arnbte
naren en bedienden bij de Departernenten 
van Algerneen Bestuur. S. 136. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den Raad van Minis
ters van 27 Febmari 1913, n°. 36, Kabinet; 

Den Raad v:,i.n State gehoord (advies van 8 
April 1913, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van den Raad van 
Ministers van 14 April 1913, n°. 36, Kabinet; 

Overwegende; dat het wenschelijk is geble
ken ten aanzi(Jn van ambtenaren e·n bedienden 
bij de Departernenten van Algerneen Bestuur 
nadere VOl)rschriften te geven ; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend rnet ingang van 1 Januari 1913, 

te bepalen als volgt: 
Art. 1. De burger-arnbtenaren bij de De

parternenten van Algemeen · Bestuur worden 
verdeeld in : 

Secretarissen-Generaal; 
Adrninistrateurs ; 
Referendarissen ; 
Hoofdcornrniezen ; 
Comrniezen ; 
Adjunct-cornrniezen-; 
Klerken en 
Schrijvers op jaarloon. 
De bedienden worden verdeeld in : 

Kamerbewaarders; 
Concierges ; _ 
Boden en 
Vaste-knechts. 

De bepalingen van dit besluit zijn, behalve 
wat betreft het bepaalde in artikel 4, niet van-:_ 
toepassing ten aanzien van : 

a. de hoofden van of arnbtenaren bij afdee
lingen die buiten hunne verhouding tot het 
Departement tevens hoofd zijn van of ·ambte
naar of bediende bij een bijzoncleren dienst en 
wier bezoldiging in laatstgernelde hoedanig
heid afzonderlijk bij Koninklijk besluit is of 
zal worden geregeld ; 

b. de arnbtenaren en bedienden, tijdelijk bij 
een Dep~rternerit van Alg~rneen Bestuur werk
zaarn. 

2. Indien · de werkkring van °een arnbtenaar 
of bediende een anderen titel vordert dan in ar
.tikel 1 vermeld, wordt bij- de benoerning een 
der rangen, in dat artikel voorkomende, aan
gewezen, welke door· den benoemden ambte
naar of bediende zal worden ingenomen. 

3. De ambtenaren tot en met den rang van 
adjunct-commies worden benoemd door Ons ; 
de klerken, schrijvers op jaarloon en bedienden 
door den Minister, Hoofd van het betrokken 
Departement. 

Op den dag van _ingang hu~ner benoeming 
vangt tevens liet genot der bezoldiging aan. 

4. 'Tegelijk met dit besluit wordt bij Alge
rneenen Maatregel va:i:t Bestuur voor ieder 
Departement van Algerneen Bestuur bepaald 
hoeveel administrateurs, referendarissen, hoofd
commiezen en commiezeri· en hoeveel adjunct
commiezen e~ klerken te zam·en · aan het · be
treffende Departement zullen werkzaam zijn. 

Deze regeling kan ook worden tiitgebi-eid 
tot alle bij ·artikel 1, · laatste lid, sub a, be
doelde ambtenaren· aim een Departement werk
zaam. 

5, Bevordering in rang geschiedt bij keuze 
en heeft slechts plaats binnen de grenzcn van 
de vastgestelde formatie. Onverminderd de 
mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden 
vroeger te worden bevorderd, warden de kler
ken, wanneer zij daarvoor wegens hunne be -
kwilamheid, geschiktheid en dienstijver in aan
merking komen, na gedurende een jaur,. het 
maximum-traktement van klerk genoten te 
hebben, bevorderd tot adjunct-commies. Ret 
in dit lid bepaalde is niet van toepassing op 
klerken, die zijn aangesteld, zonder te heblien 
voldaan aan het, daartoe afgenomen eirnmen 
of aan ~~ daarmede door den Minister, onder 
wien zij-}essorteeien, gelijk gesteld examen. 

1s~ 
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6. De klerken worden bij eerste aanstelling 
benoemd uit sollicitanten, die in het bezit zijn 
van het diploma van voldoend afgelegd exa
men, uitgereikt door de parmanente examen
commissie· voor candidaten voor de betrekking 

-van klerk bij een der Departementen van Al
gemeen Bestuur. 

De eischen, waaraa~ moet '\Vorden voldaan, 
zijn vervat in het examenprogram aan dit be
sluit gehecht. 

De benoemfng dier commissie, de oproeping 
der candidaten en de regeling van·het examen 
zijn · opgedragen aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken. 

In bijzondere gevallen kan door Ons afwij, 
king van de wijze van benoeming worden ver
leend. 

7. De bezllldiging ·der nmbtenaren en ·be
dienden, in artikel l vermeld, bedraagt voor: 

de secretarissen-generaal J 5000 's jaars·, met 
dien verstande, dat de bezoldiging na· twee 
jaar dienst in den rang op J 5500 's jaars -,n 
na vier. jaren dienst in den rang. op f 60,00 
's jaars·wordt gebracht; 

de administrateurs, ten minste f 4000 en ten 
hoogste.f 4~00 's jaars; 

de referendarissen,. ten minste f 3000 en ten 
hoogste f 3800 's jaars; 

de hoofdcommiezen, ten minste f 2400 en ten 
hoogste f 2900 's jaars; 

de commiezen, ten minste f 1800 en ten 
hoogste /2300 s jaars; 

de adjunct-commiezen, ten minste /1200 en 
ten hoogste f 1700 's jaars; 

de klerken, ten minste f 600 en ten hoogste 
f 1100 'sjaars; 

de schrijvers op jaarloon, ten minste f 600 
en ten hoogste-/ 1200 's jaars; 

de kamerbewaarders, ten minste / 1000 en 
ten hoogste f 1200 's jaars; 

de concierges, ten minste f 800 en ten hoog
st(l f 950 's jaars;. 

de boden, ten minste f 700 en ten hoogste 
J 900 's jaars; 
, .,de vaste-knechts, ,ten minste f 600 en. ten 
hcogste f 650 's jaars. 

8. De bezoldiging van de in he~: vorig ar:: 
tikel genoemde ambtenaren en bediende11 wordt 
bij 'bekwaamheid, geschiktheid en dienstijver 
verhoogd als volgt: 

voor de administrateurs, telkens. na_, twee 
jaren_dienst in dien rang, met/200 's jaars tot
dat het maxhnum ,is. bereikt; 
, voor de referendarissen, telkens na- twee 
jaren dienst _ .in dien rang, met f 200 's jaars, 
totdat. het maximum is bereikt; 

: voor de hoofdcommiezen, na twee, vier' en 
zes jaren dienst in dien rang, tot/2600,12800 
en/ 2900 's jaars; 

voor de commiezen, na anderhalf, drie,,vier 
en een half, zes en acht jaren dienst sedert 
het · tijdstip, waarop zij voor het eerst in het 
genot zijn getreden eener bezoldiging van 
f 1800, tot/ 1900, /2000, [2100, f2200 enf2300 
's jaars; 

voor de adjunct-commiezen na een, twee, 
drie, vijf en zeven jaren dienst in dien· rang, 
tot J 1300, f 1400, f 1500, f 1600 en f 1700 
's jaars; 

voor de klerken, na een. twee, vier, zes en 
. acht jaren dienst in dien rang, of als tijdelijk 
schrijver doorgebracht, tot f 700, f 800, [900, 
flO00 en f 1100 's jaars,. ongeacht of zij v66r 
het in werking treden van dit besluit de:c. rang 
hadden van eerste- of tweede-klerk; 

voor de schrijvers op jaarloon, na elk jaar 
dienst als zoodanig of als tijdelijk schrijver, 
met f 50, tot het maximum van f 1200 zal zijn 
be1·eikt; 

voor de kamerbewaarders, na twee, vier, zes 
en acht jaren dienst in dien rang, tot f 1050, 
f 1100, f 1150 en f 1200 's jaars; 

voor de concierges, na twee, vier en zes ja-, 
ren dienst in dien rang, tot j 850, f 900 en 
j 950 's jaars ; 

voor de boden, na twee, vier, zes en acht 
jaren dienst in dien rang, ·tot f 750, f 800, 
f 850 en f 900 's jaars ; 

voor de vaste-knechts na twee jaren dienst 
in dien rang of als tijdelijk knecht, tot f 650 
's jaars. 

De bezoldiging van adjunct-commiezen en 
van commiezen, die de maxirrium-bezoldiging, 
aan hun rang verbonden, hebben bereikt en 
die, hetzij wegens het niet-bestaan van vaca
tures, hetzij omdat de hun opgedragen taak 
hen niet in aanmerking doet komen voor be
vordering, in hun rang moeten gehandhaafd 
blijven,.wordt, indien hunne ijver en toewijding 
niets te wenschen overlaten, drie jaar na het 
bereiken van de maximum-bezoldiging, ver
hoogd, met f- 100 en na ·nogmaals drie jaar 
andermaal met f 100. 

Eveneens wordt de bezoldiging van klerken 
als bedoeld in de tweede zinsnede · van het 
tweede lid van artikel 5, die. de maximum
bezoldiging, aan hun rang :verbonden, hebben 
bereikt, en die niet voor bevordedng tot ad
junct-commies in aanmerking komen, drie jaar 
na het bereiken van de maximum-bezoldiging 
verhoogd met f 100, na• nogmaals· drie jaar 
anderm.aal met f 1,00 _ e.n na wederom drie jaar 
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nogmaals met f 100, mits hunne ijver en toe
wijding niets te wenschen overiaten. 

Gaat de benoeming in op een andereri dan 
clen eersten dag van een kalenderkwartaal, dan' 
worclen de gestelde tijkvakken geacht aan te 
val)gen met clen eersten dag van het onmid
~ellijk daarop volgende kwartaal. 

De tijd, gedurende welken, krachtens wette
lijk voorschrift, verlof wordt genoten ter ver
vulling van militairen clienstplicht, komt van 
rechtswege in aanmerking als diensttijd, gel
dig voor de in dit artikel bedoelde periodieke 
traktementsverhoogingen. 
. De toekenning van de. hierbedoe!de trakte

m~ntsverhoogingen geschiedt door den Minis
ter, Hoofd van het betrokken Departemerit. 
. Gelijkerwijs wordt beslist omtrent latere toe

kenriing van eene. verhooging, welke ontbou
a·en moest worden. omdat aan de voorwaarden 
van toekenning niet werd voldaan. 

Tenzij er reden is om dienaangaande anders 
te handelen, worden, ·voor- het geval dat een 
of meer verhoogingen onthouden worden, de 
verdere periodieke verhoogingen zooveel later 
toegekend, als de laatste .onthoucling heeft ge
duurd. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd. gedurende welken · de, ambtenaar of be
diende als zooclanig is E\'eschorst, alsmede die 
buiten -bezwaar ·van 's Rijks schatkist met ver
lof doorgebracht, 'indien het verlof !anger dan 
een jaar achtereen volgens. geduurd. heeft, of 
verleend. is op een .vrijelijk door den ambte
naar of bediende gedaan verzoek in -zijn per
soonlijk belang. 

Wij .behouden Ons nochtans voor om in ge
vallen, waarin een verlof voor fanger- clan een 
jaar· achtereenvolgens· in. 's Rijks belang ver
leend wordt, te bepalen, dat. de tijd .van. dat 
verlof als diensttijd in aanmerking zal komen. 

De in beide :voorgaande. 'lediin voorkomende 
bepalingen blijven buiten. toepassing op ·ver· 
loven welke v66r. den 30sten Juli 1909 zijn 
verleend .. 

9. Behal_ve de ,voorgeschreven period1~ke 
verlioogingen, kunnen tot het maximum voor 
den rang vastgesteld,· ook andere traktements
verboogingen worden verleend, wanneer zij in 
het belang van den dienst wenscbelijk zijn. 

De aldus' verhoogde .bezoldiging, alsmede 
traktementsverhooging, v66r het in werking 
treden van dit besluit toegekend, -ivordt, ,:zoo 
daaromtrent niet anders wordt beschikt, voor 
toekenning van de-naaste en-de daarop volgen
de ·p·eri'odieke-verhoogingen beschou~d:als ver
li:regen ·. cloor regeltriatige . -periodieke verhoo-

giqg, na den daarvoor gevorderden-·dien'sttijd. 
Het bepaalde in artikel 8, derde lid, is toe-
passelijk. . . 

Het • vorig lid is eveneens van toepassing 
voor het geval, dat bij de benoeming eene hoo
gere clan de aan den rang verbon'den minimum, 
bezoldiging is of wordt toegekend, 

Is de bezoldiging-niet bepaald op eeri bedrag; 
dat- door regelmatige periodieke verhooging 
kan worden verkregen, clan wordt bij de eerst
volgende periodieke ve'rhooging bet -verscbil 
aangezui verd. · · 

Ten aanzien van administrateurs, referenda
rissen, hoofdcommiezen, commiezen·en adjunct- · 
commiezen w.ordt bescbikt do.or. Ons.; ov:erigens 
door den Minister,. Hoofd_ van bet -be~rokken 
Departement . 

10. Overminderd het bepaalde in ai'tikel 8 
kunnen boven het maximum-traktement ·voor 
den rang vastgesteld, persoonlijke traktements
verboogingen ~orden toegekend aan. ~rnbten~
ren wegens den hun opgedragen meer belang
rijken werkkring, zoomede .aan arribtenaren en 
bedienden van alle rangen, die zich gedurende 
bun langeu diensttijd onderscheiden hebben, 
mits ·ae hiervoor benoodigde gelden ·op de be
grooting van het betrokken Departement be
paaldelijk voor dit doe! zijn beschikbaar ge
steld. 

Ten aanzien van deze verhoogingen· wordt 
beschikt door Ons bij gemotiveerd besluit. 

11.: De thans in di.,nst zijnde ambtenaren, 
wier bezoldiging het in artikel 7 bepaalde ma
ximum overt'reft, · blijveri fo -het genot dier 
hoogere bezoldiging. 

Voor zoover de bezoldiging 'van de bij bet 
in werking treden · van dit besluit in- dienst 
zijride ambtenaren en bedienderi !age~ is clan· 
zij naar . de in artikel 8 gestelde -r-egels ZOU 

kunneri beclragen woi-dt' zij; beboudens de in 
dat artikel gestelde voorwaarderi -voor trakte: 
mentsverhooging, verhoogd- tot' het bedrag, dat 
volgens de schaal der-periodieke verboogingen 
onmiddellijk volgt op de genoten bezoldiging. 
Telkens na verloop ·van· ·een jaar wordt- op ge
lijke wijze en onder ·, gelijke voorwaarden · de 
bezoldiging verhoogd totdat- zij bet in artikel 
9 bedoelde maximum .heeft -bereikt. Hetzelfd~ 
geschiedt met de-v:erhooging"van de bezold_r-· 
ising van de secretarissen-genoraal in•·artikel 7 
bedoeld. , .. , . 

Artikel 9, laatste ·ua,"iS · bif een dn auder 
van toepassing,· 

Verhoogingen. aan· administrateurs en ·aan 
referendarissen tdegekend v66r en totdathunne 
bezoldiging f-4000 en f 3000 beliep, blijven 

\ 
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voor de toepassing van artikel 11 en van artj
kel 8 buiten aanmerking. 

12. De Koninklijke besluiten van 9 Mei 1906 
(Sfaafsblad n°. 110), 18 Juni 1909 (Btaalsblad 
n•. 192) en .17 Mei 1910 (Sfaatsblad_ n•. 136) 
worden ingetrokken. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van. Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met .. de \Uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staafsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afs'chrift zal worden gezonden.aan 
de onderscheidene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. · .. , 

Oberursel, den 21sten April 1913. 

(get.) WILHELM IN A. 

De Ministe,· van Binnen.landsche . Zaken,. 
fijdelijlr. Voorzitter van den 

Raad van Minisfoi-s, 
(get.) HEEMSK!i:RK. 

(Uitge_q, 20 Mei 1913.) 

PROG RAMMA van de eischen voor hef 
examen voor de betrekking van klerk bij 
de Departemenfen Van Algemeen Besfitur. 

Orn tot het examen te kunnen worden · toe
gelaten, moeten de candidaten N ederlander zijn. 

Het examen omvat : 
a. grondige kennis van de Nederlandsche 

taal; 
b. _bekendheid met de Fransche, Duitsche 

en Engelsche taal ; 
c. de rekenkunde tot en met .de gewone en. 

·tiendeelige breuken en de evenredigheden; 
d. de aardrijkskunde van Nederland · en 

zijne kolonien; benevens eenige algemeene k!ln-. 
nis der aardrijkskunde van Europa en de ove
rige werelddeelen ; 

e. de geschiedenis in he·t bijzimder van N.e
derland· en zijne kolonien; 

f. de beginselen der staatsinrichting van Ne
derland en zijne kolonien. 

Bovendien wordt . als eisch gesteld ,,goed,. 
vlug en duidelijk schrift".· 

Aan hen, die aan bovi:ingenoem,de eischen. 
hebben voldaan, wordt een diploma uitgereikt 
met daaraan gehechte lijst, aangevende het cij
fer, in elk ·examenvak en elk onderdeel .daar~ 
van behaald. 

Van het bezit van een getuigschrift van goed 
afgelegd eind-examen Hoogere Burgersch<Jol 
met vijfjarigen cursus of van eenig- ander ge, 
tuigschrift, · waaruit blijkt, dat de candidaat 
voldoende middelbaar onderwijs. heeft genoten 
of zich op het verkrijgen _van eenige bijzondere 

kennis heeft toegelegd, !'.al op het uit te.reiken 
diploma aanteekening worden gehouden. , · 

Behoort bij Koninklijk besluit van -21 April 
1913 (Staatsblad n•. 136). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

tijdelijk Voorzifter van den 
Raad van Ministers, 

(get.) HEEMSKERK. 

21 April 1913. ARREST van den Hoogen Eaad. 
De omvang van het recht bij art. 66, 

3° Sv. toegekend, ook vovr zoover genees
kundigen betreft, moet worden vastgesteld 
aan de hand van dat art. zelf · en niet · op 
grond van overwegfngen, ontleend aaii den 
tekst en de wordingsgeschiedenis van den 
krachtens art. 21 der wet van 25 Dec. 1878 
(Staatsblad n•. 222) door-geneeskuniligen af 
te leggen beroepseed. 

De verplichting tot geheimhouding, waar
van art. 66 Sv. · spreekt berust V_oor de 
onderscheiden daargenoemde categorieen 
op dezelfde gronden, zijnde voor elk harer 
de eigenaardige eischen van het nitgeoefenil. 
beroep. 

Die eischen van het geneeskundig beroep 
brengen :mede, ·dat een :ieder, die zich of 
een der zijnen onder behandeling stelt van 
een geneesheer, er op kan rekenen, dat het
geen deze bij die bebandeling door niede
deeling van den zieke zelf of te zijnen be
hoeve ged~an of door eigen onderzoek 
omtrent zijn patient te weten komt - al 
hetwelk geacht moet worden de~ genees
heer als zoodanig te ·zijn toevertrouwd ,
gelieim blijve. 

Nu het getuigenis van den gerequireerde 
alleen zou hebben geloopen over hetgeen 
bij als geneesheer had vernomen van - of 
bevonden op zijne patiente, heeft het Hof 
terecht aangenomen,. dat de gerequireerde 
in dit geval mocbt weigeren te getuigen. 

(Sv. art. 66 3e lid; Wet van 25 Dec. 
1878, S. 222, art. 21:) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr .. W. H. de Savorniu Lohman.· 

B.aadsheeren:_ Mrs. A. M. B. Hanlo, A. J. 
L.- Nypels, J. A. A. Bosch !')n A. Fenten:er 
van Vlissingen. 

De Proc.-Gen. bij het Gerechtshof te 
's-Hertogenb'osch, requirant van. cassatie te-. 
gen eene beschikking van dat l;Iof van 27 
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Januari 1913 , waarbij in hooger beroep is I 
verniebgd de door de Arr.-Rechtbank te I 
's-Hertogenhosch op 15 Mei · 1912 gege- 1 

ven beschikking, houctende last, dat Dr. 
H. A. D., arts, wonende te Eindhoven 
zal worden in gijzeling gebracht en ge
houden, totdat hij aan zijne verplichting om 
te getuigen zal hebben voldaan,. zijnde biJ 
de bestreden beschikking ·bevo!en, · dat ap
pellant (Dr. D.) mocht hij zich in gijzeling 
bevinden, daaruit onmiddellijk zal worden 
ontslagen (advocaat van den gerequireer.de 
Mr. A. H. J. van den Biesen te Amsterdam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
B .. Ort .. 

· .Het Gerechtshof te 's-Bosch, ingevolge 
arrest van verwijzing van den Hoogen Raad 
dd. 16 De-cember 1912, geroepen om in 
raadkamer op het.l:Jestaand 'hooger beroep te 
berecliten en af te doen, de zaak tegen 
den appellant Dr. H. A. D., wiens gijze
Iing bij in raadkamer gewezen heschikk:ing 
van de Rechtbank te ·•s-Bosch. was bevolen 
op grond van, na op dagvaarding te zijn 
verschenen, te hebben geweigerd getuige
nis der waarheid af te leggen aan den 
Rechter-Commissaris helast met de instruc
iie van strafzak1:m, door· wien voorloopige 
informatien w.erden ingew-onnen in eene 
zaak tegen een onbekenden dader, die ver
dacht werd van het_ misdrijf van afdrijving, 
hesliste dat appella.i;i.t in casu mocht wei
geren te getuigen, waar zijne getuigenis al
leen zou hebben geloopen over hetgeen hij 
aJs geneeshe,er had v,ernomen van of· be
vonden op zijne patiente. 

Dientengevolge vernietigde het . Hof de 
beroepen beschikking en heval dat appel
lant, mocht hij zich in gijzeling bevinden, 
daaruit ompiddellijk zal worden ontslagen. 

Bij mijne aan Uw. arrest voorafgaande 
conclusie - opgenomen in het W. v. 't R. 
n°. 9431 · --,- deelde ik reeds hlede de 
gronden, waarnp de aarr 's · Hofs be
slissrng tegenoverstaa:nde beschikking d·er 
Rechtbank. te 's-Bosch berustte, en tevens 
op welke gronden het Hof destijds in 
openbare terechtzitting deze .heschikking 
vernietigde en besliste dat geen termen 
bestonden om den appellant ter zake van 
deze weigering in gijzeling te stellen. Ver
mits ik daarbij aan Uwen Raad. de redenen 
ontvouwde die IDJJns rnziens de, opvatting 
van het · Hof omtrent de beteekenis van art. 

66 al. 3 Sv. rechtvaardigde, als ook waarom 
deze opvatting geheel strookte zoowel met 
de woorden waarin art. 21 der Wet van 
20 ·December 1878 (S. 222) den medischen 
beroepseed en art. 66 Sv .. het v-erschoonings
recht omschrijft, als met d-e begins,e!enJ welfue 
aan heide voorschriften ten. grondslag lig
gen,; meen ik, nu de 'beschikking van het 

· Hof in Raadkarner, wat betreft appellant's 
woigering. om in di, geval getuig,enis af te 
leggen, in hoofdzaak op gelijksoortige o,ver
. weginge1Y is- gegrond, te kunnen volstaan 
met een verwijzing naar mijne. voormelde. 
c_onclusie. 

Ik acht dan ook _op de in die con
clusie aangevoerde grond,en het door den 
Procureur-Generaal te 's-Bosch tegen 's Hofs 
beschikking voorgesteld middel van cas
satie: ,,Schending van art. 66 Sv. in ver
band met art. 21 der wet van 15 December 
1878 (S. 222) doordien het. Hof niet aan
genomen heeft dat het medisch verschoo
ningsrecht (plicht) in· eerstgemeld artikel be~ 
doeld, .wordt begrensd door den medischen 
beroepseed", - en tot ondersteuning waar
van wordt aangiwoerd de door de Recht
hank te 's-Bosch in hare beschikking ge
geven motiveering, ongegrond .. 

De Heer requirant heeft trouwens zich 
tegen 's Hofs beschikking in cassatie voor
zien, alleen, opdat "de Hooge Raad over de 
hier bedoelde strijdvraag zijn oordeel zal 
kunnen geven. 

Zal dit k;unnen geschieden? 
Ook in verhand met requirant's memorie 

wensch ik te dien aanzien de navolgende 
opmerking te maken. Zij betr~ft de -vraag 
ot het beroep is ontvankelijk, meer rn het 
bijzonder of de Procureur-Generaal te 
's-Bosch in deze kan worden aangemerkt te 
zijn party·, en dus; krachtens art. 96_ R. 0., 
gerechtigd tot liet insteUen van d::m eisch 
tot cassatie en voorts of hier is gegeven 
een eindvonn-is (beschikking) dan we! een 
gewijsde van instructie. 

Wat het eerste punt betreft, drukt de wet, 
gelijk in deze geheele materie, zich niet 
duidelijk uit. De bepaling in art, 68 dat 
de Rechtbank de gijzeling za\ bevelen ,,op 
de conciusie van het Openbaar Ministeriei' 
geeft op zich ze_lve geen aanleiding om 
daarin te moeten _zien des wetgevers be
doeling aan bet Openbaar Mi!liste,rie als 
party" in dit geding eene plaats te hebben 
ingernimd. En dat te m1nder wanneer men 
aanneemt, gelijk Uwe Raad bij zijn genoemd 
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arrest. van 16 December- jl. besliste, dat 
krachtens art. 68 de zaak aanhangig wordt 
gemaakt door een v·erslag van den Rechter
Commissaris aan de Rechtbank. Immers kan 
met een en and-er samengaan- dat met 
,,de conclusie van het Openbaa:r Ministerie" 
wordt verstaan de uitoefening van diens 
taak, om den Rechter voor · te lichten. 

Bij zoodanige opvatting zou men echter, 
meem. ik, in dit geval, miskennen, zoowel 
het begi11sel onzer wetgeving van · lijdelijk
heid des Rechters (zij het ook dat na 
d'e herziening van het ,vetb<. V. Sv., de 
Hechter meer dan vroeger zelf mede,werkt 
tot bereiking van het doe! der strafvorde
ring) als de plaats resp. door den Rechter
Commissaris en het Openbaar Ministerie 
in het strafproces ingenomen. Brengf toch 
de lijdelijkheid des Rechtei;s reeds mede, 
dat voor de toepassing van het dwang
middel zijne beslissing moet worden in
geroepen, dan moge het verslag van den 
Rechter-Commissaris zijn het middel om de 
Rechtbank van de weigering, om getuige
nis at te leggen- kennis te geven en daar
door de zaak" van hem naar -haar over 
te brengen en zoodoende bij haar -aan
hangig te maken, de taak van den Rechter
Commissaris gaat niet verder en het in
roepen van eene beslissing over ·ae toepas
sing van het dwangmiddel behoort niet 
tot zijn functien, als zijnde hij in tegen
stelling met de vroeg-ere Rechters van in
structie, alleen met rechforlijke en niet 
met aan de vervolging ·verbonden bemoeiin
gen 'helast (Voorciuin VI Strafvordering 1 
biz. 105 en 106). · - · 

En daaruit volgt, dat de wetgever in 
art. 68 1 voorschrij.vende dat het bevel lot 
gijzeling wordt gegeven ,,op de conclusie 
van het Openbaar Ministerie", · met dit 
laatste rnoet bedoeld hebben eene vordering, 
welke dan ook als zijnde vereischt voor 
de toepassing ·van het dwangrniddel, het 
Openbaar Ministerie teekent als partij te
genover den weigerachtigen getuige .. Trou
wens, volgens-. het bi.] de heriiening. "van 
01-is wetboek ,,an' Strafvorderin·g vervallen 
art. 69 oud, iverd de gevangenisstraf tegen 
den weigerachtigen getuige opgelegd ,,op 
de conclusie van het Openbaar. Ministeric", 
waarmede · niet anders is te verstaan dan 
dieJlS · ,,voi-dering". De Raacl verg. ook Voor
dtiin VI Strafvord. I op artt. 65-69, waar
uit _blijkt -het aannemelijke der' opvatting 
dat de, uitdrukkingen ,,op de vordering" 

en ,,op de conclusie" bij · de tot stand'. 
korning dezer bepalingen voor en door· el
kander zijn gebezigd. 

Is daarom m. i. de meest aannemelijke 
opvatt1ng dat het Openbaar Ministerie bij 
de Rechtbank in deze 1s ,;partij", clan volgt 
daaruit dat de,ze zelfde plaats wordt in
g-ooornen door het Ope0:baar Ministerie bi.J 
doo appelrechter. 

En wat · het · tweede punt betreft kan ik 
·volstaan met eene verwijzing naar het ge
noemd arrest en mijne conclusie alsmede 
naar de daarbij aangevoerde gronden ten 
betooge dat hier van een einduitspraak 
in de zaa.k van den · · weigerachtigen ge
tuige de rede is. Het beroep in cassatie kan 
dus daartegen dadelijk worden ingesteld. 

0 p grona van e•en en antler acht ik 
den Procureur-Generaal ontvankelijk, doch 
het rniddel ongegrond en heh ik mitsdien 
de eer te -concludeeren tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het tegen 's Hofs beschikking 

aangevoerde middel van cassatie, luidende: 
(zie conclusie adv.-gen.); 
· 0. dat blijkens den inhoud der bestreden 

beschikking, gerequireerde als gerieeshee1· 
'in- 1911 heeft behandeld zeker meisje, dat 
zich in· het Liefdehuis te .Eindhoven on
der zijne behandeling had gesteld; 

dat, toen in . Hi12 het vermoeden rees, 
dat die behandeling verbanci hield met eene 
voorafgegane vrucht-afdrijving, gerequireer
de eerst als deskundige, later als getuige
deskundige opgeroepen in de door de Rech
ter-Commissaris belast met de instructie 
van strafzaken in het Arrondissement 's-Her
togenbosch en dat hij, op de vraag van dien 
Anibtenaa.r, wat hij van die· zaak wist, on
dere beroep op art. 66 · 3'. · Sv. geweigerd 
heeft geluigenis af te leggen; 

· did de Rech thank bij hare in raadkamer 
gegeven beslissing van 15 Mei 1912 bevolen 
heeft, dat gerequireerde deswege zou ~or
den gegijzeld, zulks op grond, dat gerneld 
art. we! omvat wat de patient den genees
heer .als zoodanig als geheim toevertrouwt, 
maar niet, wat deze bij zijne behandeling 
nit, zich zelf bevindt; , 

dat op bet door . gerequireerde, toen. ap
pellant, ingestelde .heroep,. het Gerechtshof 
te -'s-Herlogenbosch, na behandelirig der 
zaak ter openbare voor. strafzaken bestem
de zitting bij arrest. van '.9 Juli 1912 die 
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beschikking heeft vernietigd, doch dat de 
Hooge Raad der Nederlanden bij arrest 
van 16 Dec. 1912 OiP' grond dat het appel 
in raadkamer had moeten zijn behandeld, 
het arrest van het Hof heeft vernietigd, ,en 
de zaak naar het Hof in raadkamer terug
gewezen heeft; 

dat gerequireerde vervolgens op 18 Jan; 
1913 veirschenen is ter civiele raadkamer 
van voormeld Hof° en aldaar volha;d heeft 
bij zijne weigering en bij al wat hij voor 
den Rechter-Commissaris, Rechthank en 
Hof had -aangevoerd, zoodat hij dus - ook 
volhard heeft bij zijne vroegere verklaring, 
dat hij, al wat hem· van deze zaak bekend 
is, weet als geneesheer uit' mededeelingen 
van of nit eigen bevinding op de bewuste 
patiente; 

0. dat het Hof, ria deze feiten te hebben 
vastgesteld, lieeft gegeven de beschikking 
aan het hoofd van diL arrest verme,!d; 

0. alsnu omtre:nt het eenig middel van' 
cassatie: 

dat het Hod' terecht heeft geoordeeld, 
dat de omvang van het · recht bij art. 66 
3°. Sv. toegekend, ook voor zoover genees
kundigen ·befreft, ·moet worden vastgesteld 
aan de hand van -dat art. zelf en niet op 
grond. van overwegingen, ontle,end aan den 
tekst en de wordingsgeschiedenis van den 
krachtens · art. 21 der wet van 25 Dec. 
1878 (Staatsbl. 222) door geneeskuiidigen 
af te leggen beroepseed; 

dat irnmers die beide bepalingen inhouderi 
regelingen van geheel ondeTscheiden ·aard : 

dat eenerzijds de eed van art. · 21 den ge
neeskundige de· verplichting oplegt om -
,,aan· niemand te openbaren -wat in · de 
uitoefening der genees-, heel- en verloskunst 
als geheiin hem is toevertrouwd of ter zijner 
kennis is gekorilen", __:_; -welke verplichting 
echter wordt opgeheveii,- als· zijn .verklaring 
als getuige of deskundige in rechte wordt 
gevotderd, en -

anderzijds art. 66 dell' geneeskundige de 
bevoegdheid verleent om, ook-al is hij als ge
tuige of deskundig'e voor den rechter ge
roepen om verklaring af te leggen en dus 
van den hem door zijn eed opgelegden 
plicht tot zwijgen ontslagen, des ondanks 
getuigenis te weigeren, nopens hetgeen 
waarvan de wetenschap hem, · g,eneeskun
dige, als zoodanig is toevertrouivd; -

dat de '\rraag, - hoever : die laatste he
voegdheid teikt, - ook daarom hare beant
woording niet- kan vinden :in den door de 

geneeskuncligen afg,elegcl-en eed, omdat, ges· 
lijk het Hof met juistheid opmerkt, art. 
66 eene algemeene reg,eling bevat, krach~ 
te:ns welke het zo~genaamde verschooiungs
recht toekomt aan onderscheiden categorieen 
van personen, waaronder er zijn, als b'ij
voorbeelcl de· advocaten, die geen eecl van 
geheimhouding hebben afg-elegd; 

ditt, waar nu art. 66 geen ontlerscheid 
m~akt, moet worden a·angeiiomen, dat de 
verplichting tot geheimhoudiilg waarvan dat 
.art spreekt, voor die onderscheiden cate
gorieen berust· op dezelfde gronden, zijnde 
voor elk' harer de eigenaardige eischen van 
het uitgeoefend beroep; 

dat die, eischen ten aanzien van het. 
geneeskundig beroep mede·brengen, clat eeli 
ieder, die zicb of een der zijnen onder 
behandeling stelt van· een geneesheer, er 
op kan rekenen, dat hetgeen deze bij die 
behandeling door mededeelingen van den 
zieke zelf ot te zijnen behoeve gedaan of 
door eigen onderzoek omtr,ent zijn patient 
te· weten komt - al hetwelk geacht moet 
worden den geneesheer als zoodanig te zijn 
toevertrouwd - geheim blijve, vermits al
leen bij voldoening aan dien eisch kan 
worden voorkomen, dat de zieken ,zelve 
of zij, die geroepen zijn voor hen te zorgen, 
uit vrees• voor zijn openbaarheid zich laten 
weerhouden geneeskundige· hulp. in -te roe
pen en dus slechts · clan het doe! van het 
aan geneeskundigen toekomend verschoo
ningsrecht kan· worden bereikt; 

dat het Hof hetwelk vaststelde, dat het 
getuigenis van den gevequireerde alleen 
zou lieibben _ gefoopen over hetgeen hij als 
geneesheer had vernomen van of bevonden 
op zijne patiente, terecht heeft b1eslist, dat 
de gerequireerde ·in .diL geval mocht wei
geren te getuigen; 

dat · dus het middel 11iet tot cassatie 
kan·. lei den; 

Verwerpt .het -beroep. 
(Ned. Jur.) 

23 April 1913. BESLUIT, houclende nadere wij-
' ziging van het Koninklijk besluit van 

16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente Leiden 
vergunnin'g is vefleendop het.landgoed ,,En-' 
degeest"; gemeente Oeqs~ljeest, een gestich t 

· voor krankzin'nigen op te richteri. S. 137. 

WrJ WILHELMINA, E~Z-

O'p de voorclracht van 0nzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken _van 18 _April,1913, n°. 
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·:3243, afdecl ing Y olksgezondheid en Arm wezen; 
Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staafs

Uad n°. 96), laatstelijk gewijzi.gd · bij de wet 
van 27 April 1912. (Staatsblad n°. lo5); 

·Hebben goedgevonden .en verstaan : 
met intrekking van Onze besluiten van 4 

25 Ap,·il 1913. B~:SLUIT, tot nadere wijziging 
van het Zuidhollandscbe s_troomen0vi_s~che-
rijreglement en van het Binnen-visscherij
reglement. S. 138. 

W!J WILHELMINA, ENZ. 

-October 1911 (Staatsblad n°. 310) en van 16 Op de voordracht van Onzen Minister van 
Juli 1912 (S(aatsblad n°·. 259), te bepalen, dat Landbouw, Nijverheid en Handel van 28. Ja-
11rtikel 2 van het Koninklijk besluit van 16 nuari 1913, n°. 564, Afdeeling:~ijverheid ': 
September '1895 (Staafsblad n°. 161) als volgt · G_elet · op de Visscherijwet (wet van 6 Oc
wordt gelezen : tober 1908, Staatsblad no. 311), gewijzigd bij de 

.,In bet· gesticht, bestaande nit .vijf pavil- wet van 8 Februari 1912 (Staatsbla.d n•. 66), 
joenen voor mannen,. vijf ·paviljoepen voor op het_. Zuidhollandsche- stroomen-visscherij
vrou'iven en de noodige; dienstgebouwen. en I reglement (Ons besluit -van 26. J uni 1911, 
ziekenpaviljoenen, mogen niet meer dan 503 Staatsblad n°. 163), gewijzigd bij. Om besluit 
krankzinnigen, 24:e! mannen en 261 vrouwen, van 18 Maart 1912 (Staatsblad no. 108). en oi:} 
verpleegd worden". het Binnen-visscherijreglement (Qns besluit van 

.,Onze Minister ~an Binnenlandscbe Zaken 15 April. 1911, Staatsblad n°. 119), laatstelijk 
bepaalt, na de voltooiing vaii elk paviljoen, gewijzigd bij Ons besluit van 28 Maart 1912 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag wor- (Staatsblad n°. 114); .. . . , 
den genomen en het maximum van het getal Den Raad van State gehoord (advies van 
verpleegden, dat daarin mag worden opge- 18 Maart 1913,. n°. 29); 
nomen". Gezien het nader rapport van Onzen. :v.oor-

.,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, noemden .l\'linister van 22 April 191a, no. 2276, 
eindigende 31 December 1914, in elk van twee Afdeeling Nijverheid; 
houten hulppaviljoen 12 vrouwen worden ver- Hebben goedgevonden en verstaan: 
pleegd". Art. 1. In artikel 1, lid II, n°. 4, van het 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is Zuidliollandsche stroomen-visscherijreglement 
belast met de uit.voering·van dit besluit; dat worden de woorden: ,,grootste wijdte" ver-
in het Staatsblad zal worden· geplaatst. vangen door het woord: ,,lioogte". 

Oberursel, den 23sten April 1913. . 2. Het Binnen-'l'.isscherijreglement wordt ge-
(get.) WI L HE L ,M,I N A. wijzigd als volgt: , 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) H.EEMSKERK. I. In artikel 1, lid II, n°. 4, 'worden de 
( Uitgeg. 9 JJiei 1913.) woorden : ,,grootste wijdte" vervangen door het 

woord : ,,hoogte". · 

23 April 1913. BESLUIT, betreffende het ver
·: leenen van vrijstelling van werkelijken 

dienst en jaarlijksch onderzoek. 
WIJ WILHELMINA; ENZ. 
Op de voordracht van. Onzen Minister· van 

Oorlog van 16 April 1913, Ilde Afd., n°. 189 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Onzen Minister van Oorlog te machtigen 
vrijstelling te verleenen van werkelijken dienst, 
alsmede - in geval van indeeling bij de land
weer - van het bijwonen van het iaarlijksch 
onderzoek, ten behoeve van tot het reserve~ 
personeel cler landmacht behoorenden, die een 
geestelijk of een godsdienstig-menschlievend 
ambt bekleeden, dan wel claartoe worden opge
leid. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit. 

Oherursel, den 23 April 1913. 
(get;) W I L HE L MIN A. 

De Jli inister van Oorlog, (get.'. H. COLIJN. 

II. De-aanbef van artikel 6 wordt.gelezen: 
,,1. Het . is verboden", enz." 
Aan dat. artikel wordt toegevoegd een. tweede 

lid, luidende : 
,,2. Wanneer zicb de omstandigbeid voor

doet, dat de belanghebbenden bij de visscherij 
in eenig water niet tot eenstemmigheid komen · 
over bet niet-visscben met een bepaald viscb
tuig, kun het visschen met zoodanig, vischtuig 
in dat· water door Onzen Minister in bet be
lang van het visscherijbedrijf tijdelijk W:orden 
verboden,: ._Van de beschikking;-"die zoodanig 
verbod uitvaurdigt, geschiedt aankondiging in 
de, Staatscourant en in een of meer plaatselijke 
bladen."· 

III .. De iett~rs l en 1n va1i'llrtlk:el"I(l;worden 

gelezen als volgt : . 
,.I. van 23 April tot 31 Mei _met alle overige 

vischtuigen, met uitzondering van:_ 
1°. den henge!, doch alleen ingeval·deze uit

sluitend met de kunstvlieg geaasd is, den aal-
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korf/de-aalkubbe, de.aalfuik; den aalreep, den in ,liet-.7de lid van het hiernavolgende-artikel 
aaldobber, de peur en de gebbe; 5-van Onze besluiten van 291\:fei·l902·(Staats
. 2°. >het zalm- of elftdr{ifnet, het fint-. :of blad .n• .. 78)'·eri · 2 September 1907- (Staatsblaa, 

houtingdi-ijfnet,. de. zalm- of elftfuilcen het no .. 246) te bepalen als volgt: 
kruisnet, mits_ • .aUeen in de; rivieren en, .wat. · · 

.§ 1. VAN HET ST.A..A.TSMIJNBEDRIJF. 
het zalm- of• elftdrijfnet .en .het fint- ofrhou- -, . , . . 
tingdrijfneb aangaat, . tevens· .in. de met . de, , Art . . 1-.·. Voor de toepassing van dit besluit · 
.Zuidhollandsche· benedenrivieren, i_n. open/gea· wordt verstaan .onder ··,,Onze.,Minister'.': . 
meenschap· staande inhammen,-.kreken,. spran- Onze··.-Minister met de uitvoering van: dit 
ken ·im -killen; · besluit-.belast .. · 

'11i: -van- 16 October :.tot 14: l!'ebruafrmet den. 2 .. 1·., .-Onder de bevelen van Onzen Minis-., 
hengel, geaasd· met de kunstvlieg.1.' .· ter :wordt het ,behe"er van: de, Staatsmijnen in' 

IV. In dede_tters. a .en b vim artikel 15,:lid.- l,, Limburg gev:oerd 0door eene Di~ectie, bestaande_ 
wordt, in plaats van: ,,het bepaalde in ·de,~r~. uit · een 'of :meer'.. leden,, die. door ,Ons-wor.den 
-tikeleti ,7 en ,10''.,1igele'zen.: ,,het·'bepaalde in of benoe~d; ge;ch~rst en ·ontslagen,. of di~ met 
krachtens: de artikeleii 6, tweede lid, 7·en .10:'!; Onze maehtiging, door Onzen Minister. -bij-

V.' · In artikel ·26; letter a, wordt, in. plaats, arbeidsovereenkomst worden in dienst genos 
·van· ;,5,' 6;'! 'gelezen :·-·,,5 en ·6,. eerste lid·, van· men, Een, lid-.v_ali de Directie op -laatstbedoelde 
een· verbod, ·uitgevaardigd.krachtens·artikel 6, wijze in·, .dienst -genomen• kan door, Onz·en 
tweede lid, en van de ·artikelen.'! · .. Minister· worden geschorst en· ontslagen. 

3. D.it, besluit. treedt -in werking op den. , 2. · -Bestaat de, Directie -uit meer dan-een lid,. 
tweedeu dag na dien der o.agteekening :van dan .bekleedt een ~r;,]ed'en;·. door Ons :aan-te 
het .Staatsbliid· en van de Staatscourmit, waarin wijzen, het, voorzitterschap. -
het- is. geplaatst. . · 3. De Directie oefent hare functien uit 

·onze Minister van-L:i.ndbouw, · Nijve·rheid' en volgens eene door Onzen Mil!ister vast te stellen 
Handel is belast, met de· uitvoering ·van 'dit, . instructie. · · 
besluit, .dat- in het .Staatsblad ·en gelijktijdig in 3. De . Directie is ·.verplieht den Mijnraad. 
de Staa·ffqourant zal wo,den geplaatst-~n W!)fr- · in , . § 2 -bedoeld·,:· .steeds,, de- gevraagde ·. inlich-
van afschrift , zal ·· worden· gezonden aan· den tingen betreffende den admiii.istratieven, comp-
Raad ·v'an State. · · tabelen .en technischen dienst te..v.erschaffen, 

's Gravenhage; ·den :l5sten: April 1\113 ... · inzage ,te geven van .:alle daarop betrekking . 
. (get.). WILHELM IN A. hebbende ·besclieiden· en hem toe •te laten tot 

De Mfn; van Landb9uw, Nfjverheid .en Handel, alle .gebouwen; ~n ,inrichtingen:. · · 
· · (get.) - A. S. TALMA. 4. • ·Het.· geheele-,cpersoneel: -van, de Staats-

. ,(,Uitgeg. 1 Mei 1913.) ,. _ mijneri in Limburg. staat onder .de bevelen 

25 April 1913; BESLUIT; betroffende het Staats
. :mijnbedrijf :iQ.·. Limburg_; en deri Mijnraad. 

·S. 139., 

·w1J. WILHELMINA,- ENz._ 

van de Directie. 
5 . . 1. .Het-personeeFbestaat uit beambten 

eri ·werklieden. · . •;, 
2. Beambten . zijn, zij, die . jaarwedde of-' 

maan_dgeld, werklieden zij, die week-, dag,;.µur
of taakloon genieten. . 

Op de voordracht van Onzen Minister van . 3. .Behoudens . het · .bepaalde in· bet. laatste 
Landbouw, Nijve;heid "~n-':Haridel'. van '3] en in het v66rlaatste Jid:van dit artikel,. wordt 
·Januari -1913, n•. ·7684, afdeeling• Nijverheid; het personeel' .in .. diehst genomen ·bij arbeids-
. · Gezien artikeL ,7 der, wet van- 24 J uriL190l overeenkoni~t, en wel de beambten door de. 
(Staatsblad n•. 170); . , Directie, die ook bevoegd is hen te · ontslaan, . 

Den::Raad .. vari:.State· gehoo'rd (adv.ies-,van'4 terwijL de werklieden worden in dienst geno-
:Maart 1913, n°. 24); · men of ontslagen door of vanwege de Directie. 
· ·. Gelet op het nader ;rapport van· Onzen::voor- 4. Onze . .Minister stelt .regelen vast, betref-
noe19den Minist~r van 23 April 1913; no. 1731,: ,fende de met beambten. te. sluiten. arbeids
afdeeling Nijverheid.; .. . . overeenko1l?,st~!1. <ln nopens de ·aan dezen toe 

Overwegende, 'dat het wenschelijk is riieuwe te kennen emolumenten. 
_bepalingeri · ,vast , te stellen betreffende .. het -5; .. Ter reg.elirig van de verplichtingen en 
Staatsmijnbedrijf in Limbur,q en den Mijnraad ;, · rechten van .de. werklieden stelt de· Directie 
· · Hebben ·-.goedgevonden e.n verstaan,.: · onder goedkeuring. van Onzeit ·Minister·,·een 

onder in trekking,, behoudens het ·:bepaalde Arbeidsreglement- vast .. · 
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· 6. · In bijzondere gevallen kunrien door Ons 
bij de Staatsmijnen beambten warden aange-. 
steld \net de· positie· van vast of tijdelijk Rijks
ambtenaar. Zij warden· door Ons ·Ontslagen 
en hunne bezoldiging en Elmolumenten war-
den door Ons geregeld. · 

7 . . Voor degenen, thans met de, positie v·an 
Rijksambtenaar in dienst bij de Staatsmijnen, 
die ingevolge artikel 4, alinea 1 en 2 van Ons 
besluit van 29 Mei 1902 (Staatsblad n''. 78) 
gewijzigd , bij Ons besluit van· 2 September 
1907 (Staatsblad n°. 246) zijn aangesteld, hetzij 
door· Ons, hetzif door Onzen Minister, blijft 
de in- gemeld artikel · vastgestelde bepaling. 
betreffend·e het · .ver!eenen van ontslag' en hef 
regelen van bezoldiging en emolumenten van 
kracht. · 
· 6. 1. ·ue Directie is;·naar rQgelen.,bij hare 

instructie vast te'sfallen, bevoegd aan de onder 
hare bevelen staande beambten verloven toe te 
,staan, en straffen op te leggen; - geheele of 
gedeeltelijke inhouding van bezoldiging daar- · 
antler· begrepen - alsmede ,dat personeel.te 
schorsen. ·, 

2. Vin, elke opgelegde schorsing, onver
schillig of zij al dan niet met geheele of .ge, 
dceltelijke inhouding van· bezoldiging· is .ge
paard, kan de geschorste binnen acht .dagen 
bij Onzen Minister in.beroep komen. ·Hangende• 
de overwcging van een" ingesteld beroep be: 
houdt de opgelegde - schorsing hare werki~g_: 

7. -De Dircctie brengt jaarlijks v66r 1 J uni 
aan Onzen Minister een :uitvoerig verslag uit 
over. het door haar gevoerde beheer gedurende 
het afgeloopen ·kalenderjaar. 

§ :;J. VAN DE!f MIJ_NRAAD. 

8. Er is een Mijnraad, die Onzen-Minister· 
'van raad client in alle zaken het Mijnwezen 
betreffe nde. . · · 

9. 1. De Mijnraad is gevestigd te '.sJka.
venhage .en bestaat .. ui_t ten ,hoogste ·tiim'leden 
benevens, een secretaris. 

11. 1: De leden van. den Mijrraad· g(\hiet~_I;t;, 
geeri jaarwedde . 
. 2. · Zij ontv:angen vergoeding · voor rels- en. 

verblijfkosten en vacatiegeld tot . een bed~~g 
van f 15 .voor elken dag, waarop zij eene vers 
gadering van den Raad hebben bijgewoond, of 
ingevolge opdracht van den Raad -speciale. 
werkzaamheden hebben verricht. 
- 12. De Mijnraad houdt toezicht op de wijze, 

waarop het Staatsmijnbedrijf in Limburg naar 
de .be~elen van ·Onzen Minister wordt geleid. 

13. 1. Eene door Ons vast te stelleu in
structie · regelt de werkzaamheden van den 
Mijnr_aad. · 
·. 2. , Deze. stelt zijn reglement 'van orde vast. 

· Dit ·reglement en de later. daarin aan te bren
gen wijzigingen behoeven, alvoreris in werking 
te -treden, de goedkeuring van Onzen Minister. 
. Dit besluit treedt iri werking den tweeden 

dag na · dien der dagteekening -van het Staats
blad en de Staatscourant, waarin het, is .ge
plaatst. 

.Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en ,• in de Sfaatscourant zal warden geplaatst 
en :;waarva.h afschrift· zal warden gezonden aan 
de~··Raad van State. 

's Gravenhage, den 25sten April 1913. 
(get.) WILHELM:I-N A. 

De Min. van Landbouiv; Nijverheid en Handel, 
. (get.) A. S. T.A:LMA. 

· (Uitgeg. 14 Mei 1913.), 

25 April 1913. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van de bepalingen betreffende de 

'Zeebrieven eh jaarpassen ·in.Nederlandsch
Indie, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 6 J uni 1910, n°. 40 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 157, IndischStaatsbfodn°._425). 
s. 140. 

·wIJ wri.HELi\,IINA. ENZ. 

· 2. De leden :van den Mijnraad en de Secre_. Op de voordracht van Onzen Minister van-
taris warden· · telkens voor • vier jaren. door· Kolonien van 13 Maart· 1913, • Afdeeling 0, 
Ons, b~noemd., · lste Bureau, n°. 6; 

3. .Een der · leden door ·ons. aan to· wijzen : Den Raad van .State gehoord {advies van 
is Vo~fzitter. · 1 April 1913, n°. 22); 

10. 1 . . De. Secretaris geniet eene door Ons ·.Gezien bet nader rappor:t,van ,Onzen voor-
te 1:iepalen, bezoldiging. , noeiriden Minis'ter van 21 April 1913, Afdeec: 

2. Hij · heeft zijne vaste woonplaats ··te• ling C, lste Bureau, n°. 28; 
's Gravenhage. Hebl:ien goedgevonden en verstaan :· 

3. Zijne instructie wordt·door den Mijnraad .'.Het·Koninklijk besluit van 30 Januari 1874,' 
vastgesteld, en behoeft, evenals ·daarin ,aan te. n°,.16, houderide bepalingen omfrent de zeebrie:. 
brengen wijzigingen, alvorens in werking te· ven en jaarpassen.in.Nederlandsch::Indii((Nede,·
treden, de .goedkeuring .• van .. Onzen .Minister. 1. landsch Staatsblad 190.5, n°. · 116, Indi.,ch Staats-
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bldd 1905, n°: 316); laatstelijk gewijzigd' bij Ons 
besluit ·van 6 Juni 1910, n°. 40 (Nederlandsch 
Stdatsblad n°. 157, Indi.och Staatsblad n°. 425), 
nader te wijzigen als volgt-: 

·1°. In- artikel 10 wordt·sub c· van het eerste 
_lid gelezen: ,,het bewijs ,van eigendom", ter
wijl letter d van dat lid vervalt. 

2°. In artikel 14 wordt het derde 'lid gelezen: 
,,Hij wordt eerst afgegeven ria vertoon vari 

het bewijs van eigendom, dat, voor zoover de 
door ,onzen Minister van Kolonien af te geveh 
voorloopige . zeebrieven .betreft, \n. Nederland 
moet ·- zijn geregistreerd". 

3°. In artikel 22· wordt sub a van het eerste 
lid gelezen: ,,het bewijs van eigendom". 

Onze Minister van Kolonien is belast met' de 
uitvoering , van dit besluit, dat in«het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van· 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Bui
tenlandsche Zaken en aan den Raad van State. 

's Gravenhage; ·den 25sten April 1913. 
(JJet.) WI L H E L MI N A. 

De Minister .van Kolonien, 
(JJef.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 9 Mei 1913.) 

25 ·April 1913, · BEsiurT; houdende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. S. 141. · 

:WrJ WILHRLMINA, ENZ. 

, Op.de voordracht van den tijdelijken Voor
zitter van den Raad van Ministers van 27- Fe
bruari 1913, n•. 36, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1913, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van den tijdelijken 
Vc.orzitter van den Raad van Ministers van 
14 April.-1913, n°. 36, Kabinet, en van Onzen 
Minister van Bi~nenlandsche Zaken van 22 
April 1913, n°. 36, Kabinet; 

Willende uitvoering geven aan artikel 4 van 
Ons besluit van 21. April 1913, n°. 33 (Staats
blad n°. 136) voor zooveel aangaat de inrich:. 
ting van· het Departement van Binnenla11d
sche Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt:: 
Art. I. Het aantal burgerambtenaren, .in de 

rangen van Administrateur, Referendaris, 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-commies.en 
Klerk .-bij het Departement van Binn_enlaiid
sche Zaken bestaat uit:"ten hoogste: , 

: . 2, Administrateurs; 

6 Referendarisseh 
18 Hoofdcommiezen; 
16 Oommiezen ; 

· 12 Adjunct-commiezen ·en Klerken: 
· Art. II. Het tegenwoordig personeel zal· ge

leidelijk, voor zooveel noodig, worden gebracht 
op de in artikel I vastgestelde formatie .. · 

Art.· III.,,.Eene opengevallen· plaats zal, be
halve door aanstelling in- denzelfden · rang, 
aangevuld kunnen worden door aanstelling in 
lageren rang. in- dat geval mag het voor de 
tusschengeh)gen · rang'en vastgestelde · aantal 
overschreden worden. 
- Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
eri waarvan, afschrift z·ar worden gezonden aan 
den • Raad . van State en aan de· Algemeene 
Rekenkamer. 

''s Gravenhage, den 25sten April 1913. 
(qet,) WILHELMINA. 

De 1rlinistf',r van Binnenlandsche Zaken; 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 20 Mei 1913.) 

25 April 1913 .. BESLUIT, tot bekendmaking 
in het Staatsblad ,van de op 2 J uni 1911 te 
Washington mede namens Nederland getee
kende verdragen tot bescherming van den 
industrieelen eigendom en betreffende de 
internationale inschrijving van fabrieks- en 
handelsmerken. S. '142.• 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien: 
a. het op 2 Juni 1911 te Washington ge

sloten verdrag, met daai'bij behoorend slotpro
tocol, tot bescherming van den industrieelen 
eigendom, welk verdrag. strekt tot vervanging 
van- dat van Parijs· van 20 1\-iaart 1883 (Staots
blad 1884, n° .. 189) en van Brussel van 14 De
cember 1900. (Staatsblad 1902, n~.177); 

b. de op 2 Jun{ 1911 te Washington aange
gane schikking betreffende de internationa1e 
inschrijving van .fabrieks- en handelsmerken, 
welke· schikking strekt tot,vervanging' van die 
van Mad1·id van · 14 April' 1891 (St'aatsblad 
1893, n°. 55) en van· de Additioneele Akte vari 
Brussel· van. 14 December 1900 (Staatsblad 
1902, -n°. 177).; 

· Overwegende · dat bedoeld verdrag • en. ·slot
protoc<il van 2 J uni 1911 · en de schikking van 
denzelfden datum, van welke akten een, afdruk 
met vertaling bij dit · Besluit is gevoegd, zijn 
goedgekeurd bij de· wet van den 19den M-aart 
1913 (Staatsblad n°; 104); 

I 
I 
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Overwegende mede dat Onze akten van be
krachtiging van genoemd verdrag, slotprotocol 
en schikking den lsten April 1913 te 1:Vashing
ton zijn nedergelegd ; 
- Op· de voordracht van Onzen _Minister van 
BuitP.nlandsche- Zaken van den 2lsten April 
1913, Directie van het Protocol, ·no. 8036; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
de bekendmaking in het Staatsblad te- be

velen van meergenoemde internatioriale ;ikten 
en van de vertaling daarvan. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Depar_tementen 
van 'Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooyeel hem betreft, met de· uitvoering 
van hetgeen ten deze wotdt vereischt. 

's Gravenhage, den 25sten April 1913. 
· (get.) . W I L H E L MI N A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. o Mei 1913.) 

VERTALING. 

UNIE-VERDRAG VAN P ARIJS -van 
den 20slen 2l£ aart 1883 i'ot be.scherming 
-van den industriee/en eigendom, herzien 
le Brussel, den -l 4den Dec.ember 1900 en 
te Washington, den 2den Juni 1911. 

'.lijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning. van- l'ruisen, in naam van het Duitsche 
Keizerrijk; Zijne Majesteit de Keizer van 
Oostenrijk, Koning van Bohemen, enz. en 
Apostolisch Koning van Hongarije, voor Oos
tenrijk en voor Hongarije; Zijne Majesteit de 
Koning· der Belgen; de President der Ver
eenigde, Staten van Brazilie; de President der 
Republiek Cuba; Zijne Majesteit de Koning 
van Denemarken; de President der· Domini
caansche Republiek; Zijne Majesteit de Koning 
van Spanje; de President der Vereenigde 
Staten van Amerika; de President der:Fransche 
Republiek; Zijne Majesteit de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannie -en 
Ierlancl en de Britsche overzeesche· landen, 
Keizer van Indie; Zijne Majesteit de .. Koning 
van Italie; Zijne Majestei't cfe' Jfeizer van Ja pan; 
de President der Vereenigde Staten van Mexico; 

- Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen ; 
Hare Majesteit de.Koningin der Nederland~n; 
de President der voorloopige regeering·van'de 
Republiek Portugal; Zijne :Majesteit de Koning 
van Zweden; de Bondsraad van den Zwitser
schen Bond ; • de Regeering van Tnnis, . 

·het dienstig geoordeeld hebbende het ·inter-

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen; 

nationale verdrag van clen 20st011 Maart 1883 
tot het in het !even .roepen van eene interna
tionale unie tot bescherming van den industriee
len eigendom, herzien te Brussel den 14den 
Dec.ember 1900, in eenige opzichten·te wijzigen 
en aan te vullen, hebben tot Runne gevol
machtigden benoemd, te weten : 

· Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen : 

den heer -dr. ''liANIEL VON liAHlHAUSJi:N, 
Raad der Ambassade van. Zijne Majesteit deri 
Keizer van Duitschland te Washington; 

. den heer RoB0LSKI, Opper Regeeringsraad, 
-Raad-Rapporteur aan het Kejzerlijk Depai'te
ment v'a_n llinnenlandsche Zaken; 

den heer prof. dr. ALBERT OsTERRIErR ; 
- Zijne Majesteit de Keizer van· Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz. en.--Apostolisch 
Koning van Hongarije : · 

· voor Oostenrijk en voor Hongarije; . 
ZUne Excellentie baron 

1
LADISLAs· HEN· 

GELMUELLER VON HENGJ!:RVAR;Hoogstdeszelfs 
Geheimraad en Buitengewoon en Gevolmach
tigd Ambassadeur te Washingtcm; 

voor Oostenrijli: : 
Zijne Excellentie dr. PAUL ridder BECK VON 

MANNAGETTA EN LERCHJ!:NAU, Hoogstdeszelfs 
Geheimraad, Afdeelingschef aan het Keizer
lijk · Koninklijk M.inisterie -van Pu blieke Wer
ken en President _van het .Keizerlijk Konink
lijk Bureau voor Octrooien van uitvinding; 

voor Hongarije: 
den heer ELEMER voN PoMPERY, Ministe

riaal-Raad aan het Koninklijk Hongaarsc~ 
Bureau· van: Octrooien van -uitvinding; 

Zijne Majesteit. de Koning der Bel gen : 
den ·heer JULES BRUN!!:T, Directeur-Gene

raal aan het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken; 

den heer G!!:ORGl!:S DE Ro, Plaatsvervangend 
Lid yan den Senaat, GedelegeerdEl van Belgie 
ter Conferentien voor de bescherming van den 
industrieelen eigendom van Madrid en van 
Brussel; 

den heer ALBERT UAPITAINI!:, Advocaat bij 
het Hof van Appel te Luik; 

de President der Vereenigde Staten, van 
Brazilie: 

den .heer R. DE LIMA E SILVA, Zaakgelas. 
tigde der· Vereenigde Staten van Brazille te 
Washington ; · · 

· de President -cler- Repu bliek- Cuba : 
iijne Excellentie den -heer DE RIVERO, 

Buitenge,voon Gezant en. Gevolmachtigd· Mi
nister van (Juba· te· Washington; . 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
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de 'heer MARTIN J. c. F. CLAN, Oonsul
Generaal van Denemarken_ te New-York; 

de President der Dominicaansche Republiek: 
ZijneExcellentie den heer EMILIO C.J OUBERT, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister der Doniinicaansche Republiek te Was
hington; 

Zijne · Majesteit de Koning van Spanje ; 
Zijne Excellentie DON JUAN y GAYANGOT, 

Hoogstdeszolfs · Buitengewoon Gezant en· Ge
volniachtigd Minister te Washington: 

Zijne Excellentie DON JuAN'FLOREzPosADA, 
Directeurd~r School voor ingenieurs t_e Madrid; 

de President der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den heer EDw ARD BRUCE J\fooRE, Co~m,is· 
sioner ·of Patents ; 

den heer FREDERICK P. FrsH, Advocaat bij 
het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Staten 
en bij het Hoog Gerechtshof van den Staat 
New-York; 

den heer CHARLES H. DuELL, oud Co_mmis
saris der Octrooien, oud-Rechter in het Hof 
van Appel van het District Columbia, A.dvocaat 
bij het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Sta
ten en ·bij het Hoog Gerechtshof van den Staat 
New-York; 

den heer ROBERT H. PARKINSON, Advocaat 
bij het Hoog Gerec~tshof der Vereenigde 
Staten en bij het Hoog Gerechtshof yan den, 
Staat Illinois : ' · 

den heer MELVILLE CHURCH, Advocaat bij 
het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Staten'.; 

de P,r.esident d~r ~;ra:nsche Rep_ubliek: 
de heer LEFEVRE·PONTALIS, Raad van de 

A.mbassade der Fransche Republiek te Was
hington; 

de heer GEORGES BRETON, Directeur van het 
Nationaal Bureau voor denlndustrieelen eigen
dom; 

den heer MICHEL PELLETIER, Advocaat bij 
het Hof van Appel te Parijs, Gedelegeerde 
ter Uonferentien voor de bescherming van den 
industrieelen ejgendom van Home, van Madrid 
en van Brussel; 

den heer GEORGES MAILLARD, Advocaat bij 
het Hof van Appel te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannie en ierland eri de 
'Britsche overzee~che landen, Keizer van Indie : 

de beer ALFRED MITCHELL iNNEs,'Raad va:i1 
'de Ambassade van Zijne Britsche Majesteit tu 
Wa'shington; 

Sir Ai.FRED BATEMAN, K. C. M'. G .. Oud
Coritroleur-Generaal van. Handel: Afbeid en 
Statistiek: 

den beer ,v. TEMPLE FRANKS, Controleur
Generaal van Patenten, Teekeningen en Han
delsmerken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italie; 
Nob. LAZARRO DEI MARCHESI NEGROTTO-, 

CAMBI.ABO, Raad van de Ambassade van Zijne
Majesteit den Koning van Italie te Washington;: 

de heer EMILIO VENEZIAN, Ingenieur, Inspec--
teur aan het Ministerie van Landbouw, Handel, 
en Nijverheid; 

de heer dr. GIOVANNI BATTISTA CECCA'.l'O,. 
Handels-attacbe bij de Ambassade van Zijne· 
Majesteit den Koning van Italie te Washington ~ 

Zijne · Majesteit de Keizer van Japan: 
de· beer K. MATSUI, Raad der Ambassade· 

van Zijne Majesteit den Keizer van ,Japan te· 
Washington; 

den lieer MoRio NAKAMATSU, Directeur van, 
het Bureau voor Octrooien ; 

de President der Vereenigde Staten van, 
Mexico; 

den heer JosE DE LAS FUENTES, Ingenieur,. 
Directeur van het Bureau voor Octrooien; 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen :· 
den hePr L. AUBERT, Gezantschap3secretaris. 

van Zijne Majesteit den Koning van Noorwe
gen te W asbington ; 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden :, 
den heer rnr. F. W. ,I. G. SNIJDER VAN 

W1SSENKERKE, Directeur van het Bureau voo11 
·deri Industrieelen Eigendo~, Raad-Ad

0

viseur· 
aan bet Ministerie van Justitie; 

de President der voorloopige Regeering van. 
de Republiek Portugal : 

Zijne Excellentie burggraaf DE ALTE, Buiten-
gewoon Gezant en gevolmachtigd Minister van. 
Portugal te Washington: 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden: 
Zijne Excellentie graaf ALBERT EHR~rnSVARD,. 

Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gc
volmachtigd Minister te Washington; 

de Bondsraad van den Zwitserschen Bond :· 
Zijne Excellentie den heer PAUL RITTER,. 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd l\ii
nister· ·van Z'witserland te Washington; 

den heer W. KRAFT, Adjunct-Directeur van. 
het Bonds-Bureau voor den intelle<:tueelen, 
eigendom te Bern ; 

den heer HENRI MARTIN, Secretaris van bet. 
Zwitsersche gezantschap ·te Washington; · 

de President der Fransche Republiek, voo, .. 
Tunis: 

de beer DE PERETTI DE LA RoccA, Eerste· 
Secretaris der .. AIJlbassade van de Fransche
Repu bliek te Washington, 

diA, "na elkander hunne volmachten vertoond: 
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te hebben, en deze oveLen weer in ,goeden 
en behoorlijken vorm bevonden te bebberi, zijn 
overeengekomen als volgt: 

Art. 1. De .contracteerende landen vorrr,en 
eene Unie tot .bescberming van den ,Industri-

' ~~len eigendom. · · · 
. 2. De onderdanen of burgers vai:i elk der 
contracteerende landen .ztillen in. alle andere 
landen der Unie, voor wat betreft de octrooien 
van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tee
keningen of rnodellen van nijv:erheid; de 

. fabr.ieks- of handelsmerken, deri hand~i°snaam, 
<le aanduidingen ·van herkomst, het tcgengaan 
van de or.eerlijke mededinging, de voordeelen' 
genieten, welke de onderscheidene we.tten thans 
aan, de nationalen- toekennen of.in bet vervolg 
~mllen· toekennen. 

Dientengevolge zullen zij dezelfde bescber
ming hebben als .deze en hetzelfde wetteiijk 
verhaal tegen elke inbreuk op hunµe rechten, 
mits zij de voorwaarden en formaliteiten na
komen, aan de. nationalen .. opgelegd. Geene 

· verplichting omtrent woonplaats ~f inrichting 
in bet land, waar de beschering wordt ver
zocht, !~an aan hen; die tot de Unie behooren, 
worden opgelegd. 

3. Met de onderdanen qf burgers !ler 'con
tracteerende landen worden gelijkgesteld de 
onderdanen of burgers van !an.den, welke niet 
dee! uitmaken der Unie, die op bet grondge
bied van_ een der landen van de. Unie woon
plaats hebben of inrichtin.gen van nijverheid of 
handel,. in werkelijkheid opgeric!it en gebi'.uikt 
tot bet· uitoefenen van. nijverheid of han9-eL 

4. a. Hij, die op regelmatige wijze een 
aanvraag om octrooi van uitvinding, een ·ge
bruiksmodel, een teekening_ of · m·odel van 
nijverbeid of een fabrieks- of. bandelsmerk in 
een · der contracteerende landen beeft gedepo
neerd, of zijn recb.tverkrijgende, .. zal, ender 
voorbehoud der recbten van derden; ge9urende 
de bierna te bepalen termijnen een recbt yim voor
rang hebben voor b·et depot in de ander~ landen. 

b. Dientengevolge. zal bet, vo:or bet v·er
strijken dier termijnen, in .een der andere 
landen der Unie -later verrichte depot niet 
kracbteloos kunnen ge.maakt worden, . cfo9r 
feiten, die inmiddels hebben plaats gebad, met 
name. door.. een and er depot, _ door bet bekend 
~aken der uitvl~ding of ba1:e toepassing, door 
het te koop stellen van ~x~mplare~ van· de tee
kening of bet mod~], door gebruik van het me~_k. 

c. De .biervoor vermelJ.e termijn~n 'yan 
voorrang zijn twaalf maanden voor-de octrooien 
van ~itvindlngen e~ de gebruiksmode~ien,: eri 
vier maanden yoor ·de teekeningmi en modellen 

van nijverbeid en voor de fabrieks- of handels
merken. 

d. Wie zich wiI beroepen op. den v~or~ang 
van een _vroeger depot, is gebouden eene ver
ldaring in te leveren, aanwijzende den dag en 
het land van dat depot: Elk land bepaald, op 
welk tijdstip · deze verklaring op zijn laatst 
moet worden gedaan. -Deze aanwijzingen wor
dan V\!rmeld in de bekendmakingen vanwege 
de bevoegde administratie, .met. name in. de 
octrooien en de daartoe betrekkelijke bescbrij . 
vingen. De contracteerende landen kiinnen 
van heni, die een verklaring van _voorrang 
doet, _de overlegging eischen. van een afscbrift 
der vroeger gedane aanvraag (besc.brijvjng, 
teeke_ningen, enz.), voor overeenkomstig ,de 
oorspronkelijke gewaarmerkt door de admini
stratie, die haar ontving. Dit afschrift is vrij• 
gesteld van elke legalisatie. · Gevorderd kan 
woi-den dat bet- vergezeld zij van ·eene ver
klaring omtrent den d11-g van het depot; afge
geven door die administratic, en van een ver
taling; Andere formaliteiten mog.en op bet 
oogenblik van bet depot der aanvraag niet 
voor de verklaring van voorrang worden ge
vorderd. Elk contracteerend land stelt de ge
volgen vast van bet verzuim der formaliteiten, 
door dit artikel voorgeschreven, ~ender dat 
deze gevolgen verder kunnen reiken, dan bet 
verlies van bet re.eh t van voorrang. 

e. Later kunnen anderc bewijzen worden 
gevraagd. 
, 4bis. De -octrooieri,, aungevraagd in. de ver

schillende contracteerende landen do9rper;on~n, 
die ingevolge bet bepaalde in de artt. 2 en 3 
kunnen genieten van . de voordeelen ~an bet 
verdrag, zullen onafbnnkelijk zijn va~- de oc
trooien voor dezelfde vinding verkregen, in de 
andere landen, on·verscbillig of deze al dan 
niet tot de Unie zijn toegetreden. 

Deze bepaling moet volstrekt worden opge
vat, met name in dezeu · zin, dat de octrooien, 
aangevraagd gedurende den termijn van voor
rang onafbankelijk · zijn, zoowel uit ~e·n oog
p~nt van redenen van· nietigbeid ~n ;erval, 
als nit een oogpunt van gewonen duur. 

Zij . is van toepassing op alle octrooien, be
sta_ande op bet ·tijdetJJJ, waaroj:J zij. in. werking 
treedt. . . . . 

Dezelfde re~el ge~dt, in geval van_,toetreding 
van nieuwe landen,. VOO!; de 'octrooien over en 
wee~ bestaimde op het oogen blik der· toetreding. 

5. ·De irivoer door den octrooihoude, in 
het land, waar bet octrooi · werd ve:rleend: van 
voorwerpen, vervaardigd in een ol_ander land 
der Unie, zal bet octrooi niet doen yervallen. 
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· Niettemiri: blijft de octrooihouder onder'wor
pen aan de vorplichting zijn octrooi toe te 
passen overeenkomstig de wetten van het land, 
waar hij de geoctrooieerde .voorwerpen irivoert, 
maar onder voorbehoud, · dat het octrooi niet 
vervallen kan worden verklaard op grond van 
niet-toepassing in een der landen:van de Unie 
dan• na· verloop v,in drie jaren, gerekend van 
het depot der aanvra!('e in dat land, en alleen 
in geval de octrooihouder niet zijh stilzitten 
!fan rechtvaa~digen. · · 

6. Elk fabrieks- of handelsmerk; dat op 
regelmatige· wijze in het land van oorsprong 
is ingeschreven, zal in de andere lar:den der. 
Unie .tot het·depot toegelaten en·zooals het is
beschermd worden .. 

Ec_hter kunnen worden geweigerd of nietig 
vcrklaard: • · 

1°., ue merken, die van dien aard zijn, dat 
zij inbreuk · kunnen maken op rechten; door 
derdeii verkregen in het land, ·waar de be
scherming wordt gevraagd·;. 

2°. de merken, die elk onderscheidend ken-. 
merk missen of wel uitsluitend bestaan uit 
teekens of aanwijzingen, welke in den handel 
lmnnen dienen tot aanduiding van de soort, de 
hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemmirig, 
de waarde, de. plaats van herkomst der waren 
of het tijdstip van .voortbrenging of gebruilte
lijk zijn geworden in de gangbare taal of de 
reebtmatige en vaststaande gewcionfen van den 
lmndel in het land, waar de bescherming 
wordt gevraagd. 
. Bij ·de beoordeeling van bet onderscheidend 

kenmerk van een merk moet rekeriing worden 
gchouden met al de feitelijke omstandigheden, 
met namen met den duur van het gebruik van 
bet merk; 

30_ de merken, die · strijdig zijn met de 
v.erlelijkheid of de openbare orde. 

Als land· van oorsprong zal beschouwd wor
den: het land, waar de inzender v.ijn voornaam·ste 
inrichting beeft. 

Indien de voornaamste inrichting niet in.een 
rler landen van de- Uriie gevestigd is, zal het 
l:md waarto<J de inzender behoort, als bet 
land van oorsprong worden beschoriwd. 
. 7. De aard van het voortbrengsel, waarop 

het fabrieks- of bandelsmerk moet worden ge
plaatst, kan .in geen geval een beletsel tegen 
het depot van het merk opleveren. 

,7bis. , De contracteerende landen verbinden 
7.ich tot· het depot toe te la ten en te bescber
men de merken, die aan gemeenschappen toe
behooren, welker bestaan niet strijdig ·is ··met 
de wet van het land. van oorsprorig, zelfs al 
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bezitten deze' gemeenschappen niet een inrich-
ting vi:n nijverheid of haridel. · 

'Evenwel zal elk land vrij zijn in bet stellen 
van bijzondere voorwaarden, waaro:r:ider een 
gemeenschap kan worden toegelaten tot het 
doen beschermen van ha.re merken. · 

8. De handelsnaam zal in alle landen der 
lJ nie, zonder verplichting van depot, beschermd 
worden, onverschillig of die naam deeJ· uit
maakt-van een fabrieks- of bandelsmerk of niet. 

9. Elk voortbrengsel, dat _onrechtmatig van 
con fabrieks- ~of handelsmerk, of van een 
handelsnaam voorzien is, z:il in beslag genomen 
worden bij den invoer in die landen der Unie, 
waar dat merk of die naam aanspraak liebben 
op wettelijke beschermirig. 

Indien de wetgeving vah een hmd niet de 
inbeslagneining bij den invoer toelaat, zal een 

, verbod van invoer .in de plaats treden voor de 
inbeslagneming. · 

De inbeslagneming zal eveneens plaats 
, hebben in het land, waar het voortbrengsel op 
ongeoorloofde wijze van ~en merk of een 
handelsnaam is voorzien of wa_ar het werd 

; ingevoerd. 
De inbeslagneming zal plaats hebbeit ten ver

meke · of van het openbaar 1~inisterie of van 
, elke andere bevoegde macbt, of van de belang
_ hebbende partij, hetzij particulier of vereeni
. ging ·overeenkorristig de binnenlandsche wet
. geving van· elk land. 

De antoriteiten zullen niet tot inbeslagneming 
gehouden zijn ingeval van doorvoer. 

Indien de wetgeving van een land noch de 
inbeslogneming . bij invo~r, noch een verbod: 

, van invoer, noch de inbeslagneming in het' 
land zelf toelaat, zullen deze IGaatregelen. 
wot'den vervangen door de·- handelingen en 
middelen, welke de w_et van dat l;md in gelijk 
geval aan de nationalen verzekert. 

10. De bepalingen van het · voo_rgaand 
artikel zullen: foepasselijk zijn op. elk· voort
brengsel, dat · valschelijk, ter aanduiding van 
herkomst, van den naarn eener bepaalde plaats 
voorzien is, wimneer die aanduiding vergezeld 
gaat' van een handel;naam, die verdicht of inet'_ 
een bedriegelijke bedoeling aan een !!nder 
oritleend ·is . 

Als bela1{ghebbende partij wordtbeschouwd 
ieder voortbrengen, 'fabrikant of koopman, die 
zich met de voortbrenging of bewerking van 
dat voortbrengsel of den handel daarih bezig 
houdt en gevestigd is hetzij in de plaats, welke 

· valschelijk als plaats van herkomst is opge--
geven, hetzij-. in ·de landstreek, ·waarin, deze 

.'plaats is gelegen. 
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1 Obis. Alle contracteerende landen verbinden 
zich· aan hen, die tot de Unie behooren, een 
werkelijke bescherming te verzekeren tegen 
de oneerlijke ~ededinging. · 

11. De contracteerende landen zullen aan 
de voor octrooi vatbare uitvindingeu, de ge
bruiksmodellen, de teekeningen of modellen 
van niJverheid en de fabrieks- of handels
merken; die betrekking ·hebben op de voort
b~engsfulen, welke op de offi~ieele of officieel 
erkende interuationale te.ntoonstellingen, in eo~ 
dier land!Jn gflholiden: zullen worden ten toon 
gesteld, een tijdelijke bescherming verleenen 
overeenkomstig hunne binnenlandsche wet-

, geving. 
· i2. Elk der con.tracteerende landen ver

bindt zich tot het inrichten van een bijzonderen 
dienst van den h;idustrieelen eigendom en een 
centrale bewaarplaats, ten einde openbare 
mededeeling te doen van de octr.ooien van 
uitvinding, de gebruiksmodellen, de teekenin
gen of modellen van nijverheid en de fabrieks
of handelsmerken. 

Deze dienst zal, voor zooverre mogelijk, 
een regelmatig verschijnend offi.cieel blacl uit
geven. 

13. Het internationaal bureau, te Bern op
gericht onder den naam van Internationaal 
Buraau tot bescherming van den industrieelen 
eigendom, is geplaatst onder het hoog gezag 
der Regeering van den Zwitserschen Bond, 
die daarvan de inrichting regelt en toez.iet.op 
zijne werking. 

Het Internationaal Bureau zal allerlei inlich
tingen betreffende de bescherming van den 
industrieelcn eigendom verzamelen en in eene 
algemeene statistiek vereenigen, welke aan alle 
administratien zal worden rondgedeeld. Het 
zal bestudeeren wat van gemeenschappelijk 
nut en belang voor de Unie is, en, met behulp 
van de bescheiden, welke door de verschillende 
Administratien te zijner beschikking zullen 
worden gesteld, een regelmatig verschijnend 
blad in de Fransche taal samenstellen over de 
vragen, die he·t doel der Unie raken. 

De nummers van dit blad, evenzeer als alle 
bescheiden door het In.ternationaal Bureau 
uitgegeven, zullen tusschen de Administratien 
der tot de Unie behoorende · landen worden 
verdeeld naar evenrecligheid van het aantal d(;lr 
hieronder vermelde eenheden .. De exemplaren 
en bescheiden, welke bovendien mochten wor-

··.den· ·aangevraagd, hetzij door de genoemd·e 
Administratien, hetzij door vereenigingen of 
bijzondere personen, zullen afzonderlijk• worden 
betaald. 

Het Internationaal Bureau zal zich te•·allen · 
tijde ter beschikking van de leclen der U Iiie, 
moeten houden, ten einde hun over de vragen 
betreffende den internationalen dienst van den 
industrieelen eigendom de bijzondere inlich
tingen te geven, welke zij noodig zouden 
kunnen hebben. Het zal omtrent zijn wer
king een jaarlijkscb verslag uitbrengen, daf 
aan al de leden -der Unie zal worden mede
gedeeld. 

De offi.cieele taal van het Internationaal 
Bureau zal de Fransche taal zijn. 

De uitgaven van bet-rnternationaal Bureau 
zullen getneenschappelijk door ·de contrac
teerende landen worden gedragen. Zij zullen 
in geen geval het bedrag van 60,000 francs 
per jaar te boven gaan. . 

Ten einde het aandeel van elk der landen 
in dat totaal bedrag der· kosten te bepalen, 
zullen de contracteerende landen en die, welke 
zicb later bij de Unie mochten aansluiten, 
worden verdeeld in· zes klassen, die ieder in 
evenredigheid van een zeker aantal eenheden 
bijdragen, te weten: 

lste klasse 
2d.e 
3de 
4cle 
5cle 

. 6de 

25 eenheden. 
20 
15 
10 

5 
3 

Deze coefficienten zullen vermenigvuldigd 
worden met het getal landen van iedere klasse, 
en de som der aldus verkregen producten zal 
het .getal eenheden opleveren, waardoor het 
totaal der uitgaven gedeeld ~oet worden. De 
uitkomst zal het bedrag der eenheid van kosten 
uitmaken. 

Elk der contracteerende landen zal bij zijne 
toetreding de klasse aanwijzen, waarin het 
wenscht te worden gerangschikt. 

De Hegeering van den Zwitserschen Bond 
z.al op de uitgaven van het Internationaal 
Bureau toezien, de noodige voorschotten doen 
en de jaarlijksche rekening opmaken, die aan 
alle andere Administratien zal worden mede
gedeeld. 

14. Het tegenwoorclige verdrag zal · aan 
geregelde: herzieningen worden onderworpen, 
t~n einde.· daarin de verbeteringen·aan te bren
gen, die kunnen strekken tot volmaking van . 
het stelsel der U nie. 

Te dien einde zullen achtereenvo1gens in 
een der contracteerende lariden- bijeenko:msten · 
van de afgevaardigclen dier landen -plaats 
hebben. 

De · administratie van het land, waar de 
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bijeenkomst zitting moet bouden, zal, met 
medewerking van bet Internationaal Bureau, 
het werk dier bijeenkomst voorbereiden. 

De. dir.ecteur .van bet Internationaal Bureau 
zal de zittingen der bijeenkomsten bijwonen, 
en aan de beraadslagingen deelnemen zonder 
recht van stemming; 

15. Er is overeengekomen, dat de contrac
teerende Janden zich -wederkeerig ·het recht 
voorbehouden aj';;:ondedijkonderling bijzondere 
schikkingen te treffen tot bescherming van den 
industrieelen eigend.om, voor zoover deze 
schikkingen niet in strijd zijn met de bepa
lingen van bet, tegehwoordige verdrag. 

16. De landen, die aan het tegenwoordige 
verdrag gcen dee] bebben genomen, zullen.op 
bun verzoek daartoe mogen toetreden. 

De2'.e toetreding zal langs diplomatieken weg 
ter kennis der Regeering van den Zwitserscben 
Bond en door dezen ter kennis van alle·andere 
Regeeringen warden gebracht_ 

Zij zal medebrengen volledige toetreding 
tot alle bepalingen en volledige toelating tot 
alle voordeelen, bij bet tegenwoordige verdrag 
bedongen, en zal beginnen te werken een maand 
na de toezending van de kennisgeving door de 
Regeering van den Zwitserschen Bond aan do 
andere landen der Unie, tenzij bet toetredend 
land een later tijdstip mocht hebben bepaald. 

16bis. De contracteerende landen hebben 
het recht te allen tijde tot het tegenwoordige 
verdrag toe te treden voor hunn,e · kolonien, 
bezittingen en afhankelijke gebieden en pro
tectoraten of voor eenige van deze. 

Te dien einde kunnen zij of eene algemeene 
verklaring indienen, waardoor ii.L hunne kolo
nien, bezittingen, afhankelijke gebieden en 
protectoraten in de toetreding zijr. begrepen, 
of zich bepalen tot de aanwijzing van die, 
welke ervan zijn uitgesloten. 

Deze verklaring zal schriftelijk ter kennis 
der Regeering van den Zwitserschen Bond en 
door dezen ter kennis van alle andere Regee -
ringen worden gebracht. 

De contracteerende landen zullen onder de
zelfde voorwaarden het verdrag kunnen op
zeggen voor hunne kclonien, bezittingen, 
afhankelijke gebieden en protector.aten of voor 
eenige van deze. 

17. ·De uitvoe;ing der wederkeerige _;er
bintenissen in het tegenwoordige V'3rdrag.ver
vat, is, voor zooveel noodig, afhankelijk van 
de vervulling der formaliteiten en regelen, 
vastgesteld door de Staatswetten varf die der 
contracteerende landen, welke gehouden zijn 
de toepassing daarvai:t uit te · lokkell,, waaraan 

zij beloven binnen den kortst mogelijken tijd 
te voldoen. 

17bis. Het verdrag zal gedurende onbepaal
den tijd van kracht blijven, totdat een jaar 
zal zijn verstreken sedert den dag, waa1·op het 
zal zijn opgezegd. -

D\3ze opzegging zal worden gericht tot de 
Regeering van den Zwitserschen Bone!. Zij 
zal alleen werken met betrekking tot het land, 
dat haar zal hebben gedaan, blijvende het 
verdrag verbindend voor de andere contrac- . 
teerende landen. · 

18. De tegenwoordige Akte zal ·worden 
bekracbtigd, en do akten van bekrachtiging 
zullen warden nedergelegd te Washington, 
uiterlijk den eersten April 1913. Zij · zal 
warden ten uitvoer gelegd, tusschen de landen, 
die baar zullen hebben bekracbtigd, eene maand 
na het verstrijken van· dien termijn. 

Deze akte zal met haar .slotprotocol, voor 
de betrekkingen tusschen de landen, .die haar 
zullen hebben bekrachtigd, vervangen het 
verdrag van Parijs van 20 Maart 1883 ; het bij 
die aide behoorende slotprotocol; het protocol 
van Madrid van 15 April 1891, betreffcnde·de 
vaststelling der inkomsten van het Iniernatio
naal Bureau, . en de additioneele · Akte van 
Brussel van 14 December 1900. Evenwel zullen 
de genoemde akten van kracht blijven voor de 
betrekkingen met de landen die de tegenwoor
dige Akte niet zullen hebben bekrachtigd. 

19. De tegenwoordige Akte zal worden 
geteekend in een enkel exemplaar, hetwelk zal 
worden neergelegd in het archief der Regeering 
van de Vereenigde Staten. Een gewaarmerkt af
scbrift zal door de Regeering worden gezonden 
aan de Regeeringen van alle Unie-landen. 

Ten blijkc waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden de tegenwoordige Akte hebben 
-geteeken d. · 

Gedaan te Washington 'in een enkel exem
'plaar, den 2den Juni 1911. 
Voor · Duitschland: 

HANIEL YON HAIMRAUSEN. 
H. RoBOLSKI. 

. ALBERT . 0_STERRIETR. 
Voor Oostenrijk en voor ·nongarije: 

baron .DE HENGELMiiLLER, · Ambassadeur 
van Oostenrijk-Hongarije. 

Voor Oostenrijk: 
dr. PAUL ridder BECK- DE MANNAGETTA 

ET LERCRENAU, Afdeelingchef en Presi
dent van het K. K. Bureau voor oc
trooien van uitvinding.· 

Vo01· Hongarije: · · 
ELEMER DE POMI'ERY; Ministeriaa!-Raad 
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aan het Koninklijk .Hoi-i'gaarsch Bureau 
voor octrooien van uitvinding. 

Voor Bel,qie: 
,J. BRUNET. 

GEORGES DE Ro. 

0APITAINE. 

Voor Brazilie : 
R. DE LIMA E SILVA. 

Voor Cuba : 
ANTONIO MARTIN RIVERO. 

Voor De11emarke11: 
J. CLAN. 

Voor de Dominicaansche Republiek: 
EMILIO 0. JOUBERT. 

Voor Spanje: 
JUAN RIANO Y GAYANGOS. 

J. FLOREZ POSADA. 

Voor ·de Vereenigde Staten van Amerika : 
EDWARD BRUCE MOORE. 

FREDERICK p. Frsir. 

MELVILLE CHURCH. 

RoB··. H. PARKINSON. 

CHARLES H.' DUELL, 

Voor Frankrijk :· 
PIERRE LEFI,;VRE-PONTALIS. 

G. BRETON. 

MICHELL PELLETIER. 

GEORGES MAILLARD. 

Voo,· Grool-Britannie: 
A. MITCHELL INNES. 

A. E. BATEMAN. 

W. TEMPLE FRANKS. 

Voo,· Italie: 
LAZARRO NEGROTTO 0AMBIASO. 

E111ILIO VENEZIAN, 

G. B. CECCATO. 

Voor .Japan:· 
IC MATSUI. 

Monro NAKAMATSU. 

Voor cle Vereenigde Staten van Mexico: 
J. DE LAS FUENTES. 

Voor Noorwegen: 
,,... Lunwrcn AUBER'r. 

V~or Nederlancl: 
SNIJDER VAN WISSENKERKE. 

Voor Portitgal: 
J. F. H. M. DA FRANCA, Vrn. D'ALTE. 

Voor Z1l'eden: 
ALBERT EHRENSVA .. RD. 

Voor Zwitserlancl: 
P. RITTER. 

W. KRAFT. 

HENRI MARTIN. 

Vooi· Tnnis: 
E. DE PERETTI· DE LA RoccA. 

VERTALINO. 

SLOTPROTOCOL. 

Op het oogenblik, waarop wordt overge• 
gaan tot de onderteekening van de Akte heden 
ten dage gesloten, zijn de ondergeteekende ge• 
volmachtigden overeengekomen als volgt : 

Ad artikel I. De woorden ,,industrieele 
eigendom" moeten in hunne ruimste beteekenis 
worden opgevat; zij strekken zich uit tot elke 
voortbrenging op het gebied der landbouw
nijverheid (wijnen, granen, vruchten, vee, enz.) 
en der mijnbouwnijverheid (mineralen, mine
rule wateren, enz.) 

Ad artiket 2. a. Oncler de benaming oc· 
trooien van uitvinding zijn begrepen de ver• 
schillende s.oorten van nijverheidsoctrooien, die 
in de wetgevingen der contracteerende landen 
erkend zijn, zooals octrooien van invoer, ver• 
beteringsoctrooien, enz., zoowel voor de werk· 
wijzen als voor de voortbrengselen. 

b. Er is overeengekornen, dat de bepaling 
van art. 2, welke hen, die tot de Unie behooren, 
vrijstelt van de verplichting omtrent woon• 
plaats en inrkhting, een verklarend karakter 
heeft en bijg1Jvolg rnoet worden toegepast op 
a\le rechten ontstaan uit het verdrag van den 
20sten Maart 1883, v66r het in w·erking treden 
van de tegenwoordige Alde. 

c. Er is overeengekomen, dat de bepalingen 
van art. 2 geenerlei afbreuk doen aan de wet
geving van elk der contracteerende ·1anden, 
voor wat betreft de rechtspleging, die voor 
de rech terlijke colleges gevolgd wordt, en de 
bevoegdheid diei- colleges en· de keuze van 
woonplaats ofhet stellen vaD een gemachtigde, 
gevorclercl door de wetten op de octrooien, de 
gebruiksrnoclellen, de merken, enz. 

Ad artikel 4. Er is overeengekomen, dat, 
indien een teekening of model van nijverheid 
in een land· zal zijn gedeponeerd irrachtens 
een recht van voorrang, hetwelk is gegrond 
op het depot van een gebruiksmodel, de ter
mijn van voorrang geen andere zal zijn clan 
die, welken artikel 4 heeft bepaald voor de 
teekeningen en rnodellen van nijverheid. 

Ad artikel 6. Er is overeengekornen, dat 
de bepaling van het eerste lid van artikel 6 
niet het recht uitsluit van den inzencler een 
door de bevoegde macht afgegeven v'erklaring 
te eischen van regelmatige inschrijving. 

Er is overeengekornen, clat bet niet door de 
bevoegde machten -veroorloofde gebruik van 
open bare wapens, waardigheidsteekens ofridder· 
orclen, ·of het gebrulk v,m officieele, door een 
land der Unie aangenomen t"eekens en sternpels 
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yan controle en· van waarborg kan worden be• 
schouw(l afs strijdig met de open bare ·orde in 
den zin van n°. 3 van art. 6. 

Evenwel zullen niet als skijdig met de 
openbare· orde worden beschouwd, de merken, 
welke met de toestemming der bevoegde 
machten de afbeelding bevatten van open
ba1·e · wapens, ridderorden of waardigheids
teekens. 

Er is overeengekomen, dat een merk niet 
als strijdig met de open bare· orde zal kunnen 
worden beschouwd orn de enkele reden, dat 

. het niet in overeenstemming is met e(lnige 
bepaling der wetgeving op de merken, behalve 
in het geval deze bepaling o;elve de openbare 
orde betreft. ' 

Het tegenwobrdige slotprotocol, hetwelk zal 
worden bekrachtigd te zelfder-tijd als de Akte 
heden ten dage gesloten, zal beschouwd wor
den een onafscheidelijk dee! van deze Akte 
nit te maken, en zal dezelfde kracht, waarde 
en duur hebben. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig protocol hebben 
g·eteekend. 

Gedaan te Washington in een enkel exem-
plaar, den 2den J uni 1911. 

H.ANIEL VON H.AIMH.AUSEN. 
H. ROBOLSKI. 
ALBERT OSTERRIETH. 
baron DE HENGELMllLLER, Ambassa-

deur van Oostenrijk-Hongarije ; 
dr. PAUL . ridder BECK DE MANNA.GETT.A 

ET LERCHEN.AU, Afdeelingschef en Pre
sident van het K. K. Bureau voor 
octrooien van uitvinding. 

ELEMER DE Ponll'ERY, Ministeriaal-Raad 
aan het Koninklijk Hongaarsch Bureau 
voor octrooien van uitvinding. 

J. BRUNET. 
GEORGES DE Ro. . 
C.APIT.AINE. 
R. DE LIM.A E SILVA. 
ANTONIO MARTIN RIVERO. 
J. CL.AN. 
EMILIO C. JOUBERT. 
JU.AN RI.ANO Y G.AYANGOS. 
,f. FLOREZ POSADA. 
EDWARD BRUCE MOORE. 
FREDERICK P. FISH. 
MELVILLE CHURCH. 
ROBT. H. PARKINSON. 
CHARLES H. DUEL. 
PIERRE LEFEVRE-PON1'.ALIS. 
G. BRETON. 
MICHEL PELLETIER. 

GEORGES MAILLARD. 
A. MITCHELL INNES. 
A. E. BATEMAN. 
W. TEMPLE FRANKS. 
L.AZ.ARRO NEGROTTO C.AMBIASO. 
EMILIO VENEZI.AN. 
G. B. CECO.ATO. 
K. MATSUI. 
l\foRIO NAKAMATSU. 
J. DE LAS FUENTES. 
LUDWIG AUBERT. 
SNUDER VAN \VrsSENKERKE, 
J. F. H. M. D.A FRANCA, Vu:. D'ALTE . 
ALBERT EHRENSVARD. 
P. RITTER. 
W. KRAFT. 
HENRI MARTIN. 
E. DE PERETTI DE LA Roca.A. 

VERT.ALING. 

SOHIKKING VAN MADRID van dei.i 14den 
April 1891 voor de internationale inschrij
ving van fabrieks- of handelsmerken, herzien 
te Brussel den l4den December 1900 en te 
Washington den 2den· J1,ni 1911, gesloten 
tusschen Oostenrijk, Hon_qarije, Belgie, Bra
ziliii, (Juba, Spanje, Frankrijk, Itali/J, Mexico, 
Nederland, Portugal, Zwitserland en Timis .. 

De ondergeteekenden, beh<iorlijk gemachtigd 
door hunne wederzijdsche Regeeringen, hebben 
in . gemeen overleg den volgenden tekst vast
gesteld, die zal vervangen. de schikking ge
teekend te Madrid den 14den April 1891, en 
de additioneele ·akte, geteekend te Brussel, den 
14den December 1900, te weten: 

Art. 1. De onderdanen of burgers van elk 
der contracteerende landen zullen zich in al 
de. andere landen de bescherming kunnen ver- . 
zek!Jriln van hunne bij het depot in het land 
van oorsprong aangenoinen fabrieks- of handels· 
merken, door middel van het depot van ge
zegde merken bij het Internati6nll.al Bureau 
te Bern, gedaan door de tusschenkomst van 
de administratie van het gezegd land van oor
sprong. 

2. Met de onderdanen of burgers der con
tracteerende landen worden gelijkgesteld de 
onderdanen of burgers der niet tot de tegen
woordige schikking toegetreden landen, die, 
op het grondgebied van de door deze ·schikking 
gevormde Unie van beperkten omvang, voldoen 
aan de voorwaarden, vastgesteld bij artikel 3 
van het algemeen verdrag. 

3. Het Internationaal .Bureau zal de over
eenkomstig artikel l gedeponeerde merken 
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onmiddellijk insehrijven. Het zal van die 
inschrijving aan de verschillende Administra
tien kennis geven. De ingeschreven merken 
zullen worden openbaar gemaakt in een door 
het Internationaal Bureau uitgegeven, regel
matig verschijnend blad, met gebruikmaking 
van de aanwijzingen, vervat in de aanvraag 
om inschrijving, en van een door den inzerider 
verstrekt cliche. 

Indien de inzender de kleur als onderschei
dend kenmerk van zijn merk verlangt, zal hij 
gehouden zijn : 

1°. hiervan melding te maken en bij de in
zending eene verklaring te voegen, welke de 
verlangde kleur of ver~eniging van kleuren 
aanwijst; 

2°. bij zijne aanvrage gekleurde exemplaren 
van bedoeld merk te voegen, welke zullen 
worden gehecht aan de kennisgevingen van 
inschrijving, uitgaande van het Internationaal 
Bureau. Het aantal dezer exemplaren zal 
worden bepaald bij het Reglemeut van uit
voering. 

Met het oog op de in dP. contracteerende 
landen aan de ingeschreven merken te geven 
openbaarheid, zal elke Administratie kosteloos 
van het Internationaal Bureau zooveel exem
plaren van de bovenvermelde publicatie ont
vangen, als zij zal willen aanvragen. Deze 
openbaarheid ·zal in alle contracteerende landen 
als volkomen voldoende worden beschouwd, 
en ·geene andere zal van den inzender kunnen 
gevorderd worden. 

4. Van het tijdstip der aldus op het Inter
nationaal Bureau gedane inschrijving af,. zal 
de bescherming van het merk in elk der con
tracteerende landen dezelfde zijn als ware dit 
merk daar rechtstreeks gedeponeerd. 

Elk merk, internationaal ingeschreven binnen 
vier maanden na den dag van het depot in het 
land van oorsprong, zal het recht van voorrang 

.genieten, bij artikel 4 van het algemeene ver
drag vastgesteld. 
· 4bis. Wanneer een merk, reeds gedeponeerd 

in een of meer der contracteerende landen, 
daarna is ingeschreven door het In tern a tionaal 
B'u'reau ten name van denzelfden· persoon of 
van diens rechtverkrijgende, zal de internatio
nale inschrijving beschouwd worden als in de 
plaats te zijn getreden van de vroegere natio
nale inschrijvingen, zonder afbreuk te doen 
aan-- de rechten;-- door laatstvermelde., irischrij
vingen verkregen. · 

5. In de landen, waar hunne wetgeving 
hen daartoe machtigt, zullen de administraties, 
aan welke het Internationaal Bureau van de 

inschrijving van een merk zal kennis geven" 
de bevoegdheid hebben te verklaren, dat de 
bescherming niet op hun grondgebied aan dit 
nierk kan warden verleend. Eene dergelij.ke 
weigering zal alleen geoorloofd zijn op grond 
van omstandigheden difl, krachtens het alge
meene verdrag, van kracht zouden zijn ten 
aarizien van een merk, ter nationale inschrijving 
ingezonden. 

Zij zullen .van die bevoegdheid behooren 
gebruik te maken binnen den termijn, door de 
wet van hun land bepaald, en uiterlijk binnen 
het jaar na de kennisgeving, bedoeld in art. 3 . 
onder opgave aan het Internationaal Bureau 
Yan hunne redenen van weigering. 

Gezegde verklaring, aldus aan het Internati
onaal Bureau·medegedeeld zijnde, zal door het
zelve zonder verwijl worden overgebracht aan 
de Administratie van het land van oorsprong 
en aan den eigenaar van het merk. De belang
hebbende zal dezelfde middelen van verhaal 
hebben als ware het merk door hem rechtstreeks 
gedeponeerd in het land, waar de bescherming 
wordt geweigerd. 

5bis. Het Internationaal Bureauzal aan ieder, 
die daartoe aanvrage doet, tegen eene in ·het 
reglement van uitvoering bepaalde taks, een 
afschrift afgeveu ·van de aanteekeningen met 
betrekking tot een bepaald merk· in het register 
ingeschreven. 

6. De bescherming voortvloeiende nit de in
schrijving op het internationaal Bureau zal 
twintig jaren duren- van het tijdstip dezer in
schrijving af, maar zal niet kunnen worden 
ingeroepen ten hehoeve van een merk, dat niet 
meer de wettelijke bescherming in het land van 
oorsprong rilocht genieten. 

7. De inschrijving zal steeds kunnen worden 
vernieuwd volgens de voorschriften van de 
artt. 1 en 3. 

Zes maanden v66r den afloop van den ter
mijn van bescherming zal het Internationaal 
Bureau een officieus bericht geven aan de Ad
ministratie van het land van oorsprong en aan 
den eigenaar van het nierk. 

8. De Administratie van· het land Yan oor
sprong zal naar -goedvinden vaststellen en te 
haren voordeele innen eene taks, welke zij zal 
vorderen van den eigenaa, van het merk, waar
van de internationale inschrijving wordt ge· 
vraagd. Deze taks zal worden verhoogd met 
eeri · internationaal emolument van 100 franken 
voor het eerste merk en van 50 franken voor 
elk volgend merk terzelfder· tijd en door den
zelfden eigenaar ingezonden. De ja.arlijksche 
opbrengst van deze taks zal door de zorgen 
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van het Internationaal Bureau in geliike deelen 
worden verdeeld onder de contracteerende lan
den, na aftrek der gemeenschappelijke onkosten 

. door de uitvoering dezer schikking veroor
zaakt. 

Bbis. De eigenaar van een internationaal 
merk kan steeds afstancl doen van de bescher
ming in een of meer der contracteerende lan
den, door middel van eene verklaring, afgegeven 
aan de Administratie van het land van oor
sprong van het · 1nerk, ter mededeeling aan het 
Tuternationaal Bureau, dat .haa_r ter kennis: zal 
brengen van het l~nd, • waarop deze · afstand 
betrekking heeft. · 

9. De Administratie van het land van oor
sprong zal aan het Internationaal Bureau kennis 
geven van elke nietigverklaring, doorhaling, 
afstand; overdracht en van andere wijzigingen; 
die zich ten opzichte van den "eigendom van 
het merk zullen voordoen. 

Het Internationaal Bureau zal deze wijzigin
gen inschrijven, dezelve mededeelen aan de 
Administratien cler contracteerende landen en 
terstond in zijn blad openbaar maken. 

Op dezelfde wijze zal worden gehandeld 
wanneer de eigenaar van het merk mocht 
vragen cle lijst der voortbrengselen waarvoor 
het merk bestemd is, te beperken. 

De latere toevoeging aan de lijst van een 
nieuw voortbrengsel is niet mogelijk dan door 
een nieuw depot, verricht overeenkomstig de 
.voorschriften van art. 3. Met de toevoeging 
wordt gelljkgesteld de vervanging van een 
voortbrengsel door een ander. 

9bis. Indien een in het internationaal register 
ingeschreven merk mocht worden overgedragen 
aan een persoon, gevestigd in een ander der 
contracteerende landen dan het land van oor
sprong van het merk, zal de overdracht door 
de Administratie van dat land van oorsprong 
ter kennis van het Internationaal Bureau worden 
gebracht. Het Internationaal Bureau zal de 
overdracht inschrijven en, na ontvangst van 
de toestemming der Administratie, waaronder 
de nieuwe eigenaar thuis behoort, haar mede
deelen aan de andere Administratien en in zijn 
blad openb,aar maken. · 

:Bovenstaande bepaling heeft niet ten gevolge 
wijziging der wetgevingen van de contractee
rende landen, welke de overdracht van het: 
merk niet toeliiten zonder den gelijktijdigen 

· afstand van de inrichting van nijverheid of 
handel, ter onderscheiding van welker voort
brengselen het merk dient. 

Overdracht van e.eri in het internationaal 
register ingeschreven merk aan een persoon, 

niet geves~igd in een der contracteerende' lan
den, zal niet worden ingeschreven. 

10. De Administratien zullen in gemeen 
over leg de bijzonderheden betreffende de uitvoe
ring van de tegenwoordige schikkif!g regelen. 

11. De landen der Unie tot bescherming van 
den industrieelen eigendom, die aan de tegen 
woorclige schikking geen dee! hebben genomen, 
zullen daartoe op hunn_e aanvrage mogen 
toetreden, in den vorm voorgeschreven bij het 
algemeene verdrag. 

Zoodra aan het Intemationaal Bureau zal 
zijn bericht, dat een land of een van diens 
kolonien, -tot de tegenwoordige schikking is 
toegetreden, zal het aan .de administratie van 
dat land, overeenkomig art. 3, eene verzame
ling zenden van de kennisgevingen van in
schrijving der merken, welke op dat oogenblik 
de internationale bescherming genieten. 

Deze· kennisgevingen zullen op· zich. zelve 
voldoencle zijn om_ aan gezegde merken het 
genot der voorafgaande bepalingen op het 
grondgebied van het toegetreden land te ver
zekeren en zullen den termijn van een jaar 
doen aanvangen, gedurende welk~n de betrok
ken administratie de verklaring ~al kunnen 
afleggen, voorzien bij art. 5_. 

12. De tegenwoordige sehikking zal wor
den bekrachtigd, en de akten van bekrachti
ging zullen worden nedergelegd te Washington, 
uiterlijk den lsten April 1913. 

Zij zal in-werking treden·eerie maand na het 
verstrijken van dien termijn en zal dezelfde 
kracht en duur hebbeil als het algemeen verdrag. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden de tegenwoordigeschikkingheb]len 
geteekend. 

Gedaan te Washington in een enkel exem
plaar, den 2den Juni 1911. 

Voor Oostenrijk en voor Hongari,je : 
baron DE HENGELMiiLLER, Ambassadeur 

van Oostenrijk-Hongarije. 

Vo01' Oostenrijk: 
dr. PAUL ridder BECK DE MANNAGETTA 

ET LERCHENAU. Afdeelingschef en Pre
sident van h_et K .. K. Bnreau voor oc
trooien van uitvinding. 

Voor Hongarije: 
ELEM-ER DE POMPERY, Ministeriaal Raad 
. 'a;n het Koilinklijk Hongaarsch Bi.ireau 

voor octrooien van uitvinding .. 

V 001· Belgie : 
J. BRUNET. 
GEORGES DE Ro. 
0APITAINE. 
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Voo,·, Brazilie : 
R. DE LIMA E SILVA. 

Voo,· C"ba: 
ANTONIO 'MARTIN RIVERO. 

Voor Spanje : 
JUAN RIANO Y GAYANGOS. 
J. FLOREZ POSADA. 

Voor Frankrijk : 
PIERRE LEFEVRE-PONTALIS. 
G. BRETON. 
MICHEL PELLETIER. 
GEORGES MAILLARD. 

Voor Italie , 
LAZARRO NEGROTTO .CAMBIASO. 
EMILIO VENEZIAN. 
G. B. CECCATO. 

Vooi· Mexico: 
J. DE LAS FUENTES. 

Voor Nederland : 
SNIJDER VAN WISSENKERKE. 

Voor Portu_qal: 
J. F. H. M. DA ]'RANCA, VT•. D'ALTE. 

Voor Zwitserland : 
P. RITIER. 
W. KRAFT. 

HENRI MARTIN. 

Voor Tunis·: 
E. DE PERET'fI DE .LA RoccA. 

25April 1913. BESLUIT, houdende beslissing, dat 
verkeerde inlichtingen vanwege de gemeen
telijke administratie verstrekt, het geval, 
bedoeld in art. 45, lid 4, sub 4°. der Militie
wet, niet in het leven kunnen roepen, nu 
de belanghebbende eerst na de eerste zitting 
van den Militieraad, waarin hij had moeten 
verschijnen, aanvraag heeft gedaan tot het 
opmaken van de noodige bewijsstukken. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, . ingesLeld 
door B. HEIJNEN te· M unster8cheveld, gemeente 
Emmen, en F. FOLKERTS te N ieuw- W eerdinge, 
gemeente Emmen, tegen de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 October 
1912, n°. 54, tot handhaving van de beslissingen 
van den Militieraad, waarbij de ingeschrevenen 
voor de lir-hting der militie van 1913 uit de 
gemeente Emmen B. HEIJNEN en F. FOLKERTS 
in hunne aanvragen om vrijstelling van den 
dienst bij de militie wegens broederdienst niet
ontvankelijk zijn verklaard. 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge-

schillen van bestuur, gehoord, advie0 van 
2 April 1913, n°. 454a; 

Op de voordracht van Onzen lVIinister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 April 1913, 
n°. 2591, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de hierboven genoemde 
ingesehrevenen in de eerste zitting van den 
Militieraad de reden tot vrijetelling niet hebben 
opgegeven, maar deze eer,t kenbaar gemaakt 
hebben in dP tweede zitting van den lVIilitieraad ; 

dat de Militieraad daarop bij uitspraak van 
8 Augustµs 1912 de genoemde lotelingen in 
hunne aanvragen nh,t-ontvankelijk heeft ver
klaard; 

. dat van deze u.itspraak B. HEIJNEN en 
F. FOLKERTS bij Gedeputeerde Staten van 
Drenthe in beroep zijn gekomen ; 

dat de Voorzitter van den ll'lilitieraad door 
Onzen Commfssaris in de provincie Drenthe 
gehoord, geadviseerd heeft op de bezwaar
schriften eene afwijrnnde beschikking te 
nemen; 

dat Gedeputeerde Staten de ingestelde be
roepen ongegrond hebben verklaard nit over
WPging, dat volgens de bepalingen der Militie
wet in de eerste zi tting van den lVIilitieraad uit
spraak moet warden gedaan omtrent vrijstelling 
of uitRluiting van den dienst, voor zoover de 
uitspraak aan dien Raad is opgedragen ; dat 
dus de ingeschrevenen in de eerste zitting van 
den Militieraad·hun recht op vrijstelling hadden 
moeten doen gelden; dat dit echter niet is 
geschied, zij het oak uit onbekendheid met de 
bepalingen der nieuwe Militiewet, maar die 
aanvrage eerst in de tweecle zitting van dien 
Raad is gedaan ; 

dat de tweede zitting van den IVIilitieraad 
echter is bestemd tot het doen van uitspraak 
omtrent vrijstelling, waaromtrent buiten schuld 
van hen wie zij geldt, in de eerste zitting van 
den Militieraad geen uitspraak kon worden 
gedaan ; dat deze laatste bepaling echter niet 
op de ingeschrevenen van toepassing is, aan
gezien zij verplicht waren ervoor zorg te dragen, 
dat de vereischt.e stukken z66 tijdig werden 
aangevraagd, dat eene uitspraak omtrent hen 
in de eerste zitting van den lVIilitieraad had 
kunnen geschieden ; dat dus de Militieraad in 
zijne tweede zitting de ingeschrevenen terecht 
in hunne aanvrageu niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; 

dat van het besluit van· Gedeputeerde Staten. 
B. HEIJNEN en F. FOLKERTS bij Ons in beroep 
zijn gekomen, daarbij aanvoerehde dat alleen 
onbekendheid met de wet oorzaak is van hun 
verzuim; 
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Overwegende, dat art. 45, lid 4, sub 40_ der 
:ivlilitiewet bepaalt, dat in de tweede zitting van 

. den Militieraad uitspraak gedaan wordt om-

28 Apri_l 1913. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen omtrent de inrichtihg van 
het Departement van J ustitie. S. 144 . 

trent .vrijstelling, waaromtrent buiten schuld WIJ WILHELMINA, ENZ. 
van hen, wie zij geldt, in de eerste zitting van 
den Militieraad geen uitspraak kon worden Op de voordracht van ·den tijdelijken Voor-
gedaan·; zitter van den Raad van Ministers van 27 Fe-

clat dus onderzocht moet worden of buiten · ·bruari 1913,. n°. 36, Kabinet; 
schuld van de ingeschreven B. liEIJNEN en Den Raad van State gehoord ladvies van 
F. FOLKERTS in de eerste zitting van den : 8 April 1913, n°. 23); 
Militieraad geen uitspraak kon worden gedaan Gezien het nader rapport van den tijdelij-
omtrent hunne vrijstJ3lling ; ken V oorzitter van den Raad van Ministers 

dat zij in beroep als reden, waarom zij niet van 14 April 1913; n°. 36, Kabinet, en van 
in de eerste zitting recht op vrijstelling hebben Onzen Minister van Justitie ad interim van 
doen gelden, hunne onbekendheid met de bepa- "den.25sten April 1913, Algemeen Secretariaat, 
lingen der wet hebben opgegeven; n°. 107, Geheim; 

dat deze bewering voor het begaan vcrzuim Willende uitvoering geven aan ·artikel 4 van 
geen verontschuldigingsgrond oplevert; Ons besluit van 21 April 1913, no. 33 (Staats-

dat wel is waar door hen later nog als veront- blad n°. 136), voor zooveel aangaat de inrich
schuldigingsgrond is aangevoerd, dat zij door ting van het Departement van Justitie; 
of vanwege de gemeentelijke administratie·ver- Hebben goedgevonden en verstaan: 
keerd zijn ingelicht ; te bepalen als volgt : 

dat evenwel blijkens nader ingesteld onder- Art. I. Het aantal burgerambtenaren, in de 
zoek ten aanzien van B. liEIJNEN de juistheid · rangen van Administrateur, Referendaris, 
van deze bewering niet is gebleken ; terwijl we! Hoofdcommies, Commies, Adjunct-Commies 
is waar aan F. FOLKERTS door of vanwege de en Klerk bij het Departement van Justitie, 
gemeentelijke administratie inlichtingen zijn bestaat nit ten hoogste : 
verstrekt, die hem konden doen meenen, dat 7 Administrateurs; 
hij met het overleggen van bescheiden kon · 9 Referendarissen ; 
wachten, doch dat hij in elk geval eerst na de 18 Hoofdcommiezen; 
eerste zitting van den Militieraad, waarin hij 20 Oommiezen ; 
had moeten verschijnel)., aanv:raag heeft ge· 44 Adjunct-Commiezen en Klerken. 
daan tot het opmaken van de noodige bewijs- Art. II. Het tegenwoordig personeel zal ge-
stukken ; leidelijk , -voor zooveel noodig, worden ge-

dat ond~r deze omstandigheden moet worden bracht op de in Artikel I vastgestelde for
aangenomen, dat in. de eerste zitting van den ma tie. 
Militieraad niet buiten schuld van de belang- Art. III. Eene opengevallen plaats zal, be
hebbenden geen ii.itspraak kon worden gedaan; halve door aanstelling in denzelfden rang, 

Gezien de Militiewet ; aangevuld kunnen worden door aanstelling in 
Hebben goedgevonden en verstaan : lageren rang. In dat geval mag het voor de 

met handhaving van het bestreden besluit van tusschengelegen rangen vastgestelde aantal 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, van 4 October overschreden worden. 
1912, n°. 54, de daartegen ingestelde beroepen Onze Minister van Justitie is belast met de 
ongegrond te verklaren. uitvoering van dit besluit, het,velk in het 

Onze Minister van Binnenlandsche Zakeri is Staalsblad zal worden geplaatst en waarvan 
belast enz. afschrift zal worden gezonden aan den Raad 

·23 April 1913. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Heer 
van 15 April 1913, strekkende tot benoe
ming van een waarnemend secretaris dier 
gemeente. S. 143. · 

Gescliorst tot 1· Novemher 1913. 

van State en aan de Algemeene Rekenkamer; 

Oberursel, den 28sten April 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Jiistitie ad i ntm·im, 

(get.) liEEMSKERK, 

(Uitgeg. 20 Jl:l ei 1913.) 



1913 28 A P R.IL. 

28 Api·il 1913. BESLUIT, houdende wijziging 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
ingevolge het zesde lid van artikel 13 der 
wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20) op 
het N otarisambt, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 29 Juni 1912 (Staatsblad n•. 195), 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 Fe
bruari 1910 (Staatsblad n•. 75) en gewijzigd. 
bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1912 
(Staatsblad o•. 272). S. 145. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitic ad interim van den 15den Maart 1913, 
lste Afdeeling 0, n•. 633; 

Qverwegende, dat hot wenschelijk is, eene
nadere wijziging aan te brengen in den alge
meenen maatregel van bestuur, ingevolge het 
zesde lid van artikel 13 der wet van 9 Juli 1842 
{Staatsblad n•. 20) op het Notarisambt, laatste
lijk gewijzigcl bij de wet van 29 Juni 1912 
(Staatsblad n•. 195), vastgesteld bij Ons qesluit 
van den 24 Februari 19_10 (Staatsblad n°. 75) 
en gewijzigd bij Ons besluit van 31 Juli 1912 
( Staatsblad n °. 272) ; 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
15 April 1913, n°. 36); 

Gelet op het nader _rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23sten April 1913, 
lste Afdeeling 0, n°. 593; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig a?'fikel. 

Na littera d van Ons besluit van den 24sten: 
Februari 1910 (Staatsblad no. 75), gelijk dit is 
gewijzigcl bij Ons besluit van den 31 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 272) wordt ingevoegd het na
volgende: 

e. hetzij het bewijs, dat zij de examens, voor 
surnumerair der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen, bedoeld in de artikelenA e!! 
5 van het Koninklijk besluit van 23 April 1887, 
n°. · 35, opgenomen in de Nederlandsche Staats
cotwant van 28 April 1887, n•. !l9 en van 14 
Mei 1887, n°. 113, met voldoenden uitslag heb. 
ben afgelegd. 

Onze Minister van- J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in .het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan a£schrift z!\l worden ge
zonden aan· den Raad van State en aan Onzen 
Minister van.Financien. 

Oberursel, den 28sten April 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie ad interim, 
(qet.) HEEMSKERK. 

(Ui~ge_q.· 9 Mei 1913.) 

28 April 1913. BESLUIT, tot beschikking op 
de aanvrage om pensioen van den · oud
onderwijzer aan eene openbare lagere school 
te '8 Gravenhage, M. L. WILTS0N. S. 146. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende · op de aanvrage om pensioen 
van M. L. WrLTSON, eervol ontslagen onder
wijzer aan eene openbare lagere school te 
's Gravenha,qe; 

Gezien bet advies van den Pensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren van 12 October 
1912, no. 2, 0. L. 0.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Januari_l913, n•. 457; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 21 April 1913, afdeeling Pen
sioenen, n°. 93; 

Overwegende dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovengemeld ad vies 
Ons in overweging heeft gegeven, den belang
hebbende met in gang van 20 Juli 1912 een 
jaarlijksch pensioen toe te leggen ten bedrage 
van f 916 op pond dat de belanghebbende bij 
besluit van den raad. der gemeente 's Graven
hage, d.d. 9 September 1912, met ingang van 
20 Juli 1912 eervol is o:ritslager:; dat zijn 
diensttijd als onderwijzer aan eene openbare 
Jagere school ten behoeve van het lager onder
_wijs van 26 -·jaren, 5 maanden e~ 29 dageli, 
vereenigd met den overigen, volgens artikel 72 
der wet tot regeling' van h_et Lager onderwijs 
in aanmerking komenden diensttijd van 1 jaar 
en 8 maanden, een tijdvak uitmaakt van 28 
jaren, 1 maand en 29 dagen; dat hij, geboren 
20 October 1864, den ouderdom van 47 jaren 
heeft bereikt en uit hoofde van lichaamsge
breken voor de waarneming van zijne betrek
king ongeschikt is, welke ongeschiktheid is 
bewezen door de op 13 Juli 1912 geregistreerde 
verklaring der geneeskundigen dr. J. ,J. Pr
GEAUD en dr. J. W. H. WIJSMAN, .benoemd 
door den Burgemeester van de gemeente 'a Gra
venhage, · bij beschikking van 9- Juli 1912; dat 
een zestigste dee! der jaarwedde ad f 1950 die 
over de laatste twaalf maanden, aan het ontslag 
voorafgegaan, tot grondslag heeft gediend voor 
de betaiing der·bijdrage, vermeld''bij·artikel 43 
der wet tot regeling van het Lager onderwijs, · 
bedraagt f 32.50 ; 

dat de aanvrage is ingediend binnen een 
jaar na den dag, waarop recht ·op pensioen is 
verkregen; 



:LEES DIT! 

. "· Aivorens bet ~- weder 
- . ~..: _:.:---~ 

op te· bergen, wordtaen verlof,;,; 

·ganger _namens den Minister .. 
- d.ri ngend aanb·evblen · vooraf···. 

zorgvuldig kenpis te nem~_nvan de 

·wijzigingen, _die in de daarin voor

kom·ende mobilisatiebescheiden 

Zljll aaqgebracht. 

N. S. no. 2184. 
II C o 
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dat de belanghebbende krachtens artikel 40, 
2de lid, der wet recht heeft op een pensioen 
van / 915.82½; 

Overwegende, dat nadat dit advies aan den 
belanghebbende in afschrift was toegezonden 
met een begeleidend schrijvev van Onzen Mi
nister van Financien, waarin deze had uiteen
gezet, waarom hij zich met bet ad vies niet 
kon vereenigen, belanghebbende het verlangen 
heeft te kenrien gegeven, dat over het advies 
het gevoelen worde ingewonnen va!! den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur; 

Overwegende, dr.t reclamant ·bij besluit van 
21 J uni 1888 door den Raad der gemeente 
lVormerveer benoemd werd tot ·onderwijzer aan 
de N oorderschool aldaar; 

dat, aangezien dit besluit voor het ingaan 
der benoeming geen van de dagteekening van 
het besluit afwijkenden datum vaststelde, als 
datum van ingang moet worden aangenomen 
het tij~stip waarop de benoeming is ge
schied; 

dat wel is waar Burgemeester en W ethou
ders van lVoi·merveer aan- reclamant hebben 
medegedeeld, dat de Raad dier gemeente h~m 
had benoemd tot onderwijzer met ingang van 
20 Mei 1888, doch dat niet is gebleken dat 
de Raad aan Burgemeester en- Wethouders de 
bevoegdheid verleende, den·datum van ingang 
der benoeming te bepalen ; 

dat, aangezien belanghebbende, op den dag, 
waarop hij bij raadsbesluit tot onderwijzer werd 
benoemd, reeds als voorloopig onderwijzer 
krachtens aanstelling van Burgemeester en 
Wethouders in functie was, zijn voor·pensioen 
geldige diensttijd loopt van 21 J uni 1888; 

dat hem alzoo pensioen is te verleenen over 
een diensttijd van 28 jaren en 28 dagen tot 
een bedrag van / 918. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan den eervol ontslagen- onderwijzer aan 

eene open bare !age re school te '.9 Gravenhage, 
M. L. WILTSON, op grond van de artikelen 40, 
2de en 4de lid, 42, 44 en 72 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, met ingang van 
20 Juli 1912 .. een .pensioen ten laste van -den 
Staat te verleenen, ten bedrage van / 918 
's jaars. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Btaats
blad · en te gelijk m~t , het rapport va~ dien 
Minister in de Staatsc_ow·ant zal worden ge
plaatst en- waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State (Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur), aan de Alge-

meene Rekenkamer, aan den Pensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren en aan den Di
recteur van het 'i'Veduwen- en Weezenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren. 

Oberursel, den 28sten April 191R. 

(get.) WI L H E L M. I N A. 
De Minister van Financien, (get.) KOLKMAN, 

(Ui(qeg. 17 Mei 1g18.J 

28 April 1913. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curavao over 
het dienstjaar 1909. S. 147. -

Bij deze wet wordt het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curac;~o over het dienstjaar 1909 vastgesteld 
als volgt: 

· De uitgaaf bedraagt .f 1,009,789.18. 
De ontvangst bedraagt / 656,807.46. 
Het nadeelig saldo der re_kening bedraagt 

alzoo f 358,481.72. 

28 April 1913. 'ill/ET, tot nadere aanvulling en 
wijziging van de Landweerwet (Staatsblad 
1901, no. 160), !).ai;tgevuld bij de wet van 
27 April 1906 (Staatsblad n°. 78), gewijzigd 
bij de wet van 18 Juli 1907 (Staatsblad 
no. 187) en aangevuld en gewijzigd bij de 
wet van 80 December 1909 (Staatsblad 

n°. 421). S. 148. 
Bijl. Hand. 2e Kamer 1910/1911, n°. 255, 

1-5; 1911/1912, n°., 67, 1-7; 1912/1913, 
n°. 23, 1-5. 

Hand. idem 1912/1913 bladz. 2656-2683; 
2686, 2687. 

Hand. 1 e Kamer 1912/1913, blaclz. 628,- 629,_ 
631-633, 639-648. 

W1J WILHELMINA, .ENZ ••••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat nadere aanvulling en wijziging wenschelijk 
is van de Landweerwet (Staatsblad 1901, 
no. 160), aangevuld bij de wet van 27 April 1906 
(Staatsblad n°. 73), gewijzigd bij de wet vari 
13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 187) en aangevuld 
en gewijzigd bij de wet van 30 December 1909 
(Staatsblad n°: 421); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1._ De Landweerwet (Staatsblad 1901, 

no: 160), aangevuld bij de wet van 27 April 1906 
(Staatsblad n°. 73), gewijziird bij de wet van 
13 Juli 1907 (Siaatsblad n°. 187) en aangevuld 

·en gewijzigd bij de wet van 30 December 1909' 
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(Staatsblad n°. 421), wordt nacler aangevuld 
en gewijzigd als volgt : 

Artikel 1 wordt gelezen: 
Tot de ·1andweer behooren : 
1 °. zij die ingevolge wettelijk voorschrift 

val'.\ cle militie naar de landweer zijn over
gegaan; 
- 2°. zij die bij de landweer zijn geplaatst ; 

3°. zij die daarbij dienen krachtens verbin-
tenis tot vr~jwilligen dienst. 

Artikel 3. De tweede volzin vcrvalt. 
Artikd 7 wordt gelezen: 
Voor de dienstplichtigen bij de landweer 

duurt de dienst vijf jaren. Voor hen echter, 
die wegens oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden langer tot dienst 
bij _de militie verplicht zijn geweest dan tot 
1 Augustus van het jaar, waarin een zesjarige 
dienst is of zou warden volbracht, telt de tijd, 
dien zij aldus langer bij de militie gecliend· 
hebben, in mindering van den diensttijd bij de 
landweer. 

Artikel 9 wordt gelezen : 
De toelating tot eene verbi~tenis tot vrij

willigen dienst bij de landweer geschiedt naar 
regelen door Ons gesteld. 

Hij die, beneden den rang van officier, tot 
de landweer behoort, kan overeenkomstig de 
daaromtrent · bestaande voorschriften warden 
toegelaten tot eene vrijwillige verbintenis bij de 
zeemacht -:- het korps mariniers en de marine
reserve hieronder begrepen -, bij het leger 
hier te lande of bij de koloniale troepen. 

De dienstplichtige, die zoodariige verbintenis 
heeft aangegaan, wordt geacht, zoodra zijn 
lanclweerdiensttijd een aanvang neemt, of, 
indien. hij reeds tot de landweer behoorde, 
zoodra de verbintenis is ingegaan, den land
weer:dienst te gelijk met den vrijwilligen dienst 
te vervullen tot den tijd, waarop een van beide 
eindigt. 

Overigens zijn op den dienstplichtige de be
palingen van deze wet gedurende den tijd der 
vrijwillige verbintenis slechts van -toepassing, 
indien en voor zoover dit door Ons of door 
Onzen Minister van Oorlog, door Ons daa1toe 
gemachtigd, wordt bepaald. 

Artikel 10 wordt gelezen: 
W aar in dit hoofdstuk en in de hoofdstukken 

II en IV dezer wet gesproken wordt van dienst
plichtigen, warden· daarmede bedoeld de per'
sonen in artikel 1 onder 1 °. vermeld. 

Alie in verband met de bepalingen van deze 
wet en van de te harer uitvoering gegeven 
voorschriften in te dienen verzo·ekschriften, 
over te leggen of gevorderde stukken en uit te 

reiken beschikkingen zijn vrij van het recht 
van zegel, van legesheffing, van de formaliteit 
van registratie, van kosten van· legalisatie, van 
de rechten, bedoeld in art. 2 der wet van 23 
April 1879 (Staatsblad n°. 72), en van griffie: 
kosten. 

De in verband met de uitvoering van deze 
wet door Ons of door · Onzen Minister van 
Oorlog noodig geachte opgaven, inlichtingen 
en adviezen worden verstrekt en de in dat 
verband door Ons of door Onzen voornoemden 
Minister noodig geachte medewerking wordt 
verleend door de_ autoriteiten, colleges en amb
tenaren, van wie zij worden gevraagd. 

Artikel 11 wordt gelezen: 
De dienstplichtigen bij de landweer, met uit

zondering van hen, die behooren tot de hospi
taalsoldaten, alsocik · van _hen, die ·behooren tot 
de administratietroepen en wier eerste-oefening 
bij de militie langer dan acht en een halve maand 
heeft geduurd, komen gedurcnde hun dienst
tijd ecnmaal voor ten hoogste zes dagen en voor 
zooveel zij een rang bekleeden vijftien dagen, 
_w~arvan eenmaal voor ten hoogste negen en 
eenmaal voor_ten hoogste zes dagen - de dagen 
van opkomst onder de wapenen en van ver
trek met · grootverlof daaronder begrepen -
tot het houden van oefeningen onder de wape
nen, tenzij Wij het raadzaam mochten oordee
len dat onder de wapenen,komen gcheel of ten 
deele achterwege te doen blijven. 

Artikel 15bis. Het eerste lid wordt gelezen : 
Indien ten gevolge van het verblijf onder de 

wapenen of in werkelijken dienst van een dienst
plichtige bij de landweer voldoende middelen 
tot levensonderhoud ontbreken of zouden 
komen te ontbreken aan zijn gezin of aan da~, 
waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind 
is opgenomen, dan wel aan personen, die hem 
in den eersten of den tweeden graad- van bloed, 
of aanverwantschap bestaan, dan wordt, zoo 
den dienstplichtige geen ontheffing van den 
werkelijken clienst wordt verleend, aan het 
gezin of aan bedoelde personen, naar door Ons 
te stellen regelen, op hun verzoek eene vergoe
ding uit 's Rijks kas toegekend van niet meer 
clan een gulden en vijftig cent voor elkeµ 
dag, dien de dienstplichtige in werkelijken 
dienst is. 

Tusschen het tweede en het dercle lid .wordt 
een nieuw lid ingevoegd, _luidende : 

W'anneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden dl) 
landweer geheel of ten deele buitengewoon 
'antler _de wapenen is geroepen, warden de 
gelden, benoodigcl voor de uitbetaling van de 
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in cl.it artikel bedoekle vergoeding, naar door 
Ons t!l stellen regelen voorgeschoten uit de 
gemeentekas. Bij deze regelen kan van het 
vqorschrift van art. 114, tweede zinsnede, der 
Gemeentewet worden afgeweken. 

Artilcel 16. Het dei;de lid wordt gelezen : 
Dienstplichtigen. bij de landweer kunnen, 

• mits zij Nederlander zijn, op hun verzoek, naar 
regelen door Ons gestelcl, worclen opgeleicl 
tot oflicier. · 

Het vi.erde lid wordt gelezen : 
Zij,- die nit de landweer tot oflicier worden 

bevorderd, als bedoeld in het vorig lid, gaan bij 
hunne 'benoeming als zoodanig over naar het 
reserve-personeel der landmacht voor den tijd, 
dien zij ingevolge. artikel 7 van deze wet nog 
bij de landweer hebben te diunen. Op hen is 
niet van .,toepassing de wet van 6 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 178). 

Artilcel 20 wordt gelezen : . 
De clienstplichtigen bij de landweer dienen 

op dezelfde wijze als de vrijwilligers bij de land
macht, voor zoover niet anders is bepaald. 

Het verplicht verblijf onder de wapenen of 
in werkelijken dienst kan met evenveel dagen 
worden verlengd als de dienstplichtige door het 
ondergaan van straf aan den dagelijkschen 
dienst werd · onttrokken. 

Zoo een dienstplichtige op den clag, waarop 
hij aansprrnk zou hebben op groot-verlof, onder 
de wapenen of in werkelijken dienst behoort 
te blijven, hetzij wegens het onderg;ian van 
straf, hetzij wegens het onderzoek omtrent eene 
krijgstuchtelijke overtreding of omtrent een 
strafbaar feit, waarvan hij verdacht of be
klaagd wordt, kan het verblijf onder de wape
nen of in werkelijken dienst voor zooveel noo
dig worden verlengd. 

Zoo een dienstplichtige op c1en dag, waarcip 
hij aanspraak zou hebben op groot-verlof, ziek 
is, kan hij, zoo hij het verlangen daartoe te 
kennen geeft, onder de wapenen of .in werke
lijken dienst blijven zoolang zijn toestand dit 
wenschelijk maakt. 

De tite] van hoofdstuk III wordt gelezen : 

Van het groot-verlof. 

Artilcel 22 wordt gelezen : 
Zij, die tot de landweer hehooren, zjjn in het 

genot van groot-verlof, behoudens den tijd, 
dien zij hetzij krachtens wettelijke verplich
ting, hetzij krachtens vrijwillige verbintenis, 
gehouden zijn onder de wapenen of in werke
lijken dienst te verblij.ven, of dien zij krachtens 
wettelijke vergunning onder de wapenen of in 
werkelijken dienst ·zijn. 

Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt van 
,,verlof" en van ,,verlofgangers", wordt daar
mede bedoeld ,,groot-verlof" en ,,groot-verlof
ganger". 

Artilc.el 24 wo~dt gelezen : 
De verlofganger van de landweer meldt zich, 

voorzien .;an zijn verlofpas, binnen dertig dagen 
na den dag van zijn overgang naar de landweer · 
of na dien, waarop hem de verlofpas is uitge
reikt, in persoon aan bij den burgemeester zijner 
woonplaats, ten einde aldaar in het in artikel 26 
bedoeld register te warden ingeschreven. Wat 
ten aanzien van den verlofganger, die niet ge
vestigd is of zich niet vestigt in eene N eder
landsche gemeente, is te verstaan onder woon
plaats, wordt door Ons bepaald. 

De verlofganger van de landweer, die verblijf 
houdt buiten· zijne in het vorig lid bedoeld!l 
woonplaats, .kan ter vervulling van de verplich•• 
ting, in dat lid omschreven, binnen den daarin 
gestelden termijn zijn verlofpas aan den burge
meester zijner woonplaats bij aangeteekenden 
brief toezenden. De verlofpas wordt hem door 
dien burgemeester bij aangeteekenden brief 
ternggezonden. 

Artilcel 25 wordt gelezen: 
De verlofganger van de landweer, die zich 

gaat vestigen in eene andere gemeente binnen 
het Rijk clan die, waar hij in het in artikel 26 
bedocld register staat ingeschreven, geeft 
daarvan kennis aan den burgemeester van 
laatstbedoelde gemeente uiterlijk den vijfden 
dag nadat hij de plaats, waar hij gevestigd was, 
heeft verlaten. 

Binnen dertig dagen na den dag, waarop 
hij bedoelde kennisgeving heeft gedaan, meldt 
hii zich, voorzien van zijn verlofpas, in persoon 
aan bij den burgemeester der gemeente, waarin . 
hij zich vestigt, ten einde aldaar in bedoeld 
register te worden ingeschreven. 

De buiten het Rijk gevestigde of zich met 
toestemming buiten het Rijk ophoudende ver
lofganger, die zich vestigt of weder gaat ver
blijven in de gemcente, waar hij in bedoeld 
register staat ingeschreven, meldt zich binnen 
dertig dagen na die vestiging of na dien terug
keer in persoon aan. bij den burgemeester dezer 
gemeente. 

Artilcel 26 wordt gelezen : 
De burgemeester van elke gemeente houdt 

een afzonderlijk register, ter inschrijving, naar 
voorschriften door Onzen Minister van Oorlog 
gegeven: 

1 °. van hen, die naar de landweer ziji>. over
gegaan, voor zooveel zij voorkomen •in het 
register van verlofgangers van de militie ; 
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2°. van de overige verlofgangers van de 
landweer in z:ijne gemeente gevestigd. 

Opkomst in werkelijken dienst anders dan 
uit hoofde van eene vr:ijwillige verbintenis heeft 
geen afvoering van het register ten gevolge. 

Artikel 27 wordt gelezen: · 
De verlofganger van de landweer mag niet 

aangaan eene verbintenis tot uitoefening van 
de buitenlandsche zeevaart of van de· zeevis
sclierij 'buiten~lands, noch zich achtereen
volgens langer dan gedurende een jaar buitens
lands ophouden, zonder toestemining van of 
vanwege Onzen :Minister van Oorlog. 

Bij de toestemming kan de verlofganger 
worden vrijgesteld van opkomst onde'r de 
wapenen en van het bijwonen van het jaarlijksch 
onderzoek. 

Aan de toestemming kunnen zoodanige voor
waarden worden verbonden als in het belang 
van den dienst noodig worden geoordeeld. 

Artikel 28 wordt gelezen: 
De verlofganger van de landweer, die arti

kel 24 of artikel 25 niet naleeft of in strijd 
handelt met artikel 27, eerste lid: kan in werke
lijken dienst worden geroepen of gehouden voor 
den tijd van ten hoogste eene maand. De 
duur van dezen dienst wordt bepaald door Onzen 
Minister van Oorlog, die tevens het korps van 
het leger aanwijst, waarbij de werkelijke dienst 
moet worden vervuld. 

Artikel 29. Aan het artikel wordt een nieuw 
(tweede) lid toegevoegd, luidende: 

Aan het onderzoek, in het vorig lid bedoeld, 
kan, naar regelen door Onzen :Minister van 
Oorlog vastgesteld, een oefening verbonden 
worden - zulks evenwel met dien verstande, 
dat de tijd voor onderzoek en oefening, met 
inbegrip va_n de heen- en terugreis, niet !anger 
-dan 12 uren in beslag neme. 

Artikel 30. Het tweede lid wordt gelezen: 
Hiervan geschiedt in elke gemeente openbare 

kennisgeving op de wijze en naar de voorschrif
ten, door Onzen :Minister van Oorlog vast-
gesteld. · 

Aan het artikel wordt een nieuw (derde) lid 
toegevoegd, luidende : 

Vanwege de gemeente, waar het onderzoek 
plaats heeft, wordt zorg gedragen vbor een 
daartoe geschikt vertrek. 

Artikel 31 wordt gelezen -: 
De verlofganger van de landweer verschijnt 

bij het onderzoek in uniform gekleed en voor
zien: 

a. van de tot zijne voorgeschreven uitrus
ting verder behoorende kleeding- en uitrus
tingstukken; 

b. van de wapenen, het ledergoed, de 
reglementen en de dienstvoorschriften, hem
uitgereikt ; 

c. van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. 
Hij is verplicht om in de gevallen en naar de 

voorschriften door Onzen Minister· van Oorlog · 
v<1stgesteld, voorwerpen, als in dit artikel 
bedoeld, in ontvangst te nemen, dan wel deze 
in te leveren. 

Artikel 32 wordt gelezen: 
Onverminderd het bepaalde in artikel 21, 

onder 2° en 3°, kan hetzij een arrest van een 
dag tot zes dagen, te ondergaan in de naast
bijgelegen -provoost of het naastbifz:ijnde huis 
van bewaring. hetzij een kwartierarrest van 
een dag tot zes dagen, te ondergaan in eene 
kazerne, door den districtscommandant worden 
opgelegd aan den verlofganger : 

I. a. die zonder geldige reden niet bij het 
onderzoek verschijnt ; 

b. die, daarbij verschenen zijnde, zonder 
geldige reden niet voorzien is van .al de in het 
vorige artikel vermelde voorwerpen ; 

c. die de in het vorige artikel vermelde voor
werpen bij het onderzoek niet a-lie in den ver
eischten staat vertoont ; 

d. die een of meer der in het vorige artikel 
vermelde voorwerpen, aan een antler toebe
hoorende, als de z:ijne vertoont. 

IL a. die zonder geldige reden voorwerpen, 
als in bet vorige artikel genoemd, niet in ont
vangst neemt, of deze niet inlevert in de ge
vallen en naar de voorschriften in het laatste 
lid van dat artikel bedoeld ; 

b. die zonder geldige reden voorwerpen, 
als in het vorige artikel genoemd, niet in den 
vereischten staat inlevert ; 

c. die een of meer aan een antler toebe
hoorende voorwerpen, als in het vorige artikel 
genoemd, als de z:ijne inlevert. 

Is den verlofganger kwartierarrest opgelegd, 
dan wordt hij tot het ondergaan van die straf 
in werkel:ijken dienst geroepen. 

Artikfl 33 wordt gelezen : 
De verlofganger, die zich niet onderwerpt 

aan eene hem door de krachtens deze of eenige 
antlere wet daartoe bevoegde militaire autoriteit 
opgelegde straf, uitgezonderd kwartierarrest, 
wordt op schriftelijke aanvrage van den 
districtscomll\andant, te richten aan den burge
meester der verblijfplaats van den verlofganger, 
aangehouden en onder verzekerd geleide naar 
de naastbijgelegen provoost of het naast
bijzijnde huis van bewaring overgebracht. 

Artikel 34 wordt gelezen: 
De verlofganger, die zich schuldig heeft 
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gemaakt aan een der in artikel 32, onder I, 
bedoelde feiten, is, onverminderd gehouden
heid tot het ondergaan van de in dat artikel 
vermelde straf, ·verplicht op den tijd en de 
plaats, door den districtscommandant te be
palen, te verschijnen of opnieuw te verschijnen 
om te worden onderzocht. 

Van tijd en plaats geschiedt openbare kennis
geving, op· .de ·wijze en naar de voorschriften, 
door Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. 

Ten aanzien van het in het eerste lid bedoeld 
onderzoek geldt artikel 31, eerste !id, en, voor 
zooveel noodig, ook het derde lid van artikel 30. 

Artikel 35 wordt gelezen: 
De in artikel 34 bedoelde verlofganger, die 

niet overeenkomstig dat artikel verschijnt of, 
verschenen zijnde, zich daarbij schuldig maakt 
aan een der in artikel 32 onder lb, c en d ver
ri::telde feiten, wordt in werkelijken di~nst ge
roepen of gehouden voor den tijd van ten hoogste 
twee maander. 

Hierbij geldt de tweede volzin van artikel 28. 
Artikel 35bis wordt gelezen : 
De verlofganger, die zich schuldig heeft ge

maakt aai::i een der in artikel 32, onder Ila en c; 
bedoelde feiten, is, onverminderd gehoudenheid · 
tot het ondergaan van de in dat artikel vermelde 
straf, verplicht op de voorgeschreven wijze aan 
de verplichting tot het in ontvangst Iiemen, 
dan wel tot het irueveren van voorwerpen, als 
in artikel 31 genoemd, te voldoen, zulks op den 
tijd en de plaats door den districtscommandant 
te bepalen. 

Artikel 35ter wordt gelezen : 
De in artikel 35bis bedoelde verlofganger, die 

niet overeenkomstig dat artikel alsnog voldoet 
aan de in het laatste lid van D,rtikel 31_ onder 
meer omschreven verplichting tot inleveren, 
of, dienovereenkomstig deze verplichting ver
vullende, zich schuldig maakt aan een der in 
artikf'l 32 onder Ub en c vermelde feiten, wordt 
in werkelijken diei::ist geroepen of gehouden voor 
den tijd van ten hoogste twee maanden. 

Hierbij geldt de tweede volzin van artikel 28. 
Artikel 36. Het tweede lid wordt gelezen : 
De verlofganger van de landweer, die niet 

voldoet aan eene oproeping onder d~; wapenen 
of voor den werkelijken dienst, wordt als 
deserteur behandeld, zoodra h/j)ngevolge den 
last van Onzen Minister van Oorlog als deser
teur is afgevoerd. 

Artikel 37 wordt gelezen: 
De dienstplichtige bij de land"eer, die daarbij 

den bij de wet bepa-alden diensttijd heeft vol
bracht, wordt op den dag van diensteindiging 
uit den dienst bij de landweer ontslagen, tenzij 

hij uit anderen hoofde nog tot dienst bij de 
landweer verplicht is. 

Bij het berekenen van den bij deze wet be
paalden diensttijd wordt niet medegerekend: 

a. de tijd, bedoeld in artikel 15 der wet van 
14 November 1879 (Staatsblad n°. 191), gewij
zigd bij artikel 9 der wet van 15 April 1886 
( Staatsblad n °. 64) ; 

b. de tijd, gedurende welken de dienst
plichtige ten gevolge van · zijne afvoering als 
deserteur niet in de sterkte van de landweer 
was begrepen ; 

c. de tijd, voor welken den ciienstplichtige
het recht werd ontzegd om bij de gewapende
macht of als militair geemployeerde te dienen,. 
of voor welken hij van dat recht werd ontzet,. 
voor zoover hij daarvan geen gratie heeft ver-
kregen. 

Heeft de dienstulichtige v66r den tijd, waarop, 
hij volgens de beide vorige leden uit den dienst, 
bij de landweer zou moeten worden ontslagen,. 
zich schuldig gemaakt aan eenig verzuim of aan, 
eenige overtreding ten aanzien van deze wet,. 
en heeft hij de aan het verzuim of de overtre-
ding door de wet verbonden gevolgen nog niet. 
ondergaan, dan wordt, totdat dit z;i,l hebben 
plaats gehad, zijn ontslag geschorst. 

Met afwijking van de bepalingen. van de 
eerste drie leden wordt terstond ontslagen de 
dienstplichtige : 

a. die blijkt ingevolge een verdrag met een 
vreemden Staat tot dienst bij de landweer niet. 
gehouden te zijn ; 

b. die wegens ziekte of gebreken, door Ons·. 
aangewezen, blijkt ongeschikt te zijn voor den. 
dienst bij de Jandweer ; 

c. die onherroepelijk verootdeelcl wordt of 
blijkt te zijn tot de doodstraf, tot eene ont-. 
eerende straf of hetzij bij een vonnis, hetzij bij i 
verschillende vonnissen gezamenlijk, tot eene
zwaardere gevangenisstraf of militaire gevan-

. genisstraf dan van zes maanden ; 
d. die met een briefje van ontslag moet. 

worden weggezonden ; 
e. die onherroepelijk van het recht om ooit, 

weder bij de gewapende macht of als militair· 
geemployeerde te dienen ontzet, of die van den. 
militairen stand of van de betrekking van 
militair geemployeerde vervallen verklaard 
word t of blijkt te zijn ; 
· f. wien tijdelijk het recht ontzegd wordt of 

blijkt te zijn om bij de gewapende macht of· 
als militair geemployeerde te dienen, of die
tijdelijk van dat recht wordt of blijkt te zijn 
ontzet, met dien verstande, dat hij naar door· 
Ons te stellen regelen opnieuw wordt in dienst. 
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gesteld, zoodra de tijd van de ontzegging of de 
ontzetting verstreken is, of ten gevolge van 
verleende gratie cen einde heeft genomen. 

Voor de toepassing van het bepaalde in· het 
vorig lid onder c en· e wordt hij, die gratie heeft 
verkregen, geacht slechts te zijn- veroordeeld 
tot de straf, welke krachtens de gratie op hem 
blijft rusten of komt te rusten. 

Aan den ontslagene volgens de bepalingen 
van de eerste drie leden of van het vierde lid 
onder a en b wordt een bewijs -van ontslag uit
gereikt, tenzij hij nog vrijwilligen krijgsdienst 
te vervullen heeft. 

Artikel 38 wordt gelezen : 
Is de Staat in oorlog, oorlogsgevaar of andere 

buitengewone omstandigheden en wordt het 
door Ons noodig geacht om dienstplichtigen 
!anger in den dienst der landweer te houden 
clan tot den tijd, waarop zij volgens de eerste 
drie leden van artikel 37 zouden moeten warden 
ontslagen, clan wordt onverwijld eene voor
dracht van wet ingediend, om het !anger in 
dienst, houden zooveel noodig te bepalei1. 

Wij behouden Ons voor, het ontslag te doen 
schorsen, totdat omtrent becloelde voordracht 
van wet beslist is of totdat de reden der schor
sing heeft opgehouden te bestaan. 

Artikel 39. ·Het eerste lid wordt gelezen : 
_Het bewijs van ontslag wordt gezonden aan 

den b_urgemeester der woonplaats van den 
dienstplichtige en aan dezen door clien burge
meester. uitgereikt of. bij aangeteekenden brief 
gezonden. 

2. De clienst bij de landweer duurt : 
a. voor de dienstplichtigen, die in 1908 of 

vroeger naar de landweer zijn overgegaan, 
zeven jaren ; 

b. voor de dienstplichtigen, die in ecn dcr 
jaren 1909, 1910, 1911 en 1912 naar de landweer 
zijn overgegaan, zes jar~n. 

Hierbij gelclt, behoudens het bepaalde in 
artikel 3 · dezer wet, het bepaalde in artikel7, 
tweeden volzin, der Landweerwet. 

Waar in dit artikel en in artikel 4' wordt 
gesproken van ,,Landweerwet", wordt daar
mede bedoeld de Landweerwet, zooals zij na 
het in werking treden van deze ,vet luidt. 

3. In mindering van den diensttijd bij de 
landweer telt : 

,i. voor de dienstplichtigen, die bij de 
militie zijn of warden ingelijfc1 voor de lich
ting 1907 of voor eene vroegere lichting, 
de tijd, dien zij wegens oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omsta:ridigheden !anger 
tot dienst _bij de militie verplicht zijn ge
weest clan tot · 1 Augustus van het jaar, 

waarin een achtiarige dienst is of zou warden 
volbracht; 

b. voor de dienstplichtigen, die bij de militie· 
zijn of warden ingelijfd voo1, een der lichtingen 
1908, 1909, 1910 en 1911; de tijd, dien zij wegens 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone. 
omstandigheder !anger tot dienst bij de militie 
verplicht zijn geweest· dazi tot 1 Augustus van 
het jaar, waarin een zevenjarige dienst is. of 
zou warden· volbracht. 

4. De dienstplichtigen, wier dienst bij de 
landweer zeven jaren duurt en in artikel 11 
der Landweerwet _van opkomst onder de wape
nen tot het houden van oefeningen niet zijn 
vrijgesteld; komen gedurende hum diensttijd 
tot dat doeleinde tweemaal onder de wapenen, 
telkens voor den tijd en op den voet -als in- het _ 
aangehaalde artikel 11 omschreven. . , .. , , . 

5. Zij; die, als behoord hebbende tot. ·de 
pantserfortartillerie, ingevolge artikel 3,, twee
den volzin, van de Landweerwet, zooals deze 
luidde v66r het in werking treden van deze wet, 
zijn ingedeeld bij de v.~stingartille~ie, blijven 
daartoe behooren, zoolang zij bij de landweer 
dienen. 

6 .. Deze wet treedt in werking op den 
tweeden <lag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad waarin zij is geplaatst. · 

Lasten en bevelen, enz_. 
Gegeven te Oberursel, den 28sten April 1913. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De 111inister van Oorlog, 

(get.) H. CoLIJN. 

· De 111 inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEi\ISKERK. 

(Uitgeg. 22 ,Vlei 1913.) 

28 April 1913. WET, tot regeling van de ver
plichtingen ten aanzien van den landstorm. 
s. 149. . 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1910/1911, n°. 264,. 
1-4; 1911/1912, -n°. 69, 1-5; 1912/1913, 
n°. 24, 1-3. . 

Hand. 2° Kamer 1912/1913, bladz. 2687-2692. 
Hand. 1° Kamer 1912/1913, bladz. 627, 628, 

633, 634, 648-651. 

.WIJ WILHELMINA, ENZ ..•• doen te wet~n ·, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is uit de personen, die niet· 
behooren tot de militie of ue landweer, rioch uit 
anderen hoof de reeds tot dienst bij de ze'e-· 'of 
de landmacht gehouden zijn, een landstorm' · 
op te richten en -ingevolge art: 181,'tweede'lid; · 
der Grondwet de verplichtingen ten aaniien 
van· den land storm te regelen, bij de wet; · 



305 28 APRIL, 1913 

Zoo is het, dat Wij,. den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden- en verstaan bij deze, 
vast te stdlen de volgende bepalingen; welke 
zullen uitmaken de 

LAN DST O R J)'l_W ET-
Art. 1. Zij, die ingevolge deze wet .kunnen 

worden geroepen tot vervulling van verplich
tingen ten aanzien van 's Lancls verdediging; 
vormen gezamenlijk den landstorm. 

2. 1. Tot den landstorm behoort, behou
dens het bepaalde in artikel 16 : -

1°. a. ieder, die van d_en dienst bij de 
militie is vrijgesteld, hetzij wegens broeder
dienst, hetzij .wel'ens aanwezigheid van in 
hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders, 
hetzij tijdelijk of voorgoed wegens kostwinner: 
schap of wegens·het verkeeren in een bijzonder 
geval; · 

. b. ieder, die heeft deelgenomen aan de loting 
voor de militie en niet is aangewezen om daarbij 
te -worden ingelijfd; , 

2°. a. ieder, die na volbrachten dienst bij 
de militie of bij de landweer uit den dienst is 
ontslagen ; · 

b. ieder, niet vallende onder a, die. gediend 
heeft bij de zeemacht, het korps marinie,·s en de 
marine-reserve hieronder begrepen; bij het leger 
hier te lande, het reserve-personeel bij de· land
macht hieronder begrepen, bij de gouverne-
mentsmarine in .Nederlandsch-Indie of bij de 
koloniale troepen en bij het verlaten van den 
dienst gevestigd is binnen het Rijk, in het. 
Duitsche Rijk of in het Koriinkrijk Belgie, of 
-zich bij of na het verlaten van den dienst daar 
vestigt; 

3°. ieder, die daarbij overeenkomstig arti- -
Ji:el 8, derde lid, is toegelaten tot eene vrijwillige 
verbintenis. 

2. Tot fie onder 2°. b bedoelde personen 
,vordt geacht niet te behooren .ieder, die niet 
is Nederlander, noch in den zin der Militiewet 
voor ingezetene · wordt gehouden, zoomede 
ieder, wiens dienst geeindigd is oni eene reden 
als vermeld in artikel 16 onder 1°.-6°.,.of die 
.als officier anders dan eervol is ontslagen: 
· 3. 1. De dienstplicht bij den landstorm 
·vangt aan: 

voor de in het vorig artikel bedoelden onder 
1 °. a, indien zij. vari den dienst bij · de militie zijn 
·vrijgesteld v66r 1 December van het jaar, 
waarin . zij voor de militie zijn ingeschreven, 
.met dien datum, of indien die vrijstelling is 
verleend op of na genoemden datum, met den 

1913. 

dag, 1volgende op. dien, -waarop de vrijstelling 
heef£ plaats gehad, onder 1 °. b, met 1 December 
van het jaar, waarin zij hebben deelgenomen 
aan de loting voor de militie, - voor zooveel 
zij zich op dien datum niet· in vrijwilligen 
krijgsdienst bevinden ; 

voor de in dat artikel onder 2°. a bedoelden 
met den dag, volgende op dien van het ontslag 
uit · den dienst ; 

voor de in dat artikel onder 2°. b bedoelden 
met den dag volgende op dien, waarop zij den 
dienst verlaten 'of : 

zoo zij na het verlaten van den dienst nog 
gehouden zijn tot dienst bij de militie of de 
landweer, met den dag, volgende op dien van 
het ontslag uit dezen dienst ; 

zoo zij ontslagen· zijn onder de· verplichting 
na · het ontslag: nog te Onzer beschikking te 
blijven, met den dag, volgende op dien, waarop 
dit ter beschikking blijven eindigt; 

-zijn zij alsdan niet reeds .binnen het Rijk, 
in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie 
gevestigd, dan vangt de dienstplicht voor hen 
aan met den dag, volgenci.e- op. dien, waarop 
zij zich bij of n·a het verlaten van den dienst 
aldaar vestigen. 

2. De dienstpl,icht bij den landstorm ein
digt, behqudens · het bepaalde in artikel 12, 
inet 31 Juli van het jaar,-· waarin de dienst
plichtige het 40ste levensjaar volbrengt. 

4. 1. De landstorm )mn uitsluitend in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone C'mstandigheden tot werkelijken 
dienst - gewapenden en ongewapenden -
worden opgeroepen. 

2. Gewapende dienst kan niet worden 
gevorderd: 

a. van de bedoelden in artikel 2,_ onder 1°., 
voor zooveel zij niet tevens behooren tot de 
bedoelden onder 2°. b van dat artikel ; 

b.· van hen, die, hoewel behoorende tot de 
bedoeiden in artikel 2 onder 2°., dee! uitmaken 
van de door Ons te o'mschrijven categorieen, 
welke niet of niet voldoende in den dienst met 
de wapenen zijn geoefend. 
- 5. 1. De burgemeester van ierere gemeente 
houdt registers ter ·inschrijving van de tot den 
landstorm behoorende dienstplichtigen, die in 
de gerileente gevestigd zijn, zich daar vestigen 
of naar door Ons te stellen regelen ten- aanzien 
van bedoelde inschrijving geacht :worden daar 
gevestigd tc zijn. 

· 2. De categorie, van welke uitsluitend onge
wapende dienst en ·de categorie, van welke zoowel 
gewapende als ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, worden afzonderlijk ingeschreven. 

20 
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3. De inschrijving geschiedt ambtshalve. 

Voorschriften dieriaangaande, zoomede omtrent 
de inrichting en het .bijhouden_,van de inschrij
vingsregisters worden·.door Ons gegeven. 

6 .. : 1._ Door· Ons _kan · machtiging worden 
verleend om, zoodra in geval. van· oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buit~ngewone om
s~andigheden de .niet. in· werkelijken dienst 
zijnde dienstplichtigen van--militie en landweer 
door Ons gelieel of ten deele buitengewoon onder 
de wapenen worden geroepen, to.t den· Jand
storm behoprende _ dier>stplichtigen tot werke
lijken die'nst te doen oproepen · wanneer, waar 
e~ naarmate het belang der landsverdedigirig 
dit vorderen mocht. 

2. Nadat door Ons de in het vorige lid be
doelde machtiging is .verleend, kunnen. tot· den 
landstorm -behoorende . dienstplichtigen dien
overeenkomstig warden opgeroepen.: 

.3. De aanwijzing, van de autoriteiten, op 
welker vordering, en· van de autoritieit, door 
welke de_ oproeping wordt gedaan, zoomede de 
regeling .van de -:wijze van oproepen, _van ver
zamelen .van de opgeroepenen en -van; hunne 
indienststelling _geschiedt door. Onzen Minister 
van Oorlog, voor zooveel noodig na overleg 
met Onzen Minister van Marine .. 

4. De kosten van het vervoer binnenslands 
van het lan,dstormpersoneel; dat zich tot het 
voldoen aan de oproe-ping moet verplaatsen, 
komen ten-laste van het Rijk, overeenkomstig 
regelen, door Onzen Minister van Oorlog, voor 
zooveel noodig. na overleg met Onzen. Minister 
van Marinl'l, te · stellen. 

7. 1. Tot den landstorm· behoorende dienst
plichtigen, die gevestigd zijn elders dan binnen 
het Rijk,in het Duitsche Rijk of in het Konink
rijk Belgie, behoeven niet voor den werkelijken 
dienst ,op. te komen.- . 

2. Tot den landstorm behoorende dienst
plichtigen, die deel uitmaken van eene categorie 
van personei:i te wicr aanzien de dierist van de~ 
Staat, van eene provincie of van eene genieente 
dan wel een antler openbaar belang · ·vordert,
dat zij de plaats, welke -zij innemen; -in geval 
van .oorlog, oorlogsgevaar.· of· andere-buiten
gewone omstandigheden--mede ten bate ·der 
landsverdediging .voortdurend · of voorshands 
blijven- bezetten, ·komen niet -of v9orloopig· niet 
voor den.-werkelijken dieust op.' De catego
rieen dezer personen w6rdei1 ·do.or 'Ons. aange
wezen. 

· ~-: Wanneer: redenen; ·als ·in het vorige lid 
vermeld,' het vorderen; kan'Onze :Minister-,van 
0orlog, ,voor zooveel · n9odig na · overleg met 
Onzen Ministe_i: van ,Marine, ·bepalen, dat .ook 

tot den landstorm behoorende dienstplichtJge_n, 
niet begrepen in de door Ons ingev9lge,.d_at lid 
aangewezen categorieen van .personen, n~e,t of 
voorloopig niet in werkelijken dienst km:nen. 

8. · 1. Hij, die tot den landstorm behoort, 
kan overeenkomstig de daaromtrent be_staande 
voorschriften worden toegelaten tot eene vrij
willige verbintenis· bij de· zeemacht, het korps 
mariniers -en de .marine-reserve hieronder· be
grepen, bij het leger · hier te· lande, het r:eserv;e
persoiJ.eel der landmacht hieronder begr_epen, 
of bij de koloniale troepen: 

·2. De dienstplichtige, die. zoodanige "erbin
tenis heeft aangegaan, houdt voor den duur_-van 
die verbintenis, op ~ot den landstor~- te be
hooren. 

: 3. Personen, . die niet - behooren tot,, de 
militie, de landweer of den landstorm, · noch 
wegens uit anc.leren hoofde op hen.ruste_nde' ver
plichting reeds tot dienst bij de zee- of de;land
macht kunnen worden geroepen, kunnen naar
door Ons te stellen regelen in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar -of andere buitenee:wone om
standigheden w:orden toegelatei:J. tot eene vrij
willige verbintenis bij den landstorm. · 

9. 1. Indien ten gevolge van het verblijf 
in werkelijken dienst van een tot den landstorm 
behoorenden, dienstplichtige voldoende· mid
delen tot levensonderhoud ontbreken. of zouden 
komen te ontbreken aan zijn gezin of al!,n dat, 
waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind 
is ·opgenomen, dan wel aan personen, die .hem 
in den eersten of den tweeden graad ·van -bloed: 
of a,anverwantschap bestaan, dan wordt aan 
.het gezin of aan bedoelde personen, .naar door 
Ons te stellen regelen, op hun verzo~k- eene 
vergoeding uit 's·Rijks kas toegekend.van niet 
meer dan twee gulden voor elken dag, dif'lh de 
dienstplichtige in _ werkelijken dienst is. 

. 2. De·gelden, benoodigd yom: de uitbetaling 
van de in het vorig lid bedoelde vergoeding, 
worden naar door Ons te stellen regelen vopr
geschoten·uit de gemeentekas .. Bij deze regelen 
kan van het voorschrift van arti)<el--114, tweede 
zinsnede, der Gemeentewet worden afgeweken. 

3. De .uitbetaling geschiedt- · n'aar 'regelen; 
door· Onzen Minister van Oorlog, voo:r; zqoveel 
noodig -·na overleg .met Onzen, Minister, van 
Marine,-: te stellen. -

10. De tot den landstorm behoorende wordt, 
zoblang hij zich in werkelijken· ~enst- bevindt, 
in' het algem·een op denzelfden ,voet behandeld 
en · staat. met gel-ijke · rechten on_der dezelfde 
verplichtingen als' het·person:eeJ:,van,_het on9er
deel-der zeemacht of.:-van de korpsen·_der land0 

macht,,,waarbij 'hij is-in,,dienst;gesteld of waar-
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· mede' hij! dient - zulks evenwel met inacht
neni1ng· .van· het bepaalde in artikel 4. 

11:· L De tot den landstorm belioorende 
draagt, zoolang hij zioh in werkelijken dienst 
bevindt, uniformkleeding of het door Ons vast 
te stellen ken- of onderscheidingsteeken. . 

2. 'Mede word.en door Ons vastgesteld de 
afzonderlijke onderscheidingsteekenen, welke 
de tot den Jandstorm behoorenden, die tot 
werkelijken dienst.opge:liomen en in bijzondere 
werkkringen· geplaatst 'zijn, als zoodanig, zullen 
dragen en· die zullen aanduiden met welken 
militairen rang hunne positie is gelijkgesteld. 

12. 1.· Is de s·taat in oorlog, oorlogsgevaar 
of andere · -buitimgewone· .. omstandigheden en 
wordt het door Ons noodig geacht om tot den 
landstorm behoorende dienstplichtigen daarvan 
!anger dee! te doen uitmaken dan tot den tijd, 
bedoeld in- artikel 3, tweede lid, clan wordt 
onverwijld eene voordracht van wet ingediend, 
om de verlenging zooveel noodig te bepalen. 

·2. Wij behmiden Oris voor, de werking van· 
het be'paalde in artikel 3, tweede lid, te schcirsen, 
totdat cimtrent bedoelde voordracht van wet 
beslist is of totdat de reden der schorsing· heeft 
(?pgehouden te bestaan. · 

13. J. · Zoolang de tot den· landstcirm be
hoorende in werkelijken dienst is bij de zee
macht is het Crimineel Wetboek voor het 
krijgsvolli te water - zoolang hij in werkelijken 
dienst·· is bij de hindmacht is het Crimineel 
Wetboek voor liet· krijgsvolk te la11de op hem 
van toepassing, zu!Ks overeenkomstig de 
regelen daarvoor bij die Wetboeken gesteld. 

2. Mede is op den tot den landstorin· be
hoorende van toepassing het Reglement van 
Krijgstucht voor het krijgsvolk te water zdo
lang hij bij de zeemacht - bet Reglement. van 
Krijgstucht voor het ·krijgsvolk te lande zoolang 
hij bij de Iandmacht in werkelrjken dienst is. 

3. De tot den Iandstorm behoorende wordt 
geacht zich in werkelijken dienst te bevinden: 

1 °. de dienstplichtige, van het oogenblik, 
dat hij zi?h ingevolge de oproeping voor dien 
dienst heeft aangemeld bij of voor dien dienst 
overgenomen is door of vanwege de autoriteit, 
op welker vordering hij is ·opgeroepen, totdat 
hij weder huiswaarts_wordt gezonden; 

2°. de vrijwillig dienende, tijdens den du:ur 
zijner verbinteiiis; .· 
· 3°: de dienstplichtige en · 'de vrijwillig 

dienende, in • het algemeen, wanneer zij in 
uniform gekleed ·of· van h'et voor· hen vastge
st'elde keri- · of · onderscheidingsteekeri voor
zien' zijn. ' · , 

4. Wanneer aim den' -tot· den· ·tandstorm 

behoorende, in dit artikel bedocld, door eene 
maritieme of militaire autoriteit straf is of 
wordt opgelegd en deze straf nag niet is ten uit
voer gelegd ten tijde, waarop de gestrafte heeft 
opgehouden in werkelijken dienst te zijn, · dan 
wordt deze, ·zoo hij zioh-niet aan de straf onder
werpt, op schriftelijke aanvraag vall' de· autori
teit, door welke de straf is opgelegd, te richten 
aan den burgemeester der verblijfplaats van den 
gestrafte, aangehouden en onder verzekerd 
geleide naar de naastbijgelegen provoost cif 
het naastbijzijnde huis van bewaring over
gebracht. 

14. 1. De tot' den ·Jandstorm behoorende 
dienstplichtige, die zich in werkelijken dienst 
bevindt, wordt, ·zoodra hij tot dezen dienst niet 
verder kan of behoeft te worden·verplicht, huis'. 
waarts gezonden: Is hij buiten staat zich 
huiswaarts te begeven, dan ka:,:i hij, zoo hij het 
wenscht, ]anger in dienst word.en gehonden. 

·2. Van den vervulden dienst wordt hem· een 
bewijs af gegeven. 

3. De vorm van- dit bewijs· wordt bepaald 
en de autoriteit, die het stuk afgeeft, wcirdt aan
gewezen door Onzen Minister-van Oorlog, voor 
zooveel noodig na overleg met Onzen Minister 
van Marine. 

15. · 1. Van den dienstplicht bij den land
storm warden· op aau Ons te richten aanvraag 
door Ons ontslagen : 

1 °. de geestelijke, de bedienaar van den 
godsdienst, de zendeling-leeraar, de broeder
diakoon van eene godsdienstige vereeniging en 
de Roomsch-Katholieke ordebroeder, die tot 
eene binnen het Rijk gevestigde kloosterin
richting behoort ; 

2°; de student in de godgeleerdheid en· de 
zendeling-kweekeling, die aan eene door ·Ons 
aan te wijzen inrichting van· onderwijs tot 
geestelijke; tot bedienaar van den godsdienst' 
of tot zendeling-leeraar · wordt opgeleid, en de 
proefbroeder, die 'tot broeder-diakoon van ee1ie 
godsdienstige vereeniging wordt opgeleid. 

2: Door · Ons wordt bepaald, · wie warden 
geacht eene der in het· vorig lid bedoelde hoe
danigheden te bezitten en op welke wijze· het 
bezit van die hoedanigheid moet warden ge
staafd. 

·16. 1. -Van den dienstplicht bij den land-
storm wcirdt, ·naar door Ons te stellen rcgele~; 
terstond ontslagen : · . . 

1 °. hij, die blijkt ingevolge een verdrag met 
een vreemden Staat tot dienst bij den land
storm niet gehouden te zijn ; : 

2°. hij, die overeenkomstig daarvoor door 
Ons te · stellen regelen · blijkt' <ingeschikt 'te zijn 

:eO. 
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voor den dienst wegens ziekten- of gebreken, 
door Ons aan te wijzen ; 

3°. hij, "die onherroepelijk veroordeeld wordt 
of blijkt te zijn tot . de doodstraf, tot eene 
onteerende straf of hetzij bij een vonnis, lietzij 
bij verschillende vonnissen gezamenlijk, tot 
eene zwaardere gevangenisstraf ~f militaire 

· gevangenisstraf dan· ·van zes·-maanderi ; · 
4°. hij, d~e met een briefje van ontslag ot 

een bijzonder gemerkt paspoort moet worden 
weggezonden ; _ 

5°. hij,. die onherroepelijk van het .. recht 
om ooit weder bij de· gewapende macht pf als 
militair geemployeerde te dieneri· ontzet, of 
die van den militairen stand of van:de betrek
king van militair geemployeerde v~rvallen ver-

. klaard wo~dt of blijkt te zijn : . 
6°: hij, "wien.: tijdelijk het -recht· ontzegd 

wordt _of blijkt te 7!ijn om bij de gewapende 
macht of als :mi.iitair geemployeerde te dienen,. 
of die_ tijdelijk van dat recht wo~dt of blijkt te 
zijn ontzet. 

2. Voor de toepassing van,het_ .bepaalde in 
het vorig lid onder 3°. en 5°. wordt:hij, die gratie 
heeft verkregen;_ geacht slechts te. zijn veroor
cl,eeld ,tot de sti:af, welke krachtens de gratie op 
hem blijft rusten of komt te rusten. · 

·3. . Het bepaalde in het eerste lid onder 6°. 
wordt niet toegepast, nadat de ontzegging of de 
ontzetting, hetzij ten gevolge van verleende 
gratie, hetzij wegens het eiri,digen van den ter
mijn der , ontzegging of ontzetting, . een einde. 
heeft gep9men. 

17. ·Hij, die· van den dienstplicht bij den: 
landstorm w~rdt ontslagen of · uit a,nderen 
hoofde ophoudt tot den landstorm te behoorell, 

, wordt van de in artike~ 5 bedoelde registers 
afgevoerd. . 

18. · Alie in verband met de_- bepalinge_n van 
deze wet en van de te harer uitvoering gegeven 
voorschriften _in te dienen verzoekschrif_ten·, 
over te leggen qf gevorderde stukken-en. uit te
reiken beschikkingen zijn vrij v~n het recht van 
zegel, van legesheffing, van de formaliteit van 
registrl!-tie, ·van kosten van legalisatie, van de 
rechten, bedoeld in art. 2 der wet van 23 April 
1879 (Staatsblad n°., 72),. en van _griffiekosten. · 

19. · De tot den land.storm behoorende aienst-. 
plichtige,_ die niet· voldo.et aan eene oproeping 
voor den ,verkelijken dienst, wordt als deserteur. 
behandeld, zoodia hij ingevolge den_ last van· 
On~en Minister van, Oorlog- als deserteur, ·is 
afgevoerd. 

Over~dngsbepaling. 

T_ot. den. l.andstorm beb9oren geen andrire~. 

personen dan die na het in werking. treden :van 
deze wet ii'i een der,toestanden,,_Olll;_~h,e,v:ii'i:'in 
artikel 2, komen te ·verkeeren. 

Slotbepaling. 

Deze. wet treedt in werking op de'u t;eeden 
dag na dien der dagteekening v~n het· St~ats-
blad,- waarin -zij is geplaatst. · · 

, Lasten en bevelen, enz. . 

Gegeven te Oberursel, den 28sten April 1913. 

_(get.) WILHELM I NA. 

De Minister van Oorlog, 
(get) H. C0LIJN: · 

De Minister van Marin~ a. i., 
(get.) H. Co~IJN: · 

· De ~Minister van -Binnen.lands~!J,~ Zaken,. 
;- (get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 22 Mei 1913.) 

28 April 1913. WET, tot verhooging en aan- _ 
vulling van het vierde hoofdstuk der_St~ats
begrooting voor het dienstjaar 1912. 
s. 150. 

Bij deze wet worden eeriige artikelen ver
hoogd en een nieuw artikel ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan worde~ ·de.totalen van de 
VIIIste en van de IXde afdeeling van dit hoo,fd
stuk . verhoogd respectievelijk 1I1et / 250,000 
en· / 9,294.34' en wordt he~ eindcijfer van. dit 
hoofdstuk verhoogd met f 259,294.34. 

28 Ap1·il 1913. WETTEN, houdende naturali
sati.e v_an; 

Laurenz Joseph Everhartz, geboren te Or!lbach 
(Pruisen) den 5 J~rn,iari 1873, arbeider; wo
nende te Duisburg-Beeck (:Pruisen). S. 151. 

Heinrich CarlStriedelmeijer,geboren te1bben
.. buren (Pruisen) den 8Juli 1877, mijnwerker, 

won.ende te Ibberfburen (Pruisen) • . S. 152. 
Hubert.Nikolas Kri.itzen, geboren. te Vaelser-. 
. q_uartier (Pruisen). den 21 Novemb.er 1862, 

landbouwer, wonende · te Vaelserq_uartier· 
(Pruisen). S. 153.· · 

Johann Arnold, Peters, geboren te F:orst 
· (Pruisen) .den 14 Juni 1874,,~mid,.wonende 

te Duisbµr,q-RuhrortjPruisen):, R. 154. 
Yoh Thoan Tjo,. gebore_n te Soer_abaia (Ned. 

U. Tndie) den 18 Augustu·s. 1890, k~k, 
wonende te 's Gravenhage, pmvincie Zitid-
holland. S. 155. · 

. Heinrich An ton Lud wich 'M filler; g~ boren: te 
Borken (Pr_uiMn) .den• -25 Octoper 1865, 
winkelbestuurder, wonende ,te Rotterdaih 
provincie Zuidho/land .. , S. 156. 
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··,earl ''A.t1gust Kraeft, .geboren· te· Pre1·ow 

''(P1:uisen). den· 10 November 1845: drink
wate_rleverancier, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; S. 157. 

Franz· Arnold Herings, geboren. te Eickel 
'(Pruisen) ·den 21 JulL 1872, mijnwerker, 
':wonende te Duisburg-Meiderich (Pruisen). 
S. 158. 

Heinrich Weernink, geboren te. Frensdorf 
· (P.-uiaen) den 7· September 1872; scheeps

. hofmeester,, wonende te Hamburg .(Duitsch-. 
land), S. 159 .. 

Lauren_z .Fin!lers·, geboren te Ake1i .(Pruisen) 
'-den 19 Februari 1'874, fabrieksarbeider, 
·wonende te .Aken (Pruis_en). · s. 160. 

Heforich · Gillessen, geboreri te Laurensber_q 
. (Fruisen) den · 23 Maart 1871, fabrieks

arbeider,'.wonende te Aken (Pi:uisen), S 161. 
Heinrich Reintjes, geboren te : . Warbe~jen 

(Pruisen) den 18 Maart 1848, fabrikant, 
wonende te Emmerik (Pruisen). S.·,162. 

Frie4rich Wilhelm Johann Mentrop_, geboren · 
. te. Kleef (Pruisen) de:q 8 April _1864,_indus
trieel,. wonende . te Maastricht, provincie 
Limburg. S., 163, 

George Shutte Raaff, geboren te Edenburg 
(Ornnje-Rivier-Kolonie) den 26 .Juni 1888, 
landbouwkundige, wonende te Heerlen, pro
vincie Limbu1·g . . S. 164. 

Ge.rhard Giesen, geboren te Emmerik (Prui
sen) den 4 Januari 1875, dagl ooner, wo
nende te Bienen (Pruisen ), S, .165 .. 

28 April 1913: WET, tot wijziging van de wet, 
_va1125 Dece;inber 1878 (Staatsblad nq. 222), 

·. ·houdende ,regeling der voorwaarden tot 
,· · verkrijging der bevoegdheid van, arts,. 
. , fa,ndmeester, • apotheker, . vroedvrilmv en: 

apothekersbediende, gewijzigd · bij': de 
wetten. van 28 Juni 1881 · (Staatsblad 
n°. 103), 26 October 1889 (Staatsblad 
n°. ·137), 12 December- 1892 (Staatsblad 
n°. 261), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
27 April 1904 (Staatsblad no. 81) en 16 Juli 
'1907 "(Staatsblad n°. 212). S. 166. · ' 

Bijl. Hand.· 2e Kamer 19IO/i9il, · n°, 218, 
1,--5; 1911/1912, n°. 45, 1-4; 1912/1913, nQ. 13, 
1 _:__4: . 

Hand. }dem 1912/i913, biadi. 260~2616, 
2685. ' .. , 

Hand. 1e Kamb: 1912/1913, bladz.' · 627; 
6511 65.3-.. 

\·{vu wiLHELMINA, ENZ •••. do(ln pe weten : 
. >1,·, . • 

·· Alzoo Wij in overweging genomei:i' hebberi, 
dat h et wenschelijk is;- 'te wijzigeii. de voor-

waarden tot verlirijging van de ·bev·oegdheid 
van tandmeest_er ; . 

Zoo is het, ·dat Wij; den Raad van State, enz. 
Art. I. in het · opschrift en in de · conside: 

rans van de -wet van·25'December 1878 (Staats· 
blad n°. 222); houdende regaling der voorwaar
den tot verkrijging der. bevoegdheid van arts·, 
tandmeester.' apotheker, vroedvrouw en apothe
kersbediende, gewijzigd · bij de wetten· van 
28 Juni 1881 (Staaftsbl'ad n°. 103), 26 October 
1889 (Staatsblad n•. ·· 137), 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 261), 21 Juni 190J(Staatsblad 
p.0 • 157), 27 Ap'ril 1904 (Staatsblad n°. 81), en 
16 Juli 1907 (Staat;bllid n•. 212) wordt' voor: 
,,tandmeester" gelezen: ,,tan darts": 

Art. II. DG artikelen 8 en 9 van · die wet 
worden vervangen door twee nieuwe ·artikelen, 
luidende als volgt : 

Art. 8. De titel van tandarts verleent de be
voegdheid. tot het uitoefenen der tandheelkunst: 

De titel wordt verkregen· door het met goed 
gevolg af!eggen-· van het practisch tandheel
kundig examen. Dat ex·arnim· oirivat: · 

a. het ·verrichten vari tandheelkundige be
handeling op het 'phantooin-';· 

· b. de diagnostiek, de patliologie' en de thera• 
·pie van de· tand: en· mondziekten ; · 

c. de recepteerkunde, voor zoover noodig tot 
hef voorschrijven van plaatselijk werkende- ge
neesmiddelen voor ziekten· van de tanden;van de 
tandkassen en van het tandvleesch, voor zoover 
die afh'ankelljkzijn van de'ziekten vari de tariden; 

d. liet vervaardigen en plaatsen van· kunst' 
tanden en -gebitten. 
· 'Art: 9. Bevoegd tot het afleggen van het 
practisch tandheelkundig ex·amen zijn alleen 
zij, die met goed. gevolg het the~retisch tarid
heelkundig examen hebb·en· afgelegd . 

Dat examen:'bestaat uit:twee deelen. 
Het eerste dee! omvat : . 
a." de ·.beginselen van de anatomie ; · 
b. de algemeene pathologie; · 
c, de begiriselen· van de histologie; 
d. de ·beginselen van de .physiologie; 
e. de geneesmiddelleei- ; 
Het tweede- de·e1 ·-om.vat : ' · 
ii;· de bijzondere an-atomie van het aange

zicht, de- tanden en de mondholte; ' 
· b. de beginselen van ·de chirurgie 'i 
. c. de. path~logie en' pathologische ~mit~mie 

van de tanden en· de mondholte; 
d. de bacteriologie ~ari: de mon'dholte ; 
e. de metallurgie ; 
f. het verrichten van . tandhe-elkundige be-

handelingeh ·op' het phantoom. . 
-Bevciegd· tot het: ·aileggen::van · het theotetisch 
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tandheelkundig e_xamen zijn zij, die in het 
bezit zijn: 

I. hetzij van het in de artikelen 11, 12 en 
157 :van de Hooger-onderwijswet bedoe!d ge
tuigschrift vaI\ bekwaamheid tot de studie aan 
eene universiteit in de faculteit der genees
kunde- of der wis• en natuurkunde ; 

U. hetzij va,u- het getuigscbrif_t van- goed 
volbracht eindexamen voor_ de hoogere burger
school met 5-jarigen cursus, bedoeld in arti
kel 55 van de wet op bet middelbaar onderwijs; 

III. betzij van bet in art. 123 van de · Hoo
ger-onderwijswet bedoeld13 getuigs<,1brift ¥an_ 
bekwaamheid tot de sttidie aan de Technische 
Hoogeschool. . . . 

Zij, die met goed gevolg bet candidaats
examen in de geneeskunde of hot tweede 
natuurkundig examen hebben afgelegd, zijn 
vrijgesteld van het eers_te dee! van het-theore
tisch tandheelkundig examen alsmede van bet 
examen .in de cbirurgie. 
. Zij, die in een. antler Rijk of in eene der 
Nederlandsche kolonien of overzeesche_ bezit
tingen, na 3:fgelegd examen, bet recbt tot uit
oefening der -tlmdbeelkunst aldaar hebben ver
kregen, kunnen gebeel of gedeeltelijk vrijstel
ling. genieten · v_an het . theoretisch tandheel-. 
kundig examen. 

Bij algemeenen maatregel van be_s_tuur wordt, 
na ingewonnen advies van de Senaten van 
de Rijks-Universiteiten, aangewezen, . welke 
getuigschriften of diploma's aan· de bezitters 
vrijstelling verleenen en hoe ver .die vrijstel
ling strekt. 

Art. III. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
,,Het.examen: in artikel 9 omschreven,."'.ordt 

afgenomen door eene Commissie, _wier v_oor-_ 
zitter, leden, leden-plaatsvervangers en secre
taris door Ons wor_den benoemd._ 

De voorzitter, leden, leden plaatsvervangers 
en secretari_s genieten reis- en_ verblijfkosten 
en presentiegeld, door Ons te bepalen. 

Het examen wordt in het.openbaar gebouden. 
Yoor het ·afleggen van bet examen wordt in 

banden van den voorzitter der Commissie eene 
som van vijf-en-twintig gulden b_etaald. · 

Het v.oorlaatste lid van artikel 7 is ten deze 
toepasselijk. Aan ieder, die aan bet examen 
voldaan beeft,. wordt door de Commissie een 
_getuigscbrift uitgereikt." . 

IIi de artikelen 19 en 21 wordt voor ,;tand-
meester" gele~~·~: ,,tandarts". · 

Over_qan_qsbe.JJalin_qen. 

Art. IY. ·zij; dle bij de invoering dezer-wet 
in het be:,,:it zijn van bet diploma van met goed 

gevolg afgelegd theoretiscb tandheelk_undig_ 
exam·en, · - volgens de wet van 25, D_ecember-
1878 (Staatsblad n°. 222). boudende ·-regeling 
der voorwaatden tot verkrijging der bevoegd, 
heid van arts, tandmeester, apotbckor,- vrc:ied' 
vrouw · eri apothekersbediende, zooals die- is 
gewijzigd bij de wette.n van 28 Juni- 1881 
(Staafsblad n°. 103), 26 October 1889 (Staatsblad 
n°. 137), 12 December 1892 (Staatsblad n°, 261), 
21 Juni 1901°lStaatsb/ad no. 157), 27 April 1904 
(Staatsblad n°. 1:H) en 16 Juli 1907 (Staatsblad. 
n°. 212), -· worden toegelaten tot bet afleggen 
van bet practiscb tandheelkundig examen 
Gedurende twee. jaar na het in werking treden 
van deze wet zijn tot bet afleggen van bet. 
tbeoretisch tandheelkundig examen mede ge
rechtigd zij die bevoegd zijn tot bet afleggen 
van de examens, bedoeld in art. 131 van de 
Hooger-onderwijswet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Oberursel, den 28sten April 1913. 

(get.) WILHE.L'MINA .. 
-De jfJ inister. van Binnenlandsche Zalcen, 

(get.) liEEMSKEllK. 

(Uitgeg. 21 JJJei 19i3.) 

28 April 1913 .. WET, tot wijziging van de wet 
vau 24 Juni 1876 (Staatsblad n°. 117), 
boudende ·regeling van de·voorwaarden tot 
verkrijging der afzonderlijke bevoegdbeid 
tot uitoefening der· tandheelkunst eri va,n 
de beoefening., dier kumt, gewijzigd bij de 
wet-ten van 25 December 1878 (Staatsblaa· 
n°. 222), 15 April 1886, (Staatsblad n°. 64) 
en 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157). S., 167: 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1910/1911, n°. 218, 
1-5; 1911/1912, n°, 45, 1-4; 1912/1913, 
no. 13, 1-4. 

Hand. idem 1912/1913, bladz. 2604-2616, 
2685. 

Hand. 1° Ifomer 1912/1913, bladz. 627, 651, 
653. 

"\,V,rJ vVILHELMIN A, ENZ .... doen te. 1veten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebbe_n, 
dat h_et wenschelijk is; te wijzigen de regeiing 
van de beoefening der tandbeelkunst; 

Zoo_.is bet, dat Wij, den·Raad nn State, enz. 
Art. 1. Yan de wet van 24 Juni 1876 (Staats· 

blad n°. 117), boudende regaling van de voor
wa~rden· tot verki-ijging der afzonder!ijke be, 
voegdheid tot uitoefening der tandheelkunst 
en van de beoefening dier kunst, gewijzigd bij 
de -wetten van 25 +)ecem bei- 1878 (Btaatsblad 
no . . 222), 15 April 1886 (Staatsblad n° .. 64) en 
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2li if:unF·Hl0i. (Staatsblad n°. 157,), wordt att: 7;· 
eers'te 'lid',, gelezen:· a'ls ·volgt : · · ·· '- ' · ... 

~l,De:,'\tandarts is· bevoegd :: a. tot de' ,plaatses 
lijke·•-:behandeling 1 °.,,van,· ziekten vatr · de-'tan·-· 
den;', 2°. ,van· de tandkassen eri ·van· het -tand·
vleesch/-'v<ior- imover die''afhankelijk zijh van 
de-,ziekten van de·-tanden ; .. so. van -de 'anoma': 
lieeric:van, stand<der ~tandeil-; b; tot .'de', toepas: 
sing::van ·cie,;tandprothese/!' . 
''2.'In· art. 8 vim voormeldii wet•wordt voor 

,;ta'nd'tneestei-~'! -gelezen i ,,taridartsen"· en voor 
~,tandmeeste'r'J,:· ;;ta,iidarts'';1 ' · · · 

·Lastei:i en"• lievelen," enz: 
Gegeven ,te Oberursel, de~ 28sten ·April 1913. 

• ~--(get:) ·· -,W IL iI EfL_M IN Ai· 
· ~De Minister' ifah Binninlandsihe -Zi:tken; 

,',,.,,,(get.).', .. _ HEE~SKE~K, - _ 
. , ,. (Uitgeg. 21. Mei 1913.). 

28.Apri( 1913. W;ET,.t~t v:erhoogi~~; er wijzi-. 
· ' ~g y~r{~he~ vi]fµ,e 1!02f_~~tuk. d!Jr ·st_~a~s-_ 

begrooting . ,voor . l,et.. dienstja :r l!U3. s. 168. i . _::,. · •• ' . ' - - .. : ,:.,,,:::; 

_Bij_ q~~e ;_,~t. wordt_ ~ei;t 11ieuw artikeL 4lge.c; 
v~~g4, 11L: .· ·• _·, ' . · ,:,. ,,. 
. -4rt. :63bis . . Ko~tim _var, _op;-;ichting ,yan .. e!'ln, 

nii;mw. ._ Rijkskr~n~ini;tigynge_s~ic_ht ,/ 100,QQO.,, . , 
Ten gevolge van: voorschz:~v:ei;t :jnyoegillg

word,t ve_rlioogd )let totaal,<fer ,IIIde- afc;l_eelii;tg 
van . :Ii.et :Y d_e . _}ioofdstuk ·: d_er ,.Staatspegrq'lting
v;oqr h!'.lt _9..ie11stjaar 1913; .111e~ f _100,0QO ,ep. hel; 
eiµdcijfer -':IJ!l}_: genp,eiµq :Jioofqst~k Illet ,ge_lijk, 
b!'lqt~g. :, __ ,_ - . ,:,,·_.,;•, .. ';_· 

28·'Aprit.19!3. ,WE'i'/tot· g<iedkeuring van den 
. ,':tondei-handsclien ::verkoop· 'aan ·: de geineerite 

,. '·•,'.Geei-truidenberg' van' 'gronderi iiii: -~ei-dere 
::oppervlakt~ri,' tiitrri~kende ·het :fio6rdelijke1 

'en net oostelijke gedeelte der· voormalig~· 
vesting Gee~truidenberg. S; 169: - · "; · 

•De •:Minister, van -Landbouw, Nijverbeid•-ern·. 
'Handel;-

.,Gelet,.op ·art, 7 ·der ,V:isscherijwet (wet• v·all'· 
6 October 1908;- Staatsblad ··D.0..:311)," gewijzig'd. · 
bij 'de wet :vari 8· Februafr•·I912'(Staatsblad·n~.: 
66):,en· op,art.:8 vah liet Koninklijk:besluit·van. 
12 ·Jani l!J:[l: (8taatsblad.n°, :144),- betreffende" 
de-·registers ,voor_: de zee-- en •kustvisschers,.· 
vaartuigeri en--het: voereri van letterteekens en 
nunimers: door: de·. kustvisschersvaartuigen; ge,: 
wijzigd hij Ko'ninklijk be's!uit ,van 5 Februari 
1912 (S.tiiatsblad n°. 5~): · 

Heeft;•goedgevonden:: · 
_ .. te: bepalen, dat door.·-de zee- ei:tkustvisschers- · 

vaartuigen; tehuis behoorende te ·Krimj)en_ aari: 
de:,Lek, mo'et,worden·gevoerd het.lettilrteeken, 
K.:A.L: . 
. 's Gravehh'age;· 28·-April :·1913: 

,De· Minister voor,ioemd; 
,A;• S: TA[;MA: · 

• f;'-: -, 

28 :fipi'il::\~_13. , , )'11sSffjll van de11 J\ljn;ish3r:v:a!),, 
... , J:,andbou~, ,N_ijyerll,iiid en. Ilanc].el-,aJm d,e 

Gpmmis~arissen_ .d,er: Koningi1_1, in -.de_. ·:pro,, 
;vincien, h_oudende toeze11di!l,g.een_er Ieidr~ad · 

· .. , i\'OOr voorschot-de_c}aratie_n_ bij veeziekteii, ... 
,,Op. yerschillenqe_ geQI_eentesecre_~~rj~n ;voz:<!t. 

. aan .. • he_t; . op_maken '· van ·voorschotdeciaratien, 
w:egens gedane .voqr~!Jhptte}! uit de ge_m~E)nte:
kas-krachte]!s de .wet v~n ,20,Juli 1870-(Btaafs, 
b/ad n•. ,J31~ niet altijd,Ae _ noodige.:zo_rg/ be
ste~d., ,-Bi} de een\) de~l~ratje_ ontbreekt b.v: 
eene,:verklaring .. :van verbranding, bijde arid.er~: 
een: v_e_r.l!:lari!lg van,;optsmetti_11g, ,em,.; me~r
malen- .,~or(len_, ujtg!(ven,_; ge~aan;-.;~i.e volgens. 

. de ·bestaa11cle. voorschriften niet mogen: ,geschie:-· 
den : in een ~oord de declaratie'n worden 
dikwerf ,opgemaakt .. zonder inacljtneming van 

. de< terzake ' bestaande v:oorschriften .• ' Het -in 
or.de .~a.ken, yan ~I. de -,v:oor~OIJ!ende gr~ote en 
k;leine :orniaµwkeurig)l!)de_n• .vero_or~aakt· .uitter-

•.1: ,. , , aiird, · zoowel biJcde· Prp:vinciale Griffie '-als bij 
28 April, 1913. 'WE'!',·· to_~ . verhooging' van. het dit D.epartement v.~el. g~schrijf F en' belemmert, 

· . . negende. hoqfds~~k-. :d!'lr ,.Staa~~begroo_ting daardoor. een· vlugge en ger:egel<le , gang van 
,. · vo_oi;,!i!'lt di!)nstj!l,ar 1912 .. ,, S. ,170.- ':,0 .-., werken, afgescheiden nog van de gevallen 

,--~iL(leze; wet wo_):dt een-artikel yerhoogd .. '' welker oplossi'iig ~omtijd's 'b~z\'iraren met zich 
. Teitge:vqlge,_lµe,v:aii,;w~rdt-,.Jie~. bedrag,,v:an med.e._brengen. ,, , -,,: . , . :.·: , . · · 

de Ylde.1;tfdteli11g l)D;het0 e.inJcijfer1yan .gemeli;l . , ,T~n_ e_jnde. te 'tra~hten het, voortdurend heerr 
lioord,stuk~ ver)lo_ogcl l!).et fJ,35,?.,000.-'-'._ •::;:, en :_weEjriczendeh v:~n de decl~ratien)e•v~rniin' 
• .. )i,,_.,,. . 1:·> deren,-. hebjk·gerp.eend ·een:·Ieidraad t\l:m9eten: 
28: A_pr.iU913.,_BEsCHIKKIN<i-van den-Minister doen-:samenstellen -be:vatten(le, de voornaamste 
, • .. :''van,Landbouw\,,Nij:verheid. en Handel.tot. pun ten, . die,-in aeht-.,zijn .te, -nemen bij,- het 

·.•: :.,vaststellfng van een letterte~Jr1m;·,dat.dock · opmaken en_,<lJet verifieeren van decla;atien 
_,,,\,zee-·._en-,kustvisschersvaartuigen moet wor- wegens· gediµ~-'.r.oorscho_tten:_inzake ve\lziekte 

. -:den gevoerd-.-, en. :aanwijzing v:an e'enige_ uitgaven :welke.".al 

r 
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dan Iiiet op die declaratien mogen worden in 
rekening gebracht, welke leidraad bij het . 
opmaken van elke. de'claratie of aanvrage om 

eenstemmen met het bedrag • in. letters :rif de 
verklaring van deugdelijkheid. \.•~ ,-,,, . 
. · 4°. De declaratie moet i_n _dupl/J ,'\vorclen 
ingezonden aan .. hef_ Departe~en f vaii= Lai;d-decharge zal. zijn· te· raadplegen. · 

·Van <lezen leidraad gelieve U H.-E.G. eep 
aantal exemplaren hierbij aan te treffen met 
beleefd verzoek'hiervan aan elken Burgemeester 
in · Uw gewest een of m'eerdere exerriplaren 
naar gelang van de behoefte te doen toelrnmen, 
terwijl tevens eenige exemplaren zijn. -bijge
voegd. ten .gebrnike op de Provinciale Griffie: 

Het is voorts mijne bedoeling bij eventuee]e· 
dezerzijds te maken opmerkingen,- waar !_t kan, 
zooveel mogelijk .te verwijzen riaar de betref
fende · -bepalingen in- de leidraad,, in verband 
waarmede ik het op prijs zou stellen· dat ook 
Uwerzijds op dezelfde wijze de opmerkingen 
ter kennis worden gebracht van.de.Burgemees
ters·teneinde zoodoende-de betrokken personen, 
die met bet opmaken der declaratien zijn be
last, te noodzaken vo9_rtdurend de Leidraad 
te raadplegen. Ik zal het verder op prijs 
ste)len, dat in het begeleidend schrijven 'aari
de Burgemees.ters· ook met·· enkele woorden 
wo'rdt· vermeld ,vat ·de reden van ·het sa'men
s1ellen van·· deze Leidraad is· ge\veest · en zij 
dringend ·verzocht ·"-,orden voortaan· :ilvorens 
eene declaratie af te· geven, zich te overtuigen 
of · aan alle pun ten· van · de J.,eidraad, · · voor· 
zoover zij bij de betreffende declaratie in aari
merking' komen, fs voldaan.· Wordt dit laatste: 
in het · vervolg' altijd met zorg gedaan, dail 
kan het · niet uitb_lij"veil ,of-de opmerkingen 
zullen tot een minimum worden _te~uggeoracht. 

ZClo no'odig zijn meerdere ·exemplaren van 
de Leidraad· steeds •bij dit Departement ver-
frrijgbaar. (W. v. d; B. A.) 

LEIDRA'.AD,. b~vattende · de voornaamste· 
punten in' acht te nemen bij het' opmaken 
en· ilerifiee1·en vaii declaratien, irie_qens ge
dane -voor schofterf intake veeziekte en aan
wijzing' van ee1iige ·uitgave1i, welke al dnn 
niet op die declarafieli mogen woraen ·in 
rekening gebracht. 

.A. ·_Declarati_e. 

1°. De declaratie moet zijn ingericht volg'ens 
het bij schrijven van den 'Minister va'n Land
bouw, Nijverheid ·01i· Handel van- 30 Decem, 
ber 1911 :no.:. '5833, afdeelitig Comptdbniteit, 
vastgesteld ~odel· · en : · worden . on·derteekend 
door·den·-Burgemeester of door den· loco-Burge, 
rheester.-

20. ·De- declaratie• moet juist zijn opgeteld. -,: 
3°.· Het totaal bedrag :-in cijfers,n'Joet,ovet-

bou w, Nijverheid en.Hanclel. '·' -,.,., 
5°. De verklaring van den. Co~missaris der 

Koningin: moet zijn onderteekend· en het--be
drag in letters in de verklaring moet overeen
stemmen met het totaal ·bedrag der declaratie. 

-. 6°._ .Wanneer de voorschotten zijn: gedaan 
uit ,,.eigen· middele(,", moet dit blijkerr uit het 
hoofd der declaratie, en· moeten de woorden : 
,.uit de gemeentekas" word(ln.vervangen door: 
,.uit ·eigen middelen".· 

7°. Voor elk dienstjaar moet een afionder
lijke declaratie worden opgemaakk 

B. S t a a t h o u d e n d e o m s c h r ij ; i n g 
· der uitgaven. 

1°. Bij elke declaratie moet gevoegd wo'rden 
eeir ,.staat houdende" omschrijving. cl.er 'uit
ga ven". . Deze . staat moet in siinplo. worden 
gevoegd bij :de decilaratie, bestemd voor het 
Departement van Landbouw, Nijv·erheid en 
Handel en worden irigericht' overeezikom·stig 
het bij schrijven van den Minister vari Land
bouw, · Nijverheid 'en Handel van 30 Decem
ber ")1911 n°. ·5833, -afdeeling Comptabiliteit, 
v:astgesteld ino'del: · , 
;- 2°'. In ·het ·hoofd" van d_en' staat moeteil worden -

vemield'·'de ·soorCder zi~kte (voor elke soort 
een afzonderlijke staat) 'en den naam van den
eigeriaar of van de eigenaren;·wanneer vetschii:· 
lende ziektegevallen van' de zelfde soo'rt in 
eene declaratie worden opgenomen. 
.. 3,0 • Jn de. verschillende. rubrieken mogen 

. alleen. die uitgaven ondergebracht worden die 

. er wel'.kelijk in thriis• behooren; derhalve geen 

. be,wakingskosten b.v. il\ d11 rubriek_,.ontsmet-
ting'.'. Kosten van . be waking moeten onder
gebracht · w:o;den in. de i-ubri~~ ,.Diversen". 

4°. Alie posten moeten juist zijn berekencl. 
5°. Alie rubrieken· moeten juist zijn opgeteld. 
6°. Voor alle leveringen :en werkzaumheden·,. 

zoo zij- uitga ven van drie ·gulden en ·daarboven 
betreffen, moet op den staat vooi' voldaa1i ioorden 
geteekend- 'Afzrniderlijke qui_tailtien · mogen.11iet 
worden overgelegcl; · uitgezonderd::hiet.van,"is 
formuliet ·H- (quftantie wegen:s schadevergoe0 

'ding bij onteigening, ·bedoeld sub 5 ·van §' 3, 
der Voorschriften behoorende· bij de ·beschik
king · van den: Minister . van: Binrienlandsche· 
Zaken van deri 12den · October ·1896 'n?. \7289 
afd~ ·A~- Z .. _C.),:: · --~•i;· · 

7°. Alie vo,ldaanteekeningen.-voor bedragen 
boven f 10 moeten over eeir,-plakzegel van 
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5 q(lnt ~ijn gesteld (behalve de quitantie ge-· 
geven op_ den staat voor. vergoeding van de 
_hu_icL en_ formulier. H). 
•. ,Tusschen· .het ._plakzegel gebruikt voor qui
tantie en het stuk waarop het geplakt is, mag 
zi_ch.: .geen .papier .bevinden .. Is. er papier 
.tussch_en aanwezig, dan wordt.het stuk.inge
volge .. a_rt .. 10 _ der .. wet· van 11 Juli 1882 (8/aats
_b{arf, n° .. 93) hes(ihouwd alsof het zegel daarop 
niet .. ,geplakt,:ware ... 

8°, Door-perso!\en,gie ni~t kunnen sch,rijven, 
moet. voor :voldaaiiteekening' ,een x worden 
gesteld_ in , 't bijzijn van twee. getuigen, die 
verklaren dat de belanghebbende niet · kan 
schrijven. _Heeft-. deze .voldaante,ekening- be
trekking op, een bedrag · boven f 10, dan moet 
een der getuigen over een-plakzegel van 5 cent 
kwiteeren. 

9°. Tusschen den naam en de handteekening _ 
moet overeenstemming ·bestaan; 

10°. W anneer eenzelfde persoon op eenzelf
den dag .verschillende leveringen heeft gedaan, 
die op eeu staat worden -verrekend en tezamen 
een • bedrag uitrriaken- boven f l 0, moet de vol
daanteekening: voor het .. geheele bedrag ·over 
e_en- plakzegel .van 5 cent:geschiederi, wordende. 
de verschillende leveringen, als eene levering 
beschouwd. 

11°. De .terugbetaalde bedragen aawparticu
lieren voor leveringen.- en arbeidsloonen, voor 
zooveel zij. 'uitgaven van f '3 of meer bedragen 
behooreu ·door quitantien . op . den. staat te 
word.en gestaafd van hen. die. de leveringen. of 
de diensten gepraesteerd. hepben.• -

12°. Wann~er. werkzaamheden. ,worden uit
g~voerd door een werkbaas moet op den· staat 
van .. uitgaveu worden vermeld hoeveel uren 
per. dag en ,per persoon is gewerkt. 

A, Bes'~heiden beh~or~n_de bij ~e 
d'eclaratie.' 

1°. Advies. Elke declaratie ·moet·belegd zijn 
met een ad vies van den ,districts-veearts of 
van den plaatsvervangend-district_s-veearts .. 

, Wauneer ~en advies. betrekking heeft op 
verschillende :ziektegevallen en wordt meer 
'dan, eene .de'claratie ov.ergelegd, ,of- worden de . 
uitgaven ~errekend gedeeltelijk bij ,eene 11an• 
vrage om. decharge en gedeelteli)k bij Mn. 
v,oorschotdeclaratie, 'dan wordt in de· declaratie, 
waarbij.,het advies niet is·overgelegd, verwezen: 
naar .de:declar'atie.of·de aanv,rage om decharg~, 
waa1bij _ zich het ad vies -,v'~l. bevindt, al dan 
niet onder · over legging van een ~fschrift . van. 
het · reeds vroeger ingezonden ad vies. 

·2°; .Verklar.ing, van ·ver~randin!f. of begi'aving. 

Wanneer in he_t advies verbranding en be
graving is voorgeschreven en voor deze werk-. 
zaamheden worden kosten in rekening ge
bracht, dan moeten de betreffend~ verklaringen 
worden overgelegd. 

3°. . Verklaring i•an gebruik gemeentegrond. 
Bij gevallen, waarbij de verbranding of begra
ving niet is kunnen geschieden op gemeente

· grond en daurvoor grand van particulieren in 
gebruik is genomen, waarvoor kosten worden 
in reke11i.ng _gebr;tcht,.moet worden. ovEirgelegd. 
eene verklaring van den Burgemeester, dater 
geen gemeentegrond beschikbaar was., 

4°. Verklaring van ontsmetfinq. _Bij ontsmet-
' ting .moet. worden .. overgelegd eene verklaring 
van ontsmetting, :afgegeven door een districts
veearts, diens plaatsvervanger of een Rijks, 
veearts: 

Eene verklaring van ontsmetting, afgegeven 
door een ander persoon dan eeri :veearts is 
niet . geldig, uitgezonderd bij het ontsmetten 
van een huid. In het laatste geval kan warden 
volstaan met .eene verklaring, afgegeven door 
een veldwachter, , ' 

Eene verklaring van ontsmetting of verbran-·. 
ding mag niet worden afgegeven door den
zelfden persoon,,die tevens voor de betreffende" 
leveringen- of _arbeidsloonen voor voldaan 
tee_kent; (b.v:. een-dir.ecteur van een abattoir, 
die tevens phtatsvervaiigend -districts-v·eearts 

; is). Het afgeven .,.van',eene ·verklaring, en de 
voldaanteekening moet steeds door twee -ver
schillende personen ge~chieden. 

Ontsmetting bij vlekziekte is. buiten toepas
sing gesteld. Kosten daarvoor kunnen · dus 
nimmer. aan het Rijk warden in , rekening 
gebracht .. 

5°_. Onteigening: . Bij onteigening van vee of 
van voorwerpen moeten al de betreffende for
mulieren O. t/m J, 'b.edoeld su)l,·5, § 3 der. 
Voorschriften, behoorende bij , de beschikking 

. van . den .Minister van· Binnenlandsche Zaken 
van 12 October 1896 n°. 7289 afd. A. Z. C. 
warden _overgelegd. 

6°. Bij onteigening·. van stroo en. hooi kan 
niet w,orden, .volstaan met de uitdrukking: 
ee,nig., hoq~ 1 of, eenig ._istroo".'., Steeds' moet ·de 
hoeveelheid-worden. vermeld, hetzij in gewicht 
of in• bossen. 

.Ter.ve,mij<;ling van ·het-Iioodelcios,overleggen 
van papieren: en, ter besparirig van schrijfloon; 
verdient. het..overwegin•g,·zoo eeriigszins moge-. 
lijk, bij onteigening bij een ziektegeval waar 
meer dan .ee11: .persoon bij betrokken is, alles 
bij .. een stel. forniulieren te behandelen •.. 
. Formulier H , is,. zoo de .sc~adeloosstelling, 
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· boven de /10 bedraagt, i•rij van zegel ing~voig·e 
art. 43 der Veewet. • 

-_D.' Algem~e-n,e opmerkin-gen. 

1°. Arbeidsloonen. Voor -alle arbeidsloonen 
en kosten van toezicbt mag niet meer in reke
ning worden gebracht dan ten hoogste 25 cent 

gehad, en die waarde moet ook.in·.clii;.bijude.c 
declaratien en aanvragen om decharge: behoo-, 
rende bewijsstukken zijn uitgedrukt,,opdat,kan 
worden beoordeeld, of het bedrag, · hetwelk.jn, 
rekening-kan worden gebracht, juist is berel:{end. 

De maatstaf, naar welken, ter uitvoering ,van: 
artikel 24 ·der wet van. 20 J 111i 1870 (8taatsbl ad· 

per.,uur.- n°. 131),. de waardeering van vee, door:eene 
.Wanneer bijzondere omstandigheden vorde-. besmettelijke ziekte ·aangetast: ··geschiedt, ·be-· 

ren, dat hooger loon moet' worden uitbetaald'. draagt bij veepest, lone;zlekte, kwaden, droes. 
b.v. bij. nacbt- of Zondagsarbeid, of aan ge·- en huidworm, schaapspokken, vlekziekte, trichi
meentewerklieden, dan moet van deze omstan- neriziekte:en hondsdolheid 50 pOt., en bij mond
digheden melding worden gemaakt bij de en· klau)vzeer, 90 pCt .. der .. waarde, die het vee 
·betreffende po_sten op den staat ¥an uitgaven.- in: gezonden' toestand ·zorr hebben.; bij schapen" 

· Als algemeene regel geldt, dat geen arbeids- scburft de volle waarde. -· '-'''' "' 
loonen worden in rekening gebracht voor bet ,7°. 8chattingsloon. Voor het schatten- van.vile 
ontsrnetten van schoeisel en het houden van, toe- geldt voor alle gevallen . het volgende·,tarief:· 
zicht daarop. · . f 3.- voor 1 tot 4 paarden of runderen. :-, 

2°. A,·beidsloon van den eigenaar bij verbran- 5.--;- 5 12· 
ding. Door den eigenaar mogen bij verbranding 7.50 13 20 
of begraving geen kosten worden in rekening 10.- 21 40 
gebracht; we! bij ontsmetting.. 15.- 41 60 ,i• 

3°. Vergoeding voor het plaaf~.n·e,rwegnemen 20.~ ·., ·meer dan 60 : .,., · 
van kenleekmen. De vergoeding voor liet plaat Voor schapen, varkens;·-kalveren._of geiten-
sen en wegnemen. van kenteekenen moet zoo mag ten hoogste.de helftvan het bovenvermelde 
worden berekend,. dat nimm·er meer wordt ont-· tarief .in rekening worden. gebracht_. · 
vangen dan naar-reden -van 25 cent in 'het uur.- _ Dit tarief geldtper persoon en per dag. Heeft 

Is in de bereken~e vergoeding tevens begrepen een schatter dus op Un-dag bij drie verschillende 
de levering van .bet kenteeken, dan moet hiet- eigenaren b.v. resp. 3, 5· en 14·paardeii of run
van bij den betreffenden post op den staat vah deren geschat en de gev.alleri worden op· eene 
nitgaven melding ·worden gemaakt. · declaratie verrekend, dan· mag hij · in toiaal in: 

Wordt de vergoedipg berekend fo.., een som rekening. brengen f: 10.,,.. ·(blllooning .voor- het 
voor bet plaatsen en·-wegn.emen'beide; d:m .inoet schatteii van 22 stuks. groot· vee. n.1.,- van 
ook dit uit eene·aanteekening. op.den staat van 3 + 5 +.14 stuks groot vee)c 

. uitgaven blijken. · . - ·Wanneer.bij eene.scbatting, schapen, varkens, 
4°. Leveringen van ,naferialen en arbeids- kalveren of geiten voorkomen dus kleine dieren,. 

krachten. Levering van materialen en arbeids: dan .·worden twee ·-kleine dieren voor ·een stui{; 
kracbten behoort niet·te geschied~n door per- groot vee gerekend; b.v. een schatter moet_ 
sonen in dienst der .gemeente, als agenten van schatten 10 paarden, 4 runderen, 16· varkens 
politie, gemeenteveld'ivachters enz'.; die in het en 12 scbaperi, dan is de berekening als volgt: 
wezen der zaak tusschenpersonen zijn, maar 10 paarden · = 10 stuks groot vee; 
door bandelaren in de betrokken ai-tikelen en , 4 runderen = :4 
cloor werkbazen. 16 varkens = 8 

50. 8chrijfioon. Schrijfloon· ad f-2.-' per ont
eigening en.indien het, schrijfwerk niet door d'en 
burgemeester is· verricht, Jnag alleen in rekeninir 
worden gebracht bij onteigefiing·en bijinbeslag
neming van voorwerpen en vee, ·wanneer alle'. 
formulieren O tot en met I bedoeld sub 5 § 3· 
dcr· Voorscbriften, beboorimd_e bij de beschik
king van --den •Min: •·van:·BinnenL'--Zaken van' 
12 ·October l89!l, n°.-:7289' afd. A. Z: 0., moeten 
worden ornrgelegd. 
· 6°. Schatten van aangetast vee. De schatter 

moet uiisluiiend vaststellen de waarde,. die het 
zieke dier in gezonden toestand zou hebbim 

1:.! schapen = 6 · 
totaal . 28 sttiks groot vee; 

de belooning bedraagt alzoo f.10.~.c-Bedraagt 
het- aantal schapen ··b.v; 13 dan is· liet totaal 
281/ 2 stuks. groot vee. en .blijft de. belooning 
110 . ...:..:. ,.,. 

Aan .. Rijksambtenaren, die ·.krachtens:.hunne 
in_stru6tie niet· verplicht· zijn tot··het"kosteioos 
wnardeeren .van. vee, onteigend uit krachte van 
de wet van 20 Juli-1870 (Staatblad n°.131) kan 
slecht de· he/ft van bovenstaande ~ belooningen 
worden uitbetaald. 

·8°. Belooning aan Rijksveld1,-achters . . Wanneer 
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door._:.Hijksveldwachters diensten zijn- verricht 
voor tbewaking als anderszins, _mogen nan hen 
daarvoor geene' belooningen •1tit de geineeentekas 
word en· toegekend. De· Bnrgemeester zendt in 
deze gevallen aan den betrokken Districtscom
mandant. opgave van de door den betreffenden 
Rijksveldwachter · bewezell" diensten, vergezeld 
vun-een-.voorstel voor'de te,verleenen belooning. 
De districtscommandant zorgt voor de verdere 
afdoening .. -

9°.· Vergoeding voor de lrnid. Vergoeding voor 
de huid wordt verleend tot een bedrag van ten 
hoogste 2/ 3 van·cte waarde waarop de huid door 
den , districtsveearts of dieus plaatsvervanger 
is geschat. . 

Vergoeding· wordt alleen' verleend, wanneer 
een bewijs van den veearts is overgelegd, waar
uit blijkt; dat de eigenaar aan al de op hem 
rustende wettelijke verplichtingen heeft voldaan. 
Uit de verklaring van den veearts moet tevens 
blijken op welk bcdrag deze de waarde van de 
huid heeft geschat. 

Alvorens vergoeding wordt uitbetaald, is bij 
een geval van miltvuur vooraf na te e;aan of 
voor het betrokken dier, waarvan de huid af
komstig is, niet reeds schauevergoeding bij 
Ministerieele beschikking is verleend, wegens 
sterven binnen 366 dagen na· inenting tegen 
miltvuur. Is een zoodanige schadevergoeding 
verleend dan vervalt de afzonderlijke vergoeding 
voor de huid. 

De· quitantie voor de vergoeding van de huid 
is, wanneer de vergoeding ineer dan f · IO be-· 
draagt, vrij van zegel. · 

10°. Vergoedin_q aan eigenaa,·s van vee voor extra 
11oevoeder en voo,· verzorging. Door den- Burge
meester mag aan eigenaren·van vee bij gevallen 
van- niond- en klauwzeer geen vergoeding voor. 
extra-veevoeder, of voor verzorging als anders
zins . bij voorschot- uit de gerneentekas worden 
betaald. ' 

Art. 44bis .van bet Koninklijk besluit van 
26 Juli 1911 n°. 96', bepaalt dnt: de schade, 
veroorzaakt door de -toepassing van de maat--
regelen tegen bet mond- en klainvzeer in· bij
:zondere gevallen door den• Minister van Land
bouw, :Nijverbeid·-en Handel uit 's Rijks kas· 
geheel of ten deele· kan worden vergoed. 

Belanghebbenden kunnen ter zake een ver
zoek om schadevergoeding aan den Minister 
van Landbouw, Nijverbeid.en Handel indienen. 

11°. Huisvesting vd;i militairen. Hij art. 8 
van net Koninklijk besluit van 10 November 
189~ (tekst Staatsblad n°. 78 vari-1903) is de 
schadeloosstelling voor h uisvesting: met voeding 
van een onderciffieier of soldaat bepaald op 

f 0.80 per dag. Uitbetaling van een booger 
bedrag is in strijd inet deze regeling en wordt 
niet geleden. 

12°'. Kosten vernieuwing van houtwerk. Besrnet 
houtwerk uit stallen, hetwelk niet voor ·ont
smetting is geschikt, moet worden verbrand 
en de voile waarde daarvan moet na cinteige
ning en taxeering aan den eigenaar worden 
vergoed. Kosten voor vernieuwing van bet 
uitgebroken houtwerk mogen derhalve niet ten 
laste van l::iet Rijk worden gebracht. 

13°. Kosten aanschajfen decla,·atiefo,·1mdie,·en. 
Kosten wP.gens aanschaffing van declaratiefor
muliereu en meerder drukwerk, benoodigd in 
verband· met het declareeren van uitgaven, ge
rnaakt in het :belang van de wering van be
smettelijke veeziekten; kunnen niet ten laste 
van het Rijk worden gebracbt, vermits de aan
schaffing plaats . heeft geheel ten gerieve van 
het bureel der Gemeentesecretarie. 

14°. Datum aclvies en datum uitvoei-ing werk
zaamheden. · Er moet overeenstemming be
staan tusscben ·den datum vi,n het ad vies van 
den districts-veearts of den plaatsvervangend 
districts-veearts en bet begin der werkzaarn
heden. Wanneer v66r den datum van het ad vies 
werlrnaainheden zijn verricht, onverschillig van 
welken: aard en waarvoor kosteri worden in 
rekening gebracht, moet uit een 'begeleidend 
schrijven van den veearts of van den ·Burge
meester de noodzakelijkheid daarvan worden 
aangetoond. 

16°. Toezicht. Wanneer !anger toezicht is ge
bouden dan arbeid is verricht b.v. 4-uren arbeid 
voor· verbrandiiig en 6 uren toezieht bij ver
branding, vereiscbt dit langere toezicbt toe
licbting. 
· 16°. Inbeslagnerning · van vee: Bij inbeslag-. 

name van vee moet steeds bij de decla1:atie af
~chrift van bet proces-verbaal van in beslag
neming worden overgelegd. Is <lit stuk even
wei' overgelegd bij een aan de declaratie 
voorafgegane ingezonden aanvruge om_ de
charge, of -omgekeerd, dan moet hiernaar op 
het stuk, waaraan bet afschrift van het proces
verbaal ontbreekt, worden verwezen en worden 
vermeld, bij welke declaratie of nanvrage om 
decharge bet afscbrift zich bevindt. Verder 
moeten worden overgelegd : het advies van den 
districts•veearts, van <liens plaatsvervanger of 
van een geexamineerden veearts, hoe met het 
inbeslaggenomene gehandeld moet worden ;. de 
verklaring van taxatie; het proces-verbaal· van 
genoegenneming door den · eigenaar; zoo de 
waarde van 'het inbeslaggenomene in rekening 
wordt gebracht, de quitantie van den gemeente-
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ontvanger, en wanneer. de eigenaar het geld 
niet gestort heeft en dit uit de gemeentekas is 
betaald en bij den geineente-ontvanger gese
questreerd is; de betreffende-quitantie·van den 
gemeente-ontvanger en zoo vernietiging ·h!)eft 
plaats gehacl; eene verklaring van den Burge
meester of van een gemeeritebeambte, waaruit 
zuiks blijkt. . 

-!3ij 'inbeslagnarne van _vee moeten: tevens 
worden in beslag genolllen de voorwerpen 
waarmede- de,,dieren in, aanraking-zijn,geweest: 
en de voertuigen waarrnede zij zijn vervoerd 
(kar en paard)., 

·Alleen die uitgaven mogen· op declaratie aan 
het Rijk in rekening worden gebracht, die uit 
de begrooting .moeten gekwe_ten worden, dus 
dienen ter bestrijding der veeziekten en_ een 
gevolg zijr:i v,an de uitvoering_ der veeartsenij
k;undige .voorschriften .. 

Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden 
tµsschen de uitgaven op declara_tie _en ,uit_qaven 
in niindering komen,de van de ontvangsfen bij 
verkoop van in beslag. genomen vee. en voor
werpen. 

Bij deze _gevallen dient _h(lt ·\'.olgende in 't 
qog te w:orden g!)houden .. 
. ln :t_algemeen mogen in de i·ekeningen, .e,i. 

i,erantwoordingen alleen die kosten voorkomen 
die in onniiddellfjk verban·d staan met den. ver
k;oop. Da~rentegen moeten die uitgaven, "'{elke. 
ook gedaan ,zouden zijri indien,geen verl(oop. 
had plaats gehad, op declaratie aan het-Rijk, 
in rekening worden gebracht.- , , 

Onder .deze laatste, _vallen ·o. a. ook de koste_n · 
wegens het slachten, orn_dat deze handeling,in 
de eerste· plaS:ts strekt tot og;chadelijkrnaking · 
van de dieren, welke gevaar voor beii'met_ting 
opleveren en de mogelijkheid niet is uitge
sloten, dat het vlees<;ih na de sla~hting onge
s~hikt ):ilijkt_ voor de ,consumptie en in dat ge
val geen verkoop plaats heeft. 

Verd13r- moeten op declaratie in r.ekening 
wdrden ge_bracht. kosten :weg_ens de aanhaling 
van . ·het vee. en de voorwerpen (premie); die 
van het V9rvoer , naar. het gemee_nte,huis,; ·het. 
opbergen. en _,wa3:rdeeren_ van_: het Jn. beslag 
genomene, zoo~ede de kosten va_n het , ont_
smett!ln, 

In de _rekeningen. en v_~;antwo01·dingen. be
hooren alzoo slechts te-worden .opgeno~e.n de 
kosten · direct betrekking hebbende_ op den _ver-. 
koop .. Als z0odunig zijrr-te noe_me_n: de kosten, 
wegens. z_eget'. en registratie_ van het proces
verbaal van 'de°' ve~koop ;. de ad v:er_tentiekqsten ;_ 
kosten van het zout voor de geslachte dieren ; 
uitveilloon; .. weegloon _ _yan_ het _vleesch ;: eyeIL-, 

tueele huur van verkooplokalen ; :iankobri vi\f 
vleeschhaken; accijns. ··.- ,,_,,,L'.•' · ;·, 

Wat betreft de kosten' van het' voede~en~der 
dieren zij verwezen naar de 4de aline"a ·:fan 
art. 37 der wet· van 20 Juli 1870· (Staat's'btad 
n°. ,131) .. Is· nl. het in ·beslag,genomen 'vee 
lev.end verkocht, dan w·ordt de opbrengst van·: 
d~n verkoop van. het vee aan den gemeimte:
ontvanger in bewaring gegeven. Uit--diEi'°ilp
brengst worden de kosten van onderhoud van 

, het ;vee, sedert den dag der inbeslagneniillg tot 
aan den .verkoop gekweten. 

Bij verkoop yan,inbeslaggenomen vee of goe
deren he~ft de storting · v:m het ,zuiver over
scliot niet plaats bij een betaalmeester, maar·~ 
zoo. bet vee betreft na aftrek der kosten van 
onde~hond.-, wordt het gedepone~rd' bij"\ien 
gemeenteontvanger tegen quitantie, die bij de 
rekening en verantwoording moet worden over-
gelegd. · 

17°. Inze_ndin,q van voorschotcleclaratie en ·aan
vrage 01n decharge betrejfende het zelfde ·ziektege
val en voor de zelfde :uitgaven ·mag en,kan nirnmer 
geschieden, De· betreffende uitgaven hebben 
plants· of bij voorschot uit de gerneenteka_s .bf 

uit eigen middelen:en dan dient een·voorschot-: 
declaratie ingezonden te ,worden; bf uit ter zake 
ontvangen gelden ter goede rekening en dan 
dient te; verrekening van· de uitgaven eene aan- . 
v.rage om decharge te word.en ingezonden, In-. 

,z(Jnding van voo,rschotd(jclaratie· Im a_anvrage
om, decharge voor. dezelfde uitgaven is derhalve_ 
foutief. · 

18°. Diibbele inzending va1i• adviezen en verkla
i·ingen. Voor elk ziektegeval mag slechts :ten 
stel adviezen en een "stel .verklaringen in ·origi
nali· worden afgegeven. Ziin meerdere exeme 
plaren noodig, dan behoort uit deze duidelijk te 
blijken, dat bet afschriften · zijn. · Als regel is' 
aan . te _ nem.en, dat, wanne_er niet alle uitgaven: 
betrekkelijk een zelfde geval tegelijkertijd-aan 

·het oqderzoek wo~den onderworpen; ·de .or1gi
neele stnkken_ worden ove_rgelegd bij 1de·eerste 
declaratie of aa_nvrage om.decharge. Bij vol
gende,· dedaraties of ·aanvragen om- decharge 
kan dan naar.de eerste_·worden v.erwe~en, al-dan 
·niet ondei; over legging, v,an een ·afsehrift +an de 
reeds vroeger inge_zonden: adviezen en .verkla,. 
ringen. 

E. KO~ ten in z a k:e 4 e u i t VO er i n,g 
va·n c:le wet op de hon·dsd_oln'eid,-

Volgens · artikel 5 · der w:et 'van 5 J uni 1~75 
·(Siaatsblad n°. -110) mogen-.alleen· ten laste v'~n 
het ·RiJk worden,gebracht, kosten v~or 'verbraii'.'· 

;ding en b~graving der honderi' of katten die 'aa~·-
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hondsdol)1eid hebben geleden, benevens kosten 
van ontsmetting van voorwerpen die met boven
bedoelqe. honden of katten in aanraking zijn 
geweest. 

Alie andere kosten komen ten laste van de 
gemeente, als. zijnde zuiver kosten voort
vloeiende uit plaatselijke of provinciale veror
deningen .. 

_Hehoort bij schrijven van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, dd. 28 April 
1913, n°. 2014, afd. Comptabiliteit. 

Jlfij bekend, · 

De Secretaris-Genemal, 

(get.) VERSTEEG._ -

28 jpril 1913, ARRES.T van ,;l.en Hoogen ~aad. 
·- Behoudens bet bepaalde bij art. 150 cl.er 

Gemeentewet is de rechterlijke macht door 
geen wettelijk voorscbrift ontheven van de 
verplicbting, om buiten toepassing te laten 
de bepaling eener verordening, waarin de 
Gemeenteraad ste in art. 135 der Gemeente
wet aangegeven grenzen zijn·er wetgevende 
bevoegdheid heeft overschreden. 

Ten onrechte is beslist, dat de gemeente
·- raad v.an :Maastrfoht l)ij_ de vaststelling van 
. art. 4bis_·der Verordening op de Markt de 
· grenzen zijner wetgevende bevoegdheid 

heeft overschreden. 

(Gem. Wet art. 135. Verord. oip de· Markt 
der gem. i\faastricht art. 4bis.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raadsheeren: Mrs. J. A. A. Bosch, A. 
Fentener van Vlissingen; C. 0. Segers en 
H. Hesse. 

De A.mbt. v. h. 0. M. bij bet Kanton-
. gerecht te Maastricht, requira:nt van cassatie 
tegen een· vonnis van d,en Kantonrechter 
te Maastricht van 11 Januan 1913 · . 
waarbij M. L., wonoode te Maastricht, en 
P. v. d. B., wone-nde te Maastriclit zijn 
ontslagen van rechtsvervolging (advocaat 
der gerequireerden Mr. ·R. van Geldam te 
Maastricht). 

Conclusie van 'den Advoca:iU}ener:i.al Mr. 
R. B. Ledeboer. 

Bij inleide1ide dagvaarding is aan ieder 
der. -gerequireerden ten · ]as te gelegd, , ;dat 
hij . op .. op Vr~dag -6 D~cember 1912 des 

voormiddags circa kwart voor negen -uur, te 
i\faastricht op bet openbaar marktplein op ' 
de Yrijdagsche markt h;ieft g;imarkt, de eell€ 
met· een aantal omslagdoeken, _de andere 
met eene . hoeveelh-eid kant en lint, welke 
waren aldaar in eene kraam waren uit
gestald en door hem te koop werd-en aan:
gebo"den". 

De Kantonrechter nam dit feit ten Jaste 
van ieder -der beklaagden - met ieders 
schuld daaraan - als bewezen aan, doch 
ontsloeg. hen :van alle -: rechtsY:ervolging te 
dier zake, omdat naar zijn oordeel art. 
4bis, toegevoegd aan de verordening op de 
markt te Maastricht, bij verordeniilg ·vastge
steld door den Raad dier gemeente · op 
20 September 1912, afgekondigd 31 Oc
tober d.a.v. · (verz. n°. 690), niet verbindend 
zou zijn, ,,omdat dit de· strekking heeft te 
beschermen de belangen van eene- bepaalde 
categorie van ingezetenen e-n niet te rege-. 
Jen eene zaak :van g-emeentelijk belang, 
zoodat dit _ artikel niet hetreft de huis
houding der gemeente", · welk oorde,el in 
de · 9e _overweging wordt · gemotiveerci. 

Bij tijdig ingediende memorie van cas
satie heeft de Heer ·requirant . als middel 
van cassatie voorgesteld: ,,Schending van 
art. 144 Grondwe-t in verband met art. 
135 de·r Gemeentew-et e-n in verband met art. 
221 Sv."; die stelling uitvoerig toelichtende 
in een betoog, waarmede ik mij geheel kan 
vereenigen en waarheen ik mij kortheids
halve veroorloof te verw:ijzen. 

Genoemd art. 4bis luidt, ,,op de Woens
dagsche en Zaterdagsche we-ekmarkten ·war
den alle in ·a.rt. 4 genoemde koopwaren 
toegelaten. Op de Vrijdagsche weekmarkt 
warden de koopwaren genoemd onder litt. 
l., n., o·. e·n p. niet toegelaten". Geheel 
daargelaten welke de aanleiding moge zijn 
geweest tot het vaststellen de-zer bepaling 
en of de belangen van eene bepaalde klasse 
van ingezetenen daardoor . al dan niet in 
het bizonder warden geba.at, had de Rech: 
ter te onderzoeken of· het bepaalde geacht 
kon warden de huishouding der gemeente 
te betreffen en -met den Ambtenaar van 
het .0. M. acht ik het niet twijfelachtig 
dat die. vr-a-ag -beve-stigend mo-et word-en be
antwoord. Het -springt in he-t oog, da.t' in 
het belang van de openbare orde en de 
veil1gheid van bet verIDeer, het beperken 
van markten op de· openbare straat, _ ge
wenscht k·ari"iijn. (Vgl. arr. H. R. 25 Maart 
rn12 \v. ,9322.) ·• · 

i 

I 

J. 



1913 28 APRIL. 

Ik acht de bedoelde verordening alzuo 
we) ·degelijk verbindend. 

Naar aanleiding van het verweer, dat het 
feit. niet is verboden en strafbaar gesteld, 
gaf de Kantonrechter te kenrien in het 
aangehaald art. 4bis laatste zinsnede een 
verbod · te lezen, gesanctioneerd door de 

. algemeene strafhepaling van art. 13· der' .. v'er
ordening op· de markt (8st€ overw.). Ik 
kan die op vatting niet · deelen. Met den 
geachten Raadsman van de beklaagden 
komt het mij voor, dat de verbodsbepalingen 
waartegen strat- is bedrergd, in art. 11 
moeten warden gezocht, doch in ahvijking 
van zijri -ge-voelen,, meen -ik, .dat eene zoo
danige ten aanzien van het. als bewezelfi 
aangenomene, daarin ook is te vinden. 

Bij besluit van 15 October 1861 afgek. 
7 Nov. d.a.v. (verz. 167) is vastgesteld 
de verordening o"P de markt te Maastricht; 
krachtens -art. 1 daarvan warden de week
markten ge-houden op iederen W oensdag, 
Vrijdag en Zaterdag. Wei is op: 29 Jum 
1868 door den Gemeenteraad een besluit 
genomen, .waar!Jij dat art. 1 is ingetrokken 
en vervangen, (verz. 248) doch ·daar dit 
besluit nooit behoorlijk is afgekondigd en 
rlus nie,t verbindend is, kan dit buiten be
schouwing blijven. De andere artikelen der 
verordening zijn vervangen door die, vast
gesteld bij besluit van den Gemeenteraad 
van 22 Nov. 1878 afg. 28 Maart 1879 (verz. 
331). Volgens art. 4 zijn de plaatsen. tot 
het houden der · weekmarkten · bestemd, -
voor ·zoo:ver thans van belang - a. enz. 
· ,,o. voor _kramerij, garens en_ linten, twee 

, strooken ten • westen van litter- n.• 
p. voor ellewaren, een terrein ten westen 

van litte•r o." Daar echter krachtens art. 
4bis bovenaa,ngehaald, op de Vrijdagsche 
weekmarkt, o. a: de koopwaren genoemd 
onder litters o. -en p. niet warden toe
gelaten, is de zin .van deze beide bepa
lingen in onderling verband, dat de b'oven
bedoelde plaatsen . alleen · op Woensd_ag en 
Zaterdag--voor markten met de waren onder 
o. en p. genoemd, zijn bestemd en dater op· 
de_ Vrijdagsche rnarkt geene plaats voor 
bestemd "is. Door . nu desniettegenstaande 
toch met zoodanige waren .. op de. Vrijdag
sche week:rnarkt, , op ~et marktplein, gedu
rende dBn markttijd, (art. 2) te markten, 
wat alle•? in. de bewezen verklaarde ±eiten 
is vervat, heeft. ieder der beklaagden zich 
m .. i. schul9-ig- gemaakt · aan het in art. 11 
verboden - in art. f3 strafbaar: gestelde _-

,,te Maastricht markten, met -andere wanm 
dan. waarvoor de in . de verordening: aan
gewezen. terreinen bepaaldelijk · zijn · be
stemd". Want al doet deze redactie .wellrcht 
allereerst de gedachten- rijzeri aan mark
ten · op eene plaats in afwi,jking van de 
daaraan gegeven bestemming, toch · is ·in 
dit verbod evenzeer voorzien tegen markten 
op de marktterreinen zonder · dat . eene 
plaats. · daarvoor bepaaldelijk' is aangewe:. 
zen; immers uit de verordening_ in haar 
geheel volgt, dat men alle markt-en met 
zulke ,varen, waarvoor niet vooraf een 
bepaald terrein bestemd is, heeft willen 
uitsluiten (vgl. arr. H. R. 6 Fehr. 1905 
W. 8179 en 24 Jan. -1910 W. 8977; con
clusie v66r arr. 27 Dec. 1909 W. 8964). 
Mijne· _concfosie strekt mitsdien · tot ver
nietiging. van het bestreden' vonnis, doch 
alleen voor zoover de · als · hewezen aan
genomen feiten niet sfrafbaar zijn · geoor
deeld en de beklaagden van aJie · rechts
vervolging zijn ontslagen-,_en dat de Hoo'ge 
Raad, die feiten za! qualifice-eren als bo
venvenneld, de beklaagden .daaraan schul
dig zal verklaren en met toepassing van 
de boven als toepasselijk . aangehaalde ar
tikelen en de artt. 27, 28 der wet- van 
15 April 1886 (S. 64), 23 Sr., ieder . der 
beklaagden zal veroordeelen in eene geld, 
boete van een gulden,· met hepaling der 
vervangende hechtenis, ·bij niet hetaling 
der boete binnen twee maand-en na de 
uitspraak van 's Raads arrest, op een 
dag voor elke boete. 

De Hooge Raad, enz.; . 
Gehoord ·het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij rnelllori-e: (zie con
clusfo adv.-gen.); 

0:. dat bij inleidende dagvaarding is ten 
laste gelegd aan den gerequire,erde M. L.: 
,,dat hij, op Vrijdag · 6 December 1912 des 
voormiddags. circa kwart voor negen uur 
te ilfaastricht op het openbare Marktplein 
op de Vrijdagsche weekmarkt heeft ge
markt met een aantal omslagdoeken, welke 
waren aldaar in eene kraam waren uitge
stald en door hem te kooP•. werdell' aan
ge•boden", en aan den g•~requime;rde, P. 
v. d. B.: ;,dat hij op Vrijdag 6 Decemb.er 
1912; des voormiddags circil kwart voor 
negen uur te, Maastricht op het. openbaar 
marktplein op de • Vrijdagsche weekmarkt 
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heeft gemarkt · met eene hoeve,elheid- kant [ den verkoop van allerlei winkelwaren ter 
en lint;,. welke waren aldaar in een: kraam markt; . . 
warein: -uitgestald en door hem te koop dat n:u wel in dit rapport verdcr woi'dt 
werden aa:ngeboden; overwogen, dat de veiligheici en openbare 

·dat nadat de Kantonrechter ter terecht- orde op de Vrijdagsche markt beslist on
zitting va:n 28 December 1912 de voeging voldoeinde is wegens het overdrukke verkeer 

· dezer beide zaken had bevolen hij b'ij en het nemen van maatreg,elen tot ver
vonnis . van 11 Januari 1913 we<ttig en betering van. dien toestand noodzakelijk is, 
overtuigend· beweze,n_ heeft · verklaard al maar deze overweging blijkbaar is opge
hetgeen aan ieder der beklaagden ten Iaste nomen om aan de conclusie van het rap
was gelegd, alsmede ieders schuld daaraan, port schijnbaar een geldigen rechtsgrond te 
doch 'deze bewezen verklaarde feiten niet geven; 
strafbaar. heeft verklaard en· de beklaagden dat daarna in de raaclsvergadering van 
deswege · van alle rechtsvervolging ·heeft 23 .Sept: 1912 een ontwerp-hesluit tot aan
ontslagein; vulling der verordening op -de markt met 

dat, deze beslissing in hoofdzaak berust art. 4bis ter tafel is gebracht en daarbiJ 
op de overweging dat art. 4bis der Verord. bovenvermeld rapport" werd overgelegd en 
op· de. markt ·te Maastricht, welk artikel in ve•rvolgens het voorstel zonder eenige· toe
de· bij besluit van den Gemeenteraad van Iichting, aanmerking of discussie zonder 
22 November 1878 .vastgestelde verorde- hoofdelijke stemming is aangenomen en 
ning 1s. ingevoegci ,bij besluit van den Raad hieruit moet worden afgeJ.eid; dat de Raad 

. van 20 Se•ptember 1912 verbindende kracht zich met de -in het rapport voorkomende 
zou , missen; gronden heeft vere,enigd; 

· dat: toch dit art. 4bis luidende: ,,Op 0:. dat in de toelichting. van het tegen 
de Woensdagsche en Zaferdagsche week- deze beslissing aangevoerde middel van cas
markten worden alle in art. 4 genoemde satie is betoogd, dat, daargelaten of de 
koopwaren toegelaten. Op de Vrijdagsche rechterlijke macht verplicht 1s, om te onder
weekmarkt worden de koopwa.ren genoemd zoeken of een Gen'leenteverord. de grenzen 
onder •!itL l., n;, o. en p: niet . toege- van het huishoudeiijk belang eener gemeente 
Iaten"; - de. koopwaren bedoeld ,onder ove-rschrijdt, dit omlerzoek in elk geval 
letter o. van .art. 4 der. Verord. van 22 beiperkt behb.ort te hlijven tot de beant
N ovember 1878 zijn kramerij, garens en woordin·g der vraag ot eene verord,ening 
linten en die onder letter p. ellewaren - in abstracto het belang der· gemeente als 
niet betreffen zou de huishouding der ge- corporatie betreften kan, welk onderzoek ten 
meente, wijl het de strekking ., heeft de deze zou zijn nagefat~n, • wordende in de 
belangen te beschermen van eene bepaalde memorie van cassatie, wijders in het breede 
categorie van ingezeterien en ni-et eene uiteengezet waarom ten deze het boven
zaak van gemeentebelang rege,lt; bedoelde art. 4bis we! deg,elijk · betr,ekkirig 

dat zulks zou blijken uit de geschiedenis hebben kan tot het huishoudelijk belang der 
van het tot stand komen van het artikel; gemeente Maastricht; 

dat dit toch zijn ontstaan darikt aan 0. · hieromtrent: 
een tot den Raad gericht verzoekschrift van dat de den Gemeenteraad bij art. 144 
de Vereeniging ,,Maastrichtsche Midden- Grondwet gewaarborgde autonomic bij art. 
stand", waarin geklaagd werd over de 135 Geineentewet, is · omschreven als de 
schade door neringdoenden ge1eden ten- bevo.egdheid tot het maken der verorden1n
gevolge van het toelaten op de .Vrijdagsche gen, die in het belang der openbare orde, 
weekmarkt van kooplieden met koopwaren zedelijkheid en gezondheid. worden vereischt 
als bedoeld in de letters l., n., o. en ·p. en van andere betr~ffende de huishouding 
van art: 4; der gemeerite, zood!it de wetgevende ·macht 

dat naar aanleiding van dit requesf de der gemeenten -geacht moet worden zich 
Raadscommissie voor het Huish. ·Bestuur uit te strekken over aUes wat het alge
een rapport hee.ft uitgebtacht, hetwelk , uit- me-en, gefueentelijk beiang betreft, doch dat 
gaat van het standpunt, dat het ,Gemeente- behoiidens het bepaalde bij art. 150 Ge
bestuur .niet in gebreke mag blijv,m den -rfreentewet -de rechterlijke niacht door· geen 
winkeliers ter hulpe te komen tege:!!,.,-dE( wettelijk voorschrift is ontheven van · de 
onbillijke .concurreintie hun aan%edaan door verplichting om bil.iten .toepassing te laten 

/ 
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de bepaling eener verord. waarin de Ge- -20 April 1912 aan gemeld art. 4 toege
meenteraad de bovenomschreven grenzen voegd bepaalt, dat op de Vrijdagsche week
zijner wetgevende bevoegdlieid heeft over- markt de koopwaren genoemd ortder letters 
schreden; l., n., o. en p. van art. · 4 niet worden 

dat mitsdien de Kantonrechter terecht toegelaten en art. lla der bovenbedoelde 
heeft onderzocht of de gemeeriteraau van ·verordening op· de markt te Maastricht 
l\faastricht bij de vaststelling van boven- ve,rbiedt: 
vermeld art. 4bis binnen de grenzen :zijner ·,,a. te markten hetzi;J op andere plaatsen 
bevoegdheid is geb[e,.,en, <loch ten onrechte dan binnen de marktterreinen, hetzij buiten 
heeft beslist, dat zulks niet het geval was; den markttijd, · hetzij met andere waren dan 

dat tocli de opsomming uer koopwaren, waarvoor gezegde- terieinen bepaaldelijk zijn 
welke op een der wekelijksche marktdagen bestemd", terwij1 a,rt. 13 strat bedre1gt tegen 
op de markt al dan niet · zullen worden ,,iedere · overtrnding op deze verordening, 
toegelatBn een· .onderw,elr'p is,· dat · geacht voor zooveel zij niet valf in de term en der 
kan worden een algemeen gemeeritelijk · be- wet of van andere verordeningen",; .... 
fang en dus ·de huishouding der gemeente -dat nu uit · deze. bepalingen in onderling 
te betreffen en dat daarin geen verandering verb and· beschouwd volgt: 
wordt gebracht door de omslandigheid, dat 1 °. dat op de Vrijdagsche weekmarkt voor 
de particuliere · belangen· van sommige in- omslagdoeken en kaiit, die in den zin 
gezetenen, - winkeliers in dezelfde arti- der verordening te rangschikfuen zijn onder 
kelen, die door ve:rkoopers op de markt ten ellewaren, en lint geen terrein· ·is aan
verkoop worden · aangeboden, - daarb:i;J gewezen· tot het houden der we,ekmarkt, 
tevens in het bijzonder zijn betrokken; daar aldaar dan die artikelen niel op de 

dat de vraag of een gemeenteraad terecht markt worden toegelaten; 
en op juiste gronden van een · hem ge- 2°. dat zij, die desniettemin die voor
geven bevoegdheid gebruik maakt niet staat w'erpen op de Vrijdagsche markt markten en 
ter beoordeeling van· den rechter; in een kraam uitgestald te koop aanbieden 

dat mitsdien -de grond, waarop de Ifan- in strijd handelen met het in art. 11 
tonrechter de feiten, waaraan · de beklaag- omschreven verbod, daar zij clan markten 
den schu1dig zijn verklaard, niet slrafbaar me,t andere wa.ren dan waa,rvoor de in de 
heeft geoordeeld, riiet Jmst 1s, en· thans verordening aangewezen. terreinen bepaal
zal moeten worden nagegaan, of die ·feiten delijk zijn bestemd; · 
strafbaar zijn; dat, waar mitsdien- het middel gegrond 

0. hieromtrent: is - 1mmers de gerequireerden ·in het be-
dat in art. 1 deT Gemeente~ Verord. van streden vonnis ten onrechte van alle reohts

Ma.astricht van 15. 0cfobell.' 1861 _:_ welk vervolging zijn ontslagen ·_ dit behoort 
artikel nog steeds van kracht is; wijl de te worden Yernietigd; 
verorcl. van 24 Juni 1868, waarbij · het is Vernietigt het vonnis door den Kanton: 
afgeschaft, nimmer op hehoorlijke wijze 1s rechter te Maastricht ·den lld,en Januan 
.afgekondigd en deze dns niet verbindend is 1913, in deze gevoegde zaken gewezen, 
- be-paalcl is, dat de weekmarkten ge- doch alleen voor zooYerre daarbij het aan 
houclen worclen op iecleren Woensdag, VriJ- de gerequireerden ten Iaste gelegde en 
dag en Zaterclag; bewezen Yerklaa:rde niet strafbaar is. ver-

. dat wijclers art. 4 cler Verord. op de klaard en cl-e gerequireerden te die,r ·zake 
markt te Maastricht van 22 Nov: 1878 be- van alle rechtsvervolging zijn ontsfagen; 
paalt, clat de plaatsen tot het hciuden der Rechtdoende ten principale krachtens art. 
weemarkten besteind ziJn: 105 R. 0.; 

a. enz.; Qualificeert het -bewezen vei:klaarde voor 
o. voor kramerij, garehs_ en. Iinten, twee ieder der beklaagden als: ,,het te 'l\faastricht 

strooken · ten westen van Ietter n.; markten, met" andere waren dan waar,voor 
p. voor e.Jlewaren een terrein>ten westeri de. in .de verordening aangewezen terreinen· _ 

van letter o.; ' ,,...__,-: bepaaldelijk zijn besteind" ;· · · . 
zijnde deze terreinen aangewezen op 'eene· Verklaart ieder der gerequireerden schul:. 

bij de verorclening behoorende situatie-tee> ,§ig aan -deze aldus gequalificeerde ·over-
kening ; · · · · ... trediQg ; 

dat voorts· art. 4bis bij verorderiing' van Gezien · art.· 1 der Verord: - van Maas-
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tricht van 15 Octoberr 1861, de artt. 1, 
4; · fbis; 11 · en. 13 der Verord. op de 
mar({t te:· Maastricht van 22 No,v. 1878, 
zooals · die luidt na de daarin biJ ver
ordening van· 20 Sept. 1912 gebrachte aan
vulliii'it · de. -artt. . 27 en 28 · der wet van 
15 April 1$86 (S. 64) en de . a;rtt. 23 
en \:Ji Sr."; . 

Veroorcieelt de gerequireerd®. ieder tot 
betaliri.g·· eener g,e!dboete van een. gulden;. 
met ·bepa'.iing, dat die boete voor ieder 
hun:ri:er· bij. gehreke ian voldoenin·g·· binnen 
twii rhaancien, nadat dit arrest kan wor: 
a.en 'ten . uitvoer geI,egd, . zal . worden v-er
van~?,~ dobt hechten.is van een dag. 

(Ned. Jnr.).· 

28 Ap1·'il l913 .. ARREST van den Hoogen ~.aad. 
De·· 1_11edeeigenaar Js in den zin van ·a_ri. 2 

der·'Jachtwet ten aanzien van den genieen
. schappelijk. bezeten gro.nd . j~chtrechttieb
bende en mag derhalve zijn jachtrecht 
daarop uitoefenen ook zonder ·schritt'elijk 
bewijs van vergunning van zijn_ fll~de
eigenaar. _ 

(Jachtwet art. 2.) 

V oo:rzi tter: 
.lhr. Mr. W .. . H, de. Savornin Lohmari. 

, Raadsheeren:. Mrs . . A: M. B. Hanlo, A. 
J. .-L. Nijpels, J. A_. A.· Bosch en H. Hesse. 

. j_. H., wonemie te·J3eilen, req~irant·_ van 
Qa?satie tegen eEJn vonnis van · de Arr.
Re_chtbank, te Assen van 3 F_ebruari. 1913, 
waarbij iILliooger beroep, met g•edeeltelijke 
vrijspraak en m_et V(Wllietiging . van twee 
VOIJ.nissen van deq Kantonre.chter te Hoo, 
geveen van 25 No_v:emb,er_ 1~12 het eene 
geheel en het an9cer_e .voor. zoover :·de. re
quirant · daarbij was.- ontsJ;;i,gen' va..'1 :rechts
V(trvolging; is sphul(lig verklaard aan: ;,het 
l!ejagen van eenfl ;inders . grond zond•er 
te zijn voorzien van eeh sch_riftEJlijk bewijs 
van_ vergunning .van den eigena_ar of recht
hehbende .tweem.a_Ien. g,epleegd'.', en, .met 
toe-passing van de_ artt. 2 en 40 der J_acht
wet 'en 23 . en 62 Sr. is ver9ordeeJ(l t.ot 
twe,e''·ge!dboeten ied~r van efa- gqlde_n .en 
een dag vervangende hechtenis voor iedere 
bo~te! ' ·: '- . . . , .. •. 

''',/ •.•. 

Conc,lµsie v:an _den Advocaat•GB.nera.al Mr. 
R. B; Ledebcier .. 

0 
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1913 

Een .enkel woor_d voorat zij mij veroor
Ioofd ove•r de vraa,g_ of· de griev-en door 
requirant bij tijdig ingediende memorie te 
berde ·gebracht, door den Hoogen ·Raad 
zullen kunnen . worden onderz_ocht. Nadat 
toch de beklaagde terecht had g,esta_an -
wegens jachtovertreding,en • hem bij twee 
afzonderlijke "digvaa~dingen . t()~ laste ge, 
legd, en deze zaken -bij twee vonnissen 
waren berncht, de Ambt-enaar van het 0. M. 
tegen- beide vonnissen · hooger btroep had 
inge,steld, en ·de Officier YcJ.n Ju~t_itie bij 
twee ._ afzonderlijke clagvaarding,en den, be
!daagde had. doen- oproepen voor de _Recht
bank te verschijnen, heeft dit coliege ter 
te~ec.htzitting van 20 Ja:riuari 1913 h?ide 
zaken gevoegd en op 3 F,ebruari_ 19_13 l_Jij. 
een vonnis den beklaagde ten dee.le v_rijge
sproke:n, ten deele , veroord,eeld. 
. IJe • Re9htbank. verloor· daarbij . uit het 

.oog _dat - zooa.Is ook herha_aldelijk· door 
d_eJ1-;Hoogen R_aad· is hesli_s.t..-:- de artt. -_87 
tot en :met 90 _Sv. nergensjoepasselijk .zijJ:! 
verkla,ard- op de _hehiudeling in hooger 
beToep en dus de Rechtbank niet hevoegd 
was d~ voeging te bevel~n:~•Jl ~-erpl(chi 1va~ 

, om over-eenkomstig art. 24 7 .1 in verband 
met de artt. 211, 221, 223, 256, _25'i Sv. 
de twee afzonderlijk bij . ha:ar aanhangig 
gemaakte zaken, afzonderlijk, tEJ onderzoe
ken eq bij afzonderlijke µitspraken te :-be
rechteil.. Ik zou echter meenen, dat . zooals 
de figuur in deze zaak. nu i_s . gevormd, ·de 
begane foJit, niet ka;n_ w:orden herstelci. Het 
bevel tot voeging t_och. va,n de· bEJi_de ·za-. 
ken- is, nu daar_tege'l1-_geen beroep in cas- . 
satie i~ gedaal).,_ als eert opaanta,stbaar g·e
wijsde te bescho11-wen (vgl.: arr. H. R. 211 
Qecember 1887- Vi-. /)521). _Die voeging is 
dus ni_et _ongecl.a,an te .. m.aken _en eenma,aJ 
gevoegd; kll.nne11 me,erdere zaken s1echts 
bij eene beschik~ing worclen afgedaan (vgl. 
87, 89 Sv.). Bij ve,rnietiging van _het vonr1is 

· wa.ar_tegen · de, _cassatie i~ gericht, zou der-
halve c ·ook . (le . al~d:.tq . tot.· berechtjng g•e- · 
roe pen ):techti,.r, cl.e voeging moeten. e_er
biedigen e_n aan de . daaruit voortvloeiende 
eischflp. · viin b_ehandeling moetert voldoen. 

De _om.sta11cligheden i_n deze zaak zijn 
gan- ook. and_ers . aJs in die berecht bij 
tJw arrest-van 23 November 1908 w. 8774. 
Ook toe.n_ was. wel ·is waar in appeI (le voe
ging _gefast . -van : tww zaken, docli: deze 
waren (19or het.Q. M. in hooger beroep bij 
.eene da.gvaarding ter terechtzitting aanhangig 
gemaa~t e_n-ten gevolge van Uwe besl/ssing, 

21 
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dat liet 6:·M::in zijne strafvervolging, zooais 
die op '-die wijze was aanhangig gemaakt, 
nietcontvari.kelijk was, :was alles wat naar 
aa:i1leidirig" v·an dat niet rechtsgeldig aan
lit'eilgoo '· der 'zaken was geschied, geheel 

- vartl'de baan e,r1 was de Rechter bij eene 
nieiiwe/.helifudelirig vrij om overe:enkomstig 
M wetf;cilijke'. voorschriften te oncforzoekeri. 
eir. te · beslisseri. Ocik Uw 'arrest van ·17 Ja
nuari 191or·w: '·897~ · vormt geen prece: 
dent, want we! 'werd· daarbij we,gens vorm
sc:hennis verilietigd . een arrest w~arlii;J uit
spraak was ·gedaan in twee zaken· die af
:ionder]ijk ter kennisnemfog voor · het Hot 
waren · gebracht, doch · toen ·. wa~ het , on
detzoek der . zaken in hooger beroep af, 
zoillder!{jk geschied· en verviel dus met de 
ve:rnietiging van Iiet arrest ook de daarbij 
feitelijk gedarte samenvoeging der beide za
ken, die trouwens· •niet uitdrukkelijk was 
uitgesproken: Ook toen was dus de Recht
f.err die de zaken ter nieuwe hehandeling 
kreeg ;· door nie-ts gebonden. Volledigheids
halve wijs ik nog op de arresten ·van U\v 
Raad van 5 October 1908 W. 8752 en 
6 December 1909 W. 8953. 

Ik zou • dus meooen, dat, hoe-we! d'e 
gevolg-de wijze ·van procedeeren in strijd· 
is met · de wet, nu de voeging onher
roerpelijk is, het bestreden vonnis als uit
spraak in de beide ~aken zal ri10eten ge
liandhaafd worden. 

Bij tijdig ingediende :memoi:ie ·zijn .. w'e! 1s 
wa'ar. geene bepaalde artikelen als geschon

-den voorgesteld·, - ;,schending van de 
artikelen over e-igendom in het B. W.; en 
die van -de Jachtwet dimkt mij toch· al 
te vaag, · - doch· de bedoeling - van re: 
q:uirant is duideiijk te. klagen ovei, zijne 
veroordeeling wegens overtreding va.ri art. 
2· der Jachtwet nietteg•ei1staande hij mede- · 
eigenaar was· van den grond waarop hij 
had g'ejaagd. · .. -

Bij het bestreden· vonnis is als -bewezeii 
aangenomen: 1°. ,,dat l:ieklaagde op 2 Octo
ber, l\:J12 :heett gejaagd in het jachtveld -te 
Orveite gemeente We-sterbork op een per: 
ceel grond · waarvan de medeeigendom toe
behoorde aan: · een antler dan aan hem 
bekla.agde, alwaar hij in jagende houding 
met · een geweer zich heeft- bev'onden; ter'. 
wijl hij niet v.oorzien ,vas van· een schrit-

. te.Jijk bewijs van verguhning· van- - zooals 
kenlijk ·is bedoeld te zeggen - den mede
eigenaar, op. bedoelden grqnd ·om dien grond 
te; mogen .bejage,rt", -en is bevestigd·: het 

v'onnis waarvan appel betrekking. hebbehd~. 
op een feit op 5 October gepleegc('vddf 
zoover a·aarbij als bewezen _ was·' aange
nomen· . ,,dat beklaagde als toen op' 11hr 
en plaats in de dagva~rding vermeld he~ft 
geloopen met een geweer -in jagende hou-· 
ding· op e,en perceei' gr~nd, toebehobrehd~ 
aan R. S. en aan hem beklaagde; zooder 
dat hij voorzioo was van een schriftelijk 
b·ewijs ·van vergunning ·van R. S." ... 

Het beivezene is gequalificeerd als be
jagen · van eens arider_s· grond zond-er 'te 
zijn · voorzie:n van een schriftelijk' hewijs 
van -vergunning van d_en eigeriaar o(recht: 
hebbende tweemalen gerpleegd en bekiaagde 
is deswege. in hooger· bero,ep ··veroo1;deeld, 
nada.t de eerste Rechter hem had . orit'. 
slagen van_. alle rechtsvervolging te dier 
zake. . . . . . . 

· · De eenige vra.ag is, of d~ mecLe-e'ig-t)naar 
"van grond. die aa:n Iiem met arideren in 
eigendom t"oebehoort, al dan niet gerechtigd 
is: zijn jachtrecht. uit' te oefonen, onaf
ha.nkelijk ·van het g6edvinden van de mede
e•igenaren. 

De Kantonrechter die het ais· bewe-zen 
aange,nomene niet strafbaar oordeelde•, over
woog, dat een · mede-eig-e11;aar ov,er een on
roerend goed dat hem met anderen toebe
hoort, mag loopen en daaro-:ver o6k mag· 
loopoo met een geweer in jagende houding, 
door · welke daad hij de ·rechten van zijne 
mede-eigenaars eerbiedigt -en : d,ezen niet 
verhindert om op het gemeenschappe,lijk 
goed ook hunne · rechten .. uit · te oefonen. 
De Rechtbank merkt reeds terecht op, dat 
deze beschouwiri.g de kweshe niet · beslist, 
w·ant nu dit Ioopen in die- eigenaardige 
bonding, in. den zin · der wet 1S jageh, 
blijft het. eene vraag'. of . art. -2 der iacht
wet voor dat jagen, ook vordert een schrit
telijk bewijs van· den mede-eigen.aar v'an 
den grond.- Ik· ZOU. meenen van niet, \Vant 
daar het artikel strekt 'tot · 'bescherming 
van de r_echten van .·de,rr daarin hedoelde,n 
eigenaai · of rechthebbende, · is het · ·bezit 
van een schriftelijk- be,vijs vereischt . voor 
hem die van de uitoefoning der jacht'·'ter 
plaatse · kan worden- ge,weerd · en wel van 
dengene die tot dat i:ve1.1en gm'e'dhtigd ·.zou 
zijn en mede:eigena:ren :van 'den gro'nd kti.Ii~ 
11·00 · elkander; naar mif- vo.orkomt, van d& 
uitoefening van het jachtrecht waarbij 'ieder-s . 
recht ten vol!e geeerbi,edigd ·wordt, niet 
weren, daargelaten n'og wat ·ieder van· hen 
met het bemachtigd wild ZOU ·moge-n aoen. 

0 
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(vgl. ar£. H. R. 24 November 1871 W. 3412). 
Hef'doci~ den eersteri · Rechte,r uitgespro
ken o_ntslag van rechtsvervolging acht ik 
dus juisf. 

Ik concludeer .mitsdien dat de Hooge 
R~a·d . - afgezien van 'de niet aan zijn 
oordeel onderworpen vrijspraak, - het von
riis waarvan beroe-p zal vernietigen :. voor 
zoover de schuldigverklaring en veroordee
ling en de vaststelling der subsidiaive hech
.tenis betreft en voor zoover betreft het 
feit op 2 October gepleegd, den beklaagde 
zal. ·ontslaan van· alle rechtsvervolging e,n 
voor zoover betreft het feit op 5 October 
gepleegd, het ·voru1is v:an den Kantohrech
ter zal bevestigen, voor wat het daarbij 
uitgesproken . ontslag van a!le rechtsver
volging van den beklaa.gde . aanga.a.t. 

De Hooge Raad, · enz.; 
Gehoord h:ee verslag va·n den Raadsheer 

Bosch;. · 
Gelet op de middelen van cassatie door 

den requiraii.t voorgesteld bij" memorie: (zie 
conclusie adv.-gen.); · 
· - 0. dat de requirant voor zoover· thans 
vari belang·. in eersten aanleg voor het 
Kantongerecht te Hoogeveen twe·ema.al hooft 
terecht . gestaan ter zake van . het jagen 
op grond, waarvan- hij in onverdeeldheid 

. eigenaar . was met een' ander; zulks zon

. der voorzien te zijn· van een schriftelijk 
be.wijs van ·vergunning van dien ·med•e
eigenaar; 

dat de Kantonrechter in de beide za
ken -bi;j .vonnissen ge,wez,en op 25 Nov. 
i912. met gedeeltelijke be,wezeriverklaring 
van ,de aa.iiklacht den ·requirant ,heeft ont
slagen van rechtsvervolging OP' grand: dat 
hij als ill'onveideeldheid mede-eigenaar van 
den :grand bevoegd was daarap te jag,en 

: ook · zonde-:r vergunning , van den me.de
eigenaar; 

dat op Irnt hooger beroep van. het 0. M. · 
de Rechtbank bij den aanvang der he
handeling de beide zaken · heeft gevoegd, 
en vervolgens: . . · 

i~ de eene :. zaak met vernietiging van 
I'u:it vonnis in zijn geheel, overeenkomstig de 
aanklacht me,t requirari.ts . schuld: er· aan 

· wettig en overtuigend bewezen . heeft ver
klaard, daC. hij .op ,2 Oct .,1912. in heI 
jachtveld_ te .Orvelte-, gemeente:. Westerbork 
heeft gejaagd; op .een · ,perceel waar.van · de 
mede-eigendom a.an een ander dah requirant 
toebehoorde, alwaar hij in. jagende, hau-

ding met een geweei· zich heeft bevonden 
-terwijl hij .niet voorzierr was van een schrif
telijk bewijs van vergunning van den mede
eigenaar of rechthebhende OP bedoelden 
grond om dien grond te mogen bejagen; 

in de andere zaak met vernietiging van 
het vannis voor zoover de requi:rant daar
bij was ontslag-en van rechtsveITolging dat 
vo.nnis he•eft bevestigd. voor zoover daarbij 
avereen:komstig de -aanklacht met d_:es re
quirants schuld- er ain ·weHig €111[ avertuigend 
be,wezen \vas verklaard dat de reqtiirant 
op 5 Oct. 1912 in he,t jachtveld Orvelte, 
gemeente Wes\erbork met een geweer in 
jagende handing heeft geloop,en op een 
perceel gro1id, toebehoorend,e aan R. S. en 
-aan :hem, requirant, zonder · dat hij vaor
zien was . yan een schriftelijk bewijs van 
vergunning . van R. S.; 

dat daarna de Richtbank heeft . over, 
wogen, , dat hij, die op een peroe-~I grond 
jaagt, dat voar een of meer onverdeelde 
aandeelen aan een antler" taebehoort, voor 
dat gedeelte eens :anders· grand beJaagt" en 
derhalve, '·naar de duidelijke woorden van 
art.- 2 der Jachtwet, van een schriftelijk 
bewijs van vergunning v'm iijn mede0 eige
naar ·moet zijn voorzien; · 

dat op grond clezer overweging de Recht
bank de bewezen verklaarde teiten heeft 
gequaliffoeerd en: te dier zake, strar" heeft 
op"gelegd als a an -het hoofd van dit arrest . 
staat -vermeld; . · 
· O. dat het tegen deze · beslissing g-erichte 
middel van: cassatie klaarblijkelijk berust 
op de stelling;" dat wie in onverde,elcllieicl 
met ·anderen eigenaar is van eeri stuk · 
grond'; dieni.grond krachtens zijn i:echt vaii 
mede-eigendam · mag bejagen. ·ook zonder 
voarzien te zijn van: een: schriftelijk · be
wijs van vergUJ1ning van zijn mede-eigenaar; 
: 0. hieromtrent: 
, dat waar in -de;ze zaak vaststaat da:t de 

requirant- wes mede-eigenaar en het jacht
recht op zekeren grand· onafscheidelijk ver
banden · is aan ieder de,el van den grond 
en dus des mede-eigenaars vecht, am ook 
dat genot van den ·grond te hebben zich 
uitstrekt over deszelfs geheeie uitgestrekt
heid, hier:van . het gevolg is, da,t, die ritede
eigenaar in den zin van art. 2. der J achtwet 
ten aanzien van den gemeenschappelijli be' 

· z~ten grand is. :jachtrechthebbende; 
.0. dat, mitsdien het middel is' gegroitd; 
Vernietigt het vo;nnis · der- Arr.-Rechtbanlc 

te Assen. van· 3 Februari 1913, wat be' 
21* 
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treft- het feit gepleegd op _2 Oct. 1912 voor 
zoover het bewezen verklaarde feit met qua
lificatie en strafoplegging als .voorschreven, 
strafbaar: zijn geoordeeld, en vo.or · wat be
treft het .feit gepleegd op 5 Oct. 1912 
voor zoovecr het vonnis des Kantonrechters 
is vernietigd; 

Rechtdoe'nde krachtens a.rt. 105 R. -0. en 
het .Beleid. der Justitie, ten aanzien van 
het feit geple,egd op 2 October 1912; 

Verklaart dat feit niet strafba_ar en ont: 
slaat den reqnirant te dier zake . van alle 
rechtsvervolging; 

ten aanzien Yan het feit geple-egd op 
5 October 1912; 
. BeYestigt het _ vonnis van · den Kanton

rechter te Hoogeveen Yan _25 Novem
ber 1912. 

2· Mei 1913. · BE_SLUlT, houdende vaststelli1_1g 
van -liepalingen omtrent de inrichting van 
li~t' Departement van w;terstaat. s. 171. 

Wr.i_ WILHELJ\11:;NA, E~z. · · - . . . 
Op .de v_oordracht _van den tijdelijken Voor-

zitter ·van- den Raad van Ministers van 27 Fe
bruari 191_3, n°. 36, Kabinet; 

Den Raad rnn Stat\l gehoord (advies van 
8 April 191_3, ;n°. 23); 

Gezien he
0
t nader rapport vf).n _den tijdelijken 

Voorzitter van den -Raad van Ministers va_n 
14'_-.April-1913, n°. 36, Kabinet, en van __ Onzen 
Minister van Waterstaat . van- 26 April 1913, 
n°. 4_3_, afdeeling Kabinet e~ .Algemeene Zaken; 

Willende uitvoering geven aan artikel 4 van 
Ons besluit van 21 April 1913, n°. 33 (Staats
blad no. 136) voor· zo0vee[ ·aangaat de inrich
ting van het:Departement van Waterstaat .; 

llebben goedgevonden .en V01'.Staati : . 
te' bepalen ;als volgt: · · 
Art, I_. Het aautal burgerambtenaren, in· de 

rangen van Administrat,mr, Referendaris, 
Hoofdcommies, _Commies, Adjunct-commies en 
Klerk _1;,ij het , Dep_arter1ient van Waterstaat 
bestaat nit ten. hoogste: 

2_ Adminis_trateui's ; _ 
9_ Ref.erendarissen ; · 
4 Hoofdcommiezen; 

24. IJommi_ezen; 
· 27 Adjunct-commiezen en -Klerken.-
Art. II.. Het . tegenwoordig- ·personeel· zal 

gel_eidelijk, -voor. zooveel noodig, worden ge
bracht op de-in m'tikel 1 vastgestelde formatie. 

Art. III. Eene opengevallen plaats zal, be
halve 'door __ aanstelling in denzelfde:i:t · orang, 

·· aangevuld kunnen worden door aanstelling_ in 

lageren. ran-g. In dat geval mag het'voo.r,-de 
tusschengelegen ran gen vastgestelde aan ta! 
overschrederi worden. 

Onze Minister van Waterstaat is 'belast met 
de uitvoering van dit beslnit, hetwellc in het 
Sfaalsblad zal worden geplaatst en _waar,van 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Oberursel, den 2den Mei 1913. 
(get.) WILHELMINA; -

·De. Minister van Walerstaat,: 
(qel.) L. H. W. REGOUT._ 

(Uitgeg. 20 Mei 1913,) 

2 Mei 1913. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen omtrent de inrichting van 
het Departem~nt van Landbouw; :,Nijver
heid en Handel. - S, 172_ 

WIJ WILHELJ\UN A, ENZ, 

Op de voordracht van den tijdelijken V. oor
zitter van den Haad van Ministers van 27 Fe
bruari 1913, n•. -36, Kabinet; 
- Den Raad van State gehoord (advi~s .van 

8 April 1913, n°. 23); 
Gezien h~t nader rapport van den tijdelijken 

Voorzitter van den Raad van Ministers van 
14- Apri\ 1913, n°. _36; Kahinet, en van Onzen 
Minister van Landbonw, Nijverheid en Handel 
van 26 April 1913, n°. 60, Kabinet; _ 

Willende uitvoering geven aan artikel 4 van 
Ons besluit .va_n 21-April 1913, n°. 33 .(Staats
_blad n°.-136) voor_ zooveel aangaat de inrichting 
van het Departement v!ln Landbouw, Nijve:r
heid en Handel ; 

"Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepakm als volgt : 

_ Art. I. Het .aantal _btirgeraml:itenaren, in de 
ranger. van Adininistrateur, Referendaris, 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-comm'ies en 
Klerk bij het Departement van- Landbouw, 
-Ni~verheid en Handel bestaat nit.ten hoogste: 

5 Administrateurs ; 
14 Referendari ssen ; 
19 Hoofdcommiezeri·; 
22 Commiezen; 
63 Adjnnct-commiezen en Klerken. 

· Art. II .. Het tegenwoordig --personeel zal 
geleidelijk, voor zooveel no_odig, . worden ge
bracht 01:i de in artikel l vastgestelde formatie. 

Art. III. Eene opengevallen ,plaats zal; be
halve door aanstelling in -denzelfden rang, 
aangevuld kunnen worden .door aanstelliJ1g in 
lageren rang. In dat .g.eval mag het .voor de 
tusschengelegen · · rangen . vastgestelde aantal 
overschreden ~orden. -
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Art. IV. Oader het aantal Adjnnct-com
miezen en· Klerken, genoemd in artikel I, zijn 
niet begrepen de tegenwoordige Klerken, die 
zijn aangesteld zonder te hebben voldaan aan 
het .daartoe afgenomen examen of aan een 
daarmede, door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel gelijkgesteld examen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de ujtvoering van clit 
besluit, hetwelk in het Staatsbldd zal warden 
·geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Obernrsel, den 2den Mei 1913. 
(get.) W i L H E L M I N A. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheicl en Handel, 

(get.) A. 8. TALMA. 

(Uitgeg. 20 Mei 1913.) 

2 Blei 1913-. BESLUIT, houclende vaststelling 
van bepalingen omtrent de inrichtilig van 
het Departemcnt van Financien. S. 173. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den tijdelijken -V oor
zitter van den Raad van Ministers van 27 
J!,ebruari 1913, n°. 36, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
8 April 1913, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van den tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
14· April 1913, n°. 36, ·Kabinet, en van Onzen 
Minister van Financien van 24 April 1913, 
n°. 27, Kabinet; 

Willende uitvoering geven :ian art1kel 4 van 
Ons besluit van 21 April 1913, n°. 33 (Staats
blml· n°. 13ti) ten aanzien van de inrichting 
van het Departement van Financien; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Ret aantal burgerambtenaren bij 

het Departement van Financien bestaat, be
halve de Secretaris-Generaal, uit: 

4 Administrateurs, waaronder een tevens 
Thesaurier Gener,ial; 

12 Referendarissen ; 
12 Hoofdcommiezen ; 

; :.l3 Commiezen; 
67 Adjunct-commiezen en Klerken; 

_-· I ·Hoofdclirecteur ·der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen; 

3 1Ioofdinspecteurs; 
1 fospecteur ; 

'1 Adjnnct-inspectenr; 
3 Ontvangers; 

3 Rijksklerken der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen; 

1 Inspecteur van den waarborg en de be
lasting der gonden en zilveren werken; 

1. Hoofddirecteur van de- registratie, de hypo-
th~ken en het kadaster; 

I Directenr; 
2 Inspecteurs ; 
3 Surnumerairs der'registratie en clomeinen; 
1 Inspectenr ; 
I Landmeter; 
1 Boekhouder van het kadaster. 

Art. II. In de plaats van een of twee der 
Referendarissen knnnen warden gestelcl even· 
zooveel Inspecteurs der directe belastingen, 
invoerrechten ·en accijnzen, en omgekeerd. 

Art. III. Het tegenwoordig personeel zal 
geleidelijk, voor zooveel noodig, warden ge
bfacht- op de in artikel I vastgestelde formatie. 

Art. IV. Eene .opengevall~n plaats, zal, be- · 
halve door aanstelling in denzelfden rang, 

· aangevuld knnnen warden door aanstelling in 
lageren rang. . Opklimming tot den hoogeren 
rang zal in dat geval kunnen plaats vinden 
met overschrijding van het voor de tusschen
gelegen rangen vastgestelde aan ta!. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Oberursel, den 2den Mei 1913. 
(get.) WlL HEL MI:RA. 

JJe .Ministe1· van 1:i'inancie.11, (get.) KoLKl\IAN. 

(Uitgeg. '.<!a 1Ylei 1913.) 

2 Mei 1913. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen omtrent de inrichting van 
het .Departement van Oorlog. S. 174. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrucht van den tijdelijken Voor
zitter van den Raad van Ministers van 27 
Februari 1913, n°. 36, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
April 1913, n°. 23); 

Gezien het nan.er -rapport van den tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
14 April 1913, n•. 36, Kabinet, en van Omc:en 
Minister van Oorlog van 26 April 1913, Kabi
net Litt. B 43 ; 

Willencle u"itvoering geven mm artikel 4 van 
Ons besluit van 21 April 1913, n°. 33 (Staats
blad n•. 136) voor zooveel aangaat de inrich
ting van het ·Departement van Oorlog; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt": 
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Art. I. H~t aantal burgerambtenaren, in de 
rangen van Administrateur, Referendaris, _ 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-commies en 
Klerk bij het Departement van Oorlog bestaat 
ui t ten hoogste : · 

3 Administrateurs; 
7 · Referendari ssen ; 
8 Hoofdcommiezen ; 

26 Commiezen ; 
33 Adjunct-commiezen en Klerken, die heb

ben voldaan aan het voor hunne aanstelling ver
eischte examen of aan een door Onzen Minister 
van Oorlog daarmede gelijkgesteld examen. 

Art. II. Het tegenwoordig personeel zal 
geleidelijk, voor zooveel noodig, warden ge
bracht op de in Artikel I vastgestelde formatie. 

Art. III. Eene opengevallen plaats zal, be
bal ve door aanstelling in denzelfden rang, 
aangevuld kunnen worden door aanstelling in 

"lageren rang. In· dat geval mag het voor de 
tusschengelegen ·rangen vastgestelde aantal 
overschreden warden. 

Onze Minister van Oorlog is. belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk i_n het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Oberursel, den 2den Mei 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. . 

De Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJN. 
(Uitgeg. 20 Mei 1913.) 

5 Mei 1913. BESLUIT, tot aanwijzing van de 
.krachtens de Schepenwet erkende particu
liere onderzoekingsbureaux. S. 175. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 April 
1913, no. 2652, afdeeling Nijverheid; 
. Gelet op artikel 6, eerste. lid, van den alge
ineenen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 5, 9 en 17 van de _,,Schepenwet"; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
met in trekking van het Koninklijk besluit van 

den 2den October 1909 (Staatsblad n°. 32A) aan 
te wijzen als de door Ons krachtens de Schepen
wet erkende particuliere onderzoe_kingsbureaux: 

-10. Lloyd's Register of British and Foreign 
Shipping; 

20. British Corporation for the Survey and 
Registry of Shipping ; 

30, Bureau Veritas te Parijs; 
4~. Germanischer Lloyd te Birlijn; 
5°. det N orske Veritas te Ohristiania. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 

en Handel is belast met de uitvoeririg· 'van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscoumnt zal worden geplaatst. 

Oberursel, den 5den Mei 1913. ·· 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handei, 
(get.) A. S. TALMA, 

(Uitgeg. 20 Mei 1913.) 

5 Mei 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
Nu de bewezen verklaarde en gequali

ficeerde feiten, n.1: het in art. 2, 20. der 
Loterijwet 11'05, elk op zich zelf verboden 
verkoopen en ajleveren van aandeelen, bij de 
artt. 6 en 8 dier wet als overtredingen 
strafbaar zijn gesteld, volgt hieruit, dat 
hier toepasselijk is art. 62 Sr., waardoor 
nadere motiveering hieromtrent kon __ ach
terwege blijven, en aanhaling van gemeld 
wetsartikel niet was verplichtend, wijl dit 
niet behoort tot de "e~bods- of strafbepa
lingen, welke de Rechtbank heeft toegepast. 

De Rechtbank heeft beslist, dat het be
standdeel van het telastegelegde feit n.l., 
dat de gelegenheid voor iemand was open
gesteld (art. 1 der Loterijwet 1905), vol
doende in de dagvaarding was uitgedrukt. 
Tegen deze beslissing, die is van feitelijken 
aard,_ kan in cassatie niet meer worden 
opgekomen. 

De Rechtbank heeft nit de door haar 
va_stgestelde feiten _ terecht afgeleid, dat 
hier niet aandeelen in een geoorloofde 
premieleening, maar slechts loten in e_en 
loterij verhandeld zijn. 

De Loterijwet 1905 verstaat antler eene 
premieleening alleen een werkelijke geld
leeoing, waarbij de kans op het winnen 
van premien aande schuldbewijzen der geld
leening verbonden is. 

Ingevolge art. 62. Sr. moet voor het bij 
art. 2, 2° der Loterijwet 1905 verboden 
ve,·koopen en ajleveren van aandeelen in eene 
loterij, als zijnde elk eene strafbare over
treding, voor ieder afzonderlijk stra{ wor
den opgelegd. 

(Loterijwet art. 1 2° lid; art. 2 2°.) 

Voorzitter: Jhr. Mr. W. H. DE SAVORNIN 
LOHMAN. 

Raadsheeren : Mrs. A. M. B. HANLO," A. J. 
L. NIJPELS, J. A. A. BosoH en A. FENTENER 
VAN V"LISSINGEN. 

F. K., wonende te Terneuzen, requirant van 
cassatie tegen een yonnis der Arr.-Rechtbank 
te Middelburg van 6 December 1912, rol n°. 
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21312, waarbi.i in hooger beroep, met vernieti
gihg van een vonnis vµ.n. den Kantonrechter 
tii" Terneuzen van 17 October 1912, de requirant 
is schuldig verklaard aan · ,,aandeelen in eene . 
loterij tot het aanleggeri en. houden waar.van 
de·. bij de· Loterijwet 1905 vereischte toestem
ming niet is verleend, verkoopen en afleveren", 
en, met toepassing der artt. 1, al. 1, 2 sub 2J., 
6 de·r Loterijwet 1905, 23 en 91 Sr. :is veroor
deeld tot eene geldboete van f 5 en vervan
gende hechtenis van vij~ dagen, met beschik
king omtrent de stukken Yan overtuiging als 
in bet vonnis is vermeld (advocant :i\ir. L. P. 
D,E.NE

0

iA?.IP 
0

te 's~Gravenhage). 

< · Conclusie. van den Advocaat-Gerieraal Mr. 
B ORT. 

De Rechtbank te Middelbmg ''.erklaarde in 
hooger beroep, met vernietiging van het in 
eersten. aanleg gewezen vonnis van den Kant_on
rechter te Terneuzen den requirant schuldig 
aan het feit, dat hij in het b_egin der .maand 
Juni 1212 te Terneuzen op last van I. v·. D. L., 
hoofdagent van Lotisico, wonende te Amers
foort heeft verkocht en afgeleverd aan K. F. H. 
vijf klassikale aandeelen in een loterij in den 
vorm van zoogenaamde · premiecoupons van 
-0bligatien van · den navolgenden inhoud : 
Premiebewijs (het nummer van het premie• 
bewijs gaat vooraf in cijfers ter linker- .en 
rechterzijde van het woord ,,premiebewijs" g·e
plaatst) n°. · 008670 ..... klasse (aan het woord 
,,klasse" gaat het nummer der k;lasse in letters 
vooraf); Tege.n inleve.ring.van di.t Premiebewijs 
betaalt de Maatschappij tot exploitatie van het 
Ag.µ:iinistratiekar.toor. ,,HAIGHTON & Co. te 
's-Gravenhage precies hetzelfde bedrag als in 
<le (volgt het. n~rµme·r der klasse in letters) 
klasse der 400ste Nederl. ·staatsloterij ten dee! 
valt aan den· houder van ,1/20 _Bewijs van a,m
<leel in het lot waarvan het nummer hierbovei;. 
vermeld staat, welke klassikale loteU: aan hou
<lers de gelegenheid gaveri om tegen' betalin~ 
yan het daarvoor vastgesteld bedrag mede te 
<lingen naar prijzen in. geld of premien in geld 
door' genoemde maatschapplj (nl. het admi
pistratiekantoor HAIGHTON & Co.) uitgeloofd 
ten behoeve van de deelnemers,, die als win
ners worden aangewezen d_oor de trekking der 
4.00ste Ned. Staatsloterij, op de wijze als door 
den .inho_ud der genoemde aandeelen omschre
~en, terwijl tot het aanleggen , of houden dier 
loterij de . bij de wet vereischte toestemming 
niet . was. verleend. 

.Dit feit. _werd gequalificeerd. ,,aandeelen in 
eene lciterij, . tot . het aanleggen en houden 

waarvan. de bij de Loterijwet 1905 vereischte 
toestemming niet is verleen,d verkoopen. en 
afleveren" e:•:i requimnt, toen appellant, met 

. toepassing van de artt. 1, al. 1, 2 sub 2 en 6 
der Loterijwet 1905, 23 en 91 Sr .. veroordeeld 
tot eene geldbo.ete vari f 5 ·subs. 5 dagen 
hechtenis. 

Tegen deze uitspraak zijn bij pleidooi drie 
middelen, van· cassatie,. aangevoerd, luidende :" 

I. ,;Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 221, 211, 253 en 223 Sv. in verband 
met de artt. 2 en 6 der Loterijwet ~905, om
dat, terwijl in casu twee strafbare feiten be
wezen zijn verklaard, de Rechter verzuimde, 
te beslissen: en te motiveeren, of hier een ge,· 
val va~· voortgezette ha11deling aanwezig is, of 
niet, en evenzeer verzuimd heeft eeu der 
laatstgenoemde artikelen. in het vonnis aan te 
halen". 

II. ,,Schen\l,ing van . art. 1 der LoteriJwet 
1905 door te beslissen dat in de dagvaarding 
is gesteld: ,,door wie, de gelegenheid. om mede 
te. dingen is opengesteld", omdat gesproken 
wordt van ,,de gelegenheid, welke, de loten 
gaven om mede te dingen naar prijzen. uitge
loofd door genoell)d(l, l.Vlaatschappij". 
_ III. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
artt. l en . 2 der Loterijwet 1905 in verqand 
met art. 391 Sv., door in plaat~ van te beslis
sen dat de litigieuse premiebe.wijzen ,hehooren 
to't een wettig aangelegde premieleening en 
dus de verkoop en. aflevering niet strafbaar 
zijn, daarenboven te eischen dat bewezen ware 
dat door den aanlegger die~ premieleening, niet 
meer premiebewijzen zijn uitgegeven dan er bij 
de obligatien behooren" •. 
, Ad I. Waar de. Hechtbank; na•. op grond 

van de in het vonnis ver111elde bewijsmiddelen 
bewezen te hebben aangenomen,., dat.d,e requi
rant µe bedQelde aandeelen heeft verkocht en 
a_fgeleverd, daarop het bestaan,de~er twee ver
boden en bij de artt .. 6 en 8 der Loterijwet, 
elk als overtreding stra~baar gestelde handelin
gen in .de kwalificatie afzonderlijk uitdrukte 
lag hierin opgesloten, dat zij aanwezig achtte 
een samenloop van twee feiten die als op zich 
zelf staande hande!ingen, twee overtredingen 
opleverende, moeten worden beschouw~, -:
waaruit volgt dat uitgesloten ,was .het .gev:al 
van art .. 56, Sr .. en derha_lve niet afzonderlijk 

. de niet-aanwezigheid daarvan beho.efde. te wor
den gemotiveerd of daarover beslist. 

En de ·niet-aanhaling in het vonnis, hetzij 
van art. 56, hetzij van art. 62 Sr .. (waarover 
in het middel, door de vermelding -dat ver
zuimd is ,,bovengenoemde artikelen in het. 
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vonriis aari te haleri'' ver1noedelijk is geklaagd) 
kan niet tot mtssatie leiden omdat deze arti
kelcn niet behooren tot de verbods- of straf- _ 
bepalingen, die den ·ornniddellijken grondslag· 
van de veroordeeling uitmaken en de wet 
slechts zoodanige in art. 221 Sv. op bet oog 
heeft. 

Het middel is dus m. i. OP.gegrond. 
Ad Il. De wet spreekt in hare Jefinitie van 

loterij, van elke gelegenheid do.or · iemand 
opengesteld om . . . . . mede te dingen naar 
prijzen enz., uitgeloofd ten behoeve van de 
declnemers die als winners worden·aangewezen 
'enz. - En nu komt bet 0 mij voor d;1t, waar 
in de dagvaarding is gesteld dat ~e vijf klas
sikale aandeelen in eene lcitcrij in dii'n vorm 
van zoogenaamde premiecoupons van obligaties 
waarvan de inboud· wordt opgegeven, aan de 
bonders de gelegenbeid gaven om tegen beta
ling van bet daarvoor vastgesteld bedrag mede 
te dingen naar prijzen enz., in verband met den 
geheelen inboud van de te laste legging ge
noegzaam is uitgedrukt, dat de door bet hou
den der loten gegevengalegenheid is opengesteld 
door -dengene die de loten beeft uitgegeven. 

Het middel kan dus m. i. niet opgaan. 
Ad Ill. De verdediger van den tbans requi

rant beriep zich voor de Rechtba:i:J.k hierop, 
dat de bedoelde premiebewijzen niet ills aan
deelen in eene loterij kunneh bes-chouwd wor
den, omdat zij dee! uitmakeil · van een :J % 
premieobligatie vtin f 350, welke geheel vol
doet aan de vereischten van art. 1 sub 3 der 
Loterijwet. 

Dit boroep had betrekking op een ter terecht
zitting voorgelezen ongenummerde obligatie 
groot f 350, door de N. V. Maatschappij tot 
Exploitatie van het Administratiekantoor 
H.A.IGHTON & Co. uitgegeven, waarvan de in
houd en de daarop betrekkelijke ,,voorwaarden" 
in het vonnis zijn opgenomen en welke obligatie 
was voorzien o. a. van een dubbel _stel coupons, 
waarvan bet eene stel recht geeft op de jaar
hjksche rente ad 2 %,- terwijl bet andere stel 
recht geeft om tegendnlevering-vari de des
betreffende premiecoupon, onder · de daarbij 
gestelde voorwaarden kosteloos vijf klassikale 
preniiebewijzen te verkrijgen welke voorzien 
waren van een op de Ned. Staatsloterij·corres
pondeerend nummer en waarop hetzelfde be
drag wordt uitgekeerd als in- de· daarop cor
respondeerehde ·klasse van de genoen1de Staats
loterij t"en cleel valt aan den houder van 1/20 
.Bewijs van aandeel in bet lot oncler hetzelfde 
nummer. 

De Rech thank verwierp <lit verweer op grond, 

. . . . . 

dat· al kan worden toegegeven dat de bedoelde 
obligatie met bijbehoorende rente- en preinie·
coupons, ingevolge hare ,,Bepalingenl' volddet 
aan art. 1 sub 3 der Loterijwet, iri dit geval 
is gebl_eken dat het stel van 1,ijfpremiebewijzen 
afzonderlijk verhandeld werd voor f 3.50; over
eenkomende met 1/20 lot der Nederl. Staats· 
loterij ; dat bet alzoo mogelijk is dat H.A.IGHTON 
een schnldbekentenis van f 350 gegoten in den 
vorm van bovengenoemde ongenummerde 
obligatie uitgeeft en daarnaast een groot aan
tal stellen premieleeningen schept waarvan er 
een onder hem blijft berusten voor den houder 
der obligatie en alle overige tegcn den prijs 
van f 3.50 door hem in den hanclel worden 
gebracht.· · 

En op den grond dat ter terechtzitting niet 
,vas gebleken, dat het aantal stellen premie
bewijzen niet te boven gaat bet aantal uitge
geven obligatien, oordeelde de Rechtbank.-dat 
het afzonderlijk verkrijgbaar stellen van die 
bewijzen tegen den kostenden prijs moet wor
den aangemerkt als h_et deelnemen in eene 
loterij, welke de grenzen der nitzonderings
bepali;g van art. 1 sub 3 der Loterijwet over
schrijdt en alzoo strafbaar is bij gemis aan de 
vereischte toestemming. 

Door deze feitelijke b"eslissing ontbreekt elk: 
bewijs, dat de onderwerpelijke vijf premie
bewijziin inderdaad behooren tot eene premie
obligatie, in. dit geval, dat zij zijn afgegeven 
tegen uitlevering van een d·er desbetreffende 
premieco•.1pons behoorende tot bet stel waar
van de obligatie is voorzien. En vermits de 
verhandeling der premiebewijzen op zich zelve 
beschouwd, terecht is aangemerkt als te vallen 
onder het begrip ,,loterij" en niet bewezen is 
dat de premiebewijzen behoorden tot eene 
premieleening waarop de uitzonderingsbepaling 
van art. 1 sub 3 van toepassing is, werd de 
bestreden- beslissing niet gegeven in strijd met 
de in . het middel genoemde ·artt. 1 en· 2 der 
Loterij,~et en kan ook, waar bet bewijs va1i' 
de ten laste gelegde feiten op wettige bewijs
middeien berust, evenmin · het in bet middel 
genoemde art. 391" Sv. zijn geschonden. 

Ook dit middel acht ik ·daarom ongegrond. 
Toch v.al bet vonnis niet in zijn geheel kun

nen word en gehandhaafd: ·-Op de gronden door 
mij ontwikkeld in mijne beden genomen con
clusie in de voorziening van C. S: H. (rol n°. 
227:l0) meen ik dat voor iedl'r _der bewezen 
verklaarde overtredingen d. i. :wowel voor het 
verkoopen als voor het afieveren der aandeelen, 
afzonderlijk straf had moeten zijn opgelegd. 
De Rechtbank ]3gde echter voor beide over-
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tredirigen slechts e'en geldboete· vari f 5, subs. 
5 - dagen hechtenis op. En daardcior schond 
zij.art. 62 S~.-- Want ook-hler-was, in verband 
rnet art. 248 j0 ; 256 Sv. geen bezwaar tegen het 
in: hooger beroep opleggen van twee ·geld
boeten,- ofschoon in eersten aanleg slechts een 
boete ·was- opgelegd en · enkel de beklaagde in 
hooger beroep was gekomen, mits slechts de 
beide_ boeten en de_ subs. hechtenisstraffe11,. in 
omvarig niet . dieit- van . de -in: eersten aanleg. 
toegepast_e overschrijden. 

·Op -grond hiervan_heb .ik de e·er te conclu
de_eren _tot vernietigirig ambtshalve van het 
bestreden ·vonnjs, ·doch alleen vohr 'zoover 
d/larbij- is opgelegd eene geldboete van f 5 en 
eene subs. hechtenis van 5 dagen en dat de 
Hooge Raad, rechtdoende fo. zoover ten ·prin
cipale den requirant veroordeele tot twee geld
boeten ieder van f- 2.50, snbsidiair twee dagen 
y9or iedere boete,-'-' met ~erwerping ove;igens 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van· den - Raadsheer 

N_'rJPELS; 

Gelet op de middel~n van cassatie; n_ameris 
den requirant voorgesteld bij pleidooj: ·(zie 
conclusie adv.-gen.); ' 

O. -dat -•bij' het b'estred~u vonnis; ove"reen: 
komstig de •foJastelegging bij d<J. inleidende 
dagvaarding · uls bewezen-. is aangenomen; dat 
de beklaagde,' nu requirant, in het begin det 
maand Juni ·1912 te Terneuzen op ·last van 
J. v. D. L., hoofdagent van· Lotisico, heeft 
verkocht en afgeleverd aan: K. ·F. H. de· vijf 
klassikale aandeelen in eene ·1oterij in den vorht· 
van zoogenaamde premiecouporis- van obliga
tiiin van deri bij dagvaarding orrischreven in
horid, welke aan houders de gelegenheid gaven 
om-tegen betaling vanliet daarvoor vastgestelde 
bedrag · mede te din.gen naar prijzen fo geld 
of premien - in geld, - door · genoe·mde l\iaat-

< schappij (d: i. h_et administratiekantoor HAIGH· 

TON & Co.) uitgeloofd· ten be_hoev'e van· de 
deelnemei's, die als winners werderi. aangewezen 
door de trekking der· 400ste ·Nederl. · Staats
loterij, op de wijze als door den "inhoud van 
gerioemde aandeelen omschreven:, terwiJI tot 
het aanleggen. of houden. dier· loterij; de "bij de 
wet vereischtc toestemming niet was verleend · 

dat de Rechtbank deze bewezeii feiten heeft 
gequalificeerd en den requira,nt te dief · zake 
veroordeeld als hierboven reeds is· opgegeven ; 
- 0 .. dat het lste' dier hiertegen gerichte mid

delen hierover klaagt, dat in het ·bestreden 
vonnis zoude · zijn verzuimd om te beslissen en 

te motiveeren of de twee bewezen verklaarde 
strafbare feiten al dan niet waren .te beschou
wen, als eerie voortgezette harideling, .doch 
deze grief is ongegrond; · 

dat immers de Reclitbank na te hebben be,_ 
wezen verklaard dat de requirant -de voor
noemde vijf premiebewijzen heeft ve1·kocht en 
afgeleverrl, die.feiten heeft gequalificeerd ,,aan
deelen in· eene loterij, tot het aanleggen··en 

houdetl _ waarvan de bij de Loterijw'et 1905_ 
vereischie toestemming · niet is verleend, ver; 
koopen en afleveren", alzoo-als de in art. 2; :l0 • 

der Loterijwet, elke op zich zelf verboden 
handelingeri vait.- .het- verkoopen ei1 van het 
afl.everen van aandeelen· in dergelijke Ioterij ; 

dat verinits deze l'eiten bij de artt. 6 en ,s 
der Loterjjwet 1905 · strafbaar zijn gesteld als 
overtredingen, uit de voormelde beslissilig der 
Rechtbank volgt, dat hier toepasselijk is de 
regel van· art. 62 Sr., waardoor nadere -moti
veering hiei· omtrent kon achterwege blijven, 
en aanhaling_van evebgemeld w·etsartikel ook 
niet was- verplichtend, wijl dit niet behoort tot 
de verboa.s-·of strafbepalingen·, welke de·Recht
bank heeft toegepast; 

0. dat het 2de middel, blijkens· de t6elich
ting is gericht .zoowel tegen het· 011Vold6ende 
der telastelegging bij dagvaarding, als tegen 

· de toepassing ·van art. 1 der Loterijwet 1905 
op ·het bewezen verklaarde, en ;wel op dezeii, 
reeds ·voor de Recht bank aangevoerden eenigen 
grond, dat in de dagvaarding niet zoude zijn 
opgegeven; dat eene gele,qenheid door iemand 
was open,qesteld·om mede te dingeu· naar prijzeri 
hf prernien, hoewel dit een bestanddeel nit
maakt van hetgeen art. -1 der Loterij wet ver
staat onder een loterij ; 

0. hieromtrent: 
dat 'in de 11dc overweging van het bestreden 

vonnis omtrent do voormelde verdediging van 
den requirant is overwogen : ,,dat de Recht'. 
bank dat gevoelen niet deelt, dat toch de 
steller der dagvaarding zich niet behoeft te 
houden aan "de terminologie van de ,vet, en, 
door te spreken van· de gelegenheid, welke die 
loteli den houders gaven, om ·mede te dingen 
naar prijzen door de genoemde maatschappij 
uitgeloofd, gemeld element genoegzaam. tot 
zijn recht- heeft doen komen, al kon wellicht 
de plaats, waar het in de·dagvaarding voor
komt, beter eene andere geweest zijn" ; 

dat de Rechtbank hierdoor heeft beslist, dat 
het bedoelde bestanddeel in de dagvaarding 
voldoende is uitgediukt en fegen deze beslis
sing, die is v~ii feitelijken aard, in cassatie 
niet ·meer kan worden, opgek<imen ; 
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dat ook de tweede grief van den requirant 
geen rekening houdt met de gevolgenva:ii._deze 
feitelijke beslissing der Recihtbank; 

dat immers de Rechtbank, na den inhoud 
,der dagvaarding te hebben nitgelegd in even
gemelden zin, door vervolgens dien inhond 
bewezen te verklaren mede heeft aangenomen, 
dat de gelegenheid om mede te dingen naar 
prijzen of premien, uitgeloofd door de Maat
schappij tot Exploitatie van het,administratie
kantoor H.A.IGHTON & Co. werd gegeven door de· 
loten van die maatschappij; waardoor dus mede 
is bewezen verklaard, dat en doo~ wien de. in 
het middel bedoelde gelegenheid is opengesteld; 

dat derhalve het middel van den reqnirant 
in beide opzich ten , fei telijken grondslag mist 
en gevolgelijk is krachteloos ; 

0. dat het 3de middel berust op de ookreeds 
voor de· Recht bank gevoerde verdediging -van 
den reqnirant, dat de verkochte .en afgeleverde 
premieb(lwijzen deel uitmaken van· eene .2 % 
premieobligatie van f 350, walke geheel voldoet 
aan de eischen van de .uitzonderingsbepaling 
van art. 1 sub 3°. der Loterijwet 1905; 

0. te dien aanzien: 
- dat blijkens het bestreden vonnis de bedoeide 
premiebewijzen.het navolgende inhielden: ,,Pre: 
miebewijs (het nummer van het ,,premiebewijs" 
gaat vooraf in cijfers te linker- en te rechter
zijde van het woord ,,premiebewijs" geplaatst) 
n°. 008678 .... klasse (aan het woord ,,klasse" 
gaat het n°. der klasse in lett~rs vooraf). Tegen 
inlevering van dit Premiebewijs _betaalt de 
Maatschappij tot exploitatie ,van het admini
stratiekantoor HAIGHTON &_ Co. (goedgek~nrd 
bij Kon. ·besluit) te 's-Gravenhage precies het
zelfde _bedrag als in 9-e (volgt het nummer 
der klasse · in letters) klasse _der 400s te N eder
landsche Staatsloterij ten dee\. ,v:alt aan den · 
houcler van 1/20 Bewijs va"Q. a_andeel in het 
lot, waarvan het nummer hiArb9ven staat v_er
melcl"; 

dat de Rechtbank, na te vore~ :"te hebben 
vastgesteld, dat 5 premiebewijzen van .gemel
clen inhoud door den requirant waren verkocbt 
en afgeleverd, heeft verk;laard de voormel;:le 
verdediging van den requirant onjnist te acht~n, 
daarvoor aanvoerende: ;;dat immers,_ al ka11 aaI1 
9-en.verdediger worden toegegeven·,.dat de hier; 
boven sub 3 ornschreven obligatie met bijbe
hoorende rente- en premieccinpons, ingevolg~ 
hare ,.Bepalingen" voldoet aan art. 1 sub 3 de1: 
Loterijwet, nit de erlrnJ;J.tenis·van.denbeklaagde 
en de verklaring van den getuige H. is gebleke~; 
dat het stel van 5 · premiebewijzen -af~ond,;,.lijk 
verhandeld werd voo:r f 3.50, overeenkomende 

L'Gt, 

met den prijs van 1/ 20 lot in de N ederlanclsche 
Staatsloterij"; · · .. · ·.t.•,":. ·.'.:J_ 

dat d~ze beslissing niet is in stiijd ·inet"de'fo. 
het middel gen;iemde wetsartikelen:. daar ·a.e 
Rechtbank nit de ~oormeldo door haar vastge
stelde feiten te recht heeft afgeleid, .d,at hier 
niet aandeelen in· eene geoorloofde premiel'ee'
ning, _maar slechts loten in eene_loterij verha·n
deld zijn; 

dat immers het afzonderlijk -verhandeleri van 
premiebewijzen, die volgens hun inhoud niet 
zijn schn_ldbewijzen van eene geldleening, maar 
enkel ,bewijzen .. kans gevende op het wiimen 
van premien, reeds hierom niet is het verhan
delen van aandeelen in eene geoorloofde premie
leening als in.art. I onder 3°. derLoterijw:et i905 
bedoeld, orndat die iiiet onder eene .pre\:nj~lee
ning. ~Ueen ~erstaat eene werkeiijke geicllee
ning; waarbij · de , .kans. op h~t winrien van 
premien aan de s~hU:(dbewljzen der geidleening 
verbonden is ; · · · · · 

dat wel de Rechtbank in dezelfde i2de over
weging nog heeft onderzocht . of de bedoelde 
premiebewijzen deel. uitmaakten van een obli
gatie eener geoorloofde premieleening, en de 
requirant ool,: heeft bestreden hetgeen .daarin 
door de Rechtbank ·als uitkomst van haar onder
zoek is medegedeeld, maar clit thans bt1iten )le
~chouwing kan blijven, nu vaststaat,' dat de · 
reqnirant geene zoodanige obligatie· _heeft ver- · 
kocht en afgeleverd, maar bioot l;)en ·aamleel 
in eene · 1oterij ; , . , .. 

dat alzoo ook dit middel is ongegrond; 
0. echter _ ambtshalve: .· . -. _.. . ... 

, dat, blijkens hetgeen hierboven bij de,behan
deling van het·. lste midde!Js. overwogen, de 
Rechtbank heeft bewezen verklaard, dat de 
requirant de vo·o'rmelde premiebewijzen. heeft 
verkocht en afgeleverd, eri. vervolgens de~e twee 
bewezen, feiten dienovereenkomstig heeft ge
qnalificeerd als 'overtredingen van het in art. 2, 
2° .. der :Loterijwet 1905, _afzpnderlijk :verboden, 
verkoopen en afleveren van aandeelen in eerie 
ongeoorloofde ioterfj, 

0

maar ten slotte den ~eq.ni: 
rant qes,~eg~: heefi ~eroordeeld tot slechts J~ne 
geldboete e~- verv:angende hechtenis, zooals 
hierboven. rei;ds is opgegeven; _· , . 

dat evenw
0

el. de. t,vee evengemelde in ,art." 2 
2°.·, der Loterijwet verboden en in art. 6. dier 
wet strafbaar .. gestelde handelingen, · volgens . 
art. 8 derzelfde wet moet~n w_orden bescho_uwd 
als overtredingen.- zoodat ingevolge art. 62° in 
yerband rn~t art. 91 Sr.,: vqor ieder~ der be: 
wezen verklaarde overtredingen aari den requi
rant eene straf bad behooren, te_zijn_opgelegd; 

dat de Recht bank. door ;anders, te beslfasen 
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gemeld art. 62 heeft geschonden en alzoo haar 
vonnis in dit opzicht moet worden vernietigd, 
en _de_ requirant veroordeeld tot twee straffen, 
zulks. met inachtneming van het voorschrift 
van art. 248 Sv. daar alleen de requirant van 
het vonnis van den Kantonrechter te Terneuzen 
in hooger beroep is gekomen ; 

Vernietigt bet vonnis der Arr.-Reehtbank te 
"Middelburg den !lden December 1912 in deze 
zaak gewezen, doch alleen voor wat betreft de 
<laarbij aan den reqnirant opgelegde straf; 

In zooverreTechtdoende ten principale krach
tens art. 105 R. 0.; 

Gezien mede art. 23 Sr.; 
Veroordeelt den requirant tot twee geldboeten 

elke van twee gulden vijftig cents; 
Bepaalt dat die boeten bij gebreke van beta

ling binnen twee maanden na den dag waarop 
<lit arrest irnn worden ten uitvoer gelegd, ieder 
zullen worden vervangen door hechtenis van 
twee dage·n ; 

_Verwerpt oyerigens het beroep. (Ned. Jur.) 

5 Mei 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
· Nu de beklaagde in verband met de on

gesteldheid waaraan zij zeide, dat el~. der 
personen ·lijdende was, raad heeft gegeven, 
na den patient den pols gevoeld, in de 
oogen.gezien of betast te hebben en daarbij, 

· onder aanwijzing van het gebruik, he_tzij 
flanellen banden hetzij kruiden hetzij 
beide te zamen verkocht heeft met voor
geven, dat, bij gebruik volgens haren raad, 
die personen zouden genezen, is zulks 
terecht beschouwd als het verleenon ·van 
geneeskundigen raad als bedrijf en bijge
volg als uitoefening der geneeskunst vol
gens art. 1 der Wet van 1 ,J uni 1865 (Staats
blad n°. 60). 

(Wet van 1 Juni 1865 (S. 60) art. 1.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raadsheeren: Mrs. A. M. B. Hanlo, A. 
J. L. Nijp,els, J. A. A. Bosch en H. Hesse. 

- D. H., wonende te Arnhem, requirante 
van cassatie tegen een vonnis der Arr.
Rechtbank t_e Arnhem van 7 Januari 1913, 
waarbij in hooger beroep, gedeeltelijk ver
nietigd en gedeeltelijk bevestigd is het von
nis van den Kantonrechter te .. T-erborg van 
19 November 1912, bij welk vonnis zij is 
schuldig verklaaid aan de sub 1 °. en 4 °. 

ten laste gelegcle feiten, gequalificeerd als: 
,,niet toegelaten tot de uitoefoning van 
een beroep, waa.rtoe de wet eene toe
lating vordert, buiten noodzaak dat "be
roep uitoefenen, tweemalen g-epleegd, zulks 
terwijl tijdens bet plegen van de overtreding 
nog ge-en twee jaren zijn verloopen sedert 
eene vroeg,ere veroordcee,ling vari de schul
dige wegens eene g,e1ijke overtreding onher
roepelijk is· geworden", en, met toepassing 
der artt. 18, 62, 436 Sr., art. 1 der wet 
van 1 Jimi 1865 (S. 60), veroordeeld tot 
twee hechtenisstraffen van eene maand, 
met vrijspraak van het meerdcer() haar ten, 
laste gelegde, met bevel tot terugga.ve van 
de overtuigingsstukken a.an de in het slot 
van het vonnis genoemde personen; zijnde 
bij voornoemd vonnis der Rechtbank met 
vernietiging van het beroepen vonnis van 
den , Kantonrechter, voor zoover cl-e be
klaagde daarbij is vrijgesproken van de 
sub 2 ,en 3 ten laste geJ,egde feit-en en 
-veroordeelcl is tot twee hechtenisstraffon 
van eene maand, de beklaagde schuldig 
verklaarcl aan de feiten sub 2 en 3 ten 
laste gelegd gequalificeerd als: ,,het niet 
toegelaten tot ·de uitoefening van een be
roep, waartoe de wet eene toelating vor
dert buiten noodzaak dat heroep uitoefenen, 
zulks terwijl tijdens het ple~en van de 
overtreding nog geen llV"ee jaren zijn ver
loop·en sedert eene vroegere veroordeeling 
van de schulclige wegens eene gelijke over
treding onherroepelijk is geworden", en, met 
toepassing van art. 436, 1°. en 3°. Sr., 
art. 1 der: wet van 1 Juni 1865 (S. 60) 
te dier zake alsmede ter zake van de 
feiten· in_: bet beroepen vonnis\ bewezen 
,rerklaard en gequalificeerd, veroordeeld tot 
-vier hechtenisstraffen elk van eene maand, 
met bevestiging van het beroepen vonnis 
voor bet overige. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
R. B. Ledeboer. 

De requirante wercl bij vonnis cler Recht
bank te Arnhem, houdende g•edeeltelijke 
bevestiging, gedeeltelijke v·ernietiging van 
e,en vonnis van den Kantonrechter te 
Terborg veroordeeld ter zake van vier 
haar ten laste · gelegde en bewezen 
verklaarde o·vertredingen, bestaande elk in 
,,lwt niet toegelaten tot de uitoefening ~van 
een beroep, . waartoe de wet eene toe
lating Yordert, buiten noodzaak dat be
roep uitoe±enen, zulks terwijl tijdens het 

• I 
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plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
veroordeeling van ·de schuldige wegeris een 
gelijke overtieding oriherroepeEjk is :ge
worderii' - en, met toepassing .van ·de artt. 
436, 1 ° .. m 3°. lid Sr. j0

• art. 1 der wet 
van 1 Juni 1865 (Sb. 60), veroordeeld tot 
4 hechtenisstraffon elk van een maand. 

B:ij meniorie van cassatie wordt gesteld, 
dat in d.e,ze van de uitoetening der g-e
neeskunst- geen sprake is ·geweiist, vermits 
de handelingen van requirante· alleen zouden 
hebben bestaan in, het verkoopen van fla-

. nellen banden, in den regel genoemd ge
zondheidsbanden · ,,om koude en· · tocht te 
weren", terwijl het" ,,iemand aarizien of wer
kelijk betasten" evenmin onder dit begrip 
kan worden gebracht. · 

Blijkens het hewezen verklaarde heeft de 
requirante in - elk der vier gevallen aan 
·den persoon tot wien zij ziclr, in verband 
met de ongesteldheid- waaraan deze zeide 
lijdende te zijn, althans waaraan zij, requi
r'arite, voorgaf of .inedecleelde, dat deze li;J
dende was, raad geg-even, zulks na hetziJ den 
patient den pols te hebben gevoe,Jcl, hetzi;J 
dezen aan het lichaam te l:iebben betast, 
hetzij op eenige andere wijze den patient 
te hebben opgenomen·. en daarbij, onder 
aanwijzing van de wijze van gebruik, hetzij 
flanellen ·band-en, hetzij1_ kruiden, of beide 
vei'kocht .en afgeleverd, -:- alles onder 
voorgeve:n dat door de aanwending van 
die. middelen overeenkomstig haar · raad, 
genezing zoude, volgen. · 

Deze handelingen nu vallen gehee1 binnen 
het bereik van het begrip ,,uitoetenirig der 
geneeskurist" genoemd :in art. 1 der wet 
van 1865, als wordende onder .de,ze woor
den, gelijk ook mve Raad nieermal~n be
s1iste, verstaan: elke raad die de strek
king of ·c1e voorgewende strekking heeft 
om genezing van een ziekte ot k:waal te 
bevorderen (men zie o·. a. het arrest van 
18 Maart 1901 W. 7584). 

·Het middel is ·c1erhalve ongegrond en 
mijne conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep .. 

De Hooge. Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Harilo; 
Gelef. op 

voorgesteld 
·adv.-gen.); 

de grier door de requirante 
bij memorie: (zie coriclusie 

b. dat aari' requirante bij de inleidende 

dagvaarding is ·ten laste gelegd :· dab ,zij 
1 °. op 5 September · 1912 • te.. Sind·eren, 

geri:teente Wisch, hoewel niet toegelaten. 
tci-t . het beroe!P van gerneeskundige, ·waar
toe de· ,wet eene -toelating vordert huiten 
noodzaak dat bernep heeft. uitgeoefend', 
door zich te vervoegen aan de halte Sin
deren en tot den daar aanwezigen G., J. 
R. · te zeggen: ,,man; wat he,b je slechte · 
oogen,· .die kan ik genez,en", door ver
volgens uit een taschje, hetwelk zij bij 
zich had eenige flanellen banden en eenige 
pakje·s kruiden te nemen en die aan . ge: 
noemden R. tegen betaling_ va:n f 1-.7.5 per 
banci en f.0.75 . per pakje te koop- aan 
te bieden, zegg,ende tot 'R.: ,,die · banden 
moet je . om je bloote lijf drag•en,. daar 
trekt alle brand in; de kruiden. moet je 
laten aftrekken en clan moet je . 4 of . 5 
maal daags van dat aftreksel .drinken, • clan 
zijn je oogen na eene maand genezen•: 
en door· vervolgens na langdurig aandrirrgen 
harerzijds aa:n genoemde R. te verkoopen 
4 van genoemde banden en 2 pakjes van de 
genoemde kruiden, resp. a t 1.75 en t 0.75 
per stuk zijnde door haar van R. een 
betlrag van f 5 terstond daarvoor in be
taling ontvangen, · onder voorwaarde dat 
het ontbrekendi later· zoude ·worden aan
·gezuiverd; 

2°., op p se.ptember 1912 des !Hlllliddags 
te ongeveer 1 uur te Dinxperlo ten huize 
van G; W. R.; hoewel niet · toegelaten 
tot he,t beroep van geneeskundige, waartoe 
d·e wet eooe toelating vord-ert; buiten ·nood
zaak dat beroep heeft uitgeoefend, door, 
nadat haar was medegedeeld, · dat genoem
-de R. ·1ijdende was aan · tuberculose tot 
dezen de vraag te richten wat het hem 
waard zou zijn als hi;J na een maanci geheel 
hersteld weer werken kon, hem vervolgens 
de pols te voelen, hem in de oogen te 
zien 'en hem i.n de zijde te betas ten, en 
vervolgens tot hem te zeggen: ,,je hebt 
binnookoortsen" waarna zij hem eenige fla
nellen banden te koop aanbood, zeggende: 
,,die banden moet je om je bloote lijf 
di:agen ter hoogte van· de maagstr(lek en 
om de twee dagen mo,et je een schoonen 
band aandooo;. die banden trekken alles 
in ziC:h wat nie<t goed · is, je hebf vfor 
bande,ri noodig, want' na het wa:sschen 
moeten ziJ Jang in, de. bperi luoht drogen"; 

waarna zij na eenig aandringen harer
zijds aan genoeinderi'R. .heeft verkocht ·voor 
f 6 van · die genoe.qi.de banden; · va11 · welk 
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bedrag f 5 althans een gedeelte door haar 
van R. in be,taling is ontvangen onder 
voor'waarde, dat het ontbrekende later zou 
worden aangezuiverd; 

3°. op 3 September 1912 omstreeks 1 uur 
namiddags te Dinxperlo ten huize van den 
sub 2 ·genoemden R. hoewel niet toegelaten 
tol het . beroep van geneeskundige waartoe 
de wet eene toelating vordert buiten nood
zaak dat beroep heeft uitgeoefend door aau 
de h.v. van genoemden R., genaamd D. K. 
nadat haar, beklaa.gde was medegedeeld dat 
deze last had. van haar maag eenig,e pakjes 
kruiden, welke zij biJ zich had te koop 
aan te bieden, zegg·ende: ,,die kruiden moet 
je op water la.ten trekken en daarvan drie
maal daags drinkeri, des morg~ns een 
·glaasje op je nuchtere maag'.', waarna. zij 
aan genoemde D. K. heeft verkocht voor 
f 2.40 vier pakjes · kruiden; 

4°. op 3 September -1912 omstreeks 4° 
uur te Dinxperlo ·ten huize van Th. E:, 
hoewel niet toegelaten tot het beroep van 
geneeskundige, waartoe de wet eene toe
lating vordert buiten noodzaak dat beroep 
heeft uifgeoefend · door aan Th. B. h.v. van 
genoemden E. mede te de,e\.en dat zij ver
nomen had, dat -zij eene zi,eke docht,er 
had, vervolgens die dochter die bij dat 
gesprek tegenwoordig was in de oogen te 
zien en te zegg·en: ,,ik kan je genezen" 
waarna· zij eenige flaneUen band-en te voor
schijn ha.aide en deze te koop aanbood, 
zeggende: ,,die banden · moet het meisje 
oni !mar bloote lijt dragen en om de twee 
dagen · een schoone • aandoen", waarna zij 
a.an genoemde moed,er en dochter twee 
van ·die bai1den heeft verkocht en daarvoor 
rnn haar f 3.50 in betaling heeft ontvangen; 
- een en antler terwij[ tijdens het plegen 
van de overtreding nog geen twee ja:ren 
wa.ren verloopen, sedert eene vroeg-e.re ver
oordeeling van beklaagde wegens .overtre
cling van art. 436 Sr. onherroepelijk was 
geworden; 

dat die teiten sub 1 en 4 bij het in 
zooverre bevestigde vonnis en die, sub 2 
en 3 biJ het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend beweZJen verklaard met de 
schuld van requirante daaraan en zijn ge
qualifice,erd met . strafoplegging zooals ih 
het hoofd van dit arrest is vermeld; 

0. dat als grief · tegen -het · bestreden 
vonnis en het daarbij in zooverre bevestigde 
vonnis bij de, memorie wordt aangevoerci, 
dat requirante zich niet heeft schuldig ge-

maakt aan het onbevoegd uitoefenen van de 
geneeskunde, · daar zij slechts flan·ellen ban
den, in den regel ,,gezondheidsbanden" 
genaamd, verkocht heeft om koud·e en tocht 
te weren, terwijl het iemand aanzien ot 
werkelijk. betasten evenmin in dat begrip 
valt; 

0. hieromfre,nJ: : 
dat uit het hie;voor als hewez,en verklaarci 

vermelde blijkt, dat requirante in elk der 
vier in de dagvaarding genoemde gevallen, 
in ve,rband met de ongesteldheid, waaraan 
zij zeide dat elk der personen lijdende 
was, raad heeft gegev,en, na d-en patient 
den pols gevoeld, in de oog·en, gezfen ot 
betast te hebben en daarbij, onder aan
wijzing van bet gebruik hetzij · flaneilen 
banden, hetzij kruiden, hetzij 'heid·e te zamen 
verkocht heeft, met voorgeven ciat bij ge
_bruik volgens haren raad, die personen 
.zouden genezen; 

dat die bewezen verklaarde feiten der
halve teredit bij het, bestreden vonnis en 
bij het in zooverre bev-estigde vonnis zijn 
beschouwd als het verleenen van genees
kundigen raad als bedrijf en bijgevolg a.ls 
uitoefening der geneeskunst volg,ens art. 1 
der wet van 1 Juni 1865 (S. 60), waaruit 
de ongegrondheid van de aang-evoerd-e griet 
volgt; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(Ned. Jur.) 

' 7 Mei 1913. BESLUIT, houdende nadere aan-
wijzing van Melick en Herkenbosch, als los
plaats van ruw zout of zouthoudend water. 
8. 176. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen 1\iinister van 
Financien van 2 Mei 1913, n°. 123, Accijnzen ; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
18\.12 (Staatsblad n°. 227); artikel 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad 
n°. 162); · · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Met ingang van de dagteekening van dit 

besluit wordt Melick en Herkenbosch aange
wezen als losplaats van ruw zout of zouthou
dend water, · bij invoer te lande met spoor
wagens. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad en in de Staatscourant zal ivord en 
geµlaatst. 

Het Loo, den 7den :Mei 1913. 

(get.) WILHELM IN A. 
De Minister van Financien, (get.) KOLKMAN. 

( Uitgeg. 27 Mei 1913.) 

. 
7 Mei 1913. BESCHIKKlNG -van den Minister 

van Oorlog tot vaststelling eener regeling 
nopens de inlevering van wapenen, van 
kleeding en uitrusting en van ledergoed, 

. zoomede van reglementen of dienstvoor- · 
schriften bij ontslag van eene lichting 
Jandweer. 

De Minister van Oorlog, heeft goedgevonden, 
onder iii.trekking van de Beschikking van 

6 April 1910, VI• Afd., n°. 90 te bepalen, 
dat voor de inlevering van de waperien, de 
!deeding- en uitrustingstukken en het leder
goed, zoomede van de reglementen en dienst
voorschriften, ingeval eene lichting ·land weer 
in haar geheel wordt 6ntslagen, moet warden 
gevolgd de Regeling, welke is opgenomen in 
de Bijlage, behoorende bij deze Beschikking. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) A. J. DOORMAN. 

Behoort bij de Beschikking van 
den Minister van Oorlog van 
7 Mei 1913, vre A.fd., N°. 24. • 

REGELING nop_ens de inlerering ·van de 
wapenen, de kleeding- en uitrustingstukken 
en het ledergoed, zoomede van de 1:egl~
·menten en dienstvoorschriften, ingeval eene 
licliting landweer in haar geheel wordt 
ontslagen. 

§ 1. De verlofgangers van de Jandweer _war
den in he.t laatste jaar van hunnen diensttijd, 
op grond van art. 31, l_aatste lid, der Land
·weerwet opgeroepei:J., om in-· de ma;1'ld 'Jitli 
van dat jaar al de hun voot· Rijksrekeh1ng 
verstrekte voorwerpen- ·met uitzondering '·van 
het zakboekje in te leveren; · 

§ 2. Op voorstel van den Districtscornman
dant, bepaalt de Commissaris der Koiiingii:J. 
in de prnvincie de plaatscn; dagen en uren, 
waarop de inlevering moet geschiedeiL. Door 
de zorg van de Burgemeesters wordt, minstens 
'gedurende 10 dagcn aari de inlevering vooraf
gaaride; · een ·en ander door aanplakking in· het 
openbaar ter ·algemeene kennis gebracht op de 

. plaatsen in de gemeente bii ve,·orclening i:iange
weze,{. of geb,·uikelijk. In dfe open bare kerinis_
geving worclt het artikel der Wet vermeld, 

- ~ r 

krachtens hetwelk de inlevering plaats heeft, 
de lokaliteit aangewezen, en medegedeeld, ·dat 
de verlofgangers in burgerkleeding moeten 
verschijnen. 

Worden ,bij de open bare kennisgeving_ de 
verlofgangers nominati,f opgeroepen . tot het 
inleveren vari de in § 1 bedoeide voorwerpen, 
dan moet deze, buiten en beha!ve het genoemde 
in het vorige lid, 66k vermelden de geslachts
en voornamen (voluit geschreven) van de 
daarbij betrokken verlofgangers, zoomede het 
wapen (dienstvak) waartoe zij behooren, als
mede ·hun stamboeknummer. In de openbare 
kennisgeving mag niet worden opgenor;nen 
eene clausule, waarbij nadere .hoofdelijke op
roeping of kennisgeving in uitzicht \Vordt 
gesteld. 

De verlofganger, die zich buitenslands op
houdt wordt bovendien persoonlijk bij aange
teekenden brief opgeroepen, 'indien zijn· adres 
·bij den Burgemeester bekend is. 
· Aan. opgeruepenen, die zich niet buitenslands 
bevinden, wordt, voor zoover hun adres be
-kend is,· persoonlijke- kennisgeving gedaan van 
hunne oproeping bij openbare kennisgev:ng. 

§ 3. Indien de verlofganger wegens geldige 
-redenen verhinderd is persoonlijk de inlevering te 
doen, clan is liij of zijn c.q. zijne naastbestaanden 
gehotiden er voor te zorgen,, dat de inlevering 
door een ander geschiedt. Van de geldigheid 
der redenen van verhindering moet blijken uit 
-een be_wijs, afgegeven, c,q .. gelegaliseerd door 
den ·burgemeester, en bij de inlevering over te 
Jeggen door den persoon, die deinlevering doet. 

Door de burgemeesters k,imnen aan de verlof
·gangers zoo noodig passagebiljetten voor veren 
voor de reis naar en vau de plaats van inleve
ring warden afgegeven. Overigens genieten zij 
·geen vervoer voor Rijksrekening. 

§ 4. De inlevering geschiedt ten overstaan 
van ·den Districtscommandant, die zich c.q. in 
de standplaats van een · Compagniescomman
-dant, door dezen kan doen vervanger.. Overi
gens zijn ook de Cbmpagniescommandanten, 
indien dit den Districtscommandant noodzake
lijk voorkomt, bij de inlevering door de hun 
onderhoorige verfofgangers tegenwoordig. 

De Districtscommandant kan zich...:... kan c.q. 
den Compagniescommandant,'ten overstaan van 
-wien :de inlevering geschiedt - · doen bijstaan 
door' den adjudant-onderofficier van het hem· 
onderhoorige Jandweerdistrict. 

De adjudant-onderofficier wordt op den dag 
ol' de dagen, waarop hij ·zich tot voorschreven_ 
doe! buiten zijne vaste standplaa ts moet be
geven, beschouwd als·vrijwillig ondel.' de wa· 
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pe~~n te zijn. -Hij wordt op verzoek van den 
Districtscommandant in onderhoud opgenomen 
bij e~:ii:' der korpsen. · · 

De voor het landweerdistrict aangewezeii ge
weermaker is den Districtscommandant behulp
zaam bij de inlevering voor zoover de wapenen 
betreft. 

Op vei-zoek van den Districtscommandant 
wordeil.' heni · door den Oomniandeerende-Officier 
van een der korpsen ·~an het leger.gedurende 
de iniev.ering hoogstens 2 soldaten ter beschik-
king gesteld. · 

§ :5/· Hij, te wiens overstaan de inlevering 
plaats vindt, · overtuigt zich, dat alle voor. 
werpen, in het'·hoofd. dezer bedoeld, door den 
betrokkene :worden ingeleverd, en dat · deze 
zich in voldoenden staat bevinden. 

De ingeleverde kleeding- en uitrustingstukken 
worden soortsgewijze bijeengevoegd, c.q. gevou
wen eh in pakken van 10 stuks samengebonden. 
Voor de verpakking vart:kepi's en e.g. schako's 
worden den Districtscomniandant, op zijne aan
vrage aan den beheer_der van het kleeding
magazijn, bedoeld. in § 39 van het Kleeding
voorschrift 1909, kisteri toegezonden .; voor de 
verpakking · der overige voorwerpen linnen 
zakken. 

Het ingeleverde ledergoed wordt naar het 
Oentraal Magazlji:J.- van Militaire Kleedtng en 
Uitrusting te Amsterdam opgezonden. De daar
toe noodige pakmiddelen moeten tijdig door 
de ·betrokken Districtscommandanten aan den 
Directeur· ·de~ Oentrale Magazijnen van inili
taire · kleeding en uitrusting worden ·aange-
vraagd. · 

· De wapenen worden · op de voorgeschreven 
wijze in de daarvoor bestemde kisten gep~kt en 
naai' de Magazijnen aan de Hembrng opgezonden. 

De Districtscommandantzendt uiterlijk 1 J uni 
aan de Directie der Artillerie-Inrichtingen eene 
opgave van de soorten en aantallen wapenen, 
die in elke gemeente vermoedelijk zullen wor
den ingeleverd,. onder vermelding van de tijd
stippen, waarop zulks' zal geschieden. De 'Di
rectie·voornoe·md·zorgt voor de tijdige beschik
baarstelling ter plaatse van de door hem noodig 
geachte pakmiddelen. 

§ 6. De Districtscomm:andant .maakt, na 
·afloop· van de inlevering, daaromtrent een be
knopt-verslag ·op, hetwelk door·· tusschenkomst 
van den Inspecteur der Infanterie aan · het 
Departement van Oorlog wordt ingezonden, 
zulks in den regel op den eersten werkdag in 
September. 

De Districtscommandaut zendt ai1n· de Di
rectie der Artillerie-lnrichtingen een uittreksel 

van dit · verslag, voor zoover het betrekking 
heeft op de wapenen met toebehooren. Zoo 
daartoe aanleiding. bestaat wordt door ge
noemde Directie hieromtrent aan het Departe
ment van Oorlog bericht. • 

§ 7. Telkens, wanneer daartoe aanleiding be
staat, wordt door den Districtscommandant aan 
den Oompagniescommandant, en, door tusschen
komst van den Oommissaris der. Koningin aan 
den Burg-emeester kennis gegeven van de namen 
van de verlofgangers, bedoeld onder Ila en c van 
Artikel 32 der Landweerwet;onder vermelding 
waar en wanneer deze, overeenkomstig Artike1 
36bis dier Wet, alsnog !tan hunne verplichting 
tot inlevering moeten voldoen. · 

§ 8. De kennisgevingen aan de betrokken 
verlofgangers voor de na-inlevering, bedoeld in 
§ 7, zoomede voor tusschentijdsche inlevering, 
geschieden op de wijze ·als fo § 2 vermeld, met 
dien verstande, dat de openbare kennisgeving 
nominatief plaats heeft en· dat, indien bij den 
Districtscommandant genoegzame zekerheidi 
bestaat, dat de verlofganger op eerste .aanzeg
ging volledig en op den aangllwezen tijd geV"Jlg· 
zal geven aan den hem verstrekten lust tot. 
inlevering van de onder z;jne berusting gestelde
Rijksgoederen, met" zoodanige eenvoudige aan
zegging kan worden :volstaan· en oproeping bij, 
-operiliare· kennisgeving voorshands achterwege
kun worden gelaten. 

§ 9. Wanneer in de woning van een land
~veerplichtige, · wiens .voor ·. Rijksrekening · ont
vangen goederen ·moeten ·worden ingeleverd;. 
besmettelijke.ziekte heerscht, of in eenige Ge, 
meente eene besmettelijke ziekte epidemisch. 
heerschende is, geeft de Burgemeester der be
trokken gemeerite daarvan kennis aan den, 
Districtscommandant. 

Deze treft dan, zoo noodig met medewer"' 
king_ van de betrokken autoriteiten de ver
eischte maatregelen, om .de verdachte goederenr 
voor zooveel raadzaam, te doen verzamelen, 
afzonderlijk te verpakken en met de noodige· 
aanwijzingeh tll verzenden aan den behecrc!er· 
van het magazijn van bestemming, dan· wel,. 
door verschuiving van het tijdstip van inleve
ring, verspreiding der·besmetting te voorkomcn. 

§ 10. De besturen van de.gemeenten, waar 
de inlevering moet plaats hebbetl, stellen de 
daartoe ·nooclige lokaliteit beschikbaar, met. 
dien verstande echter, dat in -garnizoens.
plaatsen door de zorg van den }?laatselijke- of 
Gatnizoensccimmandant daa~voor een of mecr· 
lokalen in ee1':Lmilitair gebouw worden beschik
baar gesteld .. 
: § 11. lngeval een verlofganger naar de· 

1 

-I 
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meening van den Districtscornmandant volgens 
Art. 35te,· der Landweerwet in werkelijken 
dienst rnoet worden geroepen, dient die Com
mandant daartoe, binnen 30 da:gen na den dag 
door hem krachtens Art. 35bis der Landweer
wet .voor na-inlevering bepaald, rechtstref!ks 
aan ·aen Minister van Oorlog een voorstel in, 
waarin wordt verrneld, of de verlofgange1· al 
dan niet krachtens Art. 32 der Landweerwet 
werd gestraft en voorts, zoo_veel mogelijk wor
den aangeteekend de verschoonende of verzwa
rende omstandigheden, welke bij de beoordee
ling in aanmerking kornen. 
. § 12. Bij het in § 11 bedoeld~ __ voorstel _wor
den overgelegd afschriften van de in de § § 2 
en 8 bedoelde kennisgevingen en oproeping bij 
aangeteekenden brief, door den gerneente-secre
taris voor gelijkluidend geteekend en voorzien 
van eene door de,n Burgerrieester onderteekende 
verklaring; 

dat de kenrii8geving werkelijk is geschied en 
is aangeplakt op de plaatsen, in de genieente 
bij verordening aangeweze,z of gebntikelijk; of 

dat de oproeplng bij aangeteeken den brie1' is -
ver:;,:onden en al clan niet als on bestel baar is 
terugontvangen; of 

dat persoonlijke kennisgeving aan den bij 
openbare kennisgeving opgeroepen verlofgan
ger is gezonden. 

§ 13_ In gemeenten met meer clan 20,000 
zielen, kan cle Burgemeester, voor zoover hij 
bij de uitvoering clezer Regeling betrokken is, 
zich ondei- zijne verantwoordelijkheid doen 
vervangen door een door hem aan te wijzen 
gemeente-ambtenaar. 

Mij bekend, 
De Secretaris- Generaal 

van het Depa,·teme-nt van Oorlog·, 
(get.) A. J. DOORMAN. 

8 Mei 1913. BESLurr, tot intrekking van het 
Koninklijk besl11it van 14 April 1913 (Staats
blad n°. 130),. tot schorsing van het besluit 
van den gemeenteraad van Vlissinge·n van 
7 l\Iaart 1913, n°. 10, betreffencle den·her
bouw van de spits van den St. Jacobstoren 
te Vlissi-ngen. S. 177. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht" van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1913,. n°. 
1382, afdeeling Kunsten en W etenschappen; 

Gezien Ons besluit van 14 April 1913, n°. 93 
(Staatsblad n•. 130), tot schorsing van. het 
besluit van den gemeenteraad van Vlissingen 
'.'an 7 Maart 1913, n°. 10, betreffende qen 

herbouw van de spits van den St. Jacobstoren 
te Vlissingen ; 

Overwegende, dat sedert door den raad vari 
de gerneente Vlissingen in v_oornoemd ra_adsbe
sluit wijzigingen zijn aangebracht, waardoor. 
de daartegen bestaande bezwaren zijn, opge, 
heven; 

Hebben goedgevonden en ve.rstaan: 
Ons besluit van 14 April 1913, n°. 93 (Siaiits

blad n°. 130) in te trekken. 
·Onze Minister-van Binnenlanclsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit,, het
welk in het Staatsblad zal w,orden_ g_eplaatst ... 

Het Loo, den _8sten Mei 1913. · · _. 
(get.) WILHELM.IN /4,:.. 

De Min. vanBinnenl. Zaken, (get.) HEE),[Sl{ERK.. 
(Uitgeg. 22 ,Mei 1W3.) 

8 Mei 1913. BESLUIT, tot intrekkiµg van Ons 
besluit van den 3den Februari 1913 (Staats
blad n•. 47), waar_bij een bes_luit van den 
raad der gemeente JJi-nxperlo va1117 De!Jem
ber 1912 werd geschorst. S. 178. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1913, n°. 
2991, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien Ons besluit van' den 3_den Februari 
1913 (Staatsbliid 11°." 47), tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Dinxpe1·lo 
van 17 December 1912, strekk~nde tot het 
aangaan van eene overeenkomst voor de leve
ring en afname-van electrisch arbeidsvermogen 
gedurende een tijdvak van dertig jaren; 

Overwegende, dat bij ingesteld onderzoek is 
gebleken, dat er voorshands geen termen zijn 
om d~ working van gemeld raadsbesluit te 
belemmeren ; 

Gelet op de artikelen · 163-166 der · Ge~ 
meentewet; 

He b ben goedgevonden -en verstaan , 
Ons_ voormeld besluit van .den 3den J!'ebruari 

1913 (Staatsblad n•, 4 7) in te trekken. 
Onze Minister van. Binneplandsche Zaken 

is belast -met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten Mei 1913. 
(get.) WILHELMINA: 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. ' 

(Uitgeg. 22 Mei 1913. 

8 Mei .1913. BESLUIT, tot wijziging van--h 
besluit op de Indische bestuursopleiding. 
s. 179. 
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WrJ WlLHELMIN A, enz. 

· Op de v·oordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 2 April 1913, afdeeling D, n°. 44; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 April -1913, n°. 11); 

Gezien het nuder rapport van .Onzen voor
noemuen Minister van 3 Mei 1913, afdee
ling D, n°. 16; 

Hebben goedgevonden -en verstaan : 
Art. i. In nrtikel 27 van Ons besluit van 

11, }faart 1907, n°.- 22 (Neder/andsch Staatsb/ad 
n•. 71,' Indisch · Staafsblad n•. 230), -worden de 
woorden: ,,met den dag van aankomst ti; Ba
tavia!' -_iervangen door: ,.met den dag van 
insclieping naar Nederlandsch-IndiiJ". 

2. De oorspronkelijke leziug van het in arti
kel J geooemde artikel 27 blijft gehandhaafd 
voor ·hen, die v66r 1 Januari 1913 in het eind
examen voor .den· Nederlandschen-lndischen 
dienst zijn ges1aagd. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering · van <lit besluit, dat in· het Staafs
b/ad zal _worrlen geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 8sten Mei 1918. 

(get.) W I L H E L }11 N A. 

iJe Minister van Koloriien, 

(.qef.) DE W .A.AL M.A.LEFIJ~•. 

~Uifgeg. 27 Mei 1913.) 

9 ,Wei 1913. ARREST va1i den Hoogen Raad. 
Art. 238 Gemeentewet, dat de keurloonen 

uitdrukkelijk als ·belasting noemt, maakt 
geen onderscheid ·tnsschen verplicht en 
onverplicht gebmik ·van dien dienst. 

Uit de bepaling ,van art. 20!i q ltemeen
tewet ·kan niet worden afgeleid dat 4et 
heffen van een retributie voor diensten 
volgens art. 238 , verstreki, ingeval deze 
in het belang. der openbare gezondheid 
zijn verordend, zo·u zijn verboden. 

De omlerhavige. v~rordening regelt de 
_ keurloonen zoodanig dat ze niet in_ strijd 

is met art. 241 GemP.entewet; idj bela~t 
niet .d·e voorwerpen zelve of bet gebruik 
er _van. 
- in .· het. bestreden vonnis is ~iet i~ het 

midden gelaten - gelijk door eischer ·tot 
cassatie is· gestel,d ·_ of gemeent~-veror
deningen, als de onderhavige d~n in- en 
uitvoe~ belemmeren ~f.kurinen b~le~i-meren. 

(Gemeen tewet artt. ·205 q, 237, 238.) 

1913. 

Voorzitter: Jhr. Mr: S, LAMAN TRIP. 

Raadsheeren: Mrs. E. W. GuLJE, S. GR.A.
TAMA, J. H. VAN GoOR _en. B. c. J. LODER.· 

J. G. GRIFFIOEN eischer in cnssatie van 
een vonnis der Rechtbank te Amsterdam van 
18 l\faart 11112, advocaat Mr. BARNET ·LYON 

tegen: 

Mr. H. TH. 's JACOB ·qq., verweerder in cas, 
satie, ndvocaat Mr. RINK. 

Cimclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. NOYON. 

Voor Bussum bestaat eene gemeentelijke 
verordening,· verbiedende onder meer het slach• 
ten van vee en het invoeren van versch vleesch 
zou·der voorafgaande keuring van gemeente
wege, en daarnevens eene ·verordeniug tot 
heffing · van de voor de verplichte keuring te 
betalen keurloonen. Op grorid dat de laatste 

_ verordening niet verbindend zou zijn heeft de 
eischer in cassatie van de Gemeente -terugge, 
vorderd zeker bed rag aan keurloonen,door hem 
voldaan. De vordering is hem door de Recht
bank te Amsterdam ontzegd en tegen deze 
beslissing voert hij thuns vier cassatiemiddelen 
aao. 

Het eerste middel is: ,,Scbending of ver
keerde to~passing van de artt. 237, 238, 240, 
241, 254 der Gemeentewet van 29 Juni 1851 
(Stbl. 85), gewijzigd bij wetten van 7 ,Juli 
1865 (Stlil. 71l), 24 Mei 1897 (Stbl. 156) en 
21 September J 900 (Stbl. 164), doordien de 
Hechtbank, hoewel aannemende dat de Rechter 
loonen en andere gelden, welke de G·emeente
besturen volgens ·art. 240 der Gemeentewet als 
bclasting bevoegd zijn·te heffen, moeten passen 
in het kader van art. 238 dier wet, te beslissen 
·c1at de in casu geheven keurlooneo, krachtens 
de artt. 1 en 2 der verordening op de heffiug· 
van rechten vallende op de keuring van ge
~lacht vee en ingevoerde vleeschwuren door 
den Raad der Gemeente Bussum op 15 Juni 
illlO vastgesteld, en welke verordening in 
verhand staat met_ en steunt op de· verorde
ning op de keuring ·en verkoop van voedings
middelen .enz. dierzelfde Gemeente dd .. 12 Oc
tober 1909, . bijzonderlijk op de artt; 36-65 
dnarvan,.- waar.bij verkoopers en vervoerders 

-van vleesch op. straffe bij die verordening be
paald worden ged won gen keuring. huirner waren 
aan te vragen, aah dat. v:ereischte· voldoen, 
niettegenstaande rnststaat, dat dit loon geene 
vergoeding voor het genot of gebruik ,Hn 
open bare_ gemeentewerkeo,. bezittingen of in-

22 
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richtingen, JI1aar eene hefting wegens verplickt 
gebruik van de praestatie der Gemeentelijke 
overheid, welke praestatie niet als een dienst 
in den zin van art. 238 der Gemeentewet kan 
worden bescho·uwd." 

Het betoog van dit middel komt hierop ileer 
dat art. 238 der Gemeentewet sprekende van 
door of van wege het Gemeentebestuur ver
strekte diensten ·alleen het oog heeft op het
geen de betrokkene vrij is al of niet te vragen, 
niet praestatien die hij verplicht is van de 
Gemeente in te roepen, omdat deze niet zouden 
zijn diensten. 

Te dezen aanzien is in de eerste plaats de 
opmerking te maken dat, zoo al dienst moet 
worden opgevat in de beteekenis die- de eischer 
er aan geven wil, art. 238 toch niet in zijn 
geheel beperkt is tot· zoodanige praestatien. 
Het noemt immers allerlei retributien met 
name, daaronder de keurloonen, zonder daarbij 
eenig onderscheid tusschen het al of niet ver
plichte der keurloonen te maken, eri neemt 
daarna onder eene algemeene omschrijving 
op gelden te betalen voor het gebruik of 
genot van gemeentelijke werken, bezittingen 
of inrichtingen en van verstrekte diensten. 
Daarmede is geeliszins uitgedrukt dat hetgeen 
met name is genoemd ook altijd zou moeten 
zijn eene vergoeding voor verrichtingen die 
niet behoeven te worden gevraagd, zoodat de 
in het slot gelezen beperking het voorafgaande 
niet betreft. 

In verband hiermede verwijs ik naar het 
historische betoog in het vonnis waarvan be
roep, waaruit blijkt dat in de Gemeentewet is 
weergegeven wat vroeger werd aangetroffen 
in een Koninklijk besluit van 9 April 1819, 
waaronder de keurloonen, die, juist wanneer 
zij betreffen verplichte keuringen, als belasting 
werden aangemerkt. 

Overigens schijnt mij de geheele onder• 
scheiding taalkundig onjuist. Ik zie niet hoe 
het begrip dienst grammaticaal zou kunnen 
worden bepaald door de omstandigheid dat 
er geene, verplichting zou bestaan hem in te 
roepen. De pra1Jstaiie blijft immers dezelfde, · 
wat ook aanleiding mag hebben gege_ven tot 
het uitlokken. Men kan onderscheiden ver
plichten en onverplichten dienst, maar het 
onderscheid betreft alleen he·m, die den dienst 
bewijst, en juist het bestaan van dat onder
scheid wijst aan, dat van die zijde verplichting 
het wezen van dienst niet opheft; in elk geval 
mag het onderscheid niet worden overgebracht 
11aar de a_ndere zijde. 

Het middel schijnt mij dus ongegrond. 

Het tweede middel is: ,,Schending of'vc·r'.' 
keerde toepassing van gemelde artikelen·b"e: 
nevens de artt. 135 en 205 q, der Gemeentew~t, 
doordien, hoewel vaststaat dat keuring iii deze 
niet geschiedt op ·verzoek of in het bi,izonder 
belang van den slager maar in het algemeen 
belang, te beslissen dat geene wet"sbepaling 
bekend is, op grond waarvan de kosten dier 
keuring behooren te komen ten laste van de 
openbare kas, terwijl toch de uitgaven der. 
plaatselijke gezondheidspolitie thuishooren op 
de begrooting der uitgaven van de Gemeente". 

Ook de gegrondheid van <lit middel kin •ik 
niet_ beamen. Dat art. 205- der Gemeentewet 
sub q de kosten der plaatselijke Gezondheids' 
politie breilgt onder de posten, die op de ·•be
grootii:lg der uitgaven van de· Gemeente moe
ten worden gebraclit; brengt op· zich zelf"niet 
mede, dat v6or verrichtingen met die politie 
in verband staande niet eene retributie"van ·de 
daarbij betrokken personen gevraagd zou mogen 
worden. 

Een beginsel van staatsrecht, waarop de 
eischer zich' in vorige instantie beriep, hJJt
welk zoude medebrengen, dat de kosten der 
keuring, die niet in het belang van den slager, 
maar in het algemeen belang is ingesteld, dttn 
ook uitsluit(lnd ten laste van de gemeentekas 
gebracht zouden moeten worden, is in het 
aangehaalde artikel dan ook evenmin neerge
legd als in art. 135. 

Het is trouwens de vraag, of wel vaststaat, 
zooals het middel stelt, dat de keuring geheel 
buiten het bclang van hen die ze moeten aan
vragen omgaat; al "is zij ingesteld in het be
lang der open bare ·gezondheid, nu zij eenmaal 
is voorgeschreven, ligt hat belang van den 
betrokkene in de mogelijkheid ·van uitoefening 
van zijn bedrijf, door de keuring geschapen. 

Als derde middel is gesteld: ,,Schending 
of verkeerde toepassing van de artt. 147 
Grondwet en 232-237 Gemeentewet ·en :W 
Wet op de R. 0. j 0 , 161 Grondwet door e·ener
zijds de bedoelde artikelen te recht op te vatten 
en uit te leggen al~. beoogern;le het vrij maken 
van den handel binnen ·de laridsgrenzen en 
het verbieden van bevoordeeling van inwoners 
van eene gemeente ten koste van elders. WCJon
achtigen door belasting op waren, die· van 
buiten die gemeente komen, anderzijds te be
slissen dat de aangevochten, boven nader aan
geduide .heffingsverordening · niet in strijd is 
met genoemde artikelen van Grondwet en 
Gemeentewet, door in het midden te· laten 
waar het in deze op aankom·t, t. w. of soort
gelijke ·verordeniiig den in- en uitvoer werkeiijk. 
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belemmert,, .althans dit gevolg daarvan is te 
duchten." 

V~or zoover dit middel tietreft onvoldoende 
motiveering, kan het niet tot cassatie leiden 
omdat alleen door geheel gemis van motivee
ri_ng .. art:. 161 der Grondwet en 20 R. 0. ge
schonden kunnen zijn.-

·.In het ~iddel' wordt overigens toegegeven 
dat de bed~eling van art. 147 der 'GroJJdwet 
en 237_ der Gemeentewet·geene· andere is dan 
het vrijmakei"i van binnenlandschen handel en 
het verbieden van bevoordeeling van gerneen
tenare:ri ;ten koste van anderen door belasting 
op ing-ev:oe.riie :w~ren,--wat dan ook historisch 
vaststaat. 

Betrof de verordening nu uitsluitend in
gevoe~d vlees.ch, .dan ZOU men wellicht kunnen 
zeggen, dat -~r eene ongeoorloofde vrijstelling 
voor d~ g~meentenareri .ZOU zijn: maar de 
keuring. is .. voorgeschrev\)n voor alle vleesch : 
bij slachting binnen de Gerneente zoowel als 
bij invoe~. Van duu~der milken van ingevoerd 
v leesch is dus in het geheel niet de rede. 

In· elk geval zou de onverbindbaarheid der 
verordening dan toch slechts aan te nemen 
zijn met betrekking tot ingevoerd vleesch, en 
dus de ingestelde vordering slechts .toewijsbaar 
zijn voorzoover zij teruggave van· wegens do 
kenring van zulk v leesch betaalde loonen be
doelt. · · · 

Het vierde en laatste middel is: ,,Schen
ding of verkeerde toepassing van artt. 135 en 
205 q, 238-241 en 254 G:emeentewet door, aan-

. nemende, dat de in deze geheven keurloonen 
niet uitmaken of zijn eene verboden belasting 
op· voorwerpen van verbruik, hoewel die be
la,sting wordt geheven wegens van gemeente
wege gedane keuringen van geslacht vee ·en 
ingevoerde vleeschwaren en van welke keu
ringen, als geschiedende ·in het belang der 
openbare gezondheid, de kosten behooren te 
kornen ten laste van de. gemeentekas". 

Dat hier werkelijk eer.e belasting zou zijn, 
onmiddellijk drukkende. op voorwe.rpen. van 
v!)rbruik en dus verbode11 bij ·art. 241 der Ge
I]'.leentewet,. leidt de eischer blijkens de_ toe
lichting van dit · middel af uit het tarief, bij 
·de verordening vastgesteld, waarbij onder
scheid wordt gemaakt tusschen de verschillende 
soorten. vail ·. slachtdieren en het loon bij de 
keuring van ·vleesch wordt bereken\l, naar.het 
gewicht, er ZOU alzoo eene belasting worden 
gehev~n .naar de. 'waa;de. 
. 'D.aargelaten dat uit de posten :van,h_et tarief 
niet blijkt: dat de slachtdieren van· de hoogere 
wa;ude_.ook altijd .aan hooger k~urlo_on onder-

worpen zijn, en eene belasting naar het gewicht 
van vleesch; waarbij geen onderscheid naar de 
soort van vl!)esch wordt gemaakt niet gezegd 
kan worden naar de waarde te worden geheven, 
wordt toch in geen geval het· voorwerp van 
verb;uik als zoodanig belast; er is geene. be
lasting op dim invoer, noch op het slachten, 
rnaar eene ret.ributie voor diensten, die met 
den invoer. en het slachten in verband staan; 

Ik zie niet in dat de hefting vim kenrloo110n, 
zooals die in de Gemeente.Bussum bepaald is, 
in eenig opzicht met een_ wettelijk voorschrift 
in botsing komt, en conclndeer tot verwerping 
van het beroep met veroordeeling van den 

•eirnher in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0. dat tegen voormeld vonnis als middelen 
van cassatie zijn- voorgesteld: (zie conclusie 
proc.-gen.); 

· 0. dat blijkens het bestreden vonnis en het 
daarbij bekrachtigde vonnis van den Kanton
rechter te Hilversum van 20 Juni 1911, naar 
hetwelk het vonnis der Rechtbank voor wat 
de fei ten betreft v erwijst, de eischer tot cas
satie bij inleidende dagvaarding heeft gesteld 
dat hij, overeenkomstig de in de gemeente 
Bussurn bestaande vorderingen op de hefting 
en invor_dering van rechten, vallende op de 
kenring van geslacht vee en ingevoerde 
vleeschwaren; aan keurloonen wegens de keu
ring van ·geslachte varkens en koe, en in de 
gemeente ingevoerde reuzel, heeft betaald en . 
heeft rnoeten betalen een totaal bedrag· van 
f 96.41; 

dat hij de terugbetaling dier sorn met renten 
en kosten van de gemeente heeft gevorderd, 
op grond dat die· betalingen zouden zijn on
verschuldigd, naardien de verordeningen krach
tens -welke ztl zijn geheven, zijns erachtens als 
in strijd met de Groridwet en de Gerneentewet, 
verbindende kracht missen ; · 

dat de Kantonrechter bij zijn voormeld von
nis die vordering heeft ontzegd, welk vormis, 
nadat eischer daarvan tijdig in hooger beroep 
was gekomen, bij het thans bestreden vonnis 
door de Rechtbank is bekrachtigd ; 

0. alsnu met betrekking tot het eerste mid
del: 

dat ta.alkundig beschouwd een dienst er riiet 
minder een dienst om is al kan het inroepen 
er van niet worden ontgaan, en bovendien art. 
238 der Gemeentewet, hetwelk keurloonen ilit
drukkelijk als .bela~ting noemt, de door eisclier 
gewilde onderscheiding tusschen verplicht en . 
onverplicht gebruik van dien die.nst niet kent, 

22• 
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welk onderscheid, zooals met jnistheid door 
het bestreden : vonnis in de elfde rechtsover
weging wordt aangetoond., vervallen · is, voor 
zooverre het heeft bestaan ; 

dat dus het eerste middel is ongegrond; 
0. · met betrekking tot het tweede middel: 
dat voor' zoover dit middel uitgaat van de 

stalling, dat vaststaat, dat de keuring nict l\"8· 
schiedt op verzoek of in hei belang van den 
slager, maar in het algemeen belang aan het 
middel de feitelijke grondslag ontbreekt, daar 
in de tiende rechtsoverweging, tegen welker 
inhoud het middel is gericht, de juistheid 
dier stelling uitdrukkelijk is in het mid den 
gelaten; 

dat het · middel ook overigens den inhoud 
van het vonnis onjuist weergeeft, en art. 205,z 
der Gemeentewet, hetwelk dan in het bijzonder 
zou geschonden zijn, geenszins de strekking 
heeft die het middel er aan wil toekennen ; 

dat immArs daarin• alleen wordt bepaald dat 
indien .de gemeente uitgaven doet ,oor de 
plaatselijke gezondheidspolitie, deze op de 
begrootiug worden gebracht, en daarmede 
geenszins verbiedt he!. heffen van retributie 
voor diensten volgens art. 238 verstrek.t ingeval 
deze in het belang der openbare gezondheid 
zijn verordend; 

dat dus ook dit · middel is ongegrond ; 
0. met betrekking tot het derde midclel : 
dat de aangehaalde artt. 161 der Grond wet 

en 20 R 0. niet zijn geschonden naardien het 
_ vonnis uitvoerig de gronden inhouclt waarop 

het is gewezen ; 
dat evenmin, gelijk het slo~ van het middel 

b13weert, in het midden is gelaten of de. ver
ordeningen als die van welke hier de rede is, 
den in- en uitvoer belemmeren of kunnen be
lemmeren, daar het vonnis betoog.t, dat en 
waarom deze verordeningen in overeenstem
ming zijn met de. strekking der .aangehaalde 
.wetsartt. en uit den inhoud er van blijkt, dat 
van bu iten de· gemeEmte kornende vleeschwa'ren 
of vee am. dezelfde keuringsvoorwaarden wor 
den onderworpeo als die welke niet van buiten 
warden aangevoerd ; 

dat eindelijk de grief zichzel ve weerspreekt 
waar eischer, en te recht des rechters uitleg
ging dier artt. als de juiste_ beschouwt; 

dat dus ook het derde middel is.ongegrond ; 
0. met betrekkiiJg · tot het· vierde middel: 
dat art. 205q der Gemeentewet, op groiJd van 

het reeds ten aanzien .v:in het tweede middel 
ov·erwogene, niet-kan zijn gescbonden, .en als 
v.erboden belasting niet lrnn worden beschouwd 
wat uitdrukk:elijk in de wet zelve als toegelaten 

belasting wordt genoemd, gelijk art. 23!3 d~r 
Gemeentewet ten aanzien van keurloonen doet; 

dat alleen dan. tegen de in de bestreden 
verordening vastgestelde kenrloonen beiwaar 
zoude ·1mnnen bestaan wanneer ze, ofschoon 
dan keurioo.nen, tevens en dan in strijd niet 
art, 241 der Gemeentewet als belasting op 
voorwerpen van verbruik te beschouwen zou
den zijn; 

dat echter het vonnis met juistheid heeft 
aangetoond dat blijkens de regeling dier loonen 
in de verordening, deze niet de voorwerpen 
zel ve of het gebruik daarvan belast, maar 
alleen betaiing heft in verband en in:- overeen
stemming met den omvang van den van ge
meentewege. verstrekten dienst; 

dat dus ook het vierde middel is ongegrond; 
Verwerpt bet beroep, en verooi·deeit. den 

eischer in· de kosten op de cassatie gevallen. 
(Ned. Jur.) 

10 JJ,iei 1913. BESLUIT, houdende besiissing 
dat Gedeputeerde Staten niet bevoegd ~ijn 
in eene aan hunne goedkeuring onderwor
pen keur van een waterschap wijziging te 
brengen, ook al· bestaat die wijziging al
leen hierin, dat in de plaats van de in die 
keur aangehaalde, thans afgeschafte, Wet 
van 9 October 1841, n°. 42, gesteid wordt 
de thans geldende Wet van 9 Mei 1902, 
n°. 54. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld :door 
Mr: W. L. Baron DE Vos VAN STEENWIJK · 
te Wijhe, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel van 16 ,Januari 1912, 3de 
Afdeeling n°. 7092/310, tot goedkeuring van de 
keur van het Vereenigd College van het Wa
terschap 8alland op het beheer en onderhoud 
der Jvaterkeeringen en waterleidingen en daar
toe beboorende werken in dat waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestmir, gehoord, advies van 
9 April. 1913, no. 56; 

Op de vomd~acht van onzen l\1inister van 
Waterstaat van 6 Mei 1913, _n°. 237, Afdeeling 
Waterstaat; 

Overwegende: dat het V ereenigd College van 
het Waterschap Sal/and, 7de Dijksdistrict in 
Overijssel in zijne vergadering van 18 October 
1911 eene .. Keur: of· politieverordenin'g hee.ft 
vastgesteld op het beheer _en onderhoud der 
waterkeeringen en waterleidingen en daartoe 
behoorende werken ; · · •. 

dat nadat bij bovengemeld :besluit 'va1r Ge
deputeflrde Staten de keur was goedgekeurd 
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Mr._ W .. L. ~aron· DE Vos VAN STEENWIJK, 
te" Wf?he_ bij Ons' in beroep is gekomen, met 
bet verzoek.bet besluit van Gedeputeerde Staten 
te vernietigen ; 

Overwegende dat de Keur, nadat zij in ont
werp · overecnkornstig artikel 75, lid 2 van bet 
Reglement. voor bet Waterscbap Sa/land ter 
inzage is -gelegd, door bet Vereenigd College 
is vastgesteld en vervolgens aan Gedepnteerde 
Staten ter goedkeuring is aangebo·den ; · 
. dat zooals nuder is gebleken, Gedeputeerde 

Staten, al vorens bunne goedkeuring te ver
leenen, in den tekst der keur eene wijziging 
bebben aangebracbt door in artikel 5, luidende: 
,,Onverminderd de voorsch~iften der wetten 
van 9 October 1841, no. 42 en van 28 Augus
tus 1851, n°. 125, zijn de bewoners van het 
waterscbap verplicht enz." de vermelding van 
de_ wet van 9 October 1841, n•. 42 te vervangen 
door die van de wet van 9 Mei 1902, n•. 54; 

dat, waar aan eerie keur, ingevolge .de wet 
van 20 Juli 1895 (Staatsblad n•; 139), de goed
keuring slecbts kan worden verleend of ont
bouden en alzoo het aanbrengen van wijzigingen 
in een eenmaal vastgestelde keur moet geacbt 
worden. te zijn uitgesloten, de door Gedepu
teerde Staten in de onderwerpelijke keur aan
gebracbte verandering niet toelaatbaar 1s; 

dat toch, al moge de aangehaalde wet van 
1841 vervallen en vervangen zijn door de ver
melde wet van 1902, de mogelijkheid niet is 
uitgesloten, dat het waterclcbapsbestuur, op 
grond van deze thans geldende wet, de· keur 
anders zou hebben ontworpen en vastgesteld 
dan .is gescbiecl ; 

d~t ,Gedeputeerde Staten mitsdien in plaats 
van in de· kenr de voormelde wijziging te 
br,engen, daaraan bunne goedkeuring hadden 
bebooren te on tbouden ; 

Gezien ·de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n•. 139); · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet bestreden besluit te vernietigen. 
·onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(W. v. d . .B. A.) 

10 Mei 1913. BESOHlli.KING van den Minister 
van Oorlog tot uitvoering van het besluit 
van 23 April 1913, betreffende bet ver
leenim van vrijstelling van werkelijken 

· dienst en jaarlijkscb onderzoek. 
be Minister vari Oorlog, 
Gezien_ bet Koninklijk Besluit van 23 April 

1913, ·n°·. 41, aldus luidende: _enz. 
Brengt voorscbreven Koninklijk:·,mesluit, 

door deze, ter kennis van de Landmacht. · 

Deelt wijders mecle, dat tot bet bekomen 
van vrijstelling, als bedoeld in v.orenstaand 
Besluit, geldt betgeen vervat is in de tabellen 
I en II, beboorende bij ·het Militiebesluit. 

Voor den Minister, 
De Sec,·etm·is-Ge>ieraal, 0e.t-) A. _J. DOORMAN. 

13 Mei 1913. BKsLurr, · boudende vaststelling 
van· de formatie van ·de- bU:rgerambtenaren 
bij liet Departetnent van Kolonien. · S. 180. 

WrJ WILHEL:.UINA, ENz . 

Op de voordracbt van den tijdelijken Voor
zitter van _den Raad .van Ministers va~ 27 Fe
bruari 1913, n°. 36, Kabinet; 

Den Raad . van State geboord (advies van 
8 April 1913, n°. 23); 
· Gezien het nade!· rapport van den tijdelij
ken. Voorzitter van den Raad van Ministers 
van 14 _April 1913, n°. 36, Kabinet, en van 
Onzen Minister van Kolonien van 8 Mei 1913, 
Kabinet, litt. A 8; · 

Willende ultvoering geven aan artikel 4 van 
Ons besluit van 21 April 1913, n°. 33 (Staats, 
blart n•. 136), voor zooveel aangaat de inricb
ting van bet Departement v~n Kolonien ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt _: 
Art .. 1. Het nantal burgeraml5tenaren in de 

rangen van Administrate11r, Referendaris, 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-commies en 
Klerk bij bet. Departement van J1oloni~n be• 
staat uit ten boogste: 

4 Administrateurs; 
13 Referendarissen ; 
13 Hoofdcommieiien ;. 
24 Commiezen ; 
68 Adjunct-commiezen en Klerken. 

2. Het tegenwoordig personeel zal, voor zoo
veel noodig, over de verscbillencle afdeelingen 
van bet Departement _geleidelijk ·worden ge
bracbt op de in artikel 1 vastgestelde formatie. 

3. Eene opengevallen plilats zal, behalve door_ 
aanstelling in• denzelfden · rang, _aangevuld kun
nen worden door aanstelling in lageren rang. In 
dat · geval mag bet voor de tusschengelegen ran
gen vastgestelde aantal overschreden wo_rden. 

Onze Minister- van Kolonien is belast. met 
de uitvoering van dit besluit; betwelk in bet 
Staatsblart zal worclen geplaatst en wnarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 
.. Het Loo, den 13den Mei 1913. 

(get.) W I L-H E L M IN A. 
De Min·ister van Kolonii!n, 

VJef.) DE W .A.AL MALI<:FIJ'l'. 

(Uitgeg, 2_D Mei 1913.) 
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13 Mei 1913. BESLUIT, houdende voorlc>opige 
regeling van de positie van de tech'-nici bij 
het Technisch Bureau van het Departe
ment van Kolonien. S. 181. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 8 Mei 1913, Kabinet, litt. A 8: 

Gelet op artikel 1; laatste alinea, § a, van 
Ons besluit van 21 April 1913, n°. 33; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen dat, gerekend·van 1 Januari 1913, 

in afwachting van eene nadere regeling, de 
positie der ambtenaren bij het Departement van 
Kolonien, werkzaam met de in kolom I van Ons 
besluit van 28 April 1910 (Staatsblad n°. 126) ver
melde titels, geregeld blijft op den voet als aan
gege,·en in Ons besluit van 9 Mei 1906 (Staafs
blad n•. 110) en in Ons eerstgemeld besluit. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal w'orden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 13den Mei 1913. 
(get.) WILRELMIN A. 

De Minister van · Koloni!Jn, 
(get.) DE W AAL MALEFIJT, 

(Uit,qeg. 20 Mei 1913.) 

13 Mei 1913. KoNINKLIJK BESLUIT. · 
Artt. 23 en 24 Wet 10 November 1900 

(Staatsblad n °. 176). 
Afwijzing van een verzoek tot vernieti

ging van een besluit van een waterschap. 
· De goedkeuring der rekening van een 
waterschap sluit van zeh;e in zich de goed
keuring der gewijzigde rekening, wanneer 
die wijziging ge_en materieele verandering 
in de rekening ten gevolge had. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
J. L. VERVENN te Kethel en Spa/and, G. KooT 
JzN. en A. TREURNIET WzN,, beiden te Berkel 
en Rodenrijs en door Dijkgraaf en Hoogheem
raden van Del.fland tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Zttid-Holland van 23/30 
Juli 1912, B, n°. 2106 (l" afd.) G. S. n°. 88/1, 
.waarbij: 1°. afwijzend is beschikt op een ver
zoek van eerstgenoemde dier appellanten Orn 
vernietiging van het besluit der vergadering 
van stemgerechtigde ingelanden van den polder 
Be1·kel van 20 December 1911, betreffende de 
besternrning te geven aan het saldo. der rant
soengelden, geheven op de openbare.verhurin
gen der poldereigendornmen over_ 1909; 2°. met 

vernietiging van het besluit vr,n Dijkgraaf"e_n 
Hoogheemraden van Delflantl van 9 Mei· i912 
de rekening van den poldor Berke/ over HilO 
is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vai:i 
12 Maart 1913, no. 378; 

Op de _voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 Mei 1913, n°. 246, afdeeling 
Waterstaat; 

Overwegende, dat sinds jaren in den polde·r 
Berke/ bij de verhuring der poldereigendomrnen 
aan de huurders onder den naam van rantsoen
penningen gelden in rekening worden gebracht 
tot dekking van zegelrechten en andere ·onkos
ten op die verhuring-vallende, van welke g~ld!")n 
in de polderrekeningen geene verantwoording 
werd gedaan ; · 

dat deze verhuringen het laatst hebben plaats 
gehad in de jaren 1906 en 1909 ; · 

dat in de ingelandenvergadering van 8 Juni 
1910 door de comrnissie, belast met het nazien 
der rekening over 1909, gewezen is op hot ont
breken in die rekening van de verantwoording 
der rantsoengelden betreffende de verhuringen 
van 1909, en voorgesteld is, de rekening vast te 
stellen, rnits die rantsoengelden alsnc>g in de 
rekening over rnio zouden worden verantwoord, 
waarop de rekening over 1909 is vastgesteld ; 

dat, nadat· het bestnur- had nagelaten, be
doelde verantwoording alsnog bij de rekening 
over 1910 te doen, in de ingelandenvergadering 
van de_n 9 Augu~_tus 1911 besloten is tot niet
goedkeuring der rekening over 1910; 

dat in de ingelandenvergadering van den 20 
December 1911 het bestuur van den polde1; 
Berkel _ verantwoording heeft gedaan van de 
rantsoengelden betreffende de verhuringen over 
1909, waarna -de rekening over 1910 door de 
ingelandenvergad'ering is vastgesteld; 

dat aan deze rekening Dijkgraaf en Hoog
heemraden van Delfland bij besluit v_an 2 Mei 
1912 hunne goedkeuring hebben onthouden op 
gronden in hoofdzaak hierop neerkornende dat 
1°. de verantwoording der rantsoengeiden niet 
is gedaan in de rekening over 1910, doch buiten 
die rekening orn in een afzonderlijken staat; 
20. geen verantwoording is gedaan van de 
rantsoengelden, geheven op de verhuringen, in 
1908 gehouden ; dat voorts bij de vaststelling 
der rekening door de ingelandenvergadering 
besloten is, aan den penningrneester volgens 
buitengewone werkzaamheden bij de verhurin
gen een bedrag van f 197.40 toe te kennen, 
zijnde het overschot van de in 1909 geheven 

'rantsoengelden na aftrek van onkosten, welk 
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.besluit. naar het oordeel van Dijkg,·aaf en Hooq-
7;eei;;;a~~1Un strijd is ~et de bepaling van arti
-~~L ~r:van' ~et Algemeen. Polderreglement; 
- ·dat van bovengemeld besluit van Dijkgraaf 
ll1:1 Hoogheeriir.aden van Delfland het ,bestuur van 
.<l,ep pol_der Berke/ bij Gedeputeerde Staten in 
beroep is· gekomen; · 

dat inmiddels door J,. L. VERVEEN te Kethel 
e: a. te zamen uitmakende de Commissie ·uit 
de ingelanden van den polder Be1·k~l, belast 
_geweest met· het onderzoek van de rekening. 
v~~:dien_polder, onder dagteekeniug v·an deii. 
2~. Deceipb,er _1911 tot Gedepnteerde Staten 
een · adres .was g!/richt, waarbij verzocht werd 
a.- het_ .be_sl.uit der vei;ga,gering van; stemge
rnchtig(le. ingelanden van 20 December 1911 
b~tr~fl;e~de· de, bestemniing te geven aan het 
-saido .ier rantsoengelden, geheven op de open
bare ver_huringen der poldereigendommep over 
1909·, te vernietigen ; b. het. bestuur van dien 
polder te gelasten alsnog verantwoording te 
<loen van de ~anteoengelden, geheven op die 
verhuringen over 1908; 

dat bij besluit van 23/30 Juli 1912, B., no. 
2106 (l• afd.) G. S, n°. ·. 88/1 Gedeputee~de 
Staten op_ het adres van J. L. VERVEEN c.s. 
afwijzend bebben beschikt en, metvernietiging 

:van het besluit van Dijkgraaf eq Hoogheem-
1·aden van 9 Mei 1912 de reke_ning van den 
pol<J,er Berkel over 1910 hebben gpe(lge\rnurd; 

dat Gedeputeerde Staten daar,bij hebben 
overwogen, dat het polderbestuur· meende_ te 
mogen volEtaan met het doen van verantwoor
ding d(!r rantsoe~g!/lden over 1909,. bij afzon
<lerlijken staat, omdat de reke~ing dier gelden 
iii ontvang en in uitgaaf sloot met een gelijk 
bedrag, zoodat daardoor in het saldo der pol
derr_eke_ning zelve geen verandering werd ge
bracht; dat al ,mor;e het poldei:b!)stuur met 

· dei,;e wijze van verantwpording formeel niet 
juis,t hebben gehandeld in deze infprmaliteit 
nag geen aanleiding Ii:an be~taan .om de go_ed
keuring aan de rekening te onthouden; dat de 
verantwoording der rants9engelden betreffende 
de. verhuringen van 1908: had bebooren te ge
schieden in de rekening over 1908, dat, nu die 
rekening zonder eenig voorbeh~ud ten aanzien 
van." de . ,erantwoording die~ gelden door de 
ingeiandenvergadering werd vastgesteld en door 
Dijkgraaf en Hoogheem,·aden van.Deljland werd 
.goedgekenrd, thans niet meer .op. het ontbreke~ 
dier ~erau,twoording kan worden teruggeko
. men; dat. uit de door het poiderbestuur over
gelegde bescheiden blijkt, dat van het bedoelde 

· ov·erschot groot f 197.40 een bedragcvan f 137.40 
is toegekend aan M. E:_ v AN DEN o'oRD, die 

noch bestuurder, noch beambte van den polder 
zijnde, reeds gedurende 40 jaren belast is met 
het opmaken en schrijven. der contracten van 
verhuring der poldereigendommen, en dat de 
overige f 60.·- zijn uitgekeerd aan den pen
ningmeester .voor vergoeding van door dezen 
ten dienste der verhuriI)geu .gernaakte reis
en verblijfkosten; dat dus bij beschikking van 
het overschot der rantsoengelden 1909 ·geene 
emolumeuten als bedoeld. bij art. :22 van ·het 
Algerneen Pold!Jfreglement zijn-tQegekend; dat 
uit het voorgaande volgt, dut voor vernietiging 
van het besluit der ingelaudenvergadering van 
20 December 19fl betreffende de besternming 
te geven aan het saldo der ;.antsoengelden 1909 
wegens strijd met het- Algemeen Polderregle
ment geen termen bestaan,_ en- dat door Dijk
graaf en Hoogheemraden van. Delfland ten on
rechte de goedkeuring aan de rekening over 
1910 is onthouden; 

dat van het besluit van Gedep1'teerde Staten 
·J. -L. VERVEEN c.s. en. Dijkgraaf en Hoog
heemraden van De/jiand: bij Ons in beroep zijn 
gekomen; · 

dat Dijkg,-aaFen Hoogheemraden daarbij aan
voeren, dat streng rnoet warden vastgehouden 
aan den ·eisch, dat de rekening zij een· door
loopend geheel, die een duidelijk. en afgerond 
beeld geeft van het geheele financjeele b_eheer; 
dat indien daaraan niet wordt vastgehouden, 
het er allengs toe komt, dat de. verantwoording 
van het gevoerd geldelijk beheer, in plaats van 
uit de rekeriing te blijken, uit allerlei stukken, 
buiten qe rekening om, moe_t warden sam.en
gezocht; dat geene duid_elijke voorstelling 

.wordt verkregen van de totaal-ontvangst en de 
totaal-uitgaaf ;. 

dat bijlagen en rekening met elkaar warden 
verward; dat het geen verschil rnaakt, dat een 
stuk het?:elfde bedrag aan inkornst en aan 
uitga3:f vertoont; dat het in elk. geval in de 
rekening moet warden verantwoord, oak daar
om omdat _juist bij ep door die verantwoording 
blijken moet of de ()pgegeven bedrageri van 
ontvang en van uitgaaf al dim niet zijn ge
rechtvaardigd; dat de beschikking van Ge
deputeerde Staten overweegt, dat uit door het 
polderbestuur overgelegde bescheiden ~lijkt, 
dat van het bedo.elde overschot groot/197.40 

, een bedrag vall f 137.40 is_ .toegekend aan 
M. E. VAN DEN OoRD, die noch bestuurder, 
no.eh b_earnbte van den, polder, reeds gedurende 
40 jaar was belast met het opmaken eh schrijven 
der contracten van verhuringen der polder
eigendommen, ,en, dat de overige f 60.- zijn 
uitgekeerd aan den penningmeester- ter ve_r-
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·goeding van door dezen ·ten dienste der ver
h uringen · gemaakte reis- en verblijfkosten ; 
dat de beschikking van Gedeputeerde Staten 
niet vermeldt, hoe en uit welke bescheideri dat 
·alles _is· gebleken; dat dit waatschij~lijk bij .de 
·behandeling der zaak· bij Gedeputeerde Staten· 
en ·dus na de vaststelling der· rekening is ge
bleken; dat in de notulen der vergadering van 
ingelanden va~ 20 December 1911, waarin de · 
rekening werd vastgesteld van VAN DEN Ooi:m 

· geeil sprake is, doch de'f 197.40 werd toegekend 
aan den ;,Penningmeester· (en •niet-genoemde) 
anderen, als tegemoetkoming voor die buiten
gewone ,verkzaa1nheden daai-bij gepraesteerd" ; 
dat niets gemakkelijkei;• is dan om door een 
·dergelijk omsluierd besluit het verbod van art. 
·22 Algemeen Polderreglement van het toeken
nen van emolumenten aari beambten of bestuur 

'te ontduiken en dat die- beschikking van in
gelanden en Dijkgractf eri Hoo,qheemraden er 
·allermihst toe-mocht leiden, om goedkeuring 
·te verleenen aaU"eene rekening, die(wat betreft 
de inkomsten en uitgaven rakende de li0\vuste 
rantsoengelden, niet slechts geen klaar water 
·schonk, maar zelfs die verant-ivoordi~g hoege
naam!l niet vermeldde, doch liet· geschieden 

·buiten haar om bij ·eenen staat; die een over
schot liet dat ,,als niet te hoog" wei·d toegekend 
voor -buitengewone· werkzaamheden ii.an den 
Penningmeester en andereri; dat alleen eene 

·behoorlijke opgave van alle inirnmsten en uit
gaven betreffende die rantsoengelden, gestaafd 
door de noodige besch~iden, in dezen de ver
eischte klaarheid kan verschaffen · en· leiden 
kan 'tot een wettelijk ·gebleken saldo; did 
Dijkgraaf en Hoogheemraden derhalve terecht 
hunne goedkeuring onthielden ;· 

Overwegende, dat niet va·ststaat, dat de 
· overgelegde rekening welke door Gedeputeerde 
· Staten is goedgekeurd, dezelfde is als die aari 
welke Dijkgraafen Hoogheemraden van Deljland . 

·11unne goedkeuring hebben ontho11den; 
· Ovenvegende echter, · dat.ook naar de· mee

ning van Dijkgraaf en- Hoogheernraden tegen de 
· bij Gedeputee_rde Staten ·overgelegde rekening 
··geen· formeel bezwa·ar bestaat ;· 

dat · wel is ·waar deze rekening formeel niet 
· in de vergadering van ingelanderi is goedge
' keurd, maar dat mag worden aangenomen, dat 
de goedkeuring der i-ekening, zooals deze in die 
vergadering was overgelegd, van zelve in zich 
sluit de goedkeuring van de ge,vijzigde rekening, 
aangezi'eri- deze ·wijziging geene materieele ver-

. andering in de rekening ten gevolge had; 
cJverwegende, dat Gedeputeerde Staten te

. recht heblien geoordeeld, dat de door Dijkgi·aaf 

en Hooghee1nraden van Deljla1id goedgeli:eurde 
rekening over 1908 thans· niet ·meer_-ka'n·'wor
den terugger.omen en dat voor vernietiging 
van het besluit der ingelandenvergadering v'an 
20 December 1911 betreffende de bes'teinriiing 
te geven aan het saldo der rantsoengelden over 
1909, geen termen bestaari ; 

Gezieri de wet van 10 November:1900'(Stbl. 
n°. 176).;' 

. Habben goedgevonden en verstaali : 
de ingestelde beroepen ongegi-ond ·te ver-

klaren. · 
Onze · Minister van Waterstaat is· belast enz. 

CW. v:: d: B.,A.) 

15.Mei 1913. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepaliI)gen omtrent de inrichting van 
het Departement van Buitehlandsclie· Za
ken. S. 182. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. ' 

Op de voordracht van dim tijdelijken Voor 
zitter van den Raad van Minister·s van 2T Fe 
bruari 1913, n°. 36, Kabinet: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1913, n~. 23); · · 

Gezien het nader r·apport van deri tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van 'Ministers .;,an 

·14 Aprii 1913, n°: 36, Kabinet, en van Onzen Mi
nister vah Buiterilandsche Zaken van denl0den 
Mei 1913, afdeeling Comptabiliteit, · n°: 8621 ; 
· ·Willende uitvoering geven irnn artikel ·4 van 
Ons besluit van··den 2lsten'·April 1913, ri0 .·33 

·(Staatsolad n°. 136), -voor zooveel aangaat de 
inrichting van het Dep·arteinent varr ·Buiten
landsche Zaken; 

Hebben goedgevonden en vei-staan: 
te• bepalen als volgt: 

• Art; I_. Het aantal burgerambteiiareh, in· de 
rangeri van Administrateur;. Refei-endaris, 
Iloofdconimies, Commies; Acljunct-Commies 
en Klerk bij' het Departement van Buiten
landsche ·Zaken bestaat nit ten hoogste : 

2 Administrateurs; 
3 Referendarissen ·; 
6· Hoofdcommiezen ; 
6 Commiezen ; 

16 Adjtinct-Oommi~zeri en· Klerken. 
Art. II. Het tegenwoordig · personeel · z·a1 ge

leidelijk, voor zooveel noodig, worden gebracht 
· op de iii artiln:l I vastgestelde· formatie;•· • 

· Art. Ill. Eene ·opengevall~n plaats·zal; be-
halve door attristelling ih dehzelfden rang, 

· aangevuld kunnen worden door aanstelling in 
iageren rang.· In dat gevaf ~ag·het voor de 

·tusschengelegen rangen· _ vastgestelde aantal 
·overschreden ·worden. 
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Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
is bel_ast met de uitvoering van dit besltiit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. · 

Amsterdam, den 15den Mei 1913. 
(gd.) WILHELMINA. 
De Minislei· van Buitenlandsche Zaken, 

(qet.) R:DE MAREES VAN SwrNDEREN. 

(Uitgeg. 20 Mei 1913.) 

15 Mei 1913. BESLUIT, tot wijziging van het 
bijzonder ·reglement van politie vo~r de 

· rivier de Hollandsche Llssel, vastgesteld bij . 
Koninklijk besluit van 30 Mei l9i6 (Staats
blad n°. 118). S. 183. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watet·staat van 17 April 1912, n°. 239, afdee
ling w aterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Febrnari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op artikel 1 van het algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, bruggen en daartoe behoo
rende werken onder beheer van het lUjk, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 
1891 (Staatsblad n°, 158) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 262}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 J uni 1912, n°. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 April 1913, n°, :.il4, 
afdeeling W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1906 

(Staatsblad n°. 118) vastgesteld bijzonder regle
. ment van politie voor de rivier de Hollandsche 
1Jssel te wijzigen als volgt: 

Artikel 3, tweede lid, zal luiden als volgt: 
,,Met afwijking · in zooverre van artikel 31 

van het reglement ter voorkoming van aan
varing of aandrijving op openbare wateren in 
het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, is 
het verboden te varen met naast de sleep boot of 
in dubbele rij gesleept wordende vaartuigen". 

Onze Minister van ·vVaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk · in het 
Staatsblad geplaatst en aan den-Raad van State 
in. afschrift medegedeeld zal worden. 

Amsterdam, den 15 Mei 1913. 
(.qet.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. ·H. W: REGOUT. 

(Uitgeg. 12 Juni 1913.) 

15 Mei 1913. BESLUIT, tot wijziging van'. het 
reglement van politie voor de scheepvaart 
en de vlotvaart op de Merwede, de Noord 
en de Niwwe Maas, vastgesteld bij Konink· 
lijk besluit vai;i, 28 September 1905 (Staafs
ulad n•. 277) e~~i\atstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk beslnit van 23 J uni 1910 (Staatsblad 
n°. lfi8).- S. 184. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 April 1912, n°. 239, afdee
ling W aterstaat; 

Gelet op de wet van :JS Febrnari 1891 (Staafs
blad n°. 69); 

Den Raad van State· gehoord (aclvies van · 
18 Juni 1912, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 25 April 1913, n°. 214, 
afdeeling W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
het bij Koninklijk. besluit van 28 September 

1905 (Staatsblad· n°. 277) vastgesteid en laat
stelijk bij Koninklijk besluit van 23 J uni 1910 
(Staatsblad no. 168) gewijzigd reglement van 
politie voor de scheepvaart· en de vlotvaart op 
de Merwede, de Noord en de Nieuwe ·1vlaas, te 
wijzigen als volgt: 

I. A.an § :.il wordt toegevoegd eene bepaling, 
luidende als volgt: 

,, i0°. Aan varende en aan stilliggende vaar
tuigen is ~·erboden het gebruiken van ver
blindende -·lichten op zoodanige wijze , dat 
daaruit voor andere vaartuigen gevaar of 
hinder ontstaat. Dit verbod · is niet van 
toepassing op vaartuigen in 's .Rijks dienst 
en evenmin op vaartuigen in dienst van 
gemeentebesturen tot het uitoefenen -van poli
tietoezicht". 

II. In § 35, sub a, zal achter §·21 volgen: 
,,sub 1, :.i, 3, 4, 2de en 3de lid, 5, 6, 7, 8, 9 
en 10, § 22, sub 2 ;" 

Onze· Minister van vVaterstaat -is belast 
·met de ·uitvoering van dit besluit, hetwelk · 
in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State in afsehrift medegedeeld zal 
worden. _ 

Amsterdam, den 15den Mei 1913. 

(get.) WILHELM IN A. 

De Minister van Waferstaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 12 Juni 1913.) 
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15 Mei 1913. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement ter voorkoming van aanvaring 
of aandrijving op openbare wateren ·in het 
Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, 
vastgesteld bij Koninklijk beslmt van 
18 Mei 1892 (Staatsblad n°. 102) en laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
23 Juli 1909 (Staatsblad n°. 275). S. 185. 

WrJ WILHELMINA, E~Z. 

Op de voordracht van On,;e Ministers van 
Waterstaat van 17 April 1912, n°. 239, afdee
ling W aterstaat, van Marine van 23 April 
1912, Bureau G/B, n°. 64, en van Justitie van 
1 Mei 1912, 2de Afdeeling A, n°. 575; 

Den· Raad van State gehooru (advies van. 
18 J uni 1912, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Waterstaat van 25 April 1913, n°. 214, 
afdeeling Waterstaat, van Oorlog, ad interim 
van Marine van 2 Mei 1913, Bureau G., n°. 58, 
en van Binnenlandsche Zaken, ad interim van 
Justitie van 10 :Mei 1913, 2de Afdeeling A, 
no. 514; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n•. 91); 

Hebben goedgevonden en vers_taan: 
vast te stellen de navolgende wijzigingen 

van het reglement ter voorkoming van aan
varing of aandrijving op openbare wateren in 
het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 Mei 
1892 (Staatsblad n°. 102) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 23 ,Juli 1909 (St_aats
blad n°. 275); 

I. Artikel 2, eerste lid, zal luiden: 
,,Dit reglement geldt, binnen de uitertonnen, 

voor alle wateren in het Rijk, die voor de 
scheepvaart openstaan, met uitzor.dering van 
de ri vieren, genoemd in de Koninklijke be
sl ui ten van 7 April 1905 (Staatsblad n°. 126) 
en 28 September 1905 (Staatsblad n°. 277), en 
behciudens de afwijkende bepalingen, gesteld 

· bij Koninklijk besluit van 1 Maart 1909 (Staats
blad n°. 61) voor de daarin bedoelde vaar
waters, bij Koninklijk besluit van 6 Maart 
1911 (Staatsblad n°. 85) voor de rivier de 
Nieuwe Maas onder de· gemeente Rotterdam 
en bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1913 
(Staatsblad n°. 183) voor de rivier de Hol-
landsche IJssel." · 

II. Artikel 6, tweede lid, zal luiden: 
,,Het voeren van andere seinlichten is be

houdens het daaromtrent bepaalde in het al
gemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen, havens, sluizen; bruggen en daartoe 

behoorende werken, onder beheer van het IHik, 
en in de bij:r.ondere reglementen va~ p~t'itie · 
verboden. Mede is zoowel aan stilligg~ride 
als aan varende vaartuigen verboden h,et, ge
bruiken van verblindende lichten op zoo.danige 
wijze, dat daaruit voor andere vaart~igen ge
vaar of hinder ontstaat. Dit laatste verbod 
is niet van toepassing op vaartuigen in 's.Rijks 
dienst en evenm\n op vaartuigen in dienst van 
gemeentebesturen tot bet uitoefenen van politie
toezicht." 

III. 'In artikel 12, eerste lid, wordt het woord: 
,,roode" vervangen door: ,,blanwe''. 

IV. Artikel 31 zal luiden: 
,,Het is op nauwe vaarwaters v·erb6den: 
1°. · een vaartuig dwarsstrooms .te: laten, af-

drijven; , · · .· ·_ · 

2°. te varen met in dubbele rij gesleept 
wordende vaartuigen, tenzij deze vlak naast 
elkander onderling vastgemaakt zijn; . · -

3°. meer dan twee vaartuigen van,een sle.ep
trein naast elkander vast te maken ; (leze 1:>e
paling is niet van toepassing op roei boo ten en :r.ij 
geldt ook i:iiet bij het vervoeren van wrakken." 

V. Na artikel 33 zal volgen een nieuw 
artikel 34, luidende : 

,,Dit reglement kan worden aangehaald onder 
den titel Binnenaanva,·ingsregle-ment." 

Onze Ministers van Waterstaat, van Marine 
en van J ustitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Amsterdam, den 15den Mei 1913. 
. (get.) WILHELMINA_.,. 

(get.) 
De Minister van Waferstaat, 

L. H. w. REG0UT. 
· De Minister v~n Oorlog; 

ad interim Minister van Marine, 
(get.) H .. CoLIJN. 
De Ministe1· van _Binnenlandsche Zaken, 

ad interim Minister van Justitie, 
(get.) liEEMSKERK. 

(Uitgeg. 12 Jwii 1913.) 

15 .irlei 1913. MrssrvE van den Minis.ter van 
Oor ]og-aan de Commissarissen der .Koningin 
houdende mededeeling van eene wijziging 
van het besluit van den Minister van 
Oorlog van 21 Januari 1909 tot :vaststelling 
van een Militie'.Beschikking _;1909 met 
daarbij behoorende Militie-Instructie l\J09. 

Blijkens missive van den Minist!lr van 0.or
log aan de Commissarissen der Koningin d.d. 
15 Mei j.l., wordt art. 32 van de Militie-lnstruc. 
tie 1909 gelezen als volgt: · 
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\z-~[ia'~a'.•: ·de .. 'omstandigbeden, waaronder in. 
?e!lri.ige:'gemeeilte in Nederland gevallen van: 
'eelfe";li~sihet telijke -ziekte, als vermeld 'in de' 
'wet' t~t 'voor~ieriing tegen besmettelijke ziekten, . 
voorko'rrien, vim- dien aard. zijn,- dat door· den 

·_l-i.i.nYster ·vaii ·oorfog bijzondere voorzorgsmaat
regeien voor bet leger noodig worden geacbt, 
zal "'daaryan .door genoemden Minister worden 
irehilis"gegeven aan den betrokken Commissaris : 
dilr K'oiiingin "in a:e proyincie. . : 

-Alsdan mogen de verlofgangers.-\;"an de mili- ' 
tie ·t'e land, in: die gemeente woonacbtig, :niet: 
in werkelijken dienst.korhen;",m.olang niet door' 
den Minister van ··oorlog wordt geoordeeld, -
dat de'·ifi .liet vorige lid bedoelde omstandig- ; 
bedi/ii· :hebben" opgeboudem te- bestaan en daar- i 
van. door of vanw1Jge genoemden Minister _aan 
de --b~trqkkeri. . auforiteiten: is kennis 'gegeven, 
ook ai' ,-liio9hten die verlofgangers, kracbtens -
door deri.-i:Minister •van Oorlog gegeven be
ve1iri; ·,reeds·_ voor den werkelijken dienst zijn 
opgJroepen;- ·- . . . . . 
· I1 b~doelde gemeente tevens garnizoensplaats, 

dan --:inogen aldaar niet alleen de verlofgailgers, 
in die ·gemeente · ver-blijf boudende, niet · in 
werkelijken .dienst komen, 'maar .ook -niet die 
fa ·andere gemeenten woonaqhtig. 

Indien in bet gezin, ·waarin eeri. opgeroepen 
verlofganger verblijf 4oudt, · een_e der- ,in . bet 
eerste. lid bedoelde ziekten .beerscbt of beeft 
gebeerscbt; en-' bet gevaar,yoor besmetting nog 
-lliet is geweken, dao zal bij eerst in werkelijkell 
dienst mogen .koinen, nadat .acbt,dagen zijn 
verloopen. sedert de ziekte, volgeris ·scbriftelijk;e 
verklaring van een. geneesk1mdige,. ii.it dat ge

-zin g'eweken is, tenzij ontsmetting overeen
komstig. art. 25 van v_ermelde wet beeft plaa~s 
gebad.c _- Op _den dag; voor de _opkomst bepaald, 
geeft de·. burgemeester van zoodanig- geval 
kenn_is aan ·gen commandeerenp.e officier van bet 
korps; :waartoe de mi)ici_en beboort, : en legt 
daarbif over eene te·r zake betrekkelijke genees
kundige verklaring, 

Deze bepalingen gelden echter niet ingeval 
de militie op ,de in art. 26,pmschreven:.wijze 
m_et spoed onder de -wapenen · moet komen. 

.(Gem.-stem.)_ 

16 Mei 19!3._ BEsLUIT, -bouderide yaststelii~g 
_ 'vai:t b_epalingen omtrent de-inrfohting van 

:,: bet_ Departem_ent V!ln Marin_e. S; 186. 
\ ' - . 

WIJ• WILH;ELMINA, ENZ. 

Op :a:e voordracbt van den -tijdelijken 'V oor
zitter' vap. den Raad van Ministers van 27 
Februari 1913, n•. 36; Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (adyies van 8 
April 1913, n°, 23); 

,Gezien bet nader rapport van den tijdelijken 
Yoorzit_ter 'van den Raad van_ Ministers ,yan 
-14 April 1913, no. 36, Kabinetc, en bet rapport 
.van O~zen Minister van Qorlog, ad inte:rim 
Minister. van Marine, van J3 _Mei 1913, bureau ~-
A2, · n0. 203 A, gepeim; _ 

Willende uitvoering geven aan.artikel.4 van 
Olls besluit vaµ 21 April 1913,-no. 33 (Staafs
blad n•. 136), voor zooveel aangaat de lnrich: 
ting van.)iet. Departement van Marine;-

Hebpen goedg_evonden en verstaan: 
te b_epalen als · volgt : · _ _ 

.-Ar:t, · I. _Het _ aantal burgerambtenaren, in 
de rangen· -van Adn'linistrateur, Re£erendaris, 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-commies en
Klerk bij het ·Departement. van Marine, be
staat uit ten boogste: 

0 Ad.ministrateurs; 
_8 · Referendarissen; 
7. J{oofdcomrniezen ; ·. 

14 Comllliezen; _ 
14 .i\.djunct-co_mmi.ezen en J.;:ierke_n. __ 

Art. II. Het tegenwoordig personeel zal ge, 
leidelijk, voor zooveel noodig; worden .gebracbt 
op de in .artikel I, vastgestelde formatie:_ 

Art. III. Eene opengevallen plaats_ zal, be
balv,e ._door, aaµJ,teUing in denzelfden rang, 
aangevuld ktmnen wordell door aanstelling in 
lageren rang: In_ dat geval mag· bet -voor. de 
tusscbengelegen .. rangen vastgestelde aantal 
overscbreden_ worden. , . 

Onz_e -Minister-van, Marine \s ,belast, met de 
uitvoering Vl!n dit . besluit, . hetw~lk in bet 

· Staatsblad_ zal worden gepl!!atst en waarvan 
Jlfscbrift zaJ worden gezonden · aan den Ra~d 
.van State 'en aan de Algemeene Rekenkariler. 

Het I;oo; den 16den Mei 1913.. . 
(get.) WILHELl:IIN A. 

J)e Minister van, ,Oorlog, 
ad interim_ Mini~ter -~·an Marine,, 

(get.)_ _ _ H, C'OLIJN. 

(TJ__it,qeg 20 Mei 1913.) 

16 Mei 1913. BEsCHIKKING van den Minister 
van_ Binnenlan<:ls~be Zaken betreffende de 
zitting. van bet hoofdsternbureau_ in ver
band, met de verkiezing_ van leden van deri 

· raad der gemeente Horst, 
De Minister v~n Binn_enlandscbe_ Zaken ; 
Geboor_d.Ged'lputeerc!e Staten van Lirn1:mrg; 
Gelet Op· art. 93, 3de lid; en art. 128 der. 

Kieswet; 
Heeft go'edgevonden _: 

· 1°. enz. 
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2°. te bepalen, dat in de gemee.nte Horst voor 
de verkiezing van· 1eden van- den raad der ge
meente de zitting van het hoofdstembureau tot 
het vaststullen van den uitslag der -verkiezing, 
gehouden wordt onmiddellijk na afloop van de 
werkiaamheid bedoeld in art. 92, eerste zin
snede, dcr Kieswet. 

's Gravenhage, 16 Mei 1913. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, - (get.) J. B. X.A.N. 

17 Me:i 1913. BESLUIT, tot veriiietiging -van 
het besluit van den Rand der gemeente 
Heer d.d. 22 October 1912, n°. 201, betref-
fende verdeeling der werkzaamheden-'van 
de ambtenaren van den burgerlijken sfand 
in die ·gemeente. S. 187. 

WIJ WILHEL~HNA, ENZ. 

348 

belast met de uitvoering van dit besl nit, het
welk fo ·het Staatsblad geplaatst eri· waar'lan 
afschrift zal worden gezonderi ·aa'n d~ri Ra~d 
van State; · · .. _ 

Het Loo, den 17den Mei" 1913. 
(get.) . W I L H E L M I N A .. -· 

IJe Minister van Bi'nnenlandsche Zaken, 
. (qet.) liEEMSKERK·-: 

. ( Uil,qeg. 3 Jtini 1_g"13'.)° · 

17 M_ei 1913, M1ss1vi;: van den Minister van 
· B_innenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 

Staten der provincien, betreffeiide ins tel
ling van eene inspectie, voor d~ lirib.a~e-

. lijlrn_ opvueding: · _ - · .-. ' ' 
'Ik heb de eer·-U mede•te deeien,'dat i~ge'. 

volge Koninklijk be?luit van 10 Mei 1913;n°'.·21, 
met ingang van 1 J uni 1913 eene i~spectie op 
de lichamelijke opvoeding wordt ingesteld, en 

Op de voordracht van Onzen: :Minister van dat de personen, die doze inspe~tie.zulleri uit-
Binnenlandsche Zaken van 7 Apl'il · rnq, n°. oefenen, zich - bij de uitvoering hi{nner taak 
2226, afdecling Binnenlandsch Bestuur, •tot zullen· gedragen naar de aanwijzinge"c. van den 
vernietiging van het besluit van den Raad der Minister van Binnenlandsche Zaken. · · 
gemeente Heer dd. 22 October -1912, n°. 201, Blijkens· de gedachtenwisseling tussc_hen: de 
"tot wijziging van de re/!'eling v,-in de verdee- Regeering en -de Staten-Generaal over het ont
ling van de werkzaamhederi tusschen de ver- werp van- Hoofdstuk V der Sfaatsbegrooting 
schillende ambtenaren van den burgerlijken voor het loopende jaar, heeft de Regeering 
stand in die gemeente; zich bij haar vciorstel -tot ·het in het · 1even 

• Overwegende, dat gemeld raadsbesluit is roeperi van een dergelijk toezicht, laten leiden 
genomen zonder dat voormelde ambtenaren door overwegingen, welke door mij in de toe
zijn gehoord en zonder dat Burgemeester en lichting. bij dat voorstel als volgt zijn saam. 
Wethouders eene voordracht voor-bedoeld be- gevat: 
sluit hebben ingediend; ,,Allerwege heeft men in de latere jar<Jn eene 

dat weliswaar Burgemeester en Wethouders ,,opleving -. kunnen waarnemen vim den· "zin 
bij schrijven van 3 October llll:.!, no. 8661, de ,,voor lichamelijke, oiitwikkeling. In alle krin~ 
Commissie van voorbereiding uit den gemeen- ,,gen der maa_tsehappij warden vele takkP.n" 
teraad hebben uitgenoodigd den Raad te dezer. ,,van sport met toenemend succes beoefend; 
zake van· advies te dienen; waaraa~ die Com- ,,daarnaast vinden ook de openlctchtspelen 
missi_e bij bri_ef van 14 October 1912, n°. 85, ,,meer en meer ingang; het gymnastiek-ori_der

. gevolg heeft- gegeven, doch dat een en ander ,,wijs, waarbij het spel zich meer __ dan vroeger 
niet kan worden beschouwd als een voordracht ,,aansluit, breidt zich uit. -Bij die opleving 
van Burgemeester en Wethouders; ,,duet zieh echter hoe l~nger ho·e meer het 

dat derhalve het bepaalde in artikel 149 der ,,bezwaar gev.oelen, dat een helder- inzicht ont: 
Gemeentewet betreffende bedoelde regaling ,,breekt in de juiste verhouding waarin d~ze 
ten _deze niet is nageleefd; ,,verschillende middelen ter verhooging van 

Gelet op artikel 153 cler Gemeentewet; - ,,de lichai:nelijke ontwikkeling der individuen 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 22 ,,en van: de volkskracht tot elkander behooren 

April 1913, n°. · 6; ,,te staan; en in welke inate en op welke wijze 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis-

1

,,zij een deel behooren uit te mil:ken van de 
ter van Binnenlandsche Zaken van 14 Mei ,,opvoeding. in haar geheel. Algemeen wordt 
1913, n°. 2930, afdeeling Binnenlandsch.Bestuur; ,,het besef levendig, dat het geraken tot eene 

Hebben goedgevonden en verstaan: ,,oplossing een maatschappelijk belang van 
gemeld besluit van den Raad der- gemeente ,,groote beteekenis fs. De --tijd_ is gekomeµ, 

Hee~ dd. 22 October 1912, n°. 201, te vernie- ,,dat ook de Regeering inet deze al sterker 
tigen wegens strijd met de wet. I "wordende ~trociming rekening dient t~ houden. 

Onze Minister van Binnenlandsche. Zaken is ,,Zij heeft zich rekens.chap te geven -van cle 
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,,vr.aag·, waar en wanrieer -de· Overheid steun 
,, van id·e.elen of materieelen aard heeft te ver
,,leenen aan de· werkz~arnheid, die op dit ge
,,bied van hct particulier initiatief uitgaat, of 
,,hoe zij door re·gelingen leiding heeft te gcven. 
,, Er i8 echter nog verdeeldheid in allerlei 
,.richting, gevolg voornamelijk ·van het parti
,,cularistisch werken· der vele vereenigingen 
,,op het terrein van gymnastiek, sport en spel. 
,,Een aangesloten groep van erkende deskun
,,digen, welke leiding weet te geven en in staat 
,,is e·ene op wetenschappelijke gronden rustende 
,,practische oplossing te leveren, ontbreekt." 

Orn deze redenen heeft de Regeering, toen 
de wenschelijkheid_ bleek om te voorzien in de. 
leiding van en het to~zicht op.de gy.~nasti-· 
sche oefening van toekomstige milil)iens, naar 
aanleiding ·van art. 70 der nieuwe Militiewet, 
de gelegenheid benut om zich te verzekerrn 
van een orgaan, waar·van zij gebruik zal kunneu 
maken om ook in andere opzichten de licha
melijke opvoeding van Rijkswege te bevorderen. 

Het vaststellen van eene i nstructie voor de 
inspecteurs van de lichamelijke opvoeding, 
maakt nog een punt van overweging bij mij 
uit. Bij de bovenbedoelde gedachtenwisseling 
tusschen de Regeering en de Staten-Generaal 
is in algemeene trekken aangegeven waaruit 
de taak der nieuwe inspectie zal hestaan. In 
de eerste plaats zal aan deze· inspecteurs zijn 
opgedragen het houden van toezicht op en het 
bevorderen van het gymnastiekonderricht aan 
jongelieden, die het bewijs van voorgeoefend
heid wenschen te verwerven, bedoe!d in art. 70 
der Militiewet. Bovendien zullen zij zich heb
ben te beijveren om, waar plaatselijke omstan
digheden dit mogelijk maken, het geweuschte 
verband te leggen ttisschen de verschillende 
vormen van lichaamsontwikkeliilg der rijpere 
je·ugd, zoodat het denkbeeld ingang vindo, dat 
de bovenbedoelde opleiding niet is te beschou
wen als eene africhting zonder meer op het 
milltiediploma, maar als een integreerend deel 
der opvoeding; Vervolgens zullen zij ook hunne 
-aandacht moeten wijden aan het vraagstuk der 
lichamelijke opvoeding met betrekking tot d~ 
nog schoolgaande jeugd. Bif al deze onder
werpen zal deze inspectie hebben op te treden 
als adviseur der Regeering en als nitvoerder 
van hare· bes!uiten. 
· Met betrek)dng tot· het onderwijs op de 011-

derscheidene categorien van scliolen voor lager, 
rniddelbaar en hooger onderwijs, ontvangen de 
nletiwe inspecteurs · geenerlei bevoegdheid. 

Bij het ·bovenvermelde Koninklijk besluit is 
voor dit toezicht. net Rijk verdeeld in· drie 

inspectien, zoodanig, · dat de eerste inspectie 
zal bevatten de provincien Noordbrabant, Gel
derland en Lim'!mrg, de tweede · inspectie de 
provincien Zuidholland, N oordholland, Zeeland 
en Utrecht, de derde inspectie de provincien 
Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe. 
De· inspecteur in de eerste inspectie zal zijne 
woonplaats hebben te 's Hertogenbosch (doch 
tot en met 31 Augustus te l\ilaastricht), de 
inspecteur in de tweede inspectie te 's Grave11-
hage, de inspecteur in de derde inspectie te 
Zwolle (doch tot en met 31 Juli 1913 te 's Gra
venhage). Op den inspecteur, die door den 
Minister.vim Binnenlandsche Zaken aangewezen 
wordt tP,r vervaqgi~g van ~en zijner a_mbtge
·nooten, gaan zoolang de verv~ngin_g cluurt alle 
diens bevoegdheden en verplichtingen over, 
terwijl hij desni~ttemin met de waarneming 
zijner betrekking belast blijft. 

Ten slotte is bij voormeld Koninklijk besluit 
benoemd tot inspecteur van de licha_melijke 
opvoeding: in de eerste inspectie W. H. 
NIJSTEN te Maastricht, in de tweede inspectie 
H. J. B.A.LFO0RT te 's Gravenhage, in de derde 
inspectie M. l!,. GRA.A.FL.A.ND te 's Gravenhage. 

Ik heb de eer Ow college te verzoeken Uwe 
medewerking te verleenen, telkens wanneer dit 
v'oor de richtige. uitvoering van de taak dezer 
inspecteurs wensche!ijk zal zijn, en - met 
mededeeling van het vorenstaande - namens 
mij eene uitnoodiging van gelijke strekking te 
richten tot de besturon der gemeenten in Uwe 
provincie. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor· den Minister, • 

De Secretaris-Generaal, (get,) J'. B. K.A.N. 

19 Mei 1913, BESLUIT, houdende aanwijzing 
van Sluis als losplaats van ruw zout of 
zouthoudend water. S. 188. 

WrJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van. Onzen Minister van 
Financien van 14 Mei 1913, ·n°. 60, Accijnzen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staatsblad 11°. 227), artikel 2 van Ons 
besluit van 3 J anuari 1908 (Staatsblad 11°. 2) 
en Ons besluit van 14 J_uni 1910 (Staatsblad 
n•. 162) ;· 

·Hebben goedgevonden en verstaan te 
beps1le11: 
Met ingang van de dagteeken.ing van dit 

besluit wordt Sluis aangewe:-,en als losplaats 
van ruw zout of zouthou_dend water bij invoer 
langs rivieren en kanalen en bij invo'er te lande 
met spoorwagens. 
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Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscoiir;nt zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 'i9den Mei 1913. 
(get.) WI L HE L M I N A. 

De Minister van Financien, 
(get.) KOLKJIIAN. 

(Uitgeg. 4 Jwii 19l<l.) 

20 Mei 1913. B~,SLUIT, tot vaststelling van de 
inrichting -van· den Rijkswaterstaatsdienst, 
als 

0

bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der wet 
van 10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), 
houdende algemeene regels omtrent het 
waterstaatsbestuur. S. 189. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 31 Maart 1913, Litt. R., af
deeling Watersta:at; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), hou
dende algemeene regels omtrent het water
staatsbestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
211 April 1913, n°. 32; 

Gezieri het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van lti Mei 11Jl3, n°. 283, 
afdeeling W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen·: 
Art. 1. De Rijkswaterstaatsdiimst onder de 

bevelen van Onzen Minister van W aterstaat 
omvat den dienst ten aanzien van : 

1°. het verzamelen van gegevens voor de 
nauwkeurige kennis. van den waterstaatstoe
stand des lands ( ,;algemeene dienst"); 

2°. aanleg, beheer en onderhoud van en toe• 
zicht over waterstaatswerken: 

30, het oppertoezicht over alles wat den 
W aterstaat betreft; 

·4°. de zorg voor de naleving der wetten en 
verordeningen, concessien· en· vergunningen be
treffende den Waterstaat; 

5°. in het algemeen alle waterstaatsaange
legenheden van Rijksbelang. 

De Rijkswaterstaatsdienst betreffende de 
spoorwegen en ·mijnen is, evenals de dienst der 
landsgebouwen, onderwerp van afzonderlijke 
regelirig. 

2. Voor den dienst in artikel 1, eerste lid, 
nmschreven, zijn er: 

een hoofdinspectie ; · 
twee inspectien ; 

en elf dire\:tien, verdeeld, behoudens het be
paalde in het 4de lid van dit artikel, als volgt: 

de algemeene diemt, ee,·ste directie; 
de groote rivieren met haar zomer- en winter

bed, met uitzondering van de Maas boven kilo
meterraai 176. tweede en derde directien; · · 

de provincien : 
Groningen en F1-ies/and, vierde directie; 
Drenthe en Overijssel, vijfde directie; 
Gelderlancl en Utrecht, zesde directie; 
Noo,•dbrabant, zevencle directie; 
Limburg, benevens het in Gelderland en 

Yoordbrabant gelegen. ,dee! van. de .. rivier de 
Maas met haar zomer- en winterbed bo~e~
waarts van kilometerraai 176, achtste .. directie; 

N oordholl and, negende directie ; · 
Zuidholland, tiende directie ;·. · 
Zeeland, elfde directie. 
De eerste directie ressorteert onder ·de 'hoofd

inspectie; de · vierde, vijfdc, negcnde, tie~de 
en elfde directien onder de eerste inspectie; 

de tweed~, derde, zesde, zevende en acbtste 
directien onder de tweede inspectie .. · 

De_ dienst in. de tweede en derde directien 
zal door Ons zoo noodig kunnen worden ver
eenigd. 

Onze Minister voornoemd .omschrijft nader 
de grenzen der direetien en bepaalt de arron
dissementen, waarin elk de~·tweede tot en met 
elfcle directien zal ziju verdeeld. 

3. De hoofdinspectie omvat bet algemeen 
beleid en toezicht betreffende den dienst. en 
is · opgedragen aan een hoofdinsp.ecteur-gene
raal van den Rijkswaterstaat, door. wien boven
dien het onmiddellijk toezicht op de eerste 
directie wordt uitgeoefend. 

In elke inspectie is het onmiddellijk toezicht 
de overige directien, naar de verdeeling 

van artikel 2, tweede lid, opgedragen aan een 
inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat: 

In elke directie is de dagelijksche leiding 
en uitvoering van zaken opgedragen aan een 
hoofdingenieur,directeur van den Rijkswater
staat. 

De dienst in elke directie wordt voorts, onder 
leiding van den hoofdingenieur-directeur, uit
geoefend door ingenieurs belast met arrondis
sementsdienst en door cle onder deze .in elk 
arrondissement geplaatste . opzichters voor de 
dienstkringen, waariil elk arrondissement door 
Onzen Minister van ·waterstaat wordt ver
deeld. 

Door Ons kan worden bepaald, dat de dage
lijksche lei ding en uitvoering .van zaken in_ ae 
t weede en derde directien zal zijn opgedragen 
aan een hoofdingenieur-dir.ecteur. 
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·'4_ ·De in'·artikel 3 genoemde.hoofdambtena
ren' im · ambtenaren worden bijgesta_an door 
verdere ambtenaren, als: 

ingeriieurs, tijdelijke ingenieurs, op:Zichters, 
adjuhct-opzicht_ers, tijdelijke opzichters-teeke
naar en· buitengeworie opzichters, haveninees
ters en sluismeesters bij de groote kanalen en 
zeehav:ens, bureelambtenaren, ambtenaren bij 
den algeri:ieenen· .dienst, hoofdopzieners en op
zieners, opzichters-electricien en hoofdmachi-
nisten bij de Uijkselectriciteitswerken·, stoom
gemaleri enz.; bakenmeesters · en vooi:ts· door 
beanioten als: . 
· haven!•"en siuismeesters bij de kleine kanalen 

en :havenii', ·sluis- en brugwachters, rivier- en 
kanaalbeambten, electriciens, machinisten en 
de verder· noodige beambten. 

5. De ·ambtenaren van den Rijkswaterstaat, 
genoernd· in de artikelen 3 en 4, worden door 
Ons,' en voor zooverre zij tijdelijk worden aan
gesteid alsmede de beambten bedoeld in arti
kei' 4; ·'door Ons of van Onzentwege benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Tot ingenieur van den Rijks_waterstaat zul
len alleen benoembaar zijn zij, 'die den leeftijd 
van 28 jaar niet hebben overschreden, en die 
het diploma van civiel-ingeriieur volgens de 
wet hebben verkregen en zullen hebben vol
daan aan een ve~gelijkend onderzoek, waarvan 
de voorwaarden door Ons oE van Onzentwege 
zullen worden vastgesteld. 

In bijzondere gevallen kan echter door Ons 
worden bepaald, dat benoeniing zonder ·dit 
vergelijkend onderzoek zal kumien geschieden. 

·In dergelijke gevallen zal de benoeming aan
vankelijk tijdelijk zijn-en eerst door eene defi
nitieve worden gevolgd als de belanghebbende 
blijk zal :hebben gegeven voor de betrekking 
van ingenieur van den Rijkswate.rstaat -geschikt 
te zijn. 

·Tot opzichter van den Rijkswaterstaat' zijn 
alleeri benoembaar zij, die een diploma wegens 
voidoerid afgelegd examen als zoodanig heb-
ben verkregen. . 
~ De vereischten voor het verkrijgen· van dat 

diploma · worden door Onzen ' Minister van 
Wa.terstaat vastgesteld. 

6: Er zullen zijn : 
e'en ·hoofdinspecteur-generaal; 
twee· inspecteurs-generaal·; ·· 
ten hoogste elf hoofdingenieurs-directeur, 

verdeeld in twee klassen ; 
,fen· hoogste ·twee ,en vijftig ingenieurs, ~er

deeld iri :drie klassen ; 
ten hoogste honderd. vijftig opzichters; ver

deeld in vier klassen ; 

ten hoogste honderd dertig bureelambtena~ 
ren, verdeeld in drie klassen ; 

ten hoogste ·vijf en twintig ambtenaren bij 
den algemeeneri dienst, verdeeid in twee klassen. 

Aan de ingenieurs der lste klasse, die meer 
dan 28 dienstjaren hebben, kan door Ons de 
titel van hoofdingenieur worden verleend. 

7. De jaarwedden der ambtenaren, in arti-
kel 6 bedoeld, bedragen voor·: · 

den hoofdinspecteur-generaal f 6500 ; 
de ibspecteurs-generaal f 5800 ; 
de hoofdingenieurs-directeur der lste klasse, 

ten min~te f 6200 en ten hoogste j 6500 ; 
de hoofdingenieurs-directeur der ·::!de klasse, 

ten minste f 4800 en ten hoogste f 6000 ; · 
de ingenieurs ·· der lste klasse, wien de titel 

van hoofdingenieur is verleend, f 4200 ; 
de ingenieurs der · lste klasse, ten minste 

f 3600 en ten hoogste f 4000 ; 
de ingenieurs der 2de klasse, ten ininste 

f 3000 en ten hoogste f 3400 ; 
de ingenieurs der 3de klasse, ten minste 

f 2000 en ten hoogste f 2800 ; 
de opzichters der lste klasse, ten minste 

f 2000 en ten hoogste f 2400 ; 
de opzichters· der 2de klasse, ten minste 

f 1600 en ten hoogste f 1800; 
de opzichters der 3de klasse, ten minste 

f 1400 en·'ten ho'ogste f 1500; 
de opzichter~ der 4de klasse, ten minste 

f 1000 en·ten hoogste' f 1200; 
benevens vrije woning voor zooveel door 

Ons of van Onzentwege bet genot daarvan aan 
de standplaats wordt Yerbonden, of eene door 
Ons te bepalen toelage; wegens het gemi& 
daarvan; 

de bureelambtenaren der lste klasse, ten 
minste f 1300 en ten hoogste f 1600 ; 

de bureelambtenaren der 2de klasse, ten 
minste f 900 en' ten hoogste f 1200; 

de bureelambtenaren der 3de. klasse, ten 
minste f 400 en ten hoogste f 800 ; 

de ambtenaren bij den algemeenen dienst 
der -lste klasse, ten minste f 1050 · en · ten 
hoogste f 1600; 

de am bteilaren bij den algemeenen dienst 
der 2de klasse, ten minste f 400 en ten hoogste 
f 1000. 

De bezoldigingen der in artikel 4 bedoelde 
tijdelijke ingenieurs, _tijdelijke opzichters-tee
kenaar en buitengewone opzichters, haven
meesters en sluismeesters bij de groote kanalen 
en zeehavens; hoofdopzieners - en opzieners ; 
opzichters-eleetricien en hoofdmachinisten bij 
de . Rijkselect~iciteitswerken, stoomgemalen 
enz.; bakenmeesters en der in dat. artikel be-
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doelde beambten worden in e:lk bijzonder·geval 
door Ons geregeld. 

· 8. De bevordering tot hoofdingenieur-direc
teur der 2de k!asse, tot inspecteur-generaal en 
tot hoofdinspecteur-generaal geschiedt bij keuze. 

Bij gebleken geschiktheid geschiedt de be
vordering: 

tot hoofdingenieur-directeur der lste klasse· 
uiterlijk vijf jaar na de benoeming tot hoofd. 
ingenienr-directeur der: 2de klasse; 

tot ingenieur der 2de en Jste klasse respec- · 
tievelijk tien en achttien jaar na indiensttre-
<ling als ingenieur der 3de klasse. . 

Het aantal hoofdingenieurs,directeur der 
lste klasse zal ech.ter nimmer beneden vijf dalen. 

Voor de opzichters geschiedt biJ gebleken 
geschiktheid de bevordering: 

tot opzichter der 3de, 2de en lste klasse 
respectievelijk acht, dertien en twee en twintig 
jaar na de indiensttreding als opzichter der 
4de klasse. 

De bevorclering van de bureelambtenaren der 
2de en lste klasse geschiedt bij gebleken ge
schiktheid respectievelijk negen en negentien 
jaar na · de indiensttreding als bureelambtenaar 
der 3de klasse. 

Bevordering tot · bureelambtena!\r der 2de · 
klasse geschiedt echter in geen.geval, alvorens 
de bureelambtenaar der 3c1e klasse zal hebben 
voldaan aan een examen, waarvan ,de eischen. 
door Ons of van Onzentwege znllen worden 
vastgesteld. 

De bevordcring tot ambtenaar bij den alge
meenen dienst der lste klasse geschiedt bij ge
bleken geschiktheid, dertien jaar na de indienst
treding als ambtenaar der 2de klasse. 

9. De jaarwedde van de in artikel 7 ge- · 
noemde am btenaren wordt bij gebleken ge
schiktheid verhoogd als volgt: 

voor de hoofdingeniegrs-directeur der lste 
klasse, na 3 ·jaar dienst in dien rang·, tot f 5500; 

voor de hoofdingenieurs-directeur der 2de 
klasse, na 3 jaar dienst in dien raug,-totf 5000; 

voor de ingenieurs der lste klasse ua ·:JO. en 
24 jaar dienst tot f 3800 en j 4000; 

voor de ingenieurs der 2de klasse1 na 12 en 
14 jaar dienst tot f 3200 en f 3400; , . 

voor de ingeuieurs der 3de klasse, telkens 
ua 2 jaren dienst in dien rang met f ;lOO tot 
dat het max,imum is bereikt; · 

voor de opzichters der lste _klass,e; na 26 en 
30· jaar dieust tot f 2200 en f 2400 ; 
. · voor de opzichters der 2Je_ klasse;.na 18 jaar 

dienst tot f 1800; 
-voor. de opzichters. der .3de klasse, na 10 jaar 

di~nst· tot f 1500; 

voor de opzicht&rs der 4de klasse, na 2 en 
4 jaar dienst tot f 1100 en f 1200; · · 

voor de b.ureelambtenaren der lstEJ klasse ua 
21, 23 en :l5 jaar dienst tot f 1400, f 1500 .en 
f 1600;' . 

voor de bureelambtenaren der 2de klasse; na 
11, 13 .en 15 jaar dienst, tot f 1000, f 1100 en_ 
f 1200; 

voor de bureelambtenaren der 3de klasse, na 
1, 3, 5 en 7 jaar dienst .. tot f 500, f 600. f. 700 
en f 800; 

voor de ambtenaren bij den algemee·nen 
dienst der lste klasse, na 2, 4, 6; 8, 10 en .12 
jaar dienst in ·dien rang tot f 1150, f 1250, 
f 1350; f 1450, f 1550 en f 1600; · · · · · 

,voor de ambtenaren bij den ·algemeenen. 
dienst' der 2de klasse, na 1, 3, 5, 7,_ II en 11'_ 
jaar dienst in dien rang tot f 500, f 600, f 100; · 
f 800, f 900 en f 1000. · 

Onverminderd · het in artikel 7 bepaalde· te? 
aanzien van de tractementen kuunen toelagen 
worden toegekend aan ingenieurs wegens den 
hun opgedragen meer belangrijken werkkring, 
of aan hen, die zi_ch gedurende hun langen 
dienst1ijd onderacheiden hebben, mits de hier· 
voor benoodigde gelden op de begrooting be
paaldelijk vo_or dit doe! zijn reschikbaar gesteld. 

Ten ·aanzien van deze toelagen wordt door 
Ons bernhikt bij gemotiveerd besluit. 

Aan bureelam btenaren der 3de klasse, die 
in het bezit zijn van het einddiploma eenel,' 
hoogere burgerschool met vijfjarJgen cursus, 
vari. een daarmede gelijkstaand diploma of van 
een diploma va_n voldoend afgelegd examen 
voor opzichter van den Rijkswaterstaat, zal 
van af hunne aanstelling eene jaarlijksche toe
lage van f 100 worden toegekend, welke toe
lage zij zullen genieten voor :,mover. de bezol
digiug met toelage te zamen het bedrag van 
f 900 uiet zal overschrijden. 

Deze toelage ·zal voor de vaststelliug. van 
den peusioensgrondslag niet mederekenen. 

Door Ons kan aan bureelambtenaren ·en aan 
ambtenaren bij den algemeen_en dienst der 
lste klasse, die 30 jaar dieust hebben, -bij ge
bleken geschiktheid, nog ~ene verhoogirig viii 
jaarwedde van f 200 worden toegekend: 

1 O. Bij vaste aanstelling in eene petrekking, 
in dit besluit bedoeld, waarin de betrokken 
ambtenaar of beambte reeds tijdelijk diensten, 
bij wijze van proef_tijd, heeft bew,ezen, komen 
deze mede in aanmerking bij ·4et toekenne'n 
.der periodieke verhoogingen ,van jaarwedae . 
. 11. Bij benoeming of bevordering tot een 
der voprmelde. betrekkingen of rangeri fn den 
loop van een kwartaal, worden·: de hiervoor. 
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vermelde tijdvakken geacht a:m te vangen met 
den eersten dag van· het kwartaal, volgende 
-0p dat, waarin de benoeming is geschied. 

De op den dag der bekrachtiging van dit 
besluit in dienst zijride ambtenaren, die· naar 
voormelde regelen aanspraak hebben op eene 
hoogere bezoldiging, dan zij op bedoelden dag 
genieten, worden in het genot gesteld van die 
hoogere bezoldiging, te rekenen van af 1 Juli 
1913. . . . . 

12. De ambtenaren en beam,bten, leggen, 
alvorens - in dienst te treden, den volgenden 
ambtseed of belofte af : 

;,Ik z~eer .(beloof) getrouwheid aan de Ko
ningfo ; dat ik de wetten e_n verordeningen 
van d,en Staat zal nakomen en onderbouden en 
dat ik mij.in den dienst nauwkeurig zal toeleg.-. 
gen op· :-ae vervulling mijner ve_rplichtingen, 
-0vereenkomstig de mij te geven instructien." 

,,Zoo waarlijk helpe ·mij God almachtig." 
(,,Dat beloof ik" .) 
Deze eed of belofte wordt afgelegd door den. 

hoofdinspecteur-generaal, de inspecteurs-gene
raal en de hoofdingenieurs-directeur voor het 
Gerechtshof, doo·r de ingenieurs voor de Recht
bank, door de·overige ambtenaren en de beamb
ten voor den Kantonrechter-hu·nner staildplaats. 

13. Betreffende .vergoeding vo.or bureel- en 
verplaatsingskosten, .kosten·. v~or lokaalhuur, 
voor het gebruik van rijwielen, ten behoeve 
van den· dienst, en voor het verrichten van 
veldwerk, alsmede alle andere vergoeding en 
toelagen, aan de ambtenaren en- beambten van 
den Rijkswaterstaat, worden de-verder noodige 
regels afzonderlijk door Ons vastgesteld. 

14.· Werk- en dienstkring en instructien van 
- de ·ambtenaren· en beambten van· den Rijks

waterstaat worden door of vanwege Onzen. 
Minister van Waterstaat vastgesteld. 

15. Het Koninklijk besluit van 3 Junicl903 
(Staatsblad n°. 151), gewijzigd bij' .dat van 
30 Mei 1908 (Staatsblad n°. 191), is ingetrokken .. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering'.van dit besluit, dat in het.Staats
blad zal worden, geplaatst" en aan den Raad. 
van State in afschrift zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 20sten Mei 1913. 
(get.) WILHE.LM,rN .. A. .. 

De .llfin. van Waterstaat, (get.) L. H.W. RE.GOUT.· 

(Uitgeg. 4 .Jw1i 1913.) 

20 ¥ei 1913. BESLUIT, tot schorsing. van het 
besluit van den Raad der gemeente Schore
van :.!6 A.pril 1913, strekkende tot benoe
ming van een gemeente-opzichter. '·s. 190. · 

Geschorst tot I Novembe1· 1913. 

1913. 

21 Mei 1913. BESLUIT, .tot wijziging van het 
besluit van 10 April 1881, houdende vast: 
stelling van een reglement op het verleenen 
van pensioenen aan burgerlijke ambtenaren 
in Nederlandsch-Indie. 

WrJ WILHEL~IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
· Koloni.en van 13 Maart 1913, afdeeling D, n°. 5; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 April 1913, n°. 31); 

Gezien !::.et nader rapport van Onzen voor_
. noemden Minister van 16 Mei 1913, afdeeling 
D, n°. 35; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

In het reglement op het verleenen van pen
sioenen aan Europeesche burgerlijke ambtena
ren in Nederlandsch-Indie, va~tgesteld bij 
Koninklijk besluit van 10 April 1881 n°. 11 
(Indisch-Staatsblad 1881, n°. 142), en later her
haaldelijk aangevuld en gewijzigd, wordt inge-. 
lascht als art. 19 : 

,,De . autoriteit, die ingevolge dit reglement 
een pensioen heeft toegekend zal, indien ui t, 
sluitend ten gevolge van eene schrijf-· of reken
fout het pensioen op een te hoog bedrag blijkt 
te zijn vastgesteld, zijn besluit herzien bij een · 
nienw besluit,.dat de gronden voor de herziening 
moet bevatten. 

Aan de vermindering van het. pensioen zal 
geen terugwerkende kracht mogen warden 
toegekend·." 

Onze Minister van. Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden· gezonden aan den Raad van State 
en aan de Alge-meene. Rekenkamer en dat in 

. werking. treedt in N ederland met de oµneming 
in de Nederlandsche Staatscourant en in Indie 

. milt de:afkondiging in het Staatsblad van Neder
landsch-Indili, 

Het Loo,. 21. Mei 1913. 
(get.) WILH-ELMIN A. 

De JJ,Iinister van Koloniifn, 
(get.) DE WA.A.L M.A.LEFIJT. · 

21 Mei 1913. BESCHIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche. Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met verkiezing van l_eden van· den 
raad der gemeente Franekeradeel. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Ki_eswet ;· 

Heeft goedgii'vonden : 
na ingewonnen advies · van· _Gedeputeerde-

23 
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Staten, van Friesland te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van, leden van 
den raad der gemeente Franekeradeel, de zitting 
van het hoofdstembureau tot het va~tstellen 
van den uitslag der verkiezing gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid
bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

3de kantoor, eischer tot cassatie van een arrest 
van het Hof te Amsterdam van 28 ·J uni tl912, 
advocaat· Jhr. Mr. A. K .. C. DE B&Auw>ge
pleit door Jhr. Mr. W. M. DE BRAtr:w, 

tegen: 
N.V. Oost-Borneo Maatij., verweerster, advocaat 

's Gravenhage, 21 Mei 1918. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (_get.) J_ B. KAN. 

21 Mei 1913. MrssIVE van den Minister van 
· Binnenlandsche Zaken aan de Commissa

rissen der Koningin in de provincien be
treffende tijdelijke vrijstelling van militie
dienst. 

Bij missive van 21 Mei 1913 lieeft de Minister 
van Binnenlandsche Zaken, in verband met·zijn 
circulaire van 18 Januari 1913, de Commissa
rissen der Koningin· in de provincien verzocht, 
voortaan .in de lijsten, model 44, betreffende 
personen, die opnieuw voor een tijdelijke ·vrij
stelling van militiedienst in aanmerking worden 
gebracht, te doen vermelden den datum, waarop 
zij ingevolge de hun laatstelijk verleende vrij
stelling overeenkomstig art. 100• der militiewet 
uit den dienst zijn ontslagen. 

23 Mei 1913. · ARREST van den Hoogen Raad. 
Bij art. 58 der Wet Bedrijfsbelasting, 

zooals dit heeft gewijzigd art. 15 der wet 
van 2:o! Mei_ 1845 (S. 22), is elke beslissing 
omtrent de hoegrootheid van den aanslag, 
ook indien deze in zich sluit een antwoord 
op de vraag, of er iets valt aan te slaari, 
aan de kennisneming. van den gewonen· 
burgerlijken rechter onttrokken; de vraag 
of er iets, en zoo ja hoeveel, is aan· te slaan, 

· m. a. w., de vaststelling in het al.gemeen van 
het bestaan van een belastbaar object, is in, 
haar geheel ter beoordeeling aan de ad
ministratie voorbehouden gebleven.-

[Zie over de vraag of i. c. een ,,uitdeeling" 
· in den zin van art. 5 § 1 der Wet Bedrijfs
belasting heeft plaats gehad, Concl. Proc. 

-Gen.] · · 
(W;et Bedrijfsbelasting art. 58.) 

Voorzitter: Jhr. Mr. S. LAMAN TRIP. 

Raadsheeren : Mrs. S. GRAT AllIA, J. H. v AN 
GooR, B.. C. J. LODER en A. P. L. NELJSSEN. 

G. c. DROOGLEEVER FORT.UYN, als opvolger 
van J. HATTINK, in hoedanigheid van ontvan
ger der-',directe· belastingen te Amsterdam, 

Mr. R. V. BAKKER. · 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. NoYoN. 

In dit geding staat feitelijk vast· dat de·ver
weerster, gebruik makende van eene bepaling 
in hare statuten, heeft ingetuokken de zooge
naamde eerste preferente aandeelen: in· -haar 
kapitaal, indertijd uitgegeven aan personen die 
haar• door verstrekking van gelden uit : eene 
tijdelijke ongelegenheid hebben ,geholpen; zij 
heeft dat gedaan door, zooals. de statuten -voor
schrijven, aan de houders dezer- ·aandeelell'. ge
wone preferente aandeelen in·plaats van·deze 
te verschaffen, en daarnevens het voorgeschre
ven bedrag in Qontanten uit te betalen; 

Deze uitbetaling is door den eischer in cas
satie beschouwd. als eene uitdeeling, en als 
zoodanig belast krachtens art. 5 rl.er Wet op 
de bedrijfsbelasting. Tegen het in verband 
hiermede uitgevaardigde dwangbevel deed de 
verweerster verzet; dat bij het arrest waarvan 
beroep ontvankelijk en gegrond is verklaard. 

De ontvankelijkverklaring wordt thans be
streden bij het eerste cassatiemiddel: ,,Schanding 
of verkeerde .toepassing van art. 15 der Wet 
van 22 Mei 1845 (Stbl. 22),, zooals dat· is 'ge
wijzigd bij art. 58 der .Wet van 2 October 
1893 (Stbl. 149), door te beslissen dat het v:oor
schrift van art. 58 der Wet op de bedrijfsbe
lasting, waarbij de bevoegdheid tot verzet tegen 
het dwangbevel is geregeld, in dezen beperkten 
zin is op te vatten dat onder ,,bepaling van 
inkomsten" enzoovoorts· is te verstaan de. be
paling van het bedrag van die inkomsten en

. zoovoorts, en op dien grond, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, te beslissen dat · het 
verzet tegen het dwangbevel, gegrond op ·de 
bewering dat eene zekere uitkeering_)liet belast
baar is, terecht is ontv:ankelijk verklaard." · 

Art. 15 der Wet van 22 Mei 1845 ·.(Stbl. 22), 
op de invordering van 's Rijks directe belastin
gen bepaalt in zijn tweede lid dat het verzet 
tegen een dwangbevel niet tegen'de wettigheid 
of de hoegrootheid van den aanslag gericht _ 
mag worden, en bij het ,later ingevoegde zesde 
lid wordt bepaald dat met afwijking van.het 
tweede lid in zaken van -bedrijfsbelasting·het 
verzet niet mag betreffen de hoegrootheid ,van 
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, den .. l!anslag of de bepa!ing van inkomsten, 
-vermggen, uitkeeringen of uitdeelingen; ·di! 
, laatste is alzoo in de plaats gekomen v·oor 
wettigheid. van den aanslag. 

In de beide bepalingen is dus naast de hoe
grootheid van den aanslag nog 'iets anders ge-

- ,noemd, dat alzoo buiten het begrip hoegrootheid 
valt. Vermits in het algemeen gesproken een 
te hooge.aanslag ook is.een onwettige aanslag, 
kan wettigbeid niet anders beteekenen dan 
wettigbeid buiten invloed van de hoegrootbeid·, 
dus. te· .beoordeelen naar de juistheid van den 
.grondslag · der aangenomen belastingplichtig
heid, bet ,bestaan van een belastbaar object. 
.,Evenzoo ,moet volgens het zesde lid onder 

de ,bepaling .van inkomsten, vermogen, uit
keeringen en uitdeelingen verstaan worden de 

•· beantwoording van de vraag of betgeen belast 
·wordt-werkelijk onder het begrip van inkomsten, 
vermogen; uitkeeringen, uitdeelingen valt. 
Betrof die bepa!ing ook bet vaststellen van bet 
bedrag,,• zij zoude zijn een onderdeel van de 
bepaling der boegrootheid van den aanslag, 
die .immers ook naar het · bedrag berekend 
wordt; de ·beide begrippen zouden, in plaats 
van onderscbeiden, dooreengemengd . en ver
ward. zijn. 

Bij het arrest waarvan beroep wordt de be
teekenis van het zesde lid bij gebreke van 
toe!icbting bij de vaststelling verklaard uit 
de overeenkomstige bepaling van art. 42 der 
wet.op de vermogensbelasting, waarin aan'l:an

. kelijk alleen werd gesproken. van de hoegroot
heid van den aanslag. In het voorloopig verslag 
van de Tweede -Kamer der Staten-Generaal 
werd nu de opmerking gemaakt, dat iemand 
die beweert· dat zijn vermogen niet bet bedrag 
van f 13000 minim um voor den aanslag, bereikt; 
op grond daarvan. niet beboort te worden toe
gelaten tot verzet tegen het dwangbevel, doch 
dat · het artikel twijfel omtrent de toe!aatbaar
heid niet uitsloot; naar aanleiding van die 
aanmerking werd het artikel aangevuld met de 
uitsluiting van de ~bepa!ing van het vermogen 
van den aangeslagene als grond van veriet. 
Hieruit leidt het Hof nu af; dat bepaling van 
het vermogen is bepaling van het bedrag van 
het vermogen. ' 
-: Mij schijnt juist de tegenovergestelde con. 
clusie de ware. De reden der aanvulling van 

.he.t . artikeL ligt tocb niet hierin, dat de oor• 
spronkeJjjke bepaling zou kunnen geacht worden 
toe te laten de behandeling. voor den Recbter 
van vragen omtrent het bed~ag .van het on
twijfelbaar belastbare vermogen, maar dat zij 
zou toelaten het stellen van de vraag of er 

een bela.stbaar vermogen is, men had__dus juist 
het oog op het bestaan van een belastbaar 
object, al hing dit nu ten gevolge van. de 
bijzondere bepalingen der wet op de vermogens
belasting omtrent het belastbare- vermogen 
samen met de vaststelling van· een cijfer. 

Uit deze geschiedenis der wet mag alzoo 
niet anders worden afgeleid dan dat bepaling 
van het vermogen uitsluitend is bepaling van 
het bestaan van een. belastba·ar vermogen ; en 
nu de wet op de bedrijfsbelasting in dit opzicht 
met.die op de vermogensbelasting overeenlrnmt 
en niet blijkt van· eenige bedoeling tot, eene 
afwijkende begripsbepaling, moet ook worden 
aangonomen, dat bepaling van uitdee!ingen is 
bepaling vall' het bestaan van belastbare uit
deeling(ln, welke alzoo aan het oordeel •van den· 
Rechter is onttrokken. 

Het tweede middel, voorgesteld voor het geval 
dat ·het verzet ontvankelijk geacht niocht ·wor
den, bestrijdt de beslissing omtrent de gegrond
heid. Het is : .,Schanding of verkeerde toe·pas: 
sing van de artt. 1, aimhef en onder b, en 5 § 1 
der Wet van 2 October 1893, (Stbl. 149), door, 
hoezeer feite!ijk vaststaat dat de-verweerster 
overeenkomstig in de statuten gegeven be
voegdheid de door haar uitgegeven eerste pre
ferente aandeelen · ten bedrage .van f 648,500 
heeft verwisseld tegen een gelijk bedrag aan 
preferente aandeelen en eene premie van 100% 
van h et bedrag der in te wisselen eerste pre
ferente aandeelen, welk bediag zij ·aan de 
houders van die aandeelen, aan wie van de 
winst een cumulatief dividen_d van 8 procent 
ten goede . kwam, heeft uitgekeerd en welke 
uitkeering is geschiedt nit door de vennootschap 
opgespaarde winst ; dat verweerster te. dezer 
zake ingevolge art. 5 § 1 der aangehaalde wet 
niet is aangeslagen en dat bet dwangbevel was 
uitgevaardigd ten einde betaling van het b·edrag 
van dien aanslag te bekomen, desniettemin het 
vonnis waarvan· beroep, waarbij bet tegen ver· 
weerster uitgevaardigd dwangbevel is buiten 
effect gesteld, te bevestigen, zulks op dezen in 
elk zijner onderdeelen onjuisten grond, dat de 
wetgever onder ,,uitdeelingen van welken aard 
in art. 5 § 1 der· aangehaa!de wet verstaat 
,,winstuitdeelingen van welken aard ook" en 
dat onder winstuitdeelingen zijn te verstaan 
uitdeelingen waarop deelgerechtigden in' de 
winst als zooclanig aanspraak hebben, dat wil 
zeggen: uitkeeringen strekkend ter voldoening 
aan eenige aanspraak ontleend aan deelgerech-
tigdheid in de winst". ., 

Bij het arrest waarvan beroep wordt de ver
klaring der beteekenis van uitdeeling in hoofd-

. . 
23* 
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zaak gez9cht in de geschiedenis der wet op de 
bedrijfsbe]asting, en in het bijzonder in uit
latingen van den .Minister van Financien, 
:waaraan trouwens bij het bepleiten van het 
cassatiemiddel van weerszijden argumenten 
worden ontleend. 

Ik zou ze Jiever zoeken. in het stelsel der 
wet. Volgens art. 2 :wordt de bedrijfsbelasting 
voor zooveel hier in aanmerking komt geheven 
van winsten en belooningen, en volgens art. 3 
wordt als winst of belooning beschouwd hetgeen 
in .geld of geldswaarde genoten wordt uit bedrijf, 
beroep, onderneming, ambt, e·nz. Stelt men 
belooning, waarmede hier niet te rekenen valt, 
ter zijde dan blijft, vo_or zoover het onderhavige 
geval betreft, voor winst over, winst uit bedrijf, 
waar_9.nder nog bijzonder -genoemd wordt aan
deel in winst of overwinst. 

Voor zooveel_ nu betreft uitdeelingen op aan
deelen in naamlooze vennootschappen en daar
mede gelijkgestelde ondernemingen; wordt 
utiliteitshalve de belasting. blijkens art. 3 niet 
geheven van hen dfo de uitdeelingen ontvangen 
de aandeelhouders, maar volgens art. 5 van d~ 
ondernemingen die ze uitkeeren. Deze ver
plaatsing van belastingplichtigheid, die indirect 
dan toch de aandeelhouders blijft. treffen, ver
andert natuurlijk niet den aard der belasting, 
wijst alleen eebe andere plaats van hefting aan. 
Hieruit volgt dat ook de hefting, bedoeld bij 
ai;t., 5, altijd is eene. hefting op aan de aandeel. 
houders komende winst. 

Daarin wordt geene verandering gebracht 
doordien de in art. 5 genoemde uitzonderingen 
strikt genomen niet, althans niet alle, winst
bedragen uitmaken voor hen aan wie wordt 
uitgekeerd; men heeft hier veeleer te denken 
aan eene overgroote voorzichtigheid van den 
wetgever, tot strekking hebbende ophefting 
van allen twijfel omtrent de beantwoording 
van de vraag betreffende gevallen, waarin de 
uitkeering is samengesteld uit de eigenlijke 
winst op de aandeelen en hetgeen wegens andere 
aanspraken wordt toegekend. 

Belast :wordt dus ook hier wat de aandeel
houders als winst uit het bedrijf genieten. Dat 
de wet spreekt van uitdeelingen van welken aard 
ook, doet niet a£, omdat het woord uitdeelingen 
toch altijJ moet worden_ uitgelegd in verband 
met het voorwerp dat belast wordt, de winst. 

Van winst uit bedrijf is nu in het onderhavige 
geval geene sprake. Het geld hier immers.eene 
conv_ersie van aandeelen, eenc verwisseling van 
kapitaal ; c\e waarde der ingetrokken aandeelen 
wordt op tweeerlei wijze volgens de statnten 
vergoed. 

De herkomst der daarvoor noodige fond~en 
is daarvoor zonder beteekenis, ·wanneer in ·het 
oog gehouden wordt dat feitelijk. de winst"cler 
aandeelhouders, niet die der vennootschap be

. last wordt. 
Het tweede · middel is dus m. i. ongegrond. 

Wegens mijne beschouwing omtrent het eerste 
middel komt het mij echter voor dat de Hooge 
Raad geene beslissing over de gegrondheid 
van het verzet zal mogen geven. 

In verband met het eerste middel concludeer 
ik tot vernietiging van het arrest waarvan be
roep en van het daarbij bekrachtigde vonnis, 
niet-ontvankelijk verklaring van de verweerster 
in het door haar gedane ve_rzet en veroordeeling 
van de verweerster in de kosten van alle in
stantien. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0. dat blijkens bet bestreden arrest vaststaat, 
dat krachtens eene in 1900 tot stand.gekomen 
wijziging van de statuten der verweerster, 
nevens de reeds bestaande preferente en gewone 
aandeelen, eerste preferente aandeelen zijn uit
gegeven, aan de houders. waarvan bij de voor
melde statutcn-wijziging verschillende bevoegd
heden zijn t6egekend met betrekking tot het 
beheer der vennootschap, terwijl bovendien 
werd bepaald, dat van de winst in de eerste 
plaats ecn cumulatief dividend van 8 % aan de 
houders dier aandeelen zou ten goede komen, 
en dat ingeval van liquidatie de aanwezige 
baten v66r alles zouden strekken tot aflossing 
van die aandi:elen; oat voorts in· art". 8 · der 
Statuten de bepaling werd opgenomen, dat de 
voormelde aandeelen ten alien tijde door de 
vennootschap zouden kunnen worden verwis
-seld tegen een gelijk bedrag aan preferente 
aandeelen en een premie van 100 % van het 
bedrag der in te wisselen eerste preferente 
aandeelen ; dat de vennootschap in 1908 is 
overgegaan ·tot de bedoelde conversie van de 
uitgegeven eerste preferente aandeelen ten be
drage van f 648,500, en in verband daarmede 
een even groot bedrag aan de houders van die 
aandeelen heeft. uitgekeerd, welke uitkeering 'is 
geschied uit door de verinootschap opgespaarde . . . 
winst; 

0. dat .voorts uit he.t arrest blijkt. dat ·de 
voornoenide vennootscha1'> te dezer _zake inge
volge art. 5 § 1 der wet van 2 Oct. 1893 
(S. 149) tot hefting eener belasting op bedrijfs: 
en andere inkomsten, op het kobier van die 
belasting der gemeente · Amsterdam is aange. 
slagen voor f 16212.50 ; 

dat, ten eihde betaling -van dit bedrag te 
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li_eko~en·, door den ontvanger der directe belas
tjng~n, 3d\l ·kantoor, te Amsterdam een dwang
bevel is uitgevaardigd, waartegen de vennoot
s~hap met qagvaarding van dien ontvauger 
voor. de Arr.-Rechtbank te Amsterdam in ·ver
zet is· gekomen, ten einde buiten effectstelling 
daarvan te verkrijgen, zulks op grond dat de 
do_or opposante gedane betaling niet als eene 
uitdeeling in den zin der genoemde wetsbepaling 
kan worden aangemerkt ; 

dat geopposeerde de ontvankelijkheid van den 
eisch heeft betwist op grond dat het verzet be
treft de hoegrootheid van den ·aanslag of de 

.. :bepal,ing ~an. u_itdeelingen, en iri dat. geval geen 
verzet tegen het. dwangbevel openstaat; voorts 
beeft aangevoerd, dat hier wel degelijk spq1ke 
is van eene ·uitdeeling als bedoeld in art. 5 § 1 
der aangehaalde wet, en heeft geconcludeerd 
dat de Rechtbank het verzet niet-ontvankelijk, 
in· elk geval ongegrond zal verklaren; · 

dat de-Rechtbank'bij vonnis van 24 Juni 1910, 
welk 'vonnis bij het aangev.allen arrest is be, 
krachtigd, · met verwerping der voorgestelde 
niet-ontvankelijkheid, den eisch heeft toege
wezen_; 

.0. dat thans als middelen van cassatie wordeff 
aangevoerd: (zie conclusie proc.-gen.); 

0. alsnu met bet_rekking tot het eerste middel: 
dat het hier gaat over de vraag, of de gewone 

burgerlijke rechter in dezen bevoegd is ,te oor
deelen, dan wel of de admihistratieve_autoriteit, 
met name de Raad ·van Beroep heeft te beslissen 
~·f in het ·onderhavige geval eene uitdeeling, 
zooa!s in het reeds aangehaalde art. 5 § 1 be
d9eld,, heeft plaats gevonden, m. a. w. en meer 
algeme.en geformuleerd, of er in deze bestaat 
een belastbaar object; 
·o. dat deze vraag hare· beantwoording moet 

vinden in art. 15 der wet van 22 Mei 1845 
(S. 22), op de invordering van 's Rijks directe 
belasth1gen, :,;ooals dat is gewijzigd bij art. 58 
der wet tot heffing _eener belasting op bedrijfs
en and.ere inkomsten ; 

0. dat in het 2de lid van bed.oeld art. 15 wor4t 
gezegd, ·dat het verzet tegen het dwangbevel, 

· hetwelk wordt gevolgp. door eene behandeling 
voor den gewonen bnrgerlijken rechter, nimmer 
kan zijn ger~cht ,,tegen de wettigheid of de 
hoegrootheid van den aanslag" ,. en het bij <;leze 
formnieering in het oog springt, dat door de 
laatste woorden een bijzondere soort van on-
wettigheid au..onderlijk. is verm~ld·; · 
"o. dat tiin ;aanzien van d;i belasting .op be

d,ri,ifs-' en andere inkomsten bij art._ 5,il boven- . 
bed<leld twee nieuwe leden aan art. 15 zijn / 
toeg~voegd, in liet lste waarvan wordt gezegd,., 

voor zoover thans van· belang dat voor die be
lasting met afwijking der bepaling ,:an het 2de 
lid van ~rt. 15 het verzet ,,nimmer de 'hoe
grootheid van den aanslag of de bepaling van 
inkomsten, vermogen, uitkeeringen of nitdee
lihgen van den aangeslagene"· kan betreffen ; 

0. dat hierbij dns; met betrekking tot de 
bewnste belasting, van ·het bij de algemeerie 
bepaling omtrent de invordering van 's Rijks 
directe belastingen aan de kennisneming van 
den gewonen burgerlijken rechter onttrokken 
gebied, een gedeelte daaraan ~veder wordt 
onderworpen ; 

0. dat blijkens het verband van. de gemelde 
wetsbepalingen dit gedeelte wordt omschreven 
door de woorden ,,wettigheid van.den aanslag", 
maar .gelijk uit het boven omtrent de formu
leering van·art. 15 opgemerkte voortvloeit, deze 
omschrijving op zich zelf geen uitsluitsel geeft, 
welke bevoegdheid der administratie in dezen 
is ,verbleven, maar dit juist uit den 7,jn van 
het eerste bij art. 58 aan art. 15' toegevoegde 
lid moet worden cipgemaakt; 

0. dat uit de woorden .,boegrootheid van 
den aanslag" zich reeds !aat opmaken, dat alles 
wat daarop van invloed is, dns ook inhoud, 

. omvang en strekking- van elke wetsbepaling, 
met welke voor het . vaststellen daarvan ni oet 
worden rekening gehonden, valt buiten de be
voegdheid van den gewonen burgerlijken rech
ter, zoodat dit ook het geval is, w!iar de toetsing 
dier wetsvoorschriften zoude leiden. tot de ge
volgtrekking dat er geen aanslag kan worden 
gedaan; 

0. dat men· dan zonde kunnen beweren,' dat 
letterlijk genomen de .,hoegrootheid' van den 
aanslag" in zoodanlg geval ook niet is vast te 
stellen, maar deze bedenking ondervangen 
wordt door de · volgende, in het bedoelde bij 
art. 58 · ingevoegde lid tevens voorkomende, 
woorden, dat ·het verzet ook niet betreffen kan 
,,de bepaling van inlrnmsten, vermogen, uitkee
ringen of •uitdeelingen van den aangeslagene" ~ 

0. dat dit te meer klemt, nu_ vaststaat, date 
deze woorden zijn opgenomen in overeenstem
ming met art. 42 der wet· van• 27 Sept. 1892:: 
(S .. 223) . tot hefling eener vermogensbelasting, 
in welks voorlaatste lid juist met het oog op -
de zoo eveii gemelde bedenking, ingevoegcl zijn 
de woorden : . ,, bep!lling van het vermogen" · 
naast .,het b(ldrag van den aanslag", ten einde 
allen twijfel uit te sluitep, dat ook dan het, 
ve~zet bij den gewonen burgerlijken rechter,· ; 
niet openstaat ;,. 

0. dat uit dit · alles volgt, dat, waar elke· 
beslissing omtrept de hoegrootheid van den 
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aanslag ook indien deze insluit de vraag, of 
er iets valt aan te slaan, aan den gewonen 
burgerlijken rechter is onttrokken, ter beo'ordee
ling aan de administratie is voorbehouden ge
bleven in haar geheel, de vraag of er iets· en 
zoo ja, hoeveel is aan te slaail m. a. w. de vast
stelling in het algemeen van het bestaai"i van 
een belastbaar object; 

0. nu, dat, gelijk boven is uiteengezet, het 
in dit geval gaat over de beantwoording dezer 
vraag, en deze in overeenstemming met de in 
het eerste middel van cassatie gehuldigde op
vatting moet worden beantwoord; 

0. dat mitsdien en de Rechtbank en het Hof 
in dezen niet bevoegd waren te beslissen, maar 
de verweerster in het door haar voor deze 
rechters gebrachte verzet tegen het dwangbeveJ. 
niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard, 
wesbalve tevens bet tweede rniddel buiten be
scbouwing kan blijven ;· 

Vernietigt het arrest in deze zaak tusschen 
phrtijen gewezen, alsmede het daai-bij bevestigd~ 
vonnis der Arr.-Rechtbank "te Amsterdam van 
24 Juni 1910; 

En recbtdoende kracbtens art. 105 R. 0. ; 
Verklaart de tegenwoordige verweerster niet

ontvankelijk in baar verzet tegen bet betrek
kelijke dwangbevel; en 

Veroordeelt baar in de kosten van beide 
instantien en van cassatie. (Ned. Jur.; 

27 Mei 1913. BESLUIT, boudende aanw1Jzmg 
van de Psychiatriscb-N eurologiscbe kliniek 
·der Rijks-universiteit te Utrecht als eene in
ricbting, die niet als krankzinnigengesticbt 
wordt bescbouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen wurden verpleegd. 
s. 191. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de v.oordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 23 Mei 1913, n°. 
4515, afdeeling Volksgezondbeid en Armwezen; 

Gelet op artikel 7 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt inge
volge de wet van 15 Juli 1904 (Btaatsblad n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De Psychiatrisch-Neurologiscbe 

-kliniek der Rijks-universiteit te ,Ut1·eclit wordt 
-onder de voorwaarden, behoorende bij dit be-
,sluit, aangewezen als. eene inricbting, die ~iet 
·als krankzinnigengesticht wordt bescbouwd, 
,ook wanneer daarin meer dan twee krankzin• 
1nigen worden verpleegd. 

2. Wij behonden om voor die voorwaarden'. -; 
wanneer dit noodig blijkt, aan te ·vulleri of te 
wijzigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit', dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten Mei 1913. 

(get.) W I t H E L M I N A. 
De Minister van ·Binnenlandsche Zaken, .. 

(get.) HEEMSKERK. 

(Uifgeg. 13 Juni 1913.) 

VOORWAARDEN, waaronder de P~y
chiatrisch-Neurologische kliniek der Rijlf,s
imiversileit te Utrecht wo,·dt aangew.ezen. 
als eene inrichting, die niet als kran~zin
nigengesficht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin 1neer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. · · 

Art. 1. Tot de inricbtin'g wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs 
voor bet Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigeng-esticbten. 

2. Het bestuur draagt zorg, dat de ver
pleegden onder · geregelde geneeskundige be
bandeling en observatie zijn. 

3. Het bestunr draagt zorg, dat in de inricb
ting steeds aanwezig is een stel plattegrond
teekeningen, waaruit de bestemming van alle 
vertrekken duidelijk blijkt; deze teekeningen 
worden den inspecteurs op verlangen·ter inzage 
voorgelegd. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens bet overige personeel, geven 
den inspecteurs de door dezen verlangde in
licbtingen. 

4. J aarlijks, v66r 15 J anu&ri, word~ den 
inspecteur, meer in bet bijzonder belast met 
het· toezicbt op de krankzinnigen buiten de 
krankzinnigengesticbten verpleegd, toegezon
den eene opgave van bet aantal der lmink
zinnigen, die in bet afgeloopen jaar zijn 
opgenomen, ontslagen en overleden, zoomede 
van bet aantal op 31 December aanwezig. 

5. Het is verboden den krankzinnigen te 
beletten zicb scbriftelijk te wenden tot de 
boofden der Departementen van Algerneen 
Bestuur, tot de inspecteurs en tot den officier 
van justitie. 

Beboort bij bet ·Koninklijk besluit van 27 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 191). 

1W ij be.l<end', 
De jyfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 
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28 .llfei 1913. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het reglement op de toeken
ning van pensioen en onderstand aan de 
Europeesche en aan de daarmede gelijk
·gestelde officieren van de Landmacht in 
Nederlandsch-Indie . . S. 192. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 22 April 1913, Afd. C, 2de Bu
reau, n°. 9; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Mei 1913, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen ·Mi
nister van Kolonien van 23 Mei 1913, Afd. C~. 
n°. 51; 

: Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen ~ls volgt : 

Eenig artikel .. 

De artikelen 1, eerste lid; 8, tweede lid; 
10 sub 1°.; .11 sub 1°. en 2°. en 12 eerste lid 
van ·het bij Koninklijk besluit van l Decem
ber 1879, n°. 34 (Indisch Staatsblad 1880, n°. 22), 
vastgestelde Reglement op het toekennen van 
pensioen en onderstand aan de Europeesche 
en aan de daarmede gelijkgestefde officieren 
van de landmacht in Nederlandsch-Indie, zooals 
het laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
8 September 1910, ·n°. 40 (Indisch Staatsblad 
n°. 593) , worden gelezen als volgt: 

Ait. 1, eerste lid. Recht op pensioen hebben 
de officieren van gezondheid, die dertig of 
meer, de militaire apothekers en militaire 
paardenartsen, die vier en dertig of meer, en_ 
de andere officieren, die veertig of meer dienst
jaren kunnen doen gelden, dan we! door wel• 
bewezen ziels- of lichaamsgebreken, niet het 
gevolg van eigen moedwillige handelingerl of 
ongeregeld gedrag, ongeschikt zijn geworden 
voor de waarneming van den actieven militai
ren diimst in Nederlandsch-Indie, alsmede de 
officieren die uit den dienst worden ontslagen 
ter zake van onbekwaamheid of ongeschikt
heid om in den verk~egen rang te dienen in 
eenige betrekking bij het wapen of dienstvak, 
waartoe zij behooren. · 

Art. 8, tweede lid. Als effectieve diensttijd 
in den rang wordt niet gerekend de tijd, door
gebracht: 

a. op non-activiteit op verzoek, met of zori
der bezwaar van den lande ; 

b .. met verlof buiten Nederlandsch-Indie, met 
dien verstande dat we! in aanmerking wordt 
gebracht de . tijd, gedurende welken diensten 

in het belang van Nede,·landsCh-Indi/J zijn op-
gedragen. ' 

Art. 10; sub lo. 10. aan de officieren van ge
zondheid, die dertig of meer, aan de militaire 
apothekers en militaire paardenartsen, die vier 
en dertig of meer en aan de andere officieren, 
die veertig of meer dienstjaren kunnen doen 
gelden, en 
. Art. 11, sub 10 en 2°. 1°. wanneer hij vijf

tien of minder, als . militaire apotheker of 
militaire paardenarts veertien of minder dan 
wel als officier van geJ:ondheid t waalf of min
der dienstjaren kan doen gelden, tot een be
drag gelijk aan de helft van het voor zijnen 
rang vastgestelde normale bedrag, en 

20. wanneer hij · meer dan vijftien, of als 
militaire apotheker of militaire paardenarts 
meer dan veertien dan wel als officier van ge
zondheid meer dan twaalf dienstjaren telt, tot 
een bedrag gelijk aan het in dit artikel, sub 1 ° .. 
bepaalde, vermeerderd respectievelijk met vier, 
vijf of vijf en een half ten honderd voor elk 
dienstjaar, dat hij respectievelijlr boven de 
vijftien, veertien of twaalf kan doen ~elden. 

Art. 12, ee,·ste lid. Behoudens eventueele 
verhooging overeenkomstig de artikelen 13 en 
14, wordt aan den officier, die niet valt in de 
termen der beide vorige artikelen, pensioen 
toegekend tot een bedrag gelijk aan de helft 
van het aan de berekening ten grondslag lig
gende, vermeerderd voor den militairen ·apo
theker, of militairen paardenarts met vijf en 
drie-vierde, voor den officier van gezondheid 
met zes en een half en voor de overige offi
cieren met vijf ten honderd voor elk dienst· 
jaar, dat hij respectievelijk boven zeventien, 
vijftien en twintig kan doen gelden. 

Onze Minister van ,Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Oorlog en aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Mei 1913. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De JJ[inister van Kolonien, 

(get.) DE WAAL MAL!i:FIJT. 

(Uitge_q. 10 Juni 1913.) 

28 1vlei 1913. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van de vissclierij-reglementen en van het 
Zuiderzee-visscherij-reglement (Maat op 
bot). S. 193. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Landbouw, Nijvenheid en Handel van 13 Fe
bruari 1913, n°, 930, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°, 311), gewijzigd bij de wet 
van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 66), op het 
Waddenzee-visscherijreglement (Ons besluit 
van 26 Juni 1911, Staatsblad n°. 161), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 29 Januari 1913 
(Btaatsblad n°. 44), op het Zuidenzee-vissche,ij
besluit (Ons besluit van 26 Juni -1911, Staats
blad n°. 162), laatstelijk gewijzigd bij. Ons 
besluit van 29 Januari 1913 (Staatsblad no. 44), 
op het Zuidhollandsche stroomen-visscherij
reglement (Ons besluit van 26 Juni 1911, 
Staatsblad n°. 163), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 April 1913 (Staatsblad 
n°. 138), op het Zee_uwsche stroomen-visscherij

-reglement (Ons besluit van 26 Juni 1911, 
Stdatsblad n°. 164), aangevuld bij Ons 'besluit 
van 30 Mei 1912 (Staatsblad n°. 175) en op het 
Binnenvisscherijreglement (Ons besluit -van 
15 April 1911, Staatsblad _n°. 119), Iaatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit .van 25 April 1913 
(Staatsblad n°. 138) ; 

·Den Raad van State gehoord (adv:ies van 
1 April 1913, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van ·26 Mei' 1913, n°. 3150, 
Afdeeling Nijverheid : 

Hebben goedgevoilden en verstaan: -
Me·t ingaiig van 1 Juli 1913 te bepalen: 
I. · Artikel 16 van het W addenzee-visscherij

reglement wordt gelezen als volgt : 
,,In afwijking van het bepaalde in artikel 7, 

eerste · lid, wordt, ook voor de foepassing van 
het derde lid van dat artikel, de maat op .bot 
tot 1 Juli 1915 gesteld op 18' c.M." 

II. Artikel 10 van 'het Zuiderzee-visscherij
besluit wordt gelezen al~ volgt : 

,,In afwijking van het ·bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, "·ordt de maat op· bot tot 1 Juli,1915 
gesteld op 18 c.M." 

III. Artikel 19 van het Zuidhollandsc:he 
stroomen-visscherijreglement wordt gelezen als 
volgt: 

,,In afwijking van het bepaa!de in artikel 14, 
eerste lid; wordt, ook voor: de toepassing van 
het derde~lid van dat artikel, de maat op bot 
tot l Juli 1915 gesteld op 18 c.M." -

-IV. Het vijfde lid van artikel 23 _van het 
Zeeuwsche stroomen-visscherijreglement wordt 
gelezen als volgt : 

,,5. In afwijking Yan het bepaalde in het 
eerste lid wordt, ook voor de toepassing van 
artikel 25, de maat op bot tot 1 Juli 1915 
gesteld op 18 c.M." 

V. In artikel 16, lid_ 1, -letter e, van :het 
Binnenvisscherijreglement wordt, -in plaats van : 
,,161

', gelezen ,,20". 
ArtiKel 28 van dat reglement wordt gelezen 

als volgt: -
,,In afwijking van het bepaalde in antikel 16, 

eerste lid, wordt, ook voor de toepasRing van 
het derdo lid van da t artikel, do maa t op bot 
tot 1 Juli 1915 gesteld. op 18 c.M." 

Onze Minister van -Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bclast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden -ge
plaatst, on waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Statc. 

Het Loo, den 28sten Mei 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De }J,lin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
_ (get.) A. S. TALMA. -. 

( Uitgeg. 2- Juni 1913.) 

29 Mei 1913. .BEisLUIT, betrekkelijk de uitvoe
ring van artikel 15bis der Landweerwet 
(Staafsblad 1901, r.0 • 160), la:\tstelijk aange
vuld en gewijzigd bij'de·wet van 28 April 
1913 (Btaatsblad n°. 148). S. 194. 

WtJ WILHELMINA., ENZ. 
- -

Op· de vo!!r'dracht·van Onzen Minister van 
Oorlog van ·24-Mei · 1913, Afdeeling Militie en 
Land ,veer (L.) !! o; 250 ; 

Gezien artikel '15bis der Land weerwet 
(Staatsblad 1901, n° .. 160), laatstelijk aangevuld 
en gewijzigd bij, de wet van 28 April 1913 
(Staafsblad n°. 148); 

Gelet op Ons besluit van 9 Mei· 1906 (Staats
blad n°. 111); 

Hebben goedgevonden _en ver·sta1m-: -
A. In te trekken Ons Besluit van 9 Mei 

1906 (Staatsblad n•. 111); 
B. yast te stellen de volgende bepalingen, 

welke zullen uitmaken het 

LAN DWEEH-BESL UIT · III. -

A. Bepalingen, van kracht in .ifewone 
tijdsornstandf.qheden. 

Art. t.· L Indien ten' ge_volge _van -het 
verblijf onder de wapenen of in werkelijken 
dienst van een dienstplicptige bij de landweer 
voldoende middelen tot levensonderhoud ont
breken of zouden komen te ontbreken aan zijn 
ge7.in of aan dat, waartoe hij bohoort of waarin 
hij als pleegkind opgenomen is, dan wel aan 
personen, die hem in den eersten of den 
tweeden graad van qloed- of aanverwantsehap 
be~taan, wordt door zijne echtgenoote, · door 
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het )loofd van dat gezin, dan wel door die 
personen,. om _toekenning van vergoeding te 
kunnen erlangen, een daar.toe strekkend ver
zqek ingediend. Is de echtgenoote van den 
dienstplichtigeoverleden of zijn degenen, die 
volgens den vorigen volziq het verzoek om 
verg9_eding .zouden moeten indienen, wegens 
bijzondere redenen niet in staat om zelf over 
toegekende vergoeding -te beschikken, of rnoe
ten zij geacht worden daartoe niet in st_aat te 
zijn, dan geschiedt de indiening van het ver
zoek ten behoeve van het gezin of van de 
personen, waaraan of aan wie vergoeding zou 
worden toegekend, door _dengene, die in· aan
merking komen kan voor het in ontvangst 
ne!Ile!l _der vergoeding en daartoe bereid zal zijn .. 

,2. :In elk :verzoek om vergoeding behooren 
o.m. te worden -vermeld het nauwkeurig adres 
van den .verzoeker lde verzoekster), alsook, 
indien deze in · het Duitsche Rijk of in_ het 
Koninkrijk. Belgiii is gevestigd, de rang en de 
stan:dplaats. van den Nederlandschen consu
lairen ampte_naar, binnen wiens ressort de 
plaats van vestiging gelegen is.-- Mede behoort 
uit het verzoek te blijken van den naam en 
van de voornamen van __ den dienstplichtige, 
alsook ·van de gemeente, · -waar !J.ij staat inge
schreven i(l het verlofgangersregister van de 
land_weer, bedoeld in artikel 26 der Land ,veer
wet, van het wapen of dienstvak, het landweer
onderdeel en de compagnie, waartoe hij behoort, 
en van zijn contr6le-nummer. 
· .3. Het verzoek om vergoeding word·t .ge
richt aan Onzen Minister van Oorlog. 
. 4. De dienstplichtige doet, zoo hij daartoe 

n_iet buiten staat is. van zijne instemming met 
het verzoek om vergoeding blijken door mede
onderteekening daarvan. -

2. Onze Minister van Oorlog regelt de wijze, 
waarop het onderzoek naa~ de gegrondheid 
van het verzoek zal geschieden. 

3. Blijkt uit het, naar aanleiding van een 
verzoek 01p. vergoeding, ingesteld onderzoek, 
dat de dienstplichtige in aanmerking zou 
kunnen komen om van den werkelljken dienst 
te worden ontheven, dan zal hem door of 
vanwege Onzen Minister van -Oorlog worden 
kenbaar gemaakt, dat hij zich, desgewenscht, 
tot Ons zal kunnen wende

0

n met een verzoek 
tot het erlangen van onth_effing van den wer
kelijken dienst. 

-4. - De vergoeding. -mag niet te. boven gaan 
het bedrag aan inkomsten, dat wordt gederfd 
wegens de .afwezigheid van den dienstplichtige, 
op wiens werkelijken dienst het v~rzoek om 
vergoeding l);egrond is, verminderd, bij voor-

.komend geval, met de kosten van diens eigen 
Ievensonderhoud. 

5. 1. Het bedrag der vergoeding wordt 
J?epaald door Onzen Minister van -Oorlog., 

2. Vergoeding, welke niet in ontvangst is 
genomen binnen den door Onzen Minister van 
Oorlog vastgestelden tijd na den ·dag, voor de 
uitkeering daarva~ door Onzen v.oornoemden 
Minister aangewezen, wordt geacht niet_ te zijn 
toegekend. , 

· B. .Bepalingen, van kracht in de bijzon·
dere tijdao,nstandigheden, vermeld in het 
derde lid van ortikel l5bis der Landweerwet. 

.6. Gedurende, de bijzondere tijdsomstandig-
heden, vermeld in het derde lid van artikel 
l6bis der Landweerwet, blijven van kracht de 
bepalingen, vervat in het eerste, tweede en 
vierde lid van artikel 1, zoomede in de ~rti-
kelen 2, 3 en 4. · 

7. Wanneer in geval' van Ooriog, oorlogs· 
gev:aar of andere buitengewone omstandigheden 
de landweer geheel of ten deele buitengewoon 
onder de wapenen is geroepen, wordt het ver
zoek om vergoeding gericht aa~ g_en burge
meester der gemeente, waar . degene, die het 
verzoek doet,, woonplaats -heeft, tenzij "die 
woonplaats buitenslands gelegen is, in welk 
ge~al het verz~ek · gericht ·wordt aan de~ 
burgemeester der gemeente,. waa~ de, dienst
pliclitige staat _ingeschreven in het verlofgan
gersregister van de landweer, bedoeld in artikel 
26 der Land_weerwet. · 

8. 1. Wanneer in geval van oorlog, oorlogs
gevaar,of andere buitengewone omstandigheden 
de landwee_r geheel of ten· deele buitengew~on 
onder de w_apenen is geroepen, · wordt het be
drag. der vergoeding bepaald door den burge
meester der gemeente, in het vorig artikel 
bedo_eld, zulks .onder nadere goedkeuring van 
Qnzen Minister van Oorlog. In afwachting .van 
de nadere goedkeuring, bij den vorigen volzin
bedoeld, wordt de vergoeding door of vanwege 
den burgemeester uitbetaald. De da~rvoor be
noodigde, uit de gemeentekas voor te schieten, 
gelden warden hem op zijne aanvraag, tegen 
quitantie, door den gemeente-ontvanger ter 
hand gesteld. - · · 

2. Vergoeding, welke niet in ontvangst is 
genom·en binnen den door Onzen Minister van 
Qorlog vastgestelden tijd na den dag, voor de 
uitkeering daarvan door Onzen voornoemden 
Minister anngewezen, wordt_ geachp niet te zijn 
toegekend. : .. 

9. 1. Onze Minister van .Oorlog kan zijne 
ingevolge het vorig artikel vereischte go_ed-
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keuring niet anders aan door den burgemeester 
verleende vergoedingen onthouden, dan voor 

. .zooveel deze blijken te zijn toegekend hetzij 
met afwijking van _het voorschrift van artikel 
15bis der Landweerwet, h_etzij met veronacht
zaming van de bepalingen, in het eerste, 
tweede en vierde lid van artikel 1 en in artili:el 
4 van dit besluit vervat. 

2. De uitgaven wegens vergoedingen, door 
den burgemeester toegekend, worden, in zoo
ve.re Onze voornoemde Minister aan die 
vergoedingen zijne goedkeuring niet heeft ge
hecht, ten laste van 's Rijks kas niet verevend. 

10. De teruggaaf uit 's Rijks kas van het 
uit de gemeentekas gedaan voorschot ter zake 
van de ingevolge artikel 8 geschiede uit
keering der vergoeding heeft plaats naar 
regelen, daarvoor door Onzen Minister van 
Oorlog vast te stellen. 

C. Slotbepaling. 

11. Dit besluit treedt in werking op 1 
Juli 1913. 

Onze Minister van Oorlog is belast·met de 
uitvoering. van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 
· l:(et Loo, den 29sten Mei 1918. 

(get.). W IL H EL MIN A. 
De Minist~r van Oorlog, (jjet.) H. CoLIJN. 

(Uitgeg. 14 Juli 1913.) 

29 Mei 1913. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten bet~effende art. 26 der W oriingwet. 

De Minister van Binnenl. Zaken heeft bij 
schrijven van 29 Mei jl. aan de Ged. Staten 
der provincien een afdruk 'gezonden van de 
door hem, onder dagteekening van 15 October 
j.l., tot de onderscheidene woning-inspecteurs 
gerichte circulaire · betreffende de toepassing 
van art. 26 der woningwet. 

De Minister schrijft daarbij het vclgende aan 
Ged. Staten : 

,,N11ar mij een dezer dagen bleek, komen de 
plannen-van de gemeenteraden tot onteigening 
ingevolge art. 26 der woningwet niet alle z66 
vroegtijdig ter kennis van den betrokken woning
inspecteur, dat deze kan bevorderen, dat over
eenkomstig bovenbedoelde circulaire door de 
gemeentebesturen worde gehandeld. 

,,Het zoude mij daarom aangenaam zijn, zoo 
U w college van die circulaire mededeeling wilde 
doen aan de gemeentebesturen in Uw gewest, 

onder bijvoeging, dat het - ter voorkciming 
van tijdverlies - aanbeveling verdient, dat de 
gemeentebesturen c.q. overeenkomstig de strek
king dier circulaire handelen en bevorderen, 
dat eventueel ook de besturen der woning
vereenigingen dienovereenkomstig handelen." 

In de bedoelde circulaire aan de woning
inspecteurs schreef de Minister: 

,,Bij mijne circulaire van 14 Dec.1910, n°. 7047, 
afd. V. A., deelde ik U o.m. mede, dat art. 26 
der woningwet uitzonderingsrecht schept, dat 
daarom alleen mag worden toegepast, walineer 
de onvermijdelijkheid daarvan is gebleken. 

,,Naar het mij nu voorkomt, -staat in het 
algemeen, behoudens bijzondere omstandig
-heden, de onvermijdelijkheid van eeneconteige
ning niet vast, zoolang niet de betrokken ge
meente of woning-vereeniging ·bij voorkeur 
langs den volgenden weg bij minnelijke over
eenkomst den eigendom van de benoodigde 
gronden heeft trachten te verkrijgen. 

,,Het bestuur der gemeente of der vereeniging 
en elk der verschillende belanghebbenden: 
(grondeigenaren) wijzen elk ~en onpartijdi
gen deskundige aa_n, met dien ve~stande, dat 
de verschillende belanghebbenden verschillende 
deskundigen kunnen aanwijzen; de twee OD• 

partijdige deskundigen wijzen te zamen een 
derden aan; indien de twee desli:undigen omtrent 
de aanwijzing van d1ll). derden niet tot overeen
stemming kunnen geraken, worde de derde 
aangewezen door den betrokken kantonrechter. 
Nadat de drie deskundigen rapport hebben 
uitgebracht, trachten het bestuur der gemeente 
of der vereeniging en de verschillende belang
hebbenden tot overeenstemming te geraken 
omtrent den koopprijs, welke prijs uiteraard 
hooger of lager kan zijn dan de taxatie dan 
wel daaraan gelijk. 

,,Th: zoude het daarom zeer op prijs stellen, 
zoo gij voortaan bij Uwe adviezen, bedoeld in 
art. 85, 2° lid, der onteigeningswet, zoudt willen 
mededeelen, of dat de boven aangegeven weg, 
zij het d~n vrucht~loos, · is gevolgd, of dat 
er zich bijzondere omstandigheden voordeden, 
welke het volgen van dien weg niet raadzaam 
maakten, met mededeeling van die omstandig
heden. 

,,Bovendien meen ik er Uwe aandacht op te 
moeten vestigen, dat het mij in het algemeen 
wenscheli~k voorkomt, dat in de raadsbesluiten 
tot ont_eigening de bepaling worde opgenomen, 
dat het raadsbesluit vervalt, wanneer de ont
eigening niet bij den rechter "is aangevraagd 
binnen een jaar na de dagteekening van de 
Staatscourant, waarin het Kon. besluit, bedoeld 
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iri art. 86 'der onteigeningswet, is opgenomen. 
Voorkomen wordt dan, dat de onteigening, tot 
groot nadeel van de belanghebbenden misschien, 
onbepaalden tijd kan worden · uitgesteld." 

·· (Gem.-stem.) 

30 Mei 1913. WET, houdende naturalisatie van 
Mathijs Tans, geboren te Sichen, gemeente 
Sichen-Sussen en Bolre (Belgie), den 17 Oc

. tober 1843, zonder be!'oep, wonende te 
Maastricht, provincie Limburg. S. 195. 

30 Mei 1913 .. BEsLUIT, tot wijziging van de 
bepalingen betreffende het dragen van 
ridderorden en eeret.eekenen, vastges teld 

.. bij onderscheidene Koninklijke Besluiten. 
s .. 19~. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 

·Gezien:. 
A.' de Koninklijke Besluiten van: 
19 Februari 1869 (Sfaatsblad n°. 24), gewij

zigd bij Koninklijk Beslqit van 22 Augustus 
1877 (Slaafsblad n°. 172); . 

12 Mei 1874 (Staatsblad n°. 70), gewijzigd biJ 
Koninklijk besluit van 28 Augustus 1874, 
u 0 • 3, van 24 April 1875 (Staatsblad n°. 71) en 
van 8 September 1877 (Staatsblad n°. 180); 

6 October 1874, n°. 10, 
7 J uni 1876, no. 6, 
8 September 1877 (Staatsblad n°. 179), 

15 October 1878, n°. 62_, 
29 Mei 1881, n°. 19, 
6 Juli 1886, n°. 33, 

25 Mei 1891, n°. 42, 
26 Mei 1894, ii0 • 42, 
13 April 1895 (Staatsblad n°. 42), 
21 Juni 1897, n°. 31; 
22 Januari 1901, n°. 12, 

3 April 1905, n°. 20, 
10 Augustus 1905, n°. 22, 
14 Jan uari 1907, _ n°. 35, 
23 Maart lllOS, n°. 37, 

5 Februari 1910, n°. 41 en van 
19 Mei 1911, n°. 33, 
betreffende ,,eereteekenen. voor krijgsverrich-

tingen"; 
B. 1°. de Koninklijke Besluiten van: 
19 November 1844, n°. 46, 
28 December 1844, n°. 64, 
5 December 1851 (Staatsblad n°. 149), 
9 Januari 1852, n°. 17, 

30 December 1866 (Staatsblad n°. 244), 
7 September 1896, n°. 23 en van 

10 Maart 1905, n°. 40, 
betreffende het ;,Onderscheidingsteeken voor 

langdurigen dienst als Officier" ; 

2°. de Koninklijke beslniten van: 
5 Jannari 1845, n°. 61, en 

13 April 1859, n°. 67, voor-wat de Konink
lijke Marine, 

het Koninklijk besluit van : 
19 Februari 1825, n°. 97, zooals dit Konink

lijk Besluit herhaaldelijk is gewijzigd, laatstelijk 
bij Koninklijk Besluit van 10 Maart 1908, n°. 
26, voor wat het Leger in Nederlandsch-Indie, 

· en het Koninklijk Besluit van: 
18 Februari 1904, n°. 30, artikel 1, ad b, ad 

d en ad /, voor wat het Leger hier te lande• 
aangaat, 

betreffende de :medailles voor trouwen dienst 
van militairen beneden den rang ,van Officier; 

C. het Koninklijk besluit van: 
. 19 Juni 1822, n°. 92, zooals dat werd gewij

zigd bij de Koninklijke Besluiten van : 
7 Mei 1837, n°. 79, 

22 Juli· 1838, n°. 87, 
24 Januari 1841, n°. 22, 
1 December 1841', n°. 72, 

22 September 1855, n°. 64, 
24 Mei 1897, n°. 87, 
22 Juni 1898, n°. 43, en 
11 April 1912, n°. 4, alsmede het Koninklijk 

Besluit van 
5 Mei 1877, n°. 32, gewijzigd bij het Konink

lijk Besluit van 
24 Mei 1897, n°. 87, 
betreffende de ,,Draagpenning tot belooning 

van menschlievend hulpbetoon en als · blijk 
van. erkentelijkheid voor het aan bieden van 
geschenken, enz.", en 

D: het Koninklijk Besluit van: 
5 October 1910 (Staatsblad n°. 298), betref

fende het ,,Eereteeken voor belangrijke diensten 
in- of jegens de vereeniging: het N ederlaridsche 
Roode Kruis bewezen"; · 

Op de voordracht van Onze Ministers van· 
Oorlog, van ·Marine a. i., van Kolonien en van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Maart 1913, Ka
binet Litt. IJ 21 ; van 10 Maart 1913, Bureau 
B n°. 87; van 21 April 1913, Afdeeling C, lste 
Bureau, n° .. 32; en van 9 Mei 1913, n°. ·2838; 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1. · dat de eereteekenen, bedoeld. in de 
Koninklijke Besluiten onder A, B ten 
2°, C en D genoemd, zullen worden 
gedragen op of aan het lint. In het 
eerste geval behoort het lint eene 
breedte te hebben van ± 25 mM.; 

II. dat het onderscheidingsteeken, bedoeld 
in de Koninklijke Besluiten onder B 
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ten 1° genoemd, moet worden gedragen 
op het lint ter breedte van ± 25 mM.: en 

III. dat de onder I bedoelde eereteekenen 
door ojficieren moeten worden gedragen 
op het lint. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Kolonien en van Binnenlandsche Zaken zijn 
belast met de uitvoering van dit Besluit, _het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan. afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, de Kanselarijen der 
Nederlandsche Oruen en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 30s.ten Mei 1913. 
. (qet.) WI.LHELM·IN A. 
De Ministff van Oorlog, (get.) H. CoLIJN. 

De Minister van Oorlog, 
ad interim Minister van 11'! arine, 

(.qet.) H. CoLIJN, 
De Minister van Kolonien, 

(qet.) DE WAAL MALEFIJT. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 27 J uni- 1913.) 

31 Mei 1913. BESLUIT, tot vernietiging van 
het beslnit van Burgeni.eester en Wethou
ders van Bergharen, dd. 17 April 1909, 
n•. 1, waarbij aan .J. VAN DEN DoNK, 
aldaar, vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein. 
s. 197. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 12· April 1913, n°. 
1173, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen 
betreffende het besluit van Bnrgemeester en 
Wethouders van Rergharen van 17 April 1909, 
n•. 1, waarbij aan J. VAN DEN·DONK, aldaa~, 
vergunning .is verleend voor den verkoop v~n 
sterken drank in het klein ; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde bij 
artikel 8, lste lid, 16°. der Drankwet (Staats-. 
blad 1904, n°. 235) eene vergunning voor den 
verkoop van .sterken .drank in het klein wordt 
geweigerd, o.a. wanneer de verzoeker t~lgaar
der is; 

dat door J. VAN DE.N DoNK, als eigenaar 
van den weg, genaamd .,St~mpendijk", met 
brug, weg- en bruggeld geheven wordt; 

dat hij dus voor de toepassing der Drankwet 
als tolgaarder ·moet worden beschouwd; 

dat het toch, in ,verband met de bedoeling 
van de aangehaalde wetsbepaling, onverschil
lig is of, onder welke benaming ook, tolgelden 

ge'ind worden te eigen bate of ·ten,.behoeve 
van anderen ; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van 
Burgemeester en W ethouders van Bergharen 
in strijd is met de Drank wet; · 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 6 

Mei 1913, n•. 32; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

. ter van Binnenlandsche Zaken van 28 Mei 
1913, n°. 4653, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgerneester en 

Wethouders van Berghar~n van 17 April ,1909; 
n°. 1, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst e1i in-afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

Het Loo, den 31sten Mei 1913. 
(get.) WI L H EL MI N A. 

De Minister -van !3innenlandsche · Zaken, 
(get,) liEEMSKERK. 

(Uitgeg. 13 Juni 1913.) . 

31 Mei 1913. BESLUIT, to( schorsing van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Ber_qen (Noordholland) van 
17 Maari 1913, waarbij aan het Roomsch 
Katholiek Kerkbe8tuur aldaar verlof is ver
leend tot het aanleggen van een begraaf
plaats. S. 198. 

Geschor .. t tot 1 JJecernber 1913. 

31 Mei 1913. BESLUI'l', houdende beslissing 
betreffende de verplichting van den ge
meenteraad om op de begrooting in · de 
kosten van jaarwedde van een tweeden 
gemeente-veldwachter te -voorzien. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad <;ier gemeente Buren tegen het besluit 
van Gedep. Staten :van Gelderland van 28 Jan. 
1913, n°. 192, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de begrooting dier gemeente voor 191'{; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van 7 Mei 
1913, n•. 79; 

Op de voordracht, van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Mei 1913, n•. 3407, 
afd. B.B.; . . 

Overwegende : dat Gedep. Staten bij voor
meld besluit hebben over-wogen, dat de ge-
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meente- Buren, behalve de stad van dien naam, 
twee dorpen telt en ·een oppervlakte li.eeft van 
bijna 2000. -H.A., zoodat voor een- goede politie 
in die gemeente een' geineente-veldwacltter on
voldoende is, en op dien .grond en door Onzen 
Commissaris_en door den Burgerheester de aan
·stelling. van een tw_eeden veldwachter noodza
kelijk wordt geacht; .dat de gemeenteraad niet
temin bezwaar heeft gemaakt op de begrooting 
voor 1913 de noodige gelden nit te trekken 
voor de aanstelling van bedoelden tweeden 
veldwachter; dat evenwel de noodzakelijkheid 
der aanstelling van een· gemeentesveldwachter 
ingevolge . art. 191, laatst~ lid, der Gemeente
wet, niet. staat ter beoordeeling van den Raad, 
maar van Onzen Commissaris en de Raad mits-.. 
.dien, inge~~lge art. 205;' sub a, van genoemde 
wet, in bet onderwerpelijk geval verplicht is 
te ·-voorzien in de kosten van de jaarwedde .van 
een tweeden gemeente-veldwachter; 

dat van dit besluit van -Gedep. Staten· de 
Raad der gemeente- Buren-bij_ Ons in beroep is 
gekomen., -·daarbij. aanvoerende,' dat naar zijne 
meening de behoefte a:.n een tweeden gemeente
veld wachter zich niet doet gevoelen, yooral-ook 
omdat in de gemeente een zeer-geschikte Rijks
veldwachter is gestationneerd, die gaarne met 
den gemeente-veldwachter samenwerkt, dat in 
de aangrenzende gemeente Beusichem van on
geveer de7.elfde uitgestrektheid als Buren - en 
zonder dat dit .tot klachten aanleiding geeft -
ook slechts een gemeente-veldwachterfungeert, 
terwijl aldaar in de laatste 10 jaren gef-n Rijks
veldwachter me.er is gevestigd; dat onder die 
omstandigheden en in verband met de financien· 
van de. gemeente. een jaarlijksche uitgaaf van 
± f 100 voor eeil tweeden veldwachter hem te 
bezwarend lijkt; dat in ieder der 3 onderdeelen 
der gemeente iederen nacht. een nachtwacht 
zijne ronden doet; 

Overwegende, dat na· onderzoek gebleken is, 
dat de uitgestrektheid-vlm de gemeente Buren 
van · dien · aard is; dat geen voldoend politie
toezicht verzekerd is bij de indienststelling van 
slechts een gemeente-veldwachter; 

dat toch de gemeente- Bu,·en, behalve het 
stadsgedeelte van dien naam, twee· dorpen 
,-,Asch''. en ,,Erichem" omvat,welker-uiterste 
grenzen twee -uur gaans· van elkander-gelegen 
zijn ; dat door deze omstandigheid bet plegen 
van straatschenderij en het stroopen yan veld
vruchten, waarover vele klachten ink'oD1en, be
zwaarlijk door een veldwachter vold9ende kan 
worden tegengegaan ; · 

dat mitsdien de gemeenteraad vaii'Buren in 
het belang van een behoorlijk- politie·to~zicht 

verplich t was geweest in de kosten van jaar
wedde van· een tweeden gemeente-veldwachter 
te voorzien en Gedep. Staten van- Gelderland, 
toen de Raad weigerachtig bleef aan deze ver
plichting te voldoeii, hunne goedkeuring aan 
de voormelde begrooting terecht hebben ont
houden ;· · 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan :· 

Het ingestelde beroep . ongegrond te ver
klaren. 

·Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. CW. v. d. B: A.) 

2 Juni 1913. BESLUIT, houdende nadere wijzi
_ging van :tJet Koninklijk beslµit van 16_Sep-

- teinber 1_895 (Staatsolad n°. lGJ), waarbij 
· aan het bestuur der gerpeente Leiden ver-
gunning is verleend op het landgoed ,,Ende
geest", _ gemeente Oegstgeest; een gesticht 
voor krankzinnigen op te -richten. S. 199. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de vciordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken _vari 29 Mei 1913, n°. 4926, 
afdeeling' Volksgezondheid en Armwezen; · _ 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden· en Yerstaan : 
met intrek!dn·g van Ons· besluit van 23 April 

1913 . (Staafsl,lad· n°. 137) te bepalen, dat arti0 

kel 2 van het Koninklijk besluit van 16 Sep
tember 1895 (Staatsblad n°. 161) als volgt wordt 
gelezen: · 

,,In he£- gesticht, bestaan'de nit vijf pavil
joenen voor· mannen,· vijf paviljoenen ·voor 
vrouwen en de noodige dienstgebouwen ·en 
ziekenpaviljoenen, mcigen niet meer dan 524' 
krankzinnigen, ·263 mannen en 261 vrouweni 
verpleegd worden". 
. ,,Onze Minister van Binnenlandsche Zaken: 

liepaalt,' na de voltooiing ·van elk paviljoen, 
het· tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden_ 
genomen en het maximuri:r van het getal ver-
pleegden, dat-daarin mag worden opgenomen". 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December_ 1914, in elk van twee 
houten hulppaviljoenen 12 vrouwen worden 
verpleegd". 

Onze · Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast :inet de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Btaa'tsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den· 2den · J uni 1913: 
(get.). WI L HE L 1\11 N A. 

De 'Min. van Bi11nen:ZC Zaken,1 (jjet.) HEEM~KERK. 

(Uif_qeg. 13 Jnni 1913.) 
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2 Juni 1913. BESLUIT, houdende nadere wijzi
grng van het Koninklijk besluit van 13 Fe WIJ WILHELMINA, ENZ. 

bruari 1892 (Staatsblad n°. 43), waarbij aan ·· op· de voordracht van Onzen Minister. van 
de vereeniging tot opvoeding en verpleging Financ_iiin vah 30 April 1913, no. 78/'afdeeling 
van idioten en achter~ijke kinderen,_ geves- Directe Belastingen; · 
tigd te Utrecht, vergunning is verleend om Gelet op artikel 4, § 2, der wet van 16' April 
het Jandgoed ,,'s Heerenloo" te Ermelo, tot 1896 (Staatsblad n° 72) tot regeling der Perso, 
een gesticht voor idioten in te rich ten. neele Belasting, laatstelijk-gewijzigd bij' de· wet 
S. 200. van 19 Maart 1913 (Staatsblad n°. 108) ;· 

WrJ WILHELMINA., ENZ. I Dep. Raad van State gehoord (ad vies ·van 
20 Mei 1913, n°. 22) ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van Gezien het nader rapport van Onzen voor-
Binnenlandsche Zaken van 29 · Mei . ~913, noemden Minist<ir van 29 Mei 1913, -n°, 120, 
n°. 4961, afdeeling Volksgezondheid en Arm- afdeeling Directe Belastingen; 
wezen; .Hebben goedgevonden en verstaan te bepa-

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats- Jen : 
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 166); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Onze besluiten van 17 De

cember 1909 (Staatsblad n°. 404) en van 10 Ja
nuari 1913 (Staatsblad n°. 12), te bepalen, dat 
in de artikelen 2 en 6 van het Koninklijk be
sluit 'van 13 Februari 1892 (Staatsblad n°. 43) 
nader de volgende wijzigingen worden ge
bracht: 

Artikel 2 wordt gelezen ais · volgt: ,,In het 
gesticht, • bestaande uit een hoofdgebouw, be
nevens elf paviljoenen en de noodige dienst
gebouwen, mogen niet meer dan 383 idioten, 
305 mannen ·en 78 vrouwen verpleegd worden." 

,,De Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaait het getal verpleegden, dat in elk pavil-
joen mag worden opgenomen." · 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt : ,,De ge
neeskundige behandeling der verpleegden wordt 
opgedragen aan ten minste twee geneeskun
digen, -die gevestigd moeten zijn in wonin
gen op het -terrein van het gesticht. en daar
buiten geen geneeskundige praktijk mogen 
uitoefenen, · · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoe'ring van dit besluit, dat 

· in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

--Het Loo, den 2den ,Turri 1913. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(qet.) HEEMSKERK. 

(Uifgeg. 13 Juni 1913.) 

3 Juni 1913, BESLUIT, houdende nadere be
palingen tot uitvoering van artikel 4, § 2, 
der wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 

-·72), laatstelijk gewijzigd bij de wet van_ 
19 Ma(L:rt 1913 (Staatsblad n°. 108). S. 201. 

. Eenig artikel. 

.Artikel 3 van het Koninklijk besluit van 
18 December 1896 (Staatsblad n°. 223) wordt 
gelezen als volgt : 

,,Ingeval'van plaatsing of herplaatsing·eener 
inrichting op de. lijst wordt de. aanslag in de 
personeele belasting door den directeur ver
nietigd, mits het verzoek, ·bedoeld in het eerste 
lid van artikel 2; niet later is gedaan dan drie 
maanden na de afkondiging van het kohier. 
Na vernietiging van den aanslag wordt, ,voor 
zooveel noodig, met inachtneming van de be
palingen van hoofdstuk IX der voormelde wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n,0 • 72) een nieuwe 
aanslag opgelegd." 

Onze l\finister·van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het· Staatsblad 
zal warden geplaatst en waarvan afs<ihrift. -zal 
warden gezonden aan den Raad van- State.· 

Het Loo, den 3den -Juni · 1913. 
(get.) W ILH EL MINA. 

. De Minister van Financien, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 19 Juni 1913;) 

3 Juni 1913 .. BESLUIT, houdende voorschruten 
betreffende de uitvoering van de Land
weerwet (Staatsblad 1901, n°. 160), aange
vuld bij de wet van 27 April 1906 (Staats
blad n°. -73), gewijzigd bij de wet va.n 13 Juli 
1907 (Staatsblad n°. 187), aangevuid·en ge
wijzigd bij de wet van 30 December 1909 
(Staatsblad n°. 421) en nad_er aangevuld en 
gewijzigd bij de wet van 28 April 1913 
(Staatsbldd n°. 148). S. 202. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van- 26 Mei 1913, ·Kabinet, -Litt."T51 ; 
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Gezien Ons besluit van 16 Februari 1910 
(Staatsblad n°. 69) ; 

Overw.egende dat de wet van 28 April 1913 
(Staatsblad no. 148), tot nadere aanvulling en 
w1Jz1gmg van de Landweerwet, herziening 
noodig maakt van Ons hiervoren vermeld 
besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . . In te trekken: 
Ons besluit van 16 Februari 1910 (Staatsblad 

no. 69); 
B. Vast te stellen de volgende bepalingen, 

welke zullen uitmaken het 

LANDWEER-BESLUIT I. 

Art. 1. 1. In ieder Iandweerdistrict heeft 
de districtscommandant het toezicht over het 
daarbinnen geves~igd of daartoe . behoorend 
landweerpersoneel. 

2. Hij heeft ten opzichte van de bevorde
ring van het hem onderhoorig personeel en van 
het opleggen van straffen aan dat personeel de 
bevoegdheid van den Korpscommandant. 

3. Hij is, naar regelen door On_zen-Minister 
van Oorlog vastgesteld, gemachtigd om het. 
hem onderhoorig personeel zich te doen ver
plaatsen voor zooveel <lit.in het belang van den 
dienst in zijn district noodig is. 

4. Hij behoeft verlof van den Inspecteur 
· der Infanterie om zich van zijne standplaats 
te verwijderen, indien daarmede afwezigheid 
gedurende den nacht gepaard gaat. 

5. Bij dringende omstandigheden nochtans 
is hij bevoegd, zich zonder voorafgaande mach
tiging voor ten hoogste vier dagen buiten zijne 
standplaats te begeven, mits daarvan kennis 
gevende aan de autoriteit -in het vorig lid 
bedoeld. 

6. Hij is bevoegd het hem onderhoorig 
·kader in den officiers- en in lageren rang, voor 
zooveel <lit om zich voor langeren of voor kor
teren termijn uit zijne standplaats (woonplaats) 
te verwijderen verlof. behoeft, <lit verlof te ver
leenen, zulks met inachtneming van hetgeen 
ter zake bij de wet en bij wettelijk vo'orschrift 
is vastgesteld. 

7. Hij verricht de indeeling van het hem 
op.derhoorig personeel. 

8. Voor zooveel het personeel, in het vorig 
lid bedoeld, moet worden ingedeeld bij eene 
compagnie, welker commandant ressorteert 
onder een anderen districtscom~andant, ver
richt hij tot die indeeling het vereischte. . 

9. Hij wijzigt, zoo noodig, de indeeling van 
.de tot de landweer behoorenden, die binnen 
zijn district van woonplaats veranderen. 

10. Hij verstrekt door tusschenkomst van 
Onzen commissaris in de provlncie a_an de burge
meesters der in zijn district gelegen gemeenten 
- bij voorkomend geval aan den burgemeester 
der gemeente; binnen welke zijn district is ge
legen - zoo noodig opgaven betreffende het
personeel van de landweer, dat onder de wape
nen of in werkelijken dienst moet worden ge
roepen. 

11. Hij ontslaat uit den dienst bij de land
weer het personeel beneden den rang van offi
cier, dat, hetzij wegens daarop verkregen aan- · 
spraak, hetzij wegens andere redenen, voor· 
ontslag uit den dienst in aanmerking ge
komen is. 

.12. Hij houdt toezicht- op de· administra
tieve en andere werkzaamheden. van de corn-. 
mandanten van de landweercompagnieen, die.
onder hem ressorteeren. 

13. Hij draagt zorg voor het aanleggen en.. 
voeren van de administratie der compagnieen,. 
welker commandanten nog niet mochten zijn. 
aangewezen, en heeft alsdan aanspraak op de, 
vergoeding. voor bureelkosten, welke anders. 
ingevolge Ons, sedert herhaaldelijk gewijzigd,. 
besluit van 6 Juli 1904, n°. 36, aa:~ de comman-
danten dier compagnieen zou toekomen. 

14. Hij houdt toezicht op de magazijnen ... 
der landweer in zijn district, voor zoover in dit 
toezicht, alsmede in het beheer, niet· op andere 
wijze door Onzen Minister van Oorlog is voor-. 
zien. 

.15. Hij bevordert in zijn district de vrij-. 
willige deelneming aan het onderricht, vermeld 
in artikel 14 der wet. 

16. Hij neemt, voor zoover de maatregelen,. 
getroffen in de met opzicht tot de mobilisatie 
der landweer vastgestelde voorschriften, daarin. 
niet ten volle voorzien, alle verdere maatrege-. 
len, welke in het belang kunnen zijn van eene
snelle mo bilisatie der land weerafdeelingen in 
zijn district. 

17. De uitvoering der hiervoren omschre
ven werkzaamheden geschiedt overeenkomstig: 
de bevelen en de aanwijzingen, die ter zake, .. 
voor zooveel noodig, door of vanwege Onzen 
Minister van Oorlog dan wel door den Inspec-. 
teur· der Infanterie worden gegeven. 

2. 1. De dienstplichtige bij de landweer,. 
bedoeld o~der punt f van artikel 37 der wet,. 
wordt, met ingang van den <lag, waarop de 
duur van de ontzegging of de ontzetting, in dat. 
punt omschreven, verstreken is dan wel ten 
gevolge van verleende gratie een einde heeft. 
genomen, door den districtscommandant weder 
in dienst gesteld bij het_ wapen (dienstvak) en. 
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onderdeel, waartoe hij laatstelijk behoorde, en 
door den burgemeester der gemeente, waar hij 
laatstelijk stond ingeschreven in het verlof
gangersregister van de landweer, ambtshalve 
opnieuw ingeschreven in dat register. 

2. Dein het vorig lid bedoelde burgemeester 
stelt onverwijld een onderzoek in naar de woon
plaats van den in dat lid vermelden persoon. 
Blijkt dien burgemeester, dat bedoelde persoon 
niet meer in zijne gemeente woonachtig is, dan 
doet hij daarvan ten spoedigste mededeeling 
zoowel aan den districtscommandant a.ls aan den 
burgemeester der gemeente, waar de dienst
plichtige gevestigd is. Door den burgemeester 
van laatstgemelde gemeente wordt alsdan ten 
aanzien van den dienstplichtige, vobr zoover 
toepasselijk, gehandeld overeenkomstig de be
palingen, welke in artikel 25 zijn vastgesteld 
met betrekking tot den-in dat artikel bedoelden 
verlofganger, die zijne -woonplaats naar eene 
andere gemeente heeft overgebracht. De in 
het eerste lid bedoelde districtscommandant 
verricht, indien de woonplaats van·den dienst
pliqhtige niet gelegen is in zijn district; al het
geen vereischt wordt tot· de administratieve 
overgave van den dienstplichtige aan den com
mandant van het district, waarin de dienst
plichtige blijkt gevestigd te zijn. 

3. · 1. Van elke in het tweede lid van arti
kel 9 der wet bedoelde vrijwillige dienstverbin
tenis van een tot de landweer behoorende, bij 
de zeemacht, het korps mariniers en de marine
reserve hieronder begrepen, bij het leger hier 
te lande of bij de koloniale troepen wordt kerinis 
gegeven aan den districtscommandant tot wiens 
personeel de verbondene behoort. 

2. De in het vorig lid bedoelde kennisgeving 
vermeldt o. ni. den dag, de maand en het jaar 
van het aangaan der ·verbintenis, zoomede 
haren duur. 

4. 1: De kennisgeving, fo het vorig artikel 
bedoeld, wordt ingezonden op den' eersten 
werkdag van iedere maand, en betreft de ver
bintenissen in de dan afgeloopen maand aan
gegaan. 

2: Zij word~ gedaan : 
a. door of vanwege Onzen Minister van 

Marine, voor zooveel betreft de verbintenissen 
bij de zeemacht, het korps mariniers en ·de 
marine-reserve hieronder begrepen; 

b. door de· commandeerende officieren der 
korpsen van het leger hier te lande, ieder ·voor 
zooveel betreft de verbintenissen, door hem be-
krachtigd ; · 

c. door d'en commandeerende officier ·van 
de Koloniale Reserve, voor zooveel betreft' de 

verbintenissen bij de koloniale troepen; ·doo:' 
hem bekrachtigd. 

5. 1. Hij, die krachtens het eerste lid viin 
artikel 9 der wet tot eene verbintenis· fot ·vrij
willigen dienst bij de landweer is toegelaten;_ 
wordt van den lsten Augustus, eerstvolgend · 
op den datum zijner toelating, geacht te be
hooren tot de lichting, die op den- gemelden 
lsten Augustus naar de· landweer overgaat". 

2. Hij, die bij de landweer wordt' geplaatst, 
wordt geacht te behooren tot de lichting; die 
ten tijde van zijne bedoelde plaatsing laatstelijk 
naar de Iandweer is overgegaan. ·, 

3. De tot vrijwilligen dienst bij de landweer-· 
toegelatene en de daarbij geplaatste wordei-/in · 
het verlofgangersregister van de landweer irige
schreven bij de lichting, tot welke zif 'onde'i:
scheidenlijk krachtens de beide voorgaande 
leden worden geacht te behooren. Mcicht het 
register voor de lichting, waarbij de· eerst6e
doelde moet worden ingeschreven, ten·· tijde' 
van diens toelating t"ot de verbintenis tot· vrij
willigen dienst Iiog niet zijn aangelegd, dah 
wordt hij voorloopig en tot den datum, in het 
eerste lid genoemd, opgenomen· aan het slot 
van het register der voorgaande lichti.ng. 

4. Wordt de lichting, waarbij de bij de land
weer geplaaiiste is ingeschreven, uit den dienst 
ontslagen, dan wordt hij, zoo zijn diensttijd , 
alsdan nog voortduurt, opnieuw ingeschreven 
bij de lichting, gie ten tijde van dat oritslag naa:r 
de landweer overgaat. · 

5. Hij, die ·bij het eiride zijner · vrijwillige 
verbintenis, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 9 der wet, of van zijhe vrijwillige ver;, 
bintenis; aangegaan v66r · zijn overgang, naar 
d~ landweer, naar den aard van het geval wordt · 
teruggebracht in de positie van dienstplichtige 
of overgebracht in die positie dan wel terugge
bracht: in de positie van vrijwillig dieneride 
bij de landweer, wordt in het verlofgangers-· 
register van de _landweer ingeschreven in het · 
eerste geval bij de lichting, waarmede hij · te 
voren in dat register was opgenomen; · in• 
het tweede geval bij de lichting; waartoe: 
hij als dienstplichtige behoort, in het derde · 
geval bij de _lichting, waarbij zijne inschrij
ving overeenkomstig het derde lid moet -ge: 
schieden. ·· 

6. Ingeval bij eene oproeping ondor de' 
'wapenen, hetzij krachtens artikel" llbis; het:iif 
krachtens artikel llter der wet, ;en . of rne'er _ 
lichtingen van opkomst worden vrijgesteld;· 
dan geldt die vrijstelling niet yoor de bij 1-e 
landweer vrijwillig ·dienenden of de daarbij 
geplaatsten, die bij de _vrijgestelde lichtirig of 
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licMingen in het verlofgangersregister van de 
landwe~r staan ingeschreven. 

6. ,Art_ikel 81 van het Reglement van Admi
ni_stratie bij de Landmacht is niet van toepas
sing 9p hen, die, beneden den rang van officier, 
tot de landweer behooren. 

7. In de verstrekking en het onderhoud van 
de ldeeding en uitrusting van den tot de land
weer. behoorende, beneden den rang van officier, 
wordt. :voor 's Rijks ;rekening voorzien. Ge
dureni!J d_en tijd, welken de in den vorigen 
volzin b~doelde zich met gToot-verlof bevindt, 
worden evenwel de tot zijne voorgeschreven 
uitrusting behoorende kleeding- en uitrusting
stukkep., onderhouden door zijne zorg ~n voor 
zijne,,rekening. · 

8., Met afwijking in zooverre van het bepaal
de in .artikel 7, voorziet de adjudant-onder
officier. voor eigen rekening in zijne wapening, 
kleeding en_ uitrusting en geniet daarvoor eene 
vergoeding van f 25 per jaar. Hem wordt 
evenwel van Rijkswege een revolver ten ge
bruike verstrekt. 

9. 1. De tot de landweer behoorende, 
als in artikel 7 bedoeld, mag zich voor eigen 
rekening geheel of ten deele van kleeding en 
uitrusting voorzien, mits die in_ goed bruik
baren sta9,t en voor den dienst geschikt, en de 
bovenkleeding overeenkomstig de vastgestelde 
modellen zij. . Dit laa tste is evenwel p.iet van 
toepassing op het schoeisel, ten aanzien waar
van afzonderlijke bepalingen gelden, door 
Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. 

2. Het voor eigen rekening aangeschafte 
kom~ in vervanging van dat, van Rijkswege 
te verstrekken; het wordt voorzie_n van de 
voorgeschreven nummers en merken en blijft 
het eigendom van den belanghebbende. 

10. Hij, die krachtens het tweede lid van 
artikel 9 der wet eene vrijwillige verbintenis 
heeft aangegaan, wordt niettemin gerekend te 
dienen voor de lichting der landweer, waartoe 
hij behoort of waartoe hij,_ overeenkomstig 
het bepaa]de in artikel 5, wo-rdt·geacht te be
hooren. 

i1. 1. Eene vrijwillige verbintenis, kra_ch
tens het tweede, lid van artikel 9 -der wet 
gesloten door den ·bij de landweer geplaatste 
of door den tot vrijwillig~n d1enst bij de land-

' weer t,oegelatene, heeft geen verschuiving ten 
gevplg~ van. h·et, tudstip,_ waarop, zonder die 
verbintenis, de diensttijd eindigen· zou, -welken 
de ,ve~bqndene heeft te vervullen bij de land
weer, lietz'ij overeenkomstig deter zake geldende 
wetteiijke bepalingeri, hetzij uit hciofde--van de 
<loo; hei:ti k~achtens het eerste lid van artikei 9 , ' . . 

J 9l;l. 

der wet gesloten verbintenis. tot vrijwilligen 
dienst bij de landweer. 

2. Vervroegd ontslag of de bij rechterlijke 
uitspraak of bij bijzondere vergunning' plaats 
gehad hebbeude verniet,iging of ontheffing van 
eene krachtens het tweede lid van artikel 9 der 
wet gesloten vrijwillige verbintenis, ontheft den 
bij de landweer geplaatste of den tot vrijwilligen 
dienst bij de landweer _toegelatene niet van de 
verplichting tot het vervullen van het nog 
onverschenen gedeelte van den diensttijd bij 
de landweer, welken hij heeft te volbrengen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen of de 
gesloten verbintenis tot vrijwilligen dienst bij 
de landweer, in .het vorig lid bedoeld, tenzij 
bij de rechterlijke uitspraak als bijkomende 
straf is uitgesproken ontzetting van het recht 
om ooit weder bij de gewapende macht of als 
militair geemployeerde te dieneI]. 

12. J. Door Ons wordt het jaar .aange
wezen, waarin oefeningen, als bedoeld in 
artikel 11 der wet, gep.ouden warden, en wordt 
bepaald, welke dienstplichtigen voor die oefe
ningen onder de wapenen moeten komen, _zoo
mede hoelang de · oefeningen zullen duren. 

2. In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van Oorlog aan dienstplichtigen vergunnen of 
gelasten hunne oe{eningen te volbrengen in een 
vroeger clan we! in een- later jaar clan dat, 
waarin zij volgens. hetgeen in het vorig lid door 
Ons wordt bepaald, daartoe onder de wapenen 
zouden moeten komen. 

13. 1. De dienstplichtige, die reed~ v66r 
den d~tum, voor zij.ne opkomst -in werkelijken 
dienst ~a;tgesteld, blijkt te lijden aan eene 
ziekelijke gesteldheid, welke hem buiten staat 
stelt werkelijken _di_enst te verrichten, kan door 
Onzen Minister van Oorlog worden vrijgesteld 
van de verplichting, aan de te zijnen aanzien 
gedane oproeping tot opkomst in werkelijken 
dienst te voldoen. 

2. De dienstplichtig..,, in wiens diensttijd 
onderbreking heeft plaats gehad, is gehouden 
tot vervulling alsnog, volgens de daarvoor 
door O_nzen Minister van Oorlog gegeven aan
wijzing, van de bij artikel 11 der_wet bedoelde 
oefeningen, welk:e door hem als gevolg. van die 
ond~rbreking niet v9lbrac_ht mochten zjjn. 

3. De dirnstplichtige, die niet voldoet aan 
de te -zijnen aanzien gedane qproeping onder de 
wapenen . of in werkelijken dienst, lrnn op 
schriftelijke aanyraag van of vanwege Onzen 
Minister van Oorlog, te richten aan den burge_-. 
meester _der woonplaats of der verblijfplaats 

·van den dienstplichtige, zoo· noodig onder ver
zekerd geleide, aau' de ii;i de aanvraag te ve~-'. 

24 
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melden autoriteit worden overgegeven ter 

· plaatse, mede in de aanvraag te vermelden. 
14. De dienstplichtige, die e'en .geestelijk of 

een godsdienstig menschlievend ambt bekleedt 
of daartoe wordt opgeleid en uit dien hoofde, 
naar het voorschrift van het l\'lilitiebesluit, 
te achten is eene der hoedanigheden te bezitten, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 31 der 
Militiewet, legt, zoo hij in aanmerking wenscht 
te komen om ingevolge het eerste lid van arti
kel 15 der Landweerwet van den werkelijken 
dienst bij de landweer te worden ontbeven, 
bij zijne desbetreffende aanvraag eene overeen
komstige verklaring over, als zou zijn over te 
leggen, indien hij, ware hij ingelijfde bij de 
militie, op grond van artikel 21, eerste lid, 4°, 
der l\filitiewet vrijstelling van den dienst bij de 
militie verlangde te bekomen. 

15. Het bepaalde in de bij het Militiebesluit 
behoorende Tabellen I en II omtrent de afgifte 

. en bet, opmaken van de daarin bedoelde ver
klaringen is toepasselijk op de verklaring, in het 
vorig artikel vermeld. . 

16. De verklaringen, volgeils artikel 14 
-over te leggen, moeten, voor zoover uit de 
daarvoor bij het l\filitiebesluit vastgestelde 
moclellen niet het tegendeel blijkt, binnen het 
Rijk zijn afgegeven. De op de· verklaringen 
gestelde hanclteekimingen worden gewaar
merkt als in de m'odellen worcJt· aangegeven. 
Het op de modellen voorkomende woo:rd 
,,111 ilitie" moet worden ver.vangen door het 
woord ·: ,,Landweer" ; boven het woord ,;Model" 
moet worden gesteld : ,,Artikel 14 van het 
Landweer-Besluit I.". 

17. De aan Ons te richten aanvrage tot het 
verkrijgen van de in artikel 14 bedoelde ont
heffing wordt door den dienstplichtige eigen
handig onderteekencl en met cie vereischte ver
klaring rechtstreeks aan Ons ingezonden : 

zoo de dienstplichtige voor het eerst ont
heven wenscht te worden, zoodra hij meent voor 
ontheffing in aanmerking te kunnen komen ; 

zoo de dienstplichtige in het genot is, of ge
weest is, van tijdelijke ontheffing en hij opnieuw 
van den werkelijken dienst wenscht ontheven 
te worden, in de laatste tien clagen der maand, 
op een na voorafgaande aan de maand, waarin 
de duur van· de verleende of laatstelijk ver
leende ontheffing ·eindigt. 

18. · Zoolang door Ons niet i~ beslist op· de 
in het vorig artikel bedoelde aanvrage, behoeft 
door den dienstplichtige geen gevolg te worden 
gegeven a.an eene te zijnen aan~ien geclane 
oproering tot opkomst onder de wapenen of 
in wcrkcl\jken dienst of tot het bijwonen 

van het onderzoek, bij artikel 29 der'\vet'•be-· 
doeld. 

19. Onze beslissing op de in artikel ·17 
liedoelde aanvrage wordt door of vanwege 
Onzen Minister van O.Jrlog ter kennis van den 
belanghebbende gebracht. 

20. 1. Van het overlijdcn van den tot·de 
landweer behoorende, tijdens deze: 

a. in het genot is van groot-verlof, als ver-
meld in artikel 22 der wet ; . 

b. onder de wapenen of in werkelijken dienst 
verblijft; 

c. vrijwillig declneemt aan oefeningen van 
het leger of vai1 de lanc(weer ; 

wordt kennis gegeven aan den districts, 
commancJa.nt onclcr aanteekening, zooveel 
mogelijk, van de oorzaak van den d_ood. . 

2. Mede wordt, indien in een der gevallen, 
onder b en c van hot vorig lid vermeld, de tot 
de landweer behoorende uit den dienst geraakt, 
daarvan aan dien commandant kennis ·gegeven . 

21. De kennisgevingen, in het vorig artikel 
bedoeld, ges·chieden rechtstreeks en zoo moge
lijk binnen veertien clagen na den dag, waarop 
het overlijden of ·1iet uit den dienst geraken 
heeft plaats -gevonden, en wel : · 

van het overlij<len in het oncler a bed·oelde 
geval, door den burgemeester van de gemeente, 
waar de verlofganger in het verlofgangers
register van de lan<lweer st,1at ing·eschreven ; 
heeft het overlijden plaats gehad in eene andere 
gemeente, dan zendt de burgemeestei- van deze 
gemeente hiervan zoodra mogelijk bericht aan 
zijn ambtgenoot van eerstbedoelde gemeente, 
die het bericht in de door hem te doene keimis
geving opneemt ; komt ter kennfo van den bur
gemeester eener abdere gemeente dan die, waar 
een verlofganger staat ingeschreven in het ver
lofgangersregister van de Iandweer, ·dat deze 
buitenslands is overleden en vermoedt die 
burgemeester, dat het overlijden nog_ niet bij 
den burgemeester van laatstbedoelde gemeente 
bekend is, clan zendt hij van het overlijden 
eveneens zoodra mogelijk bericht · aan laatst-

. genoemden burgemeester ; 
van het overlijden of he~ uit den dienst 

geraken in een der onde.r b en c bedoelde ge
vallen, door den commandeerende-officier van 
het korps van het leger of van de afdeeling van 
de landweer, waarbij de overledene onder de ' 
wapenen 6£ in werkelijken dienst was, dan. wel 
aan de oefeningen deelnam. 
· 22. Van elke toestemming, door ·of van~ 
w~ge Onzen :Minister van Oorlog· ·krachtens 
artikel 27 der wet verleend, wordt door hem of 
door dengene, aan ·wien door dien Minister· de 
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beyoegdheid i~ toegekend om nam.ens hem, 
·iVJinister, clie toestemming te verleenen, zoowel 
aan, den. verlofganger als aan den· districts
commandant kennis gegeven met . vermelding 
tevens . van de vrijstellingen, die krachtens 
artikel 27, tweede lid, der wet bij die toestem
ming zijn toegekend en van de voorwaarden, 
welke volgens het derde lid van dat_ wetsartikel 
aa,n die toestemming verbonden zijn. 

23. ]. De districtscommandant zendt tus
schen den 4den en-den 7den van iederen maand 
aan. Onzen commissaris in de provincie muta
tiestaten in, voor elke van de daarbij betrokken 
gemeenten afzonderlijk opgemaakt. In deze 
state.n, ingericht overeenkomstig het door Onzen 
Minister van Oorlog daarvoor vastgesteld model 
en loopende o,er de vorige maand, worden 
vermeld: 

A. lo. zij, die, krachtens het bepaalde in 
bet eerste lid van artikel 9 der wet, tot eene 
ver bintenis tot vrijwilligen dienst bij de land
weer zijn toegelaten en in de gemeente geves
tigd zijn; 

2°. zij, die bij de l&ndweer zijn geplaatst en 
in de gemeente gevestigd zijn ; 

3°. 'zij, die bij het einde van eene vrijwillige 
verbintenis, door hen aangegaan v66r hun 
overgang .naar de landweer, worden overge
brac4t in de positie van dienstplichtige bij de 
]andweer; 

B. zij, die in de gemeente staan of laatste
Iijk stonden ingeschreven in het verlofgangers

. register van de landweer en : · 
1 °. die overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 2 weder bij de landweer zijn ingedeeld 
en opnieuw in de gemeente iPgeschreven moeten 
worden in het verlofga,ngersregister van de 
lan~weer; 

20. die, blijkens de kennisgeving, becloeld in 
artikel 3, eene vrijwillige verbintenis hebben 
aangegaan bij de zeemacht, het korps mariniers 
en de marine-reserve hieronder begrepen, bij 
het leger hier te lande of· bij de koloniale 
troepen; 

30_ die, krachtens Onze besiissing, zijn ont 0 

heven of opnieuw ontheven van den werkelijken 
djenst·; 
, 4°.. die zijn afgevoerd als de9erteur; 

5°. die na hunne afvoering als desert£,ur 
weder in de sterkte zijn gtbracht; 

60. ·die na eindiging van de door heri krach
tens het bepaalde in het tweede lid van artikel 9 
der wet aangegane verbintenis teruggebracht 
warden in de positie van dienstplichtige of van 
vrijwillig "dienende bij de landweer; · 
- , 7° ... die,_ blijkens de kennisgeving in artikel 20 

bedoeld, overleden of uit den dienst geraakt 
zijn; 

8°. wier _plaatsing hij de -landweer is· ge
eindigd; 

9°. die, blijkens de kennisgeving, in artikel 22 
bedoeld, eene toestemming, als vermeld in 
artikel" 27 der ,wet, hebben verkregen, met· 
opgaaf tevens van de vrijstellingcm, die vole 
gens artikel 27, tweede lid, der wet bij die toe
stemming zijn verleend, en van de voorwaarden, 
welke volgens het derde lid van dat wetsartikel 
aan die toestemming zijn verbonden ; 

10°. die van eene hun verleende toestemming, 
als bedoeld in artikel 22, blijkbaar. niet of niet 
}anger gehruik maken; 

ll0. die, ·blijkens de kennisgeving, bedoeld 
in het vierde lid van artikel 25; zich overeen
komstig het tweede lid van artikel 25 der wet 
hebben aangemeld in de gemeente, waar zij 
zich vestigen, dah wel in die gerneente amht's
halve zijn ingesclireven in het vel.'!ofgangers
register van de landweer, voor zoov-er zij in 
verband met humie woonplaatsver&hiJering 
zijn overgeplaatst bij een antler ID,ndweeronder
deel dan waartoe zij v66r hunne woonplaats
verandering laatstelijk behoorden ; 

12°. die, blijkens de kennisgeving, bedoeld 
, in het zesde lid van artikel 25,, zic_h overeen
komstig het tweede lid van artike! 25 der wet 
hebben aangemeld in. de gemeente, waar zij 
zich vestigen, clan wel in die gemeente ambts
halve -zijn ingeschreven · in het verlofgangersc 
register van de landweer, voor zoover zij in 
verband met hunne woonplaatsve:randering 
zijn overgeplaatst hij een · ancler fandweer: 
onderdeel clan waartoe zij v66r hunne woon-· 
plaatsverandering laatstelijk behoorden ; 

13°. die behoore~ tot eene der categorieen 
van dienstplichtigen, bedoeld in artikel 15,
tweede lid, der wet, of die op· grond vari het· 
derde lid van dat artikel zijn vrijgesteld van de 
verplichting tot dienstvervulling als in dat lid 
bedoeld, een en antler met vermelding V(Ln de 
categorie waartoe zij behooren, bij voorkomend 
gev(l,l van de dienstvervulling waarvan zij zijn 
vrijgesteld ; '· 

-14°. ten aanzien van wie overigens ver
anderingen hehben plaats gehacl, welke den bur
gemeester van de· gemeente niet reeds bekend 
zijn en waarvan aanteekening in het verlof
ga,ngersregister van de landweer behoort te 
geschieden. 

2. Van de ·tot _de-land'weer behqorenden, die_ 
bij de militie ingelijfd geweest zijn -· c.q. ter 
inlijving bij de°rriiiitie hestemd geweest zijn :...... 
en in den loop eener inaa1id in zijn 'district 

24' 
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werden afgevoerd als deserteur, weder in de 
sterkte werden gebracht, overleden zijn of op 
eenige wijze uit den dieDst zijn geraakt (dienst
eindiging inbegrepen), doet de districtscom: 
mandant, mede tusschcn den 4den en cien 7den 
der volgende maand, opgaaf aan Onzen com
missaris in de provincie, wap,rbinnen de ge
meente gelegen is, voor welke die personen bij 
de militie ingelijfd zijn, - immers indien deze 
gemeente· eene andere is dan die, waar-zij in het 
verlofgangersregister van de landweer_ staan 
ingeschreven. 

3. De in het vorig lid bedoelde opgaaf 
~ordt voor elke van de daarbij betrokken ge
meenten afionderlijk opgemaakt en is, voor· 
zooveel mogelijk, ingericht overeenkomstig het' 
model van d_en mntatiestaat. · ' 

24. Onze commissaris in de provincie doet 
de in artikel 23 vermelde mutatiestaten en 
opga1'en v66r den 15den van de maand der 
inzending toekomen aan de burgemeesters. van 
de daarbij betrokken gemeenten, tot bet doen 
van de vereischte aanteekeningen en doorhalin
gen in bet verlofgangersregister van de landweer 
~n.in bet lotingsregister van de militie. 

25. 1. De burgemeester doet van de door 
een verlofganger aan hem gedane kennisgeving, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 25 der wet, 
binnen "ijf dagen op. de door Onzen Minister 
van Oorlog te bepalen wijze mededeeling zoowel 
aan den districtscommandant, tot wiens per
s_oneel de verlofganger behoort, als aan den bur
gem~ester der gemeente, waar die verlofganger 
zich vestigt. Is den verlofganger ontheffing 
van den werkelijken dienst of eene der in 
artikel 22 bedoelde toestemmingen verleend, 
dan wordt daarvan aanteekening gedaan in de, 
aan · den burgemeester van laatstgenoemde 
gemeente gerichte mededeeling, m·et vermelding, 
wat betreft.de ontheffing, van haren duur, en 
wat betreft de verieende to.estemming, van de 
voorwaarden, waaronder die toestemming is 
verleend, van haren duur en van den dag, de 
maand en ·het jaar waarop deze eindigt; _be
hoort-de verlofganger tot eene der ca_tegorieen 
van dienstplichtigen, bedoeld in artikel 15, 
tweede lid; der wet, of is hij op grond van het 
derde lid van dat artikel vrijgesteld van de ver
plicbting tot dienstvenulling als in dat lid 
bedo£1ld, .dan geschiedt daarvan eveneens aan
teekening in laatstgenoemde mededeeling, zulks 
met vermelding van de categorie waartoe' hij 
behoort, bij voorkomend geval van de <liens( 
-vervulling ,vaarvan hij is vrijgesteld. 

2. Voor zoover toepasselijk, is het bepaalde 
in het vorig lid eveneens van kracht,. indien 

den burg!)meester van de_ gemeente;' waat· de 
verlofganger staat ingeschre"ven in bct•-verlcif
gangersregister van de landweer, blijkt·dat' de 
verlofganger sedert vijf en derLig achtereen
volgende dagen gevestigd is in eene andere ·ge' 
meente, zonder dat door dien verlofganger de 
overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid 
van artikcl 25 der wet vereiscbte kennisgeving 
aan den burgemeester is gedaan. 

3. De burgemeeBter, aan wien ingevolge 
het bepaalde in. ·een · der beide vorige leden 
mededeeling wordt gedaan van de veBtiging in 
zijne gemeente van een verlofganger,- zorgt, dat 
deze ten tijde;-in den volgenden volzin daarvoor 
,aangegeven, ambtshalve in het yerlofgangers
register van de land wee~ in de gemeente· wordt . 
irigeschreven, immers iridien ·de ver1ofganger 
zich inmiddels niet reeds ter inschrijving in dat 
register bij den .burgemeester heeft aangemeld. 
De inschrijving ambtshalve geschiedt, indien 
ontvangen wordt de mededeeling, vermeld in 
bet eer8le lid, op den dertigsten · dag na·. dien,
waarop de verlofganger de kennisgcving heeft 
gedaan. voorgeschreven; in bet eerste lid van 
artikel 25 der wet; indien ontvangen wordt de 
mededeeling, vermeld in het tweede lid op den 
dag van ontvangst dier mededeeling. Blijkt 
den burgemeester dat een verlofganger sedert 
!anger dan vijf en dertig dagen in zijne gemeente 
gevestigd is zonder zich bij hem te hebben aan
gemeld overeenkomstig het bepaaJde in het 
twe(lde lid van artikel ·25 der wet; dan zorgt 
de burgemeest~r dat de verlofganger, 'ten dage, 
waarop hem van bedoelde vestiging is gebleken; 
in het verlofgangersregister van de landweer in 
de gemeente ambtshalve wordt ingeschreven 
zoo die inschrijving niet reeds is geschied i~ 
verband met de ontvangst van eene·medep.ee
ling, als in den eersten volzin vermeld. 

4. De burgemeester, bij wien een verlof
ganger zich overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 25 der wet, dan we!" na overschrijding 
van den daar vastgestelden termijn doch v66r 
zijne ambtshalve inschrijving, heeft aangemeld, 
of door wien een verlofganger ambtshalve inge
Bchreven is, doet van de aanmelding of die 
inschrijving binnen vijf dagen, op de door 
Onzen Minister van Oorlog te bepaler wijze, 
kennisgeving, zoowel aan den districtscom
mandant tot wiens personeel die verlofganger 
laatstelijk heeft behoord of ondanks zijne woon
plaatsverandering blijft behooren;· als aan den 
burgemeester der-gemeente, waar hij laatstelijk 
in -,het verlofgangersregister van de· landweer 
stond ingeschreven. 0De kennisgeving:aan den 
di~trict~qommandant gaat, ingeval de verlof-
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ganger, tot het personeel van den districtscom
maridant.blijft behooren, zoo mogelijk, gepaard 
met .toezending, ter wijziging, van het in het 
bezit van den- verlofganger zijnde zakboekje. 
Het ald11s toegezonden zakboekje wordt, ge
wijzigd, binnen vijf dagen aan den bu·rgemeester 
ter uitreiking aan den verlofganger terugge
zonden. 

5. De burgemeester der gemeente, waar de 
V(lrlofganger laatstelijk in het ·verlofgangers
register van de landweer stond ingeschreven, 
zorgt na ont.angst van de hiervoren bedoelde, 
aan h~m gerichte, kennisgeving voor doorhaling 

· van:· den naani van den verfofganger in dat 
register; de districtsco~u:i:J.andant verricht, na· 
ontvangst van de voor hem bestemde kennis
geving, zoo noodig het vereischte tot de 'ad
ministratieve overgavE' van den daarhij be
trokken verfofganger. 

6. Vestigt .de verlofganger zic'h door· zijne 
woonplaatsverandering tevens in .een antler 
Jandweerdistrict, dan geschiedt door den burge
meester van zijne in het vierde lid bedoelde aan
melding, of van zijne inschrijving ambtshalve, 
mede kennisgeving - onder aanteekening, bij 
voorkomend geval, van de verleende toestem' 
:rning, met de daaraan ve~bonden voorwaarden, 
als bedoeld in den tweeden volzin van het eerste 
lid - aan den commandant van dat landweer
district, zulks, zoo mogelijk, onder bijvoeging 
van het in het bezit van den verlofganger zijnde 
zakboekje, ter wijziging, alsook van· <liens 
tuniekkraagnumrner ter verwisseling. Bij de 
toezending ter uitreiking. van het gewijzigde 
zakboekje, w'aaronitrent de bepaling geldt·, 
vervat in den laatsten volzin van het vierde lid, 
wordt mede ter uitreiking toegezonden een 
nieuw districtsnummer. 

7. Bij verhuizingen binnen de geme,mte 
-vindt kennisge~·iiig aan. den o.istrictscomman
dant nieu plaats, noch toezending van het 
zakboekje, ook al omvat de gemeente meer dan 
een landweerdistrict. 

8. De datum, waarop de aanmelding van 
.den verlofganger of diens ambtshalve inschrij
ving, in het de:rde lid bedoeld, plaats heeft, 
wordt geacht te.vens te zijn de datum, waarop 
de verlofganger bij voorkomend geval overgaat 
.naar het personeel van het ·1andweerdistrict, 
waarin: de verlofganger zich door zijne woon
plaatsverandering heeft gevestigd. · 

9. De·. burgemeester, bij wieri een verlof
ganger zich overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 25 der wet aanmeldt, doet ·daarv~n aan
teekening op den ~erlofpas. Indien een ver
lofganger de bij het . eerste -lid van artikel 25 

der wet voorgeschreven kennisgeving in persoon 
doet en daarbij voorzien is van zijn verlofpas, 
zoomede indien een verlofganger bij het · doen 
van de bij het derde lid van artikel 25 der wet 
voorgeschreven aanmelding voorzien is van 
zijn verlofpas, doet de burgemeester eveneens 
onderscheidenlijk van de kennisgeving en van 
de aanmelding aanteekenipg op den verlofpas. 

. 26. Ten aanzien van den verlofganger, die 
niet gevestigd is of zich niet vestigt in eene 
Nederlandsche gemeente, is onder woonplaats 
te verstaari de Nederlandsche gemeente, welke 
hij als zijne woonplaats wenscht bescho·uwd te 
zien, mits ,hij binnen dertig dagen na den dag, 
w·aarop hij in de positie van verlofganger der 
landweer overgegaan is, den wensch daartoe te 
kennen geeft aan · den burgemeester van de 
daarbij betrokken gemeente. Doet bedoelde 
verlofganger deze kennisgeving niet of niet 
binnen den daarvoor gestelden termijn, dall' 
is te zijnen aanzien onder woonplaats te ver
staan de gemeente, waar hij laatstelijk sto~d 
;ngeschreven in het verlofgangersregister van 
de landweer, c. q. van de militie, clan wel, 
indien hij te voren nog niet in bedoeld register 
stond ingeschreven, de· gemeente, voor welke 
hij bij de militie werd ingelijfd. 

27. 1. · Indien een verlofganger van de 
landweer het bepaalde bij artikel 24 der wet 
niet naleeft of in strijd handelt met het bepaalde 
bij artikel 27 der wet, geeft de burgemeestei; 
der gemeente, waar deze verlofganger in het 
verlofgangersregister van de landweer is irige
schreven of had behooren te :iijn ingeschreven, 
daarvan, voor zooveel noodig·na gedaan onder
zoek ointrent de verblijfplaats van dien ver, 
lofganger, kenois aan Onzen commissaris in de 
provincie, met vermelding, zooveel mogelijk, 
van de verschoonende of de verzwarende om
standigheden, die zich bij de overtreding hebben 
voorgedaan. 

2. Heeft een verlofganger van de landweer 
niet voldaan aan artikel 25 dei.- wet, dan ge
schiedt daarvan, eveneens na gedaan onderzoek, 
op gelijke wijze kennisge,ing aan Onzen COIJ1-

missaris in de provincie, en wel : 
-ingeval de verlofganger hei. bepaalde in het 

eerste lid van verinelcl wetsartikel niet heeft 
p.ageleefd, door den burgemeestor van de 
gemeente, wien hij de in dat lid omschreven 

, kennisgeving had moeten doen ; 
ingeval de verlofganger het bepan,lde in het 

tweede lid van vermeld wetsartikel niet heeft 
nageleefd, do?r den burgemeester van de ge
meente zijner nieuwe vestiging ; 

ingeval de verlofganger het bepaalde in het 
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_derde lid van dat artikel niet heeft nageleefd, 
door·den burgemeester van de gemeente, waar 
hij zich vestigt of waarin hij weder gaat ver
blijven: 

3. Onze commissaris in de provincie doet 
van een en antler mededeeling aan Onzen 
Jl,finister van Oorlog. 

28. 1. Het onderzoek over de verlofgan
gers van de landweer, vermeld in artikel 29 
der wet, geschiedt jaarlijks in de maand 
November. 

2. Aan het onderzoek wordt, in overeen
stemming met het bepaalde in artikel 29 der 
wet, niet deelgenomen door de verlofgangers, 
-die in den loop van het jaar overeenkomstig 
,artikel 11 der wet onder de wapenen zijn ge
weest, dan wel onder de wapenen zijn geko
·men, v66r of op den datum, voor dat onderzoek 
-vastgesteld. 

3. Bij de toestemming, krachtens artikel 27 
der wet verleend, kan den verlofganger worden 
vergund, het onderzoek in de maand December 
. van het jaar te ondergaan op plaats, dag en uur; 
door den districtscommandant daa:rvoor aan te 
wijzen. Gelijke vergunning kan door of 
vanwege Onzen Jl,'linister van Oorlog worden 
verleend aan verlofgangers, voor wie deelneming 
aan het onderzoek in November bezwarend zou 
zijn wegens de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf, dan wel wegens andere bijzondere om
standigheden. Van dergelijke vergunning ge
schiedt gelijke kennisgeving als bedoeld in 
artikel 22. 

4. Onze Minister van Oorlog kan voorts, 
indien het heerschen van besmettelijke ziekte, 
het voorkomen van een geval van aziatische 
cholera, of andere buitengewone omstandig
heden het noodig doen achten, het onderzoek 
over een verlofganger, dan we! over onder
scheidene of over alle verlofgangers nit eene of 
uit meer gemeenten doen verschuiven tot in de 
maand December of we! dat onderzoc:>k achter
wege doen blijven. 

5. Indien verlofgangers door ziekte of ge
breken verhinderd zijn bij het onderzoek te 
verschijnen, dan we! wegens· woonplaatsveran
dering niet aan het onderzoek hebben deelge
nomen, kan door den districtscommandant 
worden bepaald, dat door deze verlofganger_s 
het onderzoek in de maand December van het 
jaar wordt ondergaan. 

6. De districtscommandant kan op daartoe 
door of voor den verlofganger gedane aanvraag 
aan dezen vergunnen het onderzoek te onder
gar,n in een antler district, dan we! binnen het 
eigen district in eene andere gemeente dan die, 

waarin hij aan het onderzoek zou moeten deel
nemen. De districtscommandant · geeft · 'van 
eene verleende vergunning, als bedoeld," kennis 
aan den burgemeester van de gemeente, waar 
de verlofganger, wien zij geldt, in het verlof
gangersregister van de 1andweer staat inge
schreven, a]smede bij voorkomend geval aan 
den commandant in het district, waarin de 
verlofganger krachtens die vergunning het 
onderzoek zal ondugaan. Deze commandant 
verricht hetgeen voor de richtige uitvoering 
verder noodig mocht ,zijn. Is van de vergnn
ning niet op den door laatstbedoelden com
mandant bepaalden en ter kennis van den ver
lofganger gebrachten tijd gebruik. gemaakt, 
dan wordt zjj geacht niet te zijn verleend. : : 

29. Dienstplichtigen bij de landweer, · die 
door Ons van den werkelijken dienst ziju · ont
heven, worden gedurende den tijd, dien zij in 
het genot zijn van de ontheffing, niet aan .het 
in het vorig artikel vermelde onderzoek onder
worpen . 

30. Aan de werklieden, die bij het in 
artikel 28 bed~elde onderzoek behuipzaam zijn 
kan de.swege, naar regelen van Onzen Jl,finister 
van Oorlog, eene geldelijke belooning warden 
toegekend, zulks met inachtneming van de be
palingen ter zake door Ons vastgesteld. 

31 .. 1. Waar in dit besluit wordt gesprokeri 
van ,,verlofgangersrPgis~r van de landwee1", 
wordt met deze uitdrukking bedoeld het register, 
vermeld in artikel 26 der wet. 

2. V\Taar in dit besluit wordt gesproken van 
,,de wet", wordt md deze uitdrukking bedoeld 
de Landweerwet (Staatsblad n°. 160 van 1901), 
laatstelijk nader aangevuld en gewijzigd bij· de 
wet van 28 April 1913 {Staatsblad n°. 148). 

3. Waar in <lit besluit wordt gesproken van 
,, verlofganger", wordt met deze uitdrukking. 
bedoeld ,,groot-verlofganger". 

32. In de gemeenten met meer clan 20000 
zielen kan onder verantwoordeljjkheic. van den 
burgemee.ster door een daartoe door hem. aan-· 
gewezen gemeente-ambtenaar geschieden: 

1°. het doen, zoomede, het waarmerken, 
van mcdedeelingen of kennisgevingen, welke 
volgens dit besluit door den burgemeester moet 
worden gedaan ; 

2°,- de uitreiking aan verlofgangers van 
zakboekjes, welke volgens ait besluit a,an den 
burgemeester ter uitreiking worden gezonden. 

33. Dit besluit treedt in werking op den: 
lsten Juli 1913. 

On~e Minister van Oorlog is belast met-de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Sfaatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
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w9rden gezonden aan Onze Ministers van 
Marine, , ;~,;_ Bin~enlandsche Zaken en · van • 
Kolopie~ en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, -den 3den Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, 
(get.) H. 00LIJN. 

( Uitgeg. 19 Ju.ni_ 1013.) 

4 J uni 1913 . BESCHIK~ING van den Minister 
van Bin!:lenlandsche Zaken, betreffende de 
,zitting van bet boofdstemburean in verband 
met, verkiezing van leden van- den ruad 
der gemeente Utingeradeel. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken; 
Gelet op art. 93, de1·de lid, der Kieswet; 

Hee£t goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Friesland te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
·den raad der gemeente Utingeradeel de zitting 
van bet boofdstem bureau tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing gebouden wordt 
.onmiddellijk na afloop van de. werkzaamheid, 
bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet, 

's Gravenbage, 4 Juni 1913. 

Voor den :Minister, 

De Sec1·etaris-Generaal. (get.) J. B. l{'AN. 

5 Jiini 1913. WET, tot regeling der· Arbeiders
ziekteverzekering. (Radenwet.) S. 203. 

Bijl. Hand. 2e ,Kamei· 1909/1910, n°. 302, 
1, 2; ,4; 1910/1911, n°. 68, 4; 1911/1912, no. 56, 
1, 4, 6, 7, 9, 11-17, 30; 36, 38-47. 

Hand. idem 1910/1911, bladz. 2283-2293, 
2295-,-2309, 2312-2320, 2333-2384, 2387-
2442; . 1911/1912, bladz. 2366-2385, 2405-
2451, 2471-2492, 2494-2515, 2518-2524, 
2526-2548, 2552-2564, 2570-2590, 2604-
2623, 2624-2645, 2696--2706, 2719-2734, 
2756-27-76, 2778-2787, 2794-2803, 2805-
2829, 2832-2842, 2860-2905, 2908-2959, 
2961-2970, 2974-3001, 3120, 3121. 

Hand. 1° Kamer [912/1913, bladz. 485-514, 
692-702, 713-721\ 731, 771-792, 795-814, 
819-839. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten: 

Alzoo '\Vij in overwegiiig genomen bebben, dat 
het wenscbelijk is Raden in bet !even te roepen, 
die bun medewerking verleenen bij de uitvoe
ring van wettelijke regelingen betreffende de 
arbeidersverzekering ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. · 

EERSTE AFDEELING. 

ALGEMEENE BEPALTNGEN. 

Tnstelling Raden van Aroeid. 

'Art. 1. (1) Voor elk der gebieden, ,rnarin 
het Rijk bij algemeenen maatregd van bestuur 
wordt verdeeld, wordt opgericht een Raad van 
Arbeid. 

(2) De plaats, waar de Raad van Arbeid ge
vestigd is, wordt mede bij algemeenen maat
regel van bestuur bepaald. 

(3) Het gebied van den Raad van Arbeid telt 
ten minste 25,000 inwoners. 

(4) De verdeeling, .in dit artikel bedoeld, 
kan, nadat vijf jaren na bet in werking treden 
van a.eze wet zijn verloopen, slecbts bij de wet 
worden gewijzigd. 

InsteHing Verzekeringsraden. 

Art. 2. .(1) Voor iedere groep van Raden 
van Arbeid, bij algemeenen maatregel van be
stuur aangewezen, wordt opgericbt een Ver
zekeringsraad. 

· (2) De plaats, waar de Veriekeringsraad ge
vestigd is, wordt mede bij algemeenen maat
regei van bestuu:r bepaald. 

Bepaling_ van arbeider. 

Art. 3. (1) Outler arbeider wordt verstaan 
de arbeider. in dienst · van een onderneming, 
uitgezonderd degene : 

a. wiens dienstbetrekking voor minder dan 
4 dagen_ is aangegaan en korter dan 4 dagen 
duurt; 

b. wiens loon uitsluitend besta~t in onder
richt; 

c. ,viens dagloon meer bedraagt dan een bij 
algemeenen maatregel van bestuur vast te 
stellen bedmg; dit bedrag wordt voor bet 
gebied van iederen Raad van Arbeid, of voor 
elk gedeelte. daarvan, !J,fzonderlijk vastgesteld 
op ten minste f 2.50 en ten boogste f 5.-; 

d. die zelf of wiens niet .van tafel · en bed 
gescbeiden ecbtgenoot over het loopende of 
voorafgaande , dienstjaar in de vermogensbe
lasting is aangeslagen ; 

e. die zelf cf wiens niet van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot over het loopende of 
voornfgaande dienstjaar in de belasting op, be
drijfs- en andere inkomsten is aangeslagen, 
ten minste tot _het voor ieder gedeelte des Rijks 
in de bij deze wet beboorende tabel aangegeven 
bedrag; 

/. die dee! uitmaakt vail de bemannirig van 
een schip, dat de zee bevaart; buiten het ge-
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zicht der Nederlandsche kust pleegt te gaan 
en ]anger dan een week achtereen van Neder
land pleegt afwezig .te zijn ; 

g. die in dienst is_ van een publiekrecbtelijk 
lichaam; · 

h. die ter· vervulling van zijn militairen 
dienstplicht in werkelijken dienst is ; · 

i. die door deze wet als werkgever wordt 
beschouwd ; 

j. die als · handelsreiziger in dienst is van 
een buiten 's lands gevestigde onderneming. 

(2) Outler arbeider wordt niet verstaa"u. hij 
die, ofschoon ·voldoende aan de eiscben, gesteld 
in bet eerste· lid, kracbtens een wettelijke be
paling niet wettelijk of verplicbt verzekerd is · 
voor een uitkeering in geval van ziekte. 

(3) Indien een arbeider in een tijdvak van 
21 dagen op ten minste 6 dagen in dienst van 
dezelfde onderneming werkzaam is geweest, 
wordt de werkzaambeid geacbt te· r.ijri verricbt 
in een dienstbetrekking en wordt de dienst
betrekking geacht te bebben geduurd van .den 

-eersten tot den laatsten <lag, waarop hij is 
werkzaam geweest. 

( 4) Als bedrag bedoeld onder c of e van bet 
eerste lid geldt ten aanzien van elk arbeider 
bet bedrag, vastgesteld voor de plaats," waar 
bij zijn w~rkelijk verblijf heeft. 

(5) Voor de toepassing van deze wet geldt 
ten aanzien van hem, die niet zijn werkelijk 
verblijf heeft in een bepaalde gemeente, ais 
plaats van werkelijk .vei'blijf de gemeente, in 
welker bevolkingsregister hij is ingeschreven. 
Is hij ingeschreven in een gemeente, die in de. 
bij deze wet behoorende tabel in afzonderlijk 
genoemde gedeelten is gesplitst, clan wordt hij 
geacht zijn werkelijk verblijf te hebben in da 
gedeelte der gemeente, waarvoor het ingevolge 
.c of e van het eerste lid vastgesteld bedrag het 

· hoogst is. Kan niet "orden nagegaan waar 
hij is ingeschreven of is hij nergens ingeschreven, 
clan geldt als plaats van werkelijk verblijf de ge
meente Amsterdam. 

(6) Waar gedeelten eener gemeente in de bij 
deze wet gevoegde tabel r,fzonderl~jk worden 

· genoemd, worot de grens tusschen die gedeelten 
door Ons bepaald en zoo noodig gewijziga. Van 
deze besluiter- wordt med~deeling gedaan. in de 
Staatscoumnt, 

(7) Of iemand is uitgezonderd ingevolge het 
bepaalde ender d of e van het eerste lid, wordt, 
voor zooverre het niet uit de aanslagbiljetten 
blijkt, bewezen door een desbetreffende onge
zegelde verklaring, welke op verzoek van den 
betrokkene kostelo·os moet worden afgegeven _ 
door-den ambtenaar, ,,ien de regeliug·der be-

treffende aanslagen is opgedragen. Overleg
ging der aanslagbiljetten, of van zootlanige 
Yerklaring, kan door den Raad van Arbeid ten 
alien tijde van den bet-rokkene wortlen gevor
derd. 

Bepaling van dagloon. 

Art. 4. (I) Onder dagloon wordt verstaan 
het gemiddeld loon per ciag, bert kena over een 
week, of, bij korter duur der dienstbetrekking, 
ov~r dat kortere tijd,ak. In het geval, voor
zien in lid 3 van het vorig artikel, gescbiedt de 
berekening over den tijd, · dien de 'diehstbe
trekking wordt geacht. te bebben ·ge<l~rnrd. 
Voor de ,toepassing vari dit artikel "'·ordt de 
week gesteld op zes· dagen, de niaan<l' op· vier 
en het jaar op twee-en-vijftig weken. Niet in · 
geld vastgesteld loori ~ordt berekend naar het 
bedrag der geldswaarde. 

(2) Ontvangsten van derden, welkc ·van in
vloed zijn op de VOOr"\\oaarden . der arbeids
overeenkomst; worden voor de ·bepaiing van 
het dagloon beschouwd als loon ; het bedrag 
wordt geschat. ·'· · 

(3) Bij de berekening van het dagloon wordt 
oi:iderricht niet meuegerekend. 

Bepaling van werkgever. 

Art. 5. (1) Outler werkgever wordt ver
staa.n ieder die een of meer ar beiders bij een 
onderneming in dienst heeft. 

(2) Als werkgever van den arbeider, di_e in 
die":nst is van een rechtspersoon, wordt -be
schouwd het hoofd of de bestuurder der 9nder
neming. Als werkgever van den arbeider, die 
in dienst is van een buiten ·'s lands gevestigde 
onderneming, wordt beschouwd degene," die ter 
plaatse waar de werkzaamheden hier te lande 
worden verricht, met de leiding daarvan be
last is. 

(3) Indien twee of meer personen bij een 
onderneming als werkgever zijn te bescliouwen, 
is i_eder hunner voor de nakoming der verplich
tingen, bij of krachtens deze wet den werkgever 
opgelegd, aansprakelijk, en is ieder hunner· be
voegd tot het uitoefenen der rechten, bij of 
krachtens deze wet den werkgever toegekend ; 
met dien verstande echter, dat slechts door een 
hunner het in artikel 11, 2de lid, bedoelde 
kiesrecht kan worderi uitgeoefend. 

Bepaling van· ,, Onze Minister". 

Art. 6. Onder ,,Onze Minister"· worclt ver
staan: Onze Minifter; met de ·uitvoering van 

-deze· wet belast. 
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-Verplichting tot het geven van ge
Jegenheid voor uitoefenen van rech

. ten en vervdlen van pli~hten. 

Art. 7. (1) Hij die een kiesgerechtigde voor 
den Ra,ad van Arbeid in dienst heiJt, is ver
plicht om dezen, overeenkomstig regels bij 
algemeenen maatregel van bestinir te stellen, 
en behou·dens de bij dieo elgemeenen maatregel 
te bepalen uitzonduingen, gelegenheid te geven 
1 ~t het uitoefenen van de hem bij 01 krachtens 
deze wet_ toeg.ekende bevoegdheden en -tot het 
nakomen van de hem bij of krachtens deze 
wet opgeh,gde· verplichtingon. 
· (2) Van de oproeping tot een· vergadering 
van een persoon, die in tfienst ,an eer, antler is, 
ge,eft de voorzitter van den Raact van Arbeid 
of_ _den Verzekeringsraad. of, wanneer het een 
commissie, ergaderin•g betr,;ft, de voorzitter 
der commissie, op de bij algemeenen maatregel 
yan bestuur voor te schrijven w~jze kennis aan 
hem, in wiens dienst de opgeroepene is. 

TWEEDE AFDEELING. 

VAN DE RADEN VAN ARBEID. 

HOOFDSTUK J. 

VAN DE SAMENSTELLING EN INRI0.HT1NG DER 

RADEN YAN ARllETD. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Samenstelling. 

Art. 8. (1) D~ Raad ,an Arbeid is samen
gesteld uit een voorzitter, een plaatsvervangend 
·voorzitter, en een gelijk aantal gekozen werk
gevers-leden, arbeiders-leden, plaatsvervangen
d<' werkgevers-leden en plP.atsvervangende 
arbeiders-leden. 

(2) Onder (plaatsvervangende) werkgevers
leden worden verstaan (plaatsvervangende) 
leden, gekozen door de . werkgevers ; onder 
(1Jlaatevervangende) arbeiders-lcden, (plaats
vervangende) leden, gekozen door hen,. die 
geen werkgever zijn. _ 

(3) De plaatsvervangende voorzit,ter heeft 
alleen zitting bij ontstentenis of afwezigheid 
van den voorzitter; een plaatsvervangend lid 
heeft allecn zitting bij ontstentenis of afwezig
heid van het lid, als wiens plaatsvervanger 
hij is aangewezen. 

(4) De Raad van Arheid wordt bijgestaan 
door een secretaris. 

Aantal leden. 

Art. 9. (1) Het aantal leden van den Raad 
van Arbeid bedraagt ten minste acht en wordt 

,oor iederen Raad van Arbeid bij algemeenen 
maatregel van hestuur vastgesteld . 

(2) Het aantal plaatsvervangende werk
gevers-leden is everi groot als dat d_er werk
gevers-leden ; dat der plaakvervangeode ar
beiders-leden even gr.oot als dat cler arbeiclers
leden. 

§ 2. Van de verkiPzirig. 

Kiesgerechtigdheid. 

· Art. 10. (1) Kiesgerechtigd ·voor den Raad 
van Arbeid zijn zij, die v66r den aanvang van 
het loopende kalenderjaar den leeftijcl van 
25 jaren hebben bereikt en 

hetzij werkgever of arbeider zijn, 
hetzij wettelijk of verplicht verzekerd zijn 

voor een uitkeering in geval van ziekte. 
(2) Van de uitoefening van het kiesrecht 

zijn uitgesloten : 
a. zij, wien dat recht bij onherroepelijk ge

worden rechterlijke uitspraak is ontzegd ; 
b. zij, die in gevangenschap of hechtenis 

zijn. 

Wijze van verkieziJig. 

Art. 11. (1) De verkiezing kan - echter 
alsdan voor alle Raden van Arbeid - geschie
clen met toepassing van het begiosel der even-
redige vertegenwoordiging. · 

(2) De werkgever heeft recht op een aantal 
stemmen; dat verband houdt met het getal 
arbeiders in dienst ~an zijn onqerneming, die 
arbeid plegen te verrjchten binnen het gebied 
van den Raad van Arbeid, waarvoor de ver
kiezing geldt, en wel op : 

een stem, zoo dit getal 20 of minder bedraagt ; 
twee stemmen, zoo dit getal 21 tot en met 

100 bedraagt ; 
een stem meer voor ieder vol honderdtal, 

dat dit getal meer dan 100 bedraagt. 
(3) De kiesgerechtigde, die geen werkgever 

is, hrengt een stem uit. 
(4) De werkgever is kiesgerechtigd voor 

iederen Raad van Arbeid, binnen wiens gebied 
een of meer in zijn dienst zijnde arbeiders plegen 
arbeid te verrichten.' Voor den 'Raad van 
Arb,id, binnen wiens gebied hij niet zijn woon
plaats heeft, is hij bevoegd zijn stemmen door 
een bijzonder schriftelijk daartoe gemachtigde 
te doen uitbrengen. 

(5)· De kiesgerechtigde, die geen werkgever 
'is, brengt zijn stem uit voor den Raad van 
Arbeid, binnen wiens gebied hij arbeid ple~gt 
te verrichten. 
· (6) Al wat· verder de verkiezing betreft, 
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wordt bij algemeenen maa.tregel van bestuur 
geregeld. Bij dien maatregel kan het kiesrecht 
worden gebonden aan een kiezerslijst, tot stand 
gekomen volgens regelen, bij den algemeenen 
maatregel ge.steld. 

Art. 12. Hij die arbeid pleegt te verrichten 
binnen het gebied van meer clan een Raad van· 
Arbeid, of van wien niet is vast te stellen, dat 
hij uitsluitend arbeid pleegt te verrichten, 
binnen het gebied van een bepaalden Raad 
van Arbeid, worat geacht, uitsluitend en regel
matig arbeid te verrichten op de plaa.ts, waar 
hij zijn werkelijk verblijf heeft. 

§ 3. Van de leden. 

Zittingsduur. 

Art. 13. De leden en plaatsvervangende 
leden van den Raad van Arbeid hebben zitting 
gedurende zes jaren. Zij treden af den _eersten 
Dinsdag van October. · 

Verkiesbaarheid. 

Art. 14. Verkiesbaar tot lid of plaatsver
vangend lid van den Raad van Arbeid z~in zij, 
die v66r den aanvang van het loopende kalen
derjaar den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, 
hun woonplaats hebben binnen het gebied 
van den Raad van Arbeid, en 

hetzij werkgever of_ arbeider zijn of_gedurende 
.ten minste 5 jaar geweest zijn, 

hetzij wettelijk of verplicht verzekerd zijn 
voor een uitkeering ingeval van ziekte, 

hetzij lid zijn van het bestuur eener vereeni
ging, welke zioh uitsluitend of voomamelijk 
bezighoudt met het bevorderen van belangen 
van werkgevers of arbeiders.-

Art. 15. Van de verkiesbaarheid tot lid 
of plaatsvervangend lid van den Raad -van 
Arbeid zijn uitgesloten zij, die bij onherroepe
lijk geworden rechterlijke uitspraak de be
sohikking of het beheer over hun goederen 
hebben verloren, of van de verkiesbaarheid 
zijn ontzet clan wel van de uitoefening van 
het kiesrecht zijn uitgesloten. 

Verplicht. ophouden van lidmaat
schap. 

noeming tot een der bij het eerste o,f. q.erd!') Ii/I, 
van artikel 84 uitgesloten betrekkingen ;aan; 
neemt, houdt op lid te zijn. Hij geeft daarvan 

·-kennis aan den Raad van Arbeid, met·.-ver
melding der reden. 

(2) Indien hij deze kennisgeving niet hee'ft 
gedaan,, ver.klaart de Raad van Arbeid OJJ voor
stel van het bestuur dat hij heeft opgehouden 
lid te zijn. Het bestuur doet zoodanig voor
stel na den belanghebbende acht dagen teyoren 
te hebben gewaarsohuwd. · 

Schorsing en vervallenverklaring van 
lidmaatschap. 

Art. 17. (1) Hij die met het tw:eede lid van 
artikel 84 in strijd handelt, of in een kalender
jaar drie vergaderingen van den Raad . van 
Arbeid, zonder geldige reden, niet heeft bijge
woond, kan door den Raad in zijn ·betrekking 
worden gesohorst. 

(2) Deze onderwerpt het geval onmiddellijk 
aan den Verzekeringsraad, die den gesohorste 
in de gelegenheid stelt 9m zioh te verantwoor
den en hem van zijn lidmaatsohap vervallen 
verkll),art of de schorsing opheft. 

(3) De VerzPkeringsraad kan ambtshalve 
het lid of plaatsvervangend lid van den Raa,d 
van Arbeid, dat met het tweede lid. vrn artikel 
84 in strijd handelt, na hem in de gelegenheid 
te hebben gesteld om zich te verantwoorden, 
van zijn lidmaat~ohap of plaatsvervangend 
lidmaatsohap ·vervallen verklaren. 

' 
Beroep ·van· verklaring van ophou-
den of van vervallenverklaring van 
lidmaatschap. 

Art. 18. Van de verklaring, dat hij · heeft 
OJ)gehouden lid te zijn of van zijn lidmaatsohap· 
vervallen is, kan de· belanghebbende binnen 
14 dageu, te rekenen van den dag waarop hem 
de uitspraak is medegedeeld, in beroep komen 
bij den oentralen raad van beroep, ingesteld 
bij artikel 1 der Beroepswet. 

On voltalligheid. 

Art. 19. (1) Indien het getal gekozen leden 
of plaatsvervangende leden minder bedr[!,agt 

Art. 16. (1) Hij, die tijdens zijn lidmaat- ·clan het voor den Raad van Arbeid vastgestelde 
schap of plaatsvervangend lidmaatschap van aii.ntal, worden de onbezett~ plaat%n , vervuld 
cien Raad van Arbeid bij onherroepelijk ge- ing~volge regelen, bij algenieenen maatreg-el . 
word en reohterlijke uitspraak van het kiesrecht van bestuur te stellen. Hetzelfde is het geval,. 
of de verkiesbaarheid is ontzet ; de beschikking indien gedurende den zittingstijd em _plaats
of het beheer over zijn goederen heeft verloren; vervangend lid uitvalt of ingevolge het volgend 
niet ·1anger zijn woonplaats heeft binnen het 'lid de plaats van een lid vervult. 
gebied van den Raad van Arbeid, of een be- J (2) Indieu gedurendc. a.en zittingstijd em 



379 5 JUNI. 

lid uitvalt, wordt zijn plaats vervuld.door zijn 
plaatsvervanger. 

(3)· De tusschentijds gekozene treedt af op 
het tijdstip, waarop degene, iu wiens plaats 
hij is gekozen, moest aftreden. 

§ 4. Van de vergad€ring: 

Belegging van vergadering. 

Art. 20. De Raad van Arbeid vergadert 
zoo dikwijls de voorzitter het · noodig oordePlt 
of het door ten minste 1/3 der leden schriftelijk, 
met opgave van redenen, wordt verzocht. In 
het laatste geval meet de vergaderirig gehouden 
worden uiterlijk hinnen 14 dagen, nadat het 
vnzoek ter kennis van den voorzitter is ge
komen. 

Vereischt aantal leden voor beraad
slagen en besluiten. 

Art. 21. (1) De Raad van Arbeid mag niet 
beraadslagen of besluiten, zoo niet ten ininste 
de helft der zitting hebbencle leden t~genwoor-
dig is. . 

(2) Ter bepaling de:r helft komen d~ leden, 
die zich van medestemmen moeten onthouden 
'niet in aanmerking. ' 

Nemen· van besluiten. 

Art. 22. (1) Alle besluiten worden bij vol
strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen 
genomen. 

\2) fodien meer "'erkgevers-leden· dan ar
·beiders-leden , aanwezig en tot medestemmen 
bevoegd zijn, of omgekeerd, stemmen zooveel 
door het lot aan te· wijzen leden niet mede, 
'als noodig is om beiden een gelijk getal stemmen 
"te doen uitbrengen. · De overige ledenc· iijn 
verplicht hu_n stem uit te brengen. 

(3) Bij staking van stemmen beslist het lot. 

Reglement van. orde. :. 

Art. 23. (1) Het reglement van orde, dat 
-de Raad van Arbeid voor zijn vergadering 
vaststelt, wordt aan den Verzekeringsraad 
medegedeeld. · 

(2) In dat reglement meet een regeling 
worden opgenomen,- waardoor wordt gewaar
·borgd; dat·de leden van· den Raad van 'Arbeid 
behoorlijk kunnen kennisnemen van de stukken 
die betrekking hebben op de onderwerpen: 
welke in de vergadering van den Raad aan de 
orde zullen komen. · 

Commisi;ien. 

Art. 24 . . (1) De Raad va,n Arbeid is bevoegd 

0 

commissien, ender voorzitterschap van den 
voorzitter van den Raad van Arbeid, te belas
ten met.de voorbereiding van hetgeen, waarover 
hij heeft te besluiten. 

(2) De Raad van Arbeid is mede bevoegd, 
commissien of commissarissen aan te wijzen, 
die het bestuur of den voorzitter in eenig onder
deel van hun taak kun.E-en bijstaan _of vervan, 
-gen. De aanwijzing van zoodanige oommissie 
of commissaris geschiedt niet dan op voordracht 
-van hem, wiens bijstand of vervanging het 
geldi. De taak van den aangewezene kan tot 
een bepaald dee! van het gebied van den Raad 
van Arbeid worden beperkt. 

(3) Tot commissaris en tot lid eener com
missie zijn mede benoembaar personen, die 
geen lid. van den Raad van Arbeid zijn. 

(4) De taak en de werkwijze van de commis
sie of den commissaris worden geregeld door 
den Raad van- Arbeid, die ni.ede bepalingen 
-omtrent de vergaderingen van de commissie 
vaststelt. 

( 5) Voor de instelling eener commissie of de 
aanwijzing van een commissaris, zoomede voor 
vaststelling, wijziging of intrekking van de 
regeling en de bepalingen, in het vorige lid 
bedoeld, behoeft de Ra::td van Arbeid de goed
keming van den Verzekeringsraad. 

Voorschriftcn betreffende vergade-
ringen. 

Art. 25. (1) Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden bepalingen vastgesteld nopens 
de vergaderingen van den Raad van Arbeid. 

(2) Bij dien algemeenen maatregel worden 
in het bijzonder regelen gesteld aangaande : 
· a. de inzending en de behandeling van ge
loofsbrieven, en de beslissing van geschillen 
dienaangaande ; 

b. de oproeping tot de vergaderingen en de 
oproeping van plaatsvervangende leden ; ' 

c. de geheimhouding omtrent onderwerpen, 
in een vergadering behandeld of te behandelen; 

d. de verplichting van leden, om zich in be
pa::tlde gevallen v::tn medestemmen te onthou
den; 

e. de wijze van stemmen. 

§ 5. Van het bestuitr. 

Samenstelling, 

Art. 26. (1) Het bestuur van den Raad van 
Arbeid bestaat uit den voorzitter, twee leden 
en twee plaatsvervangende leden. 

(2) Een lid en zijn plaatsvervanger worden 
gekozen door en uit de werkgevers-leden, het 
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andere lid en zijn plaatsvervanger door en uit 
de arbeiders-leden. 

(3) De secretaris van den Raad van Arbeid 
is secretaris van het bestuur. 

(4) In de eerste vergadering nadat de Raad 
van ·Arbeid tengevolge van de gewone ver
kiezing opnieuw· is samengesteld, treden de 
leden en plaatsvervangende leden van het be
stuur af en worden nieuwe· gekozen. De af
tredenden zijn dadelijk weder ve'rkiesbaar. 

(5) Iri de ve:rvulling van tusschentijds open
gevallen plaatsen wordt zoodra mogelijk.voor
zien. 

Belegging van vergadering. 

Art. 27. ·(l) Het bestuur vergadert zoo 
dikwerf als door den voorzitter noodig · geoor
deeld of door een der leden, met opgaaf van 
redenen, schriftelijk verzocht wordt. In het 
laatste geval ,vordt de vergadering gehouden 
uiterlijk binnen acht dagen, nadat het verzoek 
ter kennis van den voorzitter is, gekomen. 

(2) Omtrent de vergaderingen van het be
stuur worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur de noodige voo'rschriften gegeven. 

· Daarbij worden in het bijzonder de ia artikel 25, 
lid 2; onder b tot e genoemde punten geregeld, 
alsook hoe gehandeld wordt, wanneer een lid 
zich van medestemmen moet onthouden. 

Andere bepalingen betreffende ver-
gadering. 

Art. 28. Het bestuur mag niet beraadslagen 
of besluiten, zoo het niet voltallig-is. · 

Reglement van orde. 

Art. 29. Het reglement van orde, door het 
bestuur voor zijn vergaderingen vast te stellen, 
wordt aan de goedkeuring van den Raad van 
Arbeid onderworpen. 

§ 6. Van den voorzitter. ' 

Benoeming, schorsing,. ontslag. 

Art. 30. (1) De voorzitters en de plaats
vervangende voorzitters van de Raden van 
Arbeid worden door Ons voor den tijd van zes 
jaren benoeind. Zij moeten zijn Nederlander 
en v66r den aanvang van het loopende kalen
derjaar den ieeftijd van 25 jaren hebben be
reikt. Over hun benoeming en· verplaatsing 
wordt, indien zulks mogelijk is, de Verzekerings
raad gehoord. 

(2) Zij kunnen door Ons worden geschorst 
en ontslagen: 

(3) Met het einde van het kalenderjaar 

waarin de voorzitter den leeftijd van .,70- jaar' 
bereikt, wordt hem ontslag verleend. 

Vereischten·. 

Art. 31. · ( 1) De voorzitt~r en de plaatsver
vangende voorzitter mogen geen werkgever, 
noch arbeider zijn. 

(2) Zij hebben hun woonplaats binnen het 
gebied van den Raad van Arbeid. 

(3) Zonder Onze toestemming bekleedt de 
. voorzitter geen antler openbaar ambt noch een 
betrekking en oefent hij geen beroep uit .. 

Bezoldiging. 

Art. 32. (1) De bezoldiging van·den voor
zitter van· den Raad van Arbeid wordt door 
Ons vastgesteld. 

(2) Den plaatsvervangenden· voorzitter kan 
door Ons een vergoeding worden toegekend. 

Bevoegdheid tot medestemmen. 

Art. 33. (1) De voorzitter p.eeft stem in de 
vergadering van den Raad van Arbeid, van het 
bestuur en van een onder zijn voorzitterschap 
ingestelde commissie. 

(2) Hij onthoudt zich van medestemmen 
over de zaken, die hem, zijn echtgenoot of zijn 
bloed- of aanverwanten, tot den derden graad 
ingesloten, persooruijk aangaan, of . waarin hij 
als gelastigde .is betrokken. 

Uitvoering van bestuursbesluiten. 

Art. 34. (1) De voorzitter is belast met het 
uitvoeren van de besluiten van het bestuur. 

(2) Voor zoover daartoe door den Raad.van 
Arbeid gemachtigd, is hij · bevoegd tot het 
afdoen van zaken, welke geen uitstel kunnen 
lijden, onder gehoudenheid hiervan in de eerst
volgende bestuursvergadering· mededeeling te 
doen. · 

Vertegenwoordiging van den Raad. 

Art. 35. De voorzitter vertegenwoordigt 
den Raad van Arbeid in en buiten rechte. 

Buitengewone vervanging. 

Art. 36. (1) Van gelijktijdige afwezigheid 
of ontstentenis van den voorzitter en den 
plaatsvervangenden voo.rzitter geeft de secre
taris van den Raad van _Arbeid onverwijld 
kennis aan den Verzekeringsraad en deze aan 
Onzen 1':linister. 

(2) Onze Minister wijst voor · den tijd dat 
zulks noodig . mocht zijn; een anderen plaats
vervangenden voorzitter aan. Aan dezen kan 
door Onzen Minister een vergoeding worden 
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toegekend volgens door Ons vast te .stellen 
regels. 

Opsohorting van de uitvoering van 
besluiten .. 

· Art, ·.37. ( 1) Tenzij de ·wet, tot welker uit
voering het besluit genomen is, anders bepaalt, 
geeft de voorzitter, wanneer een besluit van 
den Raad van Arbeid, van het bestuur of van 
een commissie, waarvan hij voorzitter is, naar 
zijn oordeel in strijd is met de wet, een alge
meenen maatregel van bestuur of het algemeen 
belang, van dit gevoelen binnen 24 uren ria het 
nemerl van het besluit, kennis aan het fichaam, 
dat·het nam; en aan den Verzekeringsraad, die 
daa'rvan terstond aan Ons .verslag doet. 
· (2) 1'enzij de wet, tot welker uitvoering het 

besluit 'genonien is, anders bepaalt, kan in 
_dit geval het besluit- eerst worden uitgevoerd, 
wanneer 30 dagen na de dagteekening der 
kennisgeving zijn verloopen en geen schorsing 
of vernietiging is bevolen. 

§ 7. · .van den secretaris: 

Benoeming. Vervanging. Schor$ing, 
. ontslag. 

Art .. 38. (1) De secretaris van den Raad 
van Arbeid wordt benoemd door den Raad van 
Arbeid, die daartoe van het bestuur een aan
beveling van twee personen ontvangt. • 

(2) Hij moet zijn meerderjarig Nederlander. 
(3) Zijn tijdelijke vervanging bij afwezigheid 

of ontstentenis wordt door den voorzitter 
geregeld. 

· (4) Hij kan door den Raad van Arbeid 
warden geschorst en ontslagen. Ontslag, an
ders dan overeenkomstig eigen verzoek, is 
steeds met red en en omkleed en behoeft de go eel -
keuring van den Verzekeringsraad. 

Woonplaats, wedde. 

Art. 39. (1) De secretaris heeft zijn woon
plaats binnen het gebied van den Raad van 
Arbeid .. 

(2) Hij geniet een wedde, waarvan het be
drag door- Ons wordt bepaald. 

Taak, 

Art. 40. ·(l) • De secretaris geeft den Verze
keringsraad onverwijld kennis van benoeming, 
ontslag, overlijden, schorsing of opheffing der 
schorsing van den voorzitter, plaatsvervangen
den voorzitter,leden of plaatsvervangende leden 
van den Raad van Arbeid of van een ciom:~issl),-: 
ris, bedoeld in artikel 24. 

(2) Hij is den Raad van Arbeid, het bestuur 
en den voorzitter in l),}les, wat de hun opgedra
gen werkzaamheden aangaat, behulpzaam. 
Evenzeer. op daartoe te kennen gegeven wensch 
den.in artikel 24 bedoelden commissien en com
missarissen, voor zoover niet hun taak is be
pe.rkt tot een gedeel'. e van het gebied van den 
Raad van Arbeid. 

(3) Door hem worden alle de stukken, die 
U:itgaan van den Raad van Arbeid, het bestuur 
en .een c<immissie, welke hij behuipzaam is,. 
niede onderteiikend. 

( 4) Hij is belast met de zorg voor het archief. 
(5) Zijn instructie wordt door den Raad van 

Arbeid vastgesteld en aan den Verzekerings
raad medege~eeld. 

· HOOFDSTUK II. 

VAN DE TAAK DER RADEN VAN .ARBEID. 

Algemeene omschrijvirig. 

Art. 41. De Raad van Arbeid verleent zijn 
medewerking bij de uitvoering van wetter of 
algemeene maa1regelen ·van bestuur, ae arbei
dersverzekering betreffende, welke die mede-. 
Werking vorderen . 

Weigering tot medewerking. Ont, 
breken van alle Ieden van een groep. 

Art. 42. (1) Weigert de Raad van Arbeid 
of bet bestuur de van hem bij wet of algemeenen 
maatregel van bestuur gevorderde medewer
king, dan voorziet,-indien en voor zoover zulks 
voor een gere1,elden loop van zaken noodig is, 
de voorzitter daarin, tenzij de wet anders 
bepaalt. 

(2) Indien in twet achtereenvolgende ver
gaderingen, na behcorlijke oproeping, het voor 
bl,raadslagen en besluiten vereischte getal leden 

· niet is opgekomen, "ordt de Raad van Arbeid 
of het bestuur geacht ten aanzien van de in de 
oproepingsbriefjes vermelde zaken zijn mede-· 
werking te weigeren. In de oproepingsbriefjes 
voor 9,e tweede vergade~ing Worden de bepa
lingen van dit artikel aangehaald. 
· ( 3) De voorzitter voorziet eveneens, tenzij de 

wet anders bepaalt, in de van den .Raad van 
Arbeid gevorderde medewerking,. indien voor 
werkgevers-lid en plaatsvervangend werkgevers
lid, of voor arbeiders-iid en plaatsvervangend 
arbeiders-lid, niemand is gekozen, of indien ge
durende den zittingst.ijd een z66danig aantal 
plaatsen van werkgevers-lid en plaatsvervan
gend werkgever9-lid of van arbeiders-lid en 
plaatsvervangend ·arbeiders-lid onbezet zijn, 
dat niet mag worde~ beraadsleagd en beslot_en1 
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een en antler zoolang geen aanvulling overeen-
komstig artikel 19 is geschied. · 

(4) De voorzitter van den Raad' van Arbeid 
geeft, indien een in dit artikel bedoeld geval zich 
voordoet, hiervan onverwijld kennis aan Ons. 

Goedkeuring van besluiten door den 
Verzekeringaraad. 

Art. 43. (1) "Vanneer aan den Raad van 
Arbeid de uitoefening van eenige bevoegdheid 
is opgedragen behoudens goedkeuring van den 
Verzekeringsraad, wordt deze goedkeuring, 
tenzij anders is bepaald, geacht te zijn verleend, 
indien binnen 30 dagen na dien, waarop zij is 
gevraagd, geen beslissing of geen bericht, de 
beslissing verdagende, aan den Raad van 
Arbeid is ingezonden. 

(2) De beslissing waarbij de goedkeuring 
wordt geweigerd, is met redenen omkleed. 

(3) Van een· weigerende beslissing va,n den 
Verzekeringsraad staat binnen 30 dagen na 
haar dagteekening beroep op Ons open. 

(4) Onze beslissihg, binnen 3 maanden nadat 
het beroep is ingesteld, bij een met redenen 
omkleed besluit te nemen, wordt _aan den Ver
zekeringsraad en aan den Raad van Arbeid 
gezonden. 

Gemeenschappelijke regelingen. 

Art. 44. ( 1) Twee of meer Raden van Arbeid 
kunnen gemeenschappelijke zaken in onderling 
overleg regelen. 

(2) Tenzij de wet, tot uitvoering waarvart de 
regeling getroffen is, anders bepaalt, behoeft 
zoodanige regeling v66r haar in werking treding 
de goedkenring van den Verzekeringsraad of 
van Ons, naar gelang de Raden 'al clan niet in 
het gebied van eenzelfden Verzekeringsraad 
vallen. · 

(3) De regeling kan ten alien tijde door het 
gezag dat haar goedkeurde, al dan niet op ver
zoek van een of meer der betrokken Raden van 
Arbeid, bij een met ;redenen omkleed besluit 
worden opgeheven. ·Dit besluit regelt de ge
volgen der opheffing. 

(4) Tegen beslissingen van den Verzekerings~ 
raad ter zake van weigering van goedkeuring, 
van opheffing en de gevolgen der opheffirtg en 
van weigering van opheffing eener gemeelischap
pelijke regeling kan ieder der betrokken Raden 

· van Arbeid bij Ons in beroep komen. Een 
beroep volgens dit artikel kan worden ingesteld 
binnen · 2 maanden na de dagteekening der 
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld. 

(5) De betrokkeu Raden yan Arbeid zorgen 
dat opnienw in hetgeen de opgeheven regeling 

·behelsde, voor zooveel noodig. is, .worde v:o.or
zien. 

Samenwerking. 

Art. 45. De Raad van Arbeid is verplicb.t; 
een anderen Raad van Arbeid op diens. ver
zoek bij de uitvoering va.n tliens taak behulp
zaam te zijn, door binnen zijn gebied inlichtin
gen in te winnen, geltlen te innen en uit te be
talen en andere tot zijn bevoegdheid b,ehooren.de 
werkzaamhetlen te verrichten. 

Rechtsgedingen. 

Art. 46. (1) Voor het treffen van.dadingen, 
het onderwerpen van geschillen a~n sclle_icls
mannen, het voeren van rechtsgedingen hetzij 
in eersten aanleg, hetzij in hooger beroep of 
cassatie, en het berusten in een tegen den Raad 
van Arbeid ingestelde rechtsvordering, behoeft 
de RB,ad, tenzij de wet anders bepaalt, de goed- -
keuring van den Verzekeringsraad. 

(2) Bij het aanvragen der goedkeuring voor 
het voeren van een rechtsgeding, deelt de Raad 
van Arbeid· het te dien aanzi.en door hem in
gesteld rechtskundig onderzoek aan den Ver
zekeringsraad mede. 

(3) Tegen weigering van goedkeuring kan 
de Raad van Arbeid binnen 30 dagen na de 
dagteekening der weigerende beslissing bij 
Ons i_n beroep komen. 

Dienen van bericht eu raad. 

Art. 47. (1) Over alle zaken, zijn werkkring 
betreffende, client de Raad van Arbeid van 
bericht en ·raad aan de Departementen va}! 
Al_gemeen, Bestuur en aan den Verzekerings
raad. 

(2) Dit geschiedt door het bestuur, tenzij het 
bepaaldelijk van den Raad v~n Arbeid verlangtl 
wortle. Van door het bestuur gegeven bericht 
en raad geschiedt zijnerzijds mededeel-ing ·aan 
den Raad van Arbeid. 

Inlichtingen van ambtenaren. 

Art. 48. De Raad van Arbeid, het bestuur 
van tlien Raad, een commissie of cotnmissaris 
en de voorzitter, hebben het reeht de ter uit
oefening hunner bevoegdheitl noodige inlich
tingen van alle aan den Raad van Arbeid ontler
geschikte ambtenaren en beambten te vorderen·. 

J aarverslag .. 

Art. 49. (l·) De Raad van Arbeid zentlt 
jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden 
in het laatst verloopen kalenderjaar aan 
Onzen :Minister. 
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(2) De inrichting dezer verslagen en het 
tijdstip waarop zij worden ingezonde~, worden 
door Onzen Minister va~tgesteld. 

(3) D_oor Onzen Minister wordt jaarlijks een 
verslag · van de werkzaamheden van de Raden 
van Arbeid open,baar gemaakt. 

Rechtstoestand der. am btenaren. 
Art. 50. (1) De Raad van Arbeid regelt 

binnen een door Ons te bepalen terinijn de 
bezoldigingen van alle aan hem ondergeschikte 
ambtenaren.en beambten, de door hen te stellen 
zekerb.eid, en in het algemeen hun rechten en 
verplichtingen. . . · · 

(2) · De vastgestelde regeling wordt aan den 
Verzekeritigsraad medegedeeld. · 

Grenswijziging. 

Art. 51. De algemeene maatregel van be
stuur of de wet, waarbij het gebied van Raden 
van Arbeid gewijzigd wordt, regelt voor zoover 
noodig de gevolgen van deze wijziging ·ten 
aanziel). van. de door de betrokken Raden van 
Arbeid gema~kte regelingen, hun bezittingen 

Verantwoordelijkheid van het be
stuur. 

Art. 53. Het bestuur is wegens de dagelijk
sche leiding aan den Raad van Arbeid verant
woording schuldig en geeft te <lien aanzien alle· 
de door den Raad van Arbeid verlangde in
lichtingen. 

DERDE AFDEELING. 

VAN DE VERZEKERINGSRADEN. 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE SAMENSTELLING EN INRIOHTING DER. 

VERZEKERINGSRADEN. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Samenstelling. 

Art. 54. (1) De Verzekeringsraad is samen'
gesteld nit vier onbezoldigcle leden met hun 
plaatsvervangers en een· voor iecleren Verzeke
ringsraacl bij algemeenen maatregel van bestuur· 
ten hoogste op drie te bepalen aantal bezoldigde· 
leden met hun plaatsvervangers. 

(2) Hij wordt bijgestaan door een secretaris .. 
en lasten, alsmede de aanspraken der betrokken • 
verzekerden, ambtenaren en. beambten. Vereischten. 

Dagelijksche leiding. 

Art. 52. (1) De dagelijksche leiding van 
hetgeen aan den Raad van Arbeid is opgedragen, 
berust bij het bestuur. 

·(2) Tot de dagelijksche leiding behoort: 
"'· het uitvoeren der besluiten van den Raad 

van Arbeid ; 
b. het beheeren der inkomsten en uitgaven 

van den Raad van Arbeid, zoover dit niet aari 
anderen is opgedragen ; 

c. het opnemen der boeken en kassen van de 
rekenplichtige· ambtenaren <if beambten ; 

d. het benoemen, schorsen en ontslaan van 
alle door den Raad van Arbeid bezoldigde amb
tenaren of beambten, met inachtneming van 
hetgeen ingevolge artikel 50 omtrent schorsing 
en ontslag mocht zijn bepaald ; 

e. het gebruik maken, alvorens de Raad 
van Arbeid tot het voeren van een rechts
geding gemachtigd zij, van alle middelen tot 
bewaring van zijn recht, zoo in als buiten 
rechte; en het doen wat noodig is ter voor
koming van verjaring en verlies van_ recht of 
bezit; 

f. het voorbereiden, zoover het niet aan 
anderen is opgedragen, van al hetgee_n in den 
Raad van Arbeid ter overweging en 'heslissing 
moet worden gebracht. 

Art. 55. De leden en plaatsvervangencle 
leden van den Verzekeringsraad moeten zijn 
Nederlander en v66r den aanvang van het
loopencle kalenderjaar den leeftijd van 25 jaren. 
hebben bereikt. 

§ 2. Van de onbezoldigde leden en him 
plaatsvervanger8. 

Zittingsduur. Door wie gekoLen. 

Art. 56. (1) De onbezolcligde leden.van den 
Verzekeringsraad en hun plaatsvervangers
hebben zitting gedurende zes jaren. Zij treden 
af den eersten Dinsdag van J uni. 

(2) Zij worden gekozen, voor de helft door· 
de werkgevers-leden en voor de helft door cle
arbeiders-leden van de Raden van Arbeid;. 
waarvoor de Verzekeringsraad is opgericht, 
overeenkomstig het bij de volgende artikelen. 
bepaalde. 

Indiening van voordrachten. 

Art. 57. (1) De werkgevers-leden van iede-
ren Raad yan Arbeid zijn• bevoegd een voor
dracht van een perso'on voor onbezoldigd lid 
en een voor plaatsvervangend lid van den Ver-· 
zekeringsraad, in de· maand Januari van het
jaar van aftreding aah den voorzitter van den. 
Verzekeringsraad in te dienen. 
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(2) Gelijke bevoegdheid komt toe aan de 
arbeiders-leden van den Raad van Arbeid, 

(3) De voordrachten moeten inhouden naam, 
voornamen en w:oonplaats der voorgedragen 
person en. 

(4) De werkgevers-leden en de arbeiders
leden · word en te dien einde door den voorzitter 
van den Raad van Arbeid opgeroepen. Voor 
deze bijee11komsten, gehouden onder voor
zitterschap van den voorzitter van den Raad 
van Arbeid, gelden de bepalingen, bij alge
meenen maatregel van bestuur gesteld.' 

(5) Van de ingediende voordrachten doet de 
voorzitter van· den Verze.keringsraad uiterlijk 
den derden Dinsdag van· Februari mededeeling 
aan de voorzitters van de Raden van Arbeid. 

Verkiezing op voordracht of na 
stemming. 

Art. 58. (1) Indien het aantal door cle 
werkgevers-leden voorgedragen personen gelijk 
aan of geringer is dan dat der te vervullen 
plaatsen, verklaart de voorzitter hen· te zijn 
gekozen tot onbezoldigd of plaatsvervangend 
lid en maakt hij hiervan onmiddellijk proces
:ver baal op in den door Ons vast te stellen -
vorm. In het laatste geval heeft er een 
stemming plaats voor de nog te vervullen 
plaatsen. 

(2) Indien een grooter aantal personen is 
voorgedragen dan er plaatsen te vervnllen 
zijn, heeft een stemming over deze personen 
plaats. 

Stemming. 

Art. 59. (1) De stemming heeft, zoo noodig, 
plaats op den derden Dinsdag van -lVIaart. 

(2) Voor deze stemming wijzen de werk
gevers-leden van iederen Raad van Arbeid 
uit hun midden een lid aan op de irt ariikel 57 
lid 4 bepaalde wijze. 

Vaststelling bepalingen wijze van 
stemming. 

Art. 60. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden de verder omtrent de stemming
noodige bepalingen vastgesteld. 

Art. 61. (1) Het bij de artikelen 58 en 59, 
en krachtens artikel 60 voor de stemi;ning door 
de werkgevers-leden van de Raden van Arbeid 
bepaalde, is op de stemming door. de arbeiders, 
leden van . toepassing. 

. (2) Indien yoor. beide een stemming moet 
plaats heb.ben, vergaderen. eerst de aangewezen 
arbeiclers-l~den en vervolgens de aangewezen 
werkgevers-leden, __ _ 

A an vnllingsverkiezipgen. 

Art. 62.. (1) Wanneer een verkozene zijn 
benoeming niet aanneemt, geschiedt zoo spoe
dig mogelijk een nienwe verkiezing. · 

(2) De voorzitter van den Verzekeringsraad 
bepaalt den termijn, binnen welken de voo:r, 
dracht of voordrachten kunnen worden _inge
diend en den dag waarop, zoo noodig, ee~ stem-' 
ming plaats heeft. 

Art. 63. (1) Indien het aantal leden en 
plaatsvervangende leden, dat gekozen is door 
de werkgevers-leden van de Raden van Arbeid, 
of dat, gekozen door de arbeiders-leden, van .de 
Raden van Arbeid, tot minder 

1
dan .. twefis .. 

gedaald, heeft binnen twee maanden een ·y~r,- . 
kiezing plaats ter vervulling van de openge-
vallen plaatsen. · 

(2) Het tweede lid van artikel 62 is van 
toepassing. 

Vervallen-verklaring van het lid
maatschap. 

Art. 64. · (1) Hij die met het tweede lid van 
artikel 84 in strijd handelt of in een kalender
jaar drie vergaderingen van den Verzekerings
raad, zonder geldige reden, niet heeft bijge
woond, kan door den Raad in zijn betrekking 
worden geschorst. 

(2) Deze onderwerpt het geval onmiddellijk 
aan den centralen raad van beroep, ingesteld 

· !lij artikel 1 der Beroepswet, die den· geschorste 
in de gelegenheid stelt i:Jm zich te verantwoor
den en hem van zijn lidmaatschap vervallen 
verklaart of de schorsing opheft. 

Andere bepalingen betreflende iid-
maatschap. 

Art. 65. (1) De onbezoldigde leden en hun 
plaatsvervangers hebben hun woonplaats bin
nen het gebied van den Verzekeringsraad. 

(2) .Op hen zijn van toepassing de artikelen 
15, 16 en 19, met dien verstande, dat in plaats 
van: ,,Raad van Arbeid" en ,,bestuur" gelez_en 
wordt: ,,Verzekeringsraad", en ,,voorzitter 
van den Verzekeringsraad". Verkeert e_en 
onbezoldigd lid, 'die voorzitter is, in een der 
gevallen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, dan 
wordt de werkzaamheid, in het tweede lid van· 
dat artikel aan h~t bestuur opgedrag~n, ver-. 
vuld door het in jaren oudste lid. van dell;_ 
Verzekeringsraad. · · 

(3) Van een verklaring ingevolge artikel 16, 
tweede lid, staat beroep open overeenk9_mst_ig 
artikel 18. · · · ' · · · 
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§ 3. Van de. bezoldigde leden en hun 
·plaatsvervangers. 

Benoeming, schorsing, ontslag. Be
zoldiging, vergoeding. 

Art. 66. (l) De bezoldigde Ieden van den Ver
zekeringsraad, en hun plaatsvervangers, worden 
doo·r Ons. voor dent ijd van zes jaren benoemd. 

(2f Zij kunnen ·door Ons ,rnrden· geschors~ 
en ontslagen. . 

(3) 'Met het einde' vah liet · kale~derjaar, 
waiirip . een' bezoldigd -lid den leeftijd van 70 
jaai- "beteikt, wordt hem ontslag verleend. 

(4)' 'De'bezoldiging van de bezoldigde leden 
wordt door bus.' vastgesteld. Hun plaatsver
vangers ·genieten een vergoeding, waarvan het 
bedrag'•docir Ons. wordt bepaald. · 

. Vereisohten.' 

Art. 67. (1) De bezoldigde leden, en hun 
plaatsvervangers, mogen geen werkgever, noch 
ar beider zijn. 

(2) Zander Onze toestemming bekleedt een 
bezoldigd lid geen openbaar ambt noch een 
betrekking en oefent hij geen beroep_uit._ 

Instructie. Vervanging. 

Art. 68. (l) Door Ons wordt de instructie 
van ieder bezoldigd lid vastgesteld. Daarbij 
wordt hem een standplaats aangewezen. 

(2) De werkkring van een bezoldigd lid kan 
tot een deel van het gebied van den Verzeke
ringsraad warden beperkt. 

(3) Zijn vervanging door een of meer door 
Ons benoemde plaa,tsvervangende Ieden wordt 
door Ons geregeld. 

§ 4. Van de vergadering. 

Verschillende bepalingen. 

Art. 69. (l)_ Op de vergaderingen van den 
Verzekeringsraad zijn van toepassing de 
artikelen ·20, 22 lid 1 en 2 en 25, met dien ver
stande, dat in plaats van Raad van Arbeid, 
werkgevers-lid en arbeiders-lid gelezen wordt.: 
Verzekeringsraad, door de werkgevers-leden 
en door de arbeiders-leden van de Raden van 
.Arbeid gekozen lid. 

(2) Bij staking van stemmen beslist het l_ot, 
indien het-de keuze, voordracht of aanbeveling 
van ·personen, _de voorzitter, indien het een · 
.andere zaak betreft. 

Vereischt aantal leden voor beraad
,ilagen en besluiten. 

Art. 70. (1) De Verzekeringsraad mag niet I 
1913. 
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beraadslagen of besluiten, zoo niet ten minste 
een door de werkgevers-leden,- een door de 
arbeiders-leden van de Ra,den van .Arb_eid 
gekozen lid en de helft der bezoldigde leden 
tegenwoordig zijn. Voor de toepassing van 
dit artikel komen de leden, die zich van mede
stemmen moeten onthouden, · niet in aanmer-
king. • . 

(2) Wanneer het_ vereischte getal leden niet 
is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering 
belegd, met aanhaling in de oproepingsbriefjes 
der bepalingen van dit artikel. In deze ver
gadering beraadslagen en besluiten de tegen
woordige leden over de in de oproepingsbriefjes 
vermelde onderwerpen. 

Reglement van Orde. 

Art. 71. Het door den Verzekeringsraad voor 
zijn vergadering vast ·te stellen reglement van 

.orde wordt aan Ons meclegedeeld. 

§ 5. Van den voorzitter. 

"Aanwijzing. 

Art. 72. Een _door Ons aan te wijzen lid zit 
voor in de vergadering vai;i den Verzekerings
raad. 

Inkomende en uitgaande stukken. 

Art. 73. ( 1) De voorzitter opent alle aan den 
Verzekeringsraad gerichte_ stukken. 

(2) Hij brengt die terstond ter tafel in de 
vergadering, doch is in spoedeischende gevallen 
bevoegd het gevorderd voorloopig onderzoek 
der stukken daaraan te doen voorafgaan, be
houdens :rp.ededeeling in de eerstkomende ver
gadering. 

(3) Hij teekent alle stukken, die van den 
Verzekeringsraad uitgaan. 

Uitvoering der Raadsbesluiten. Op
schorting daarvan. 

Art. 74. (1) De Voorzitter is belast met het 
voorbereiden van al hetgeen in den Verzeke· 
ringsraad ter overweging en beslissing moet 
worden gebracht en met het uitvoeren van de 
besluiten van den Verzekeringsraad. 

(2) Met betrekking tot de uitvoering van be
sluiten· is van toepassing het bij ai:tikel 37 ten 
aanzien van de uitvoering der besluiteu- van den 
Raad van Arbeid voor den voorzitter van den 
Raad van . .Arbeid bepaalde, met dien verstande 
echter, dat de kennisgeving· aan den Verzeke
ringsraad ·en aan Ons geschiedt. 

25 
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§ 6. Van den secretaris. 

Benoeming, schorsing, ontslag. Ver
goeding. 

Art. 75. (1) De secretaris van den Ver
zekeringsraad wordt door Ons voor den tijd 
van 6 jaren benoemd, gehoord den Verzekerings
raad. Hij moet zijn meerderjarig Nederlander. 

(2) Hij kan door Ons worden geschorst en 
on t9]agen. 

(3) Hij geniet een bezoldiging, waarvan het 
bed.rag door Ons wordt bepaald. · 

Taak·. 

Art. 76, (1) De secretaris· is den Verzeke
ringsraad, den voorzitter en den leden in alles, 
wat de hun opgedragen werkzaamheden aan
gaat, ·behulpzaam. 

. (2) Door hem worden alle de stukken, die 
van den Verzekeringsraad uitgaan, mede 
onderteekend. 

(3) Hij is belast met de zorg voor bet archief 
van den Verzekeringsraad. 
_ (4) De Verzekeringsraad regelt zijn vervanging 
bij afwezigheid of ontstentenis en stelt zijn in
structie vast. Hierbij wordt hem een stand
plaats aangewezen. 

Beambten. 

Art. 77. Onder den secretaris zijn de amb
tenaren en beambten. werkzaam, wier hulp hij 
voor de uitvoering van zijn taak behoeft. 
Dezen worden benoemd, geschorst en ontslagen 
door Onzen Minister. 

HOOFDSTUK II. 
V.!J.N DE TAAK DER VERZEKERINGSRADEN. 

Algemeene omschrijving. 

Art. 78. De Verzekeringsraad verleent zijn 
medewerking bij de uitvoering van wetten en 
algemeene maatregelen van bestuur betreffencle 
arbeidersverzekering,- welke die medewerking 
vorderen. · 

Toezicht op Raden van Arbeid. 

Art. 79, (1) Aan den Verzekeringsraad is 
opgedragen het toezicht op de Raden van Ar
-beid, waa:rvoor hij is opgericht, voor zooveel 
betreft de·uitv:oering vah :wetten en algemeene 
maatregelen van bestuu·r betreffende arbeiders
_verzekering. 

(2) Hij viaagt van Ons de schorsing of ver
nietiging der besluiten van een Raad van Arbeid 
of van een commissie of een commissaris, het 
bestuur of den voorzitter van een Raad van 

Arbeid, die hem met-de wet, -_een algemeenen 
maatregel van besturir of het algemeeri- belang 
strijdig voorkomen. 

(3) Hij tracht alle geschillen tusschen· de 
Raden van Arbeid, waarvoor hij is. opge'richt, 
in der minne te doen bijleggen. Indien hij 
daarin niet slaagt; draagt hij het geval, zoo het 
een: geschil betreft als bedoeld bij artikel 81, 
aan Ons ter beslissing voor. 

Dienen van be~icht en raad. 

Art. 80. Over alle · zaken, zijn ·w~rkkring 
betreffende, dient de Verzekeringsraad va,n 
bericht ~n raad aari de _Departeqenten_ va_n 
Algemeen Bestuur. 

VIERDE AFDEELING. 

BEPALINGEN AAN BEIDE RADEN 
GEMEEN. 

HOOFDSTUK l. 

ALG_~MEENE BEPALINGEN. 

Bestuursgeschillen. 

Art. 81. De Verzekeringsraden en Raden 
van Arbeid gedra,gen zich naar hetgeen door 
Ons wordt beslist in geschillen tusschen die 
Raden onderling of met elkander, niet be
hoorende tot die waarvan de beslissing aan den 
gewonen rechter of aari een collegie met .admi'. 
riistratieve rechtspraak belast, is opgedragen. 

Belofte. 

-Art. 82. (1) Alvorens hun betrekking, te 
aanvaarden leggen de voorzitters, plaatsv:er
vangende voorzitters, leden, plaatsvervangende 
leden en secretarissen van de Verzekeringsraden 
en de Raden van Arbeid de belofte af, dat zij 
de verplichtingen, verbonden aan hun betrek
king, naar behooren en . getrouw ve{·vulle1i 
zullen. 

(2) Deze belofte ·wordt afgelegd : 
a. door de voorzitters en de bezoldigde leden 

van de Verzekeringsraden en hun plaatsver
:vangers, in· handen van Onzen Minister ; 

b. door de voorzitters en plaatsvervangentle 
voorzitters van de Raden van Arbeid, in handen 
van den voorzitter van den Verzekeringsraad ; 

c. door de onbezoldigde leden, geen .voor
zitter zijnde, en hun · plaatsvervangers, · en 
secretarissen van de Verzekeringsraden en ,de 
leden en plaatsvervangende leden- en secre
tarissen van de Raden van Arbeid, in de ver
gadering van -den Raad in handen v:an· den 
voorzitter. 

·(3) Deze belofte. wordt geacht te zijn afge-
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leg<l voor den geheelen tijcl, gedurende welken 
dfl betrekking, ook na herbenoeming, vervuld 
wordt. 

, (4) De belofte mag ook warden afgelegd bij 
eigenhandig geschreven en onderteekende ver
klaring; die v66r de aanvaarding der betrek
king -moet warden irigediend daar, waar de 
belofte anders mondeling zou zijn afgelegd. 

(5) Deze belofte treedt voor den ambtseed 
in de plaats. 

(6) ·Het in dit artikel bepaalde geldt oak 
voor de commissarissen, zoomede voor de voor
zitters en de leden der commissien, die het be
sttiur", of deri voorzitter van den ·Raad van 
Arbeid in eenig onderdeel van htin taak ver
vangen, voor zoover door,hen nag niet volgens 
het eerste lid van dit artikel de belofte is af
gelegd_., De belofte wordt door hen afgelegd 
in de vergadering van den Raad van Arbeid in 
handen van den voorzitter. · 

Vergoeding van reis- en verblijfkos
ten en voor tijdverzuim. 

Art. 83. (1) De voo,zit1ers, leden en secre
tarissen van een Verzekeringsraad of Raad van 
Arbeid of van een door eeri Raad van Arbeid 
ingestelde commissie zooi:nede de in artikel 24 
bedoelde commissarissen hebben, in de gevallen 
en volgens regels. b~j algemeenen maatregel vart 
bestuur vast te stellen, aanspraak op ver;soeding 
van reis- en verblijfkosten, de leden van een · 
Raad van Arbeid of van een door een Raad van 
Arbeid ingestelde commissie, de in _artikel 24 
bedoelcle commissarissen en de onbezoldigde 
leden van een Verzekeringsraad bovenclien op 
vergoecling voor tijdverzuim. 

(2) De vergoedingen kunnen voor verschil
lende Raden op verschillenden voet geregeld 
warden. De wijze van vaststelling voor elk 
bijzonder geval en van uitbetaling worden 
eveneens bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld. 

Onvereenigbare betrekkingen en 
werkzaamheden. 

Art. 84. (l)· Zij die als voorzitter, plaatsver
vangend voorzitter, lid of plaatsvervangend lid 
dee! uitmaken van een Verzekeringsraad of een 
Raad van Arbeid, of als secretaris daaraan ver
bonden -zijn, of wel als commissaris of als lid 
eener commissie het bestuur _of den voorzitter 
van den Raad van Arbeicl in eenig ondercleel 
vaii hun taak vervangen, niogen niet tevens 
zijii vocirzitter,- plaatsvervangend voorzitter, 
griffier, plaatsvervangend of substituut-griffier, 
lid of plaatsvervangend lid van ·een raad van 

beroep of den centralen raad van beroep, 
ingesteld bij artikel 1 der Beroepswet, noch 
ambtenaarof beambtevan een Raad van Arbeid 
of werkzaam antler den secretaris van een 
Verzekeringsraad, noch lid van het bestuur 
eener erkende bijzondere kas. 

(2) Zij mogen niet als advocaat of procureur 
werkzaam zijn in rechtsgedingen, ,vaarin een 
Raad van Arbeid · betrokken is, noch tegen
woordig zijn wanneer de rekening eener in
richting, tot welker bestuur zij behooren, van
wege den Raad van Arbeia wordt opgenomen. 

(3) Een lid of secretaris van een Raad van 
Ar beid mag niet tevens zijn lid of secretaris 
van een Verzekeringsraad. 

Verplichting tot geheim)i_o~ding. 

Art. 85. - De voorzitters, leden en _secretaris
sen van den Verzekeringsraad, van den Raad 
van Arbeid en van een door den E,aad van 
Arbeid ingestelde commissie, en hun plaats
vervangers, , de commissari~sen, in artikel 24 
bedoeld, benevens alle aan den - Raad van 
Arbeid ondergeschikte of antler den secretaris 
van den Verzekeringsraad werkzame· ambte
naren of beambten, zijn verplicht tot ·geheim'. 
handing van al hetgeen zij in hun hoedanigheid 
vernemen, voor zooverre mededeeling daarvan 
niet bij of krachtens de wet· is voorgeschreven. 

HOOFDSTUK II. 
V.AN S0H0RSING EN VERNIETIGING V.AN 

BESLUITEN. 

Wanneer schorsing of vernietiging 
kunnen geschieden. 

Art. 86. (1) De besluiten van den -Verzeke
ringsraad, den Raad van Arbeid, een door den 
Raad vari Arbeid ingestelde commissie of aan
gewezen commissaris, het bestuur en den voor
zitter van den Raad van Arbeid, kunnen, 
zoover zij met de wet, een algemeenen maat
regel van bestuur of het algemeen belang 
strijden, door Ons warden geschorst of ver
nietigd. 

(2) Besluiten waarvan beroep is ingesteld 
op den rechter, kunnen, terwijl h~t beroep 
aanhangig is of nadat over het besluit door 
den rechter uitspraak ged·aan is, door Ons niet 
.worden geschorst · of vernietigd wegens strijd 
met de wet cif een algemeenen maatregel_ vari 
bestuur. 

Hqe -zij geschieden. 

Art. 87.. De schorsing of vernietiging wordt 
bevolen bij een met redenen omkleed besluit, 

25* 
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dat, ingeval van schorsing, den duur hiervan 
be;paalt. 

Gevolgen van schorsing. 

Art. 88. (1) Schorsing stuit· onmiddellijk 
de werking der geschorste bepalingen. 

(2) Zij kan niet ]anger duren dan 6 maanden. 
(3) Is binnen den voor de schorsing bepaalden 

tijd de vernietiging der bepalingen niet nit
gesproken, dan worden deze geacht geldig te 
zijn. 

(4) Bepalingen die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geschorst. 

. . 
Gevolgen van vernietiging. 

Art. 89. (l) Vernietiging vanwege strijd 
met de wet of een algemee1ien maatregel van 
bestuur brengt mede vernietiging van alle de 
gevolgeri der vernietigde bepalingen, zoover 
die nog voor vernietiging vatbaar zijn. 

(2) Bij· vernietiging vanwege strijd met· het 
algemeen belang, kunnen de niet met dat· be
lang strijdige gevolgen in stand blijven. 

Voorziening. in gevolgen van schor
sing of vernietiging. 

Art. 90. (1) De Verzekeringsraad,-de Raad 
van Arbeid, een door den Raad ·van Arbeid 
ingestelde commissie of aangewezen commissa
ris, het bestuur of de voorzitter van den Raad 
van Arbeid zorgen, in geval van geheele of ge
deeltelijke schorsing of vernietiging hunner 
besluiten, dat aan het eerste lid van artikel 88 
of aan artikel 89 worde voldaan en opnieuw in 
hetgeen de geschorste of vernietigde bepalin
gen regelden, voor zooveel noodig is worde 
voorzien. 

(2) Hetzelfde geldt voor den Raad van 
Arbdd bij schorsing of vernietiging van een 
besluit van den Verzekeringsraad, waarbij een 
besluit van den Raad van Arbeid is goed
gekeurd. 

VIJFDE AFDEELING. 

STRAF- EN SLOTBEPALINGEN. 

Strafbepalingen. 

Art. 91. ( 1) Hij die de in het eerste lid van 
artikel 7 omschreven verplichting niet nakomt, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een ~aand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

(2) M:et dezelfde straf wordt gestraft hij die 
wederrechtelijk niet voldoet aan een hem, in 
een krachtens artikel 11 uitgevaardigden alge-

meenen maatregel van bestuur opgelegde··ver
plichting. 

(3) Deze feiten worden als overtredingeri 
beschouwd. , ,· 

Art. 92. (1) Hij die tot staving van zijn of 
eens anders verkiesbaarheid of kiesgerechtigd: 
heid voor een Verzekeringsraad of Raad .van 
Arbeid omtrent een feit, waarvan die kiesge
rechtigdheid of verkiesbaarheid afhankelijk kan 
zijn, mondeiing of schriftelijk, opzettelijk een 
valsche opgave doet of een valsche inlichting 
verschaft, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

(2) Dit feit wordt als misdrijf beschouwd. 
Art. 93·. (1) Hij aan wiens schuld schending 

van eenig geheim is te wijten,: hetwi'llk hij 
krachtens artikel 85 dezer wet verplicht is te 
bewaren, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten 
hoogste / 300. 

(2) Dit feit wordt als misdrijf beschouwd. · 

Verzekeringsverslag. · 

Art. 94. Aan Ons wordt door Onzen llfi
nister tenminste eenmaal in de 5 jaren een 
algemeen verslag uitgebracht van den stand der 
arbddersverzekering in het Rijk. ·_ Dit verslag 
wordt aan de Staten-Generaal medegedeeld en 
in de N ederlandsche Staatscourant geplaatst. 

Vrijstelling v~n zegelrecht, enz. 

Art. 95. Alle stukken, opgemaakt ter uit
voering van de bepalingen dezer wet of van de 
bij algemeenen maatregel van bestuur of bij 
Koninklijk be~luit nader te geven voorschriften, 
zijn vrij van het recht ·van zegel; van de for
maliteit van registratie en, met inachtneming 
van de door· Ons vast te stellen voorschriften, 
van briefport. 

Kosten · der wet. 

Art. 96. Ten laste van het Rijk komen : 
.a. de wedden en vergoedingen der voorzitters, 

plaatsvervangende voorzitters en secretarissen 
van de Raden van Arbeid, en de vergoedingen 
toegekend ingevolge artikel,_83; 

b. de kosten van de Verzekeringsraden, die 
niet bij de wet ten laste van anderen zijn 
gebracht; 

c. de noodzakelijke onkosten, verbonden 
aan het uitoefenen der kiesverrichting voor 
leden of plaatsvervangende· leden van de 
Raden van Arbeid ; 

d. , alle overige · kosten, aan de uitvoering 
dezer wet verbonden, die niet bij de wet ten 
laste van anderen z1jn gebrach'.; 
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In voerings be paling. 

Art. 97. (1) De leden en plaatsvervangende 
leden van den Raad van Arbeid.treden de eerste 
maal af op den eersten Dinsdag van October 
van het jaar, volgende op dat waarin zij vijf 
jaren zitting hebben gehad. 

(2) ·De onbezoldigde leden van den Verze
keringsraad, en hun plaatsvervangers, treden 
de eerste maal af op den eersten Dinsdag van 
Juni van het jaar, volgende op dat waarin zij. 
twee jaren zitting hebben gehad. 

Regeling bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

-A_~t .. 98. Hetgeen behalve het in de artikelen 
1, 2, 3, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 54, 57, 60 en 83 
bepaalde nog ter voorbereiding van het in 
werking treden van deze \vet of tot haar uit
voering noo_dig is, wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld: 

Titel. In werking treding. 

Art. 99. (1) Deze wet kan warden aange
haald onder den 1itel van ,,Radenwet". 

(2) Zij treedt'il). werking op een nader door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 5den Juni 1913. 

(get.) WILHELM IN A .. 
De 1liin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. -

(Uitgeg. 9 Juni 1913.) 

TAB EL, bedoeld m artikel 3 (le) 
d·er Radenwet. 

Gemeente of dee! der gemeente. Bedrag. 

PROVINCIE NOORDBRABANT. 

's Hertogenbosch (behalve Orthen) 
Bergen op Zoom (stad) . . . . . 

. t 10.25 
6.50 

Breda ......... · .... • 
Helmond (kom en onmicidellijke omge-
. ving) .. · ........... ·. 
Tilburg (behalve Berkdijk en 't Laar, · 

Reit en Reitsohe hoeve, Hasselt,· 
Stokhasselt, Heikant, Groeseind en 
Rauwbrake) 

Waalwijk . 
Besoijen . 
Boxmeer. 
Boxtel .. 
Cuyk en St. Agatha (dorp) 
Eindhoven ....... . 

5.00 

Gemeente of dee! der gemeente. 
Geertruidenberg (kom) . . . . . 
Ginneken en Bavel (kom Ginneken) 

Bedrag. 
t 5.oo 

Grave .. _ ....... . 
's Hertogenbosch (Orthen) . 
Heusden .... 
Mierlo ('t Hout) 
Oosterhout (kom) . 

Oss ...... . 
Oudenbosch (kom) 
Prinsenhage (Duitenhuis en buiten 

Waterpoort) . . . . . 
Ra venstein . . . . . . .. 
Rosendaal en Nispen (kom van Roosen-

daal) ............ , . 
Rosmalen (Hinthain) ....... . 
Teteringen (Terheidensche hoek,. Zand-

berg en Teteringsche dijk) . 
Til burg ( overig deel) . . . . . 
Vught . : ·; . -. . . . . . . . 
de Werken en. Sleeuwijk (kom). 
Werkendam (kom) 
Woudrichem (kom) 
Almkerk. 
Baardwijk · 
Beers .. 
Berghem. 
Bergen op Zoom (overig ·dee!) 
Berlicum .... 
Beugen en Rijkevoort . . 
Cromvoirt ...... . 
Dinteloord en .Prinsland . 
Dongen (kom) 
Drongelen ·. 
Drunen .. 
den Dungen 
Dussen 
Engelen .. 
Esch 
Etten en Leur (kom Etten en kom 

Leur) ....... . 
Fijnaart en Heiningen . · 
Geldrop ...... . 
Gernert (koni) . ; . . 
Gestel en·Blaarthem (het deel grenzende 
aan Eindhoven) 
Goirle (kom) . 
Halsteren . · .. 
Haps ..... 
Helmond (overig dee!) 
Helvoirt ...... . 
Herpt ....... . 
Hooge en Lage Zwaluwe 
Klundert. 
Linden 

4.25 

4.25 

--. 
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Gemeente of deel der gemeente. 
Litli. . . . . . . . . . 

Bedrag. 
t 4.25 

Loon op Zand ... · .. 
Mae.shees en Overloon. 
Meeuweci ..... 
St. Miohielsgestel . 
Mill en St. Hubert 
Nieuwkuik .... 
Nieuw-Vossemeer . 
Oeffelt. . . .. 
Oirsohot (kom) . 
Oisterwijk (kom) 
Ossendreoht ... 
Oudenbosoh (overig deel) 
Prinsenhage ( overig deel). 
Rosendaal en Nispen (overig dee!) 
'Sprang .......... · 
-Standdaarbuiten . . . . . . . . 
·Steenbergen en Kruisland . . . · . 
;Stratum (het deel grenzende aan Eind-

hoven) ........... . 
:Strijp (liet deel grenzende aan Eind-

hoven) .......... . 
Terheiden ......... . 

· Tongelre (het deel grenzende aan Eind-
hoven) ......... . 

Valkenswaard . . . . . .. . 
Veghel (kom) en Middegaal 
Vierlingsbeek .. 
Vlijmen .. 
Wanrooy ... 
Willemstad . . 
Woensdreoht . 
Woensel (het dee! grenzende aan Eind-

hoven) .. 
Wouw .... 
Zevenbergen . 
Zundert (kom) 
Cuyk en St. Agatha (overig deel) 
Dongen (overig deel) . . . . 
Etten en Leur (overig deel) . 
Geertruidenberg (overig,deel) 
Gernert (overig deel) . . . . 
Gestel en Blaarthem (overig deel) 
Ginneken en Bavel (overig deel) . , 
Goirle (overig deel) 
Mierlo (overig deel) 
Oirsohot (overig deel) . 
Oisterwijk (overig deel) 
Oosterhout ·(overig deel). 
Rosmalen (overig deel) 
Stratum (overig deel) . 
Strijp (overig deel) .. 
Teteringen ( dorp) . . . 
Tongelre '{overig deel) . 

2.75 

Gemeente of dee! der genieente. 
Veghel (overig deel) ....... ·. 

:Bedfag. 
'.·} 2,,75 

de Werken en Sleeuwijk (overig dee!) 
Werkendam (overig deel) 
Woensel (overig deel) . · . 
Woudriohem (overig deel) 
Zundert (overig deel) 
Overige gemeenten . 

PROVINCIE GELDERLAND. 

Arnhem (behalve de buitenwijken en. , .. 
Sohaarsbergen) . . . . / 14:~ · 

Arnhem (buitenwijken) 10.25 
Nijmegen (stad) 8.00 
Culemborg . . . . 6.50 
Nijmegen (Hatert en Hees, rondom 

Nijmegen) ... 
Renkum (Oosterbeek) . 
Rheden (Velp) . 
Tiel ...... . 
Ubbergen (Beek) . 
Wageningen (stad) 
Zutphen ..... 
Apeldoorn (kom van de hoofdafdeeling 
Apeldoorn) . . . . . . . . . . 5.00 
Brummen (kom) . . . . . . . 
Buurmalsen en Trioht (dorpen) 
Doesburgh .... 
Doetinohem (stad) . 
Ede (kom) ..... 
Geldermalsen (kom). 
Harderwijk (stad) .. 
Herwen en Aerdt (Tolkamer) ·, -
Nijmegen (overig deel) 
Renkum (dorp). . . . . . . , -
Rheden (Steeg, Dieren en Ellekom) 
Vuren en Dalem (Dalem) 
Zalt Bommel . a 

Zevenaar (stad) . 
Ammerzoden . · . · 
Arnhem (Sohaarsbergen). 
Barneveld (kom) 
Beesd ... 
Bemmel .. 
Beuningen . 
Beiisiohem . 
Brake! .. 
Brummen (overig deel) 
Buren .. .- ..... 
Buurmalsen (overig deel) 
Deil ..... 
Didam (kom). 
Dodewaard. 
Doorwerth .. 

4.25 

.:.:......_' 
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~,Gemeente ,of deel_ der gemeente. 
Driel (k9m Kerk-Driel) 
Druten (kom) 
Duiven ....... , . 
Echteld ...... . 

Bedrag. 

t 4.25 

Ede (Bennekom, ,Vi:ienend~al en Lunte- · 
ren) . 

Elburg ................ . 
Elst .......... _ ...... . 
Ermelo .(dorpen Ermelo en Nunspeet). 
Ewijk ..... _ . ; .... 
Geldermalsen (overig dee!). 
Gent ..... 
Groesbe~k. (~om) 
Hattem (stad) 
Redel ..... 
Hemmen .... 
Herwen en Aerdt (Lobith). 
Heteren . 
Huissen ...... . 
Hummelo (de dorpen · Hummelo en 

Laag-Keppel). 
Hurwenen . 
IJsendoorn . 
Kesteren .- . 
Lienden .. 
Lochem (kom) 
Maurik ... 
Milligen (kom) 
Nijkerk ... 
Pannerden .. 
Renkum (overig dee!) . 
Rheden (Spankeren) 
Rossum . 
Rozendaal 
Valburg_ .. 
Voorst .. 
Vorden (kom) 
Vuren en Dalem (Yuren). 
Wadenoijen ..... . 
Wageningen (overig dee!) 
Wamel (kom) 
Warnsveld (kom) . 
Westervoort (kom) 
Wijchen (kom) . . 
Winterswijk (dorp) 
Wisch· (Terborg) . 
Zoelen ..... . 
Apeldoorn (overig dee!) 
Barneveld (overig dee!) 
Didam (overig dee!) .. 
Doetinchem (stad, schependom) 
Driel ( overig dee!). . 
Druten (overig dee!) 
Ede (overig dee!) .. 

2.75 

Gemeente of deel der gemeente. 
Ermelo (overig dee!) .. 
Groesbeek (overig dee!) . 
Harderwijk (overig dee!). 
Hattem (overig dee!) .. 
Herwen en Aerdt (overig dee!). 
Hummelo (ove~ig deel) 
Lochem (overig dee!) . 
Milligan (overig dee!) . 
Rheden (Laag Soeren). 
Ubbergen (overig dee!) 
V:orden (overig deel) . 

· Warne! (overig dee!) .. 
Warnsveld (overig dee!) . 
Westervoort (overig deel) 
Wijchen (overig dee!) .. 
Winterswijk (overig dee!) 
Wisch (overig dee!) .. · 
Zevenaar (overig deel). 
Overige gemeenten · · 

Bedrag. · 

t 2.75 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND·. 

Rotterdam (behalve Kralingsche V~er 
en Charlois) ..... ·. . f 14.-

's.Gravenhage . . ..... , . . . 
Hilligersberg (Zwaanshals) . . . 
Rotterdam (Kralingsche Veer en 

Char lois) . ' 
Delft . . 10.25 
Dordrecht . 
Gouda ... 
Hof van Delft (stadsgedeelte) 
Leiden .... 
Schiedam . '. 
Vrijenban (stadsgedeelte). 
Cappelle aan den IJssel . 
Gorinchem. 
Loosduinen . 
l\faassluis 
Rijswijk .. 
Vlaardingen 
Voorburg . 
's Gravenzande . 
Hellevoetsluis. . , 
Hillegersberg (overig dee!) . 
IJsselmonde ...... . 
Krimpen aan den I~ssel._ , . 
Nieuwerkerk aan den IJssel . 
Oveisoliie . . . 
Ridderkerk . . . . . 
Schoonhoven . . . . 
Vlaardinger-Ambacht 
Zwijndrecht (kom en_ l\ieerderv~or_t). 
Aarlanderveen . . . • • • • , • • 

8.00 

. 6.50 

.. 5.QO 

.I 

I 



1913 

Gemeente of deel der gemeente. 
Alblasserdam . 
Alkemade . 
Alphen 
Ammerstol. 
Arkel ... 
Beijerland (Oud-) . 
Bergschenhoek ... 
Bodegra ven ' 
Boskoop .. 
Brielle ... 
Dubbeldam. 
Gouderak . 
Haastrecht . 
Hardinxveld 
Hazerswoude . 
Hellevoet (Nieuw-) 
Hillegersberg (Ter Bregge). 
Hillegom ....... . 
~of van Delft (overig dee!) 
Hoog-Blokland 
Katwijk .. 
Kethel .... 
Koudekerk .. 
Krimpen aan de Lek . 
Leiderdorp . 
Leerdam ..... . 
Lekkerkerk. ; . . . 
Lekkerland (Nieuw-) 
de Lier . 
Lisse . . . . . .. 
Maasland ..... 
Middelharnis (kom) . 
Monster ... 
Moordrecht. •. 
Naaldwijk .. 
Noordwijk .. 
Noordwijkerhout 
Oegstgeest . . . 
Ouderkerk aan den IJssel . 
Oudewater. 
Oudshoorn. 
Papendrecht 
Pernis .. ·. 
Rijnsburg . 
Rozenburg . 
Sassenheim . 
Schiebroek . 
Schipluiden 
Sliedrecht . 
Sommelsdijk (kom) 
Stompwijk (Leidschendam) 
Valkenburg 
Veur .. 
Voorhout· . 

5 JUNI. 

Bedrag. 
I 5.oo 

. Gemeente of deel der gemeeii.te. ··se"iirag. 
Voorschoten . . . . . -f · 5:oo · 
Vrijenban (overig dee!) 
Warmond . 
Wassenaar . 
Wateringen 
Woerden .. 
Zoeterwoude 
Zwammerdam 
Zwijndrecht (overig dee!) 
Middelharnis (overig dee!) . 
Sommelsdijk (overig deel) 
Stompwijk (overig dee!) . 
Overige gemeenten 

4.25 

PROVINCIE NOORDHOLLAND, 

Amsterdam (behalve de bij de wet van 
20 Maart 1896 (Staatsblad no. 39) aan 
Amsterdam . toegevoegde, doch in .. 
deze tabel afzonderlijk genoemde 
voormalige deelen van Nieuwer
Amstel, Slaten en Diemen) ..... j 14.00 

Amsterdam (de voormalige wijk H van 
Nieuwtr-Amstel en het bij de wet van 
20 l\faart 1896 (Staatsblad no. 39) aan . 
Amsterdam toegevoegd voormalig 

· dee! van Slaten) .· . . . . . . . . 
Haarlem ............ : . 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (in de 

onmiddellijke omgeving van Haarlem) 
Heemstede (Meester Lottelaan) ·. . : . ' 
Ouder-Amstel (Omval) . . . . . . . 
Slaten (Sloterdijk, Baarsjes en IJpolder) 
Watergraafsmeer-
Weesp ...... . 
Alkmaar .... . 
Velzen (IJmuiden) 
Zaandam 
Amsterdam (het bij de wet van 20 Maart 

1896 (Staatsblad n°. 39) aan Amster-·· 
dam toegevoegde voormalige deel van 
Diemen) ............ :' 

Beverwijk . . . . . . . . . · . . . ; 
Bloemendaal (Bloemendaal en Overveen) 
Bussum ............ -- .. · 
Diem en ............. . 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Half- · 

weg) ........ . 
den Helder, (den Helder en Nieuwe-· 

Diep) . 
Hilversu.m 
Hoorn .. 
Koog aan de -Zaan 
Muiden ..... . 

10.25 
8.00 

6.50 



_39:3 5 JUNL 

~emeente of deel der gemeente. 
Purmerend ....... . 

Bedrag. 
f 6.50 

Gemeente of deel der gemeente. 
Berkhout 
Blarrcum .. Sloten (Sloten en Osdorp) . 

Velzen (Jan Gijzenvaart) 
Wormerveer 
Zaandijk. 
Aalsmeer .. 
Beemster 
Bennebroek 
Bloemendaal (Vogelenzang) .. 
Broek op Langendijk 
Buiksloot 
Eda:r;n ...... . 
Enkhuizen .... . 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (ove

rig deel) . . . . . . . 
Haarlemmermeer . . . . 
Heems_tede (overig dee!) . 
Huizen 
Ilpendam 
Krommenie 
Landsmeer. 
l\fodemblik . 
Monnickendam 
Naarden ... 
Nieuwendam . 
Nieuwer-Amstel. 
N oord-Scharwoude 
Oosthuizen . 
Oostzaan. . . ; . 
Oudkarspel . . . . 
Ouder-Amstel (overig deel)' .. 
Ransdorp . 
Schoten ... 
Spaarndam. 
Uitgeest .. 
Uithoorn .. 
Velzen (overig deel). 
W eesperkarspel . 
Westzaan ..... 
Wijde-Wormer . 
Wijk aan .Zee en Duin 
Wormer .... 
Zandvoort. 
Zuid-Scbarwoude 
Abbekerk 
Akersloot 
Andijk .. 
Ankeveen 
Anna Paulown3! 
Assendelft . . 
Avenhorn .. 
Barsingerhorn 
Beets . 
Bergen 

5.00 

Blokker .. 
Bovenkarspel . 
Broek in Watetland 
Callantsoog . . . . 
Castricum .... 
Egmond aan Zee . 
Egmond-binnen. 
Graft ... 
's Graveland . 
Grootebroek . 
Harenkarspel . 
Heemskerk .. 
Heer Hugowaard . 
Heilo ..... . 
den Helder (overig deel) 
Hensg_roek . 
Hoogkars·pel 
Hoogwoud 
Jisp ... 
Katwoude 
Koedijk . 
Kortenhoef . 
Kwadijk. 
Laren ... 
Limmen .. 
St. Maarten 
Marken . 
l\fiddelie .. 
Midwoud .. 
Nederhorst den Berg 
Nibbixwoud .. 
Nieuwe-Niedorp 
Obdam 
Opmeer . 
Opperdoes 
Oterleek . 
Oudendijk 
Oude-Niedorp 
Oudorp .. 
St. Pancras 
Petten. 
de Rijp .. 

4.25 Sohagen . . 
Schellinkhouf. . 
Schermerhorn 
Scrhoorl .. 
Spanbroek . 
Sijbekarspel 
Terschelling 
Texel 
Twisk 
Urk. 

1.913 

Bedrag. 
t 4.25 

·1 



1913 

Gemeente of deel der gemeente. 
Ursem .. 
Venhuizen 
Vlieland . 
Warder . 
vVarmenhuizen 
W ervershoof 
vVestwoud .. 
Wieringen ... 
,vieringerwaard . 
Wijdenes. 
Winkel 
Wognum. 
de Zijpe . 
Zuid- en Noord-Sohermer. 
Zwaag ..... . 
Overige gemeenten .. . . 

PROVINCIE ZEELAND. 

Vlissingen . . .. . . . 
Middelburg ..... . 
Kouclekerke ('t Zanclt). 
Oost- en West-Sanburg 
Goes ....... . 
Yerseke ...... . 
St. Laurens (Brigdamme) 
Neuzen (kom) 
Zierikzee ... 
Aagtekerke .. 
St. Annaland . 
Arnemuiden 
Axel (kom) 
Baarlancl .. 
Biggekerke . 
Borssele .. 
Brouwershaven . 
Bruinisse . . . 
Burgh ... 
Colijnsplaat 
Domburg 
Dreisohor 
Driewegen 
Duivendijke 
Elkerzee .. 
Ellemeet .. 
Ellewoutsdijk . 
's Gravenpolder . 
Grijpskerke . . . 
Haamstede . : . 
's Heer Abtskerke 
's Heer Arendskerke. 
's· Heerenbroek . 
Heinkenszancl 
Roede kenskerke 

5 JUNI. 394. 

Bedrag. 
f 4.25 

Gemeente of deel der gemeente. ·. Bedrag. 
Hulst . . . . . . . . . . . . f 4.25 
Kapelle ... 
Kats 
Kattenclijke 
Kerkwerve .. 
Kloetinge . . . . . . . . ... . 
Kortgene ... - ........ . 
Kouclekerke ( overig deel) . . . . .. 
Krabbenclijke . . . 
Kruiningen . . . . . . . . . . 
St. Laurens -(dorp) ..... 
St. Maartensdijk 
Meli~kerke .. . . . - . . . 
Nieuwerkerk . . . . . 
Nieuw- en St. Joosland 

2.75 Nisse ... 

. f 10.20 
8.00 

· 6.50 

Noordgouwe 
Noordwelle. 
Oosterland . 
Oostkapelle 
Oudelande . 
Oucl-Vossemeer . 
Ouwerkerk .. 

5.00 -Ovezande .. 
St. Philipsland 
Poortvliet . . 
Renesse ... 
Rilland-Bath . 

4.25 Ritthem . . . 
Sas van Gent 
Soherpenisse . 
Sohore .... 
Serooskerken (Schouwen) 
Serooskerken (Walcheren) 
Stavenisse 
Tholen .... . 
Veere .... . 
Vrouwenpolder . 
,~raarcle . . 
W emelclinge 
Westkapelle 
Wissekerke . 
W olphaartsdijk . 
Zonnemaire 
Zoutelande . . . 
Axel (overig deel) 
Neuzen (overig deel) 
Overige gemeenten . 

PROVINCIE UTRECHT. 

J utphaas (het bij de wet van 20 Maart · · ." :· 
1896 (Staatsblad n°. 40) aan Jutphaas · 
toegevoegde ·voormalige deel van 
Utrecht) . . . . . . . . . . . . :f 14.00 



395 5 JU NI. 

I 

. . :Gemeente .oLdeel der gemeente. Bedrag. [ Gemeente of deel der gemeente. 
Oudenrijn.(het.bij de.wet.van 20 Maart Houten_ .. ,.• 

1896 (Staatsblad n°. 40) aan Oudenrijn IJsselst-ein 
toegevoegde. voormalige deel van Jaarsveld . 
Utrecht) . . .. .. .. . . . . . . ... f 14.00 Kamerik . . 

Utrecht (behalve de bij de wet van. Kockengen . 
. 20 Maart 1896'(Staatsblad no. 40) aan Laag-Nieuwkoop 
Utrecht toegevoegde voormalige dee- Langbroek . 
len van de Bildt, Jutphaas en Ouden- Leersum . . 
rijn) . . . . . . . . . . . _. . . . . Lensden . . 

Utrecht (de bij de wet van 20 Maart Linschoten , 
1896 (Staatsblad n°. 40) aan Utrecht Loenersloot 
toegevoegde voormalige deelen.van de Loosdrecht . 

Bildt en Jutphaas) 10.25 Lopik . . ._ 
Amersfoort (stad). 8.00 Maarn . . . 
Baarn (kom) . . . -6.50 Maarsseveen (Oud) 
de Bi~dt (kom) . . . . Maartensdijk . 
Soest (Soestdijk, Langeind, Middelwijk · Mijdrecht 

_ en -de Kerkeburen) . . Montfoort .. 
Zeist (kom) . . . . . Odijk . . . . 
Abcoude-Baambrugge 5.00 Oudenrijn (overig deel) 
Abcoude-Proostdij Polsbroek . ·. . .. . 
Breukelen-Nijenrode. . . Renswoude. . . . . 
Breukelen-St. Pieters (Vechtzijde) Rhenen (overig deel) 
Driebergen . . . . . . Ruwiel 
Harmelen : . . . . . Schalkwijk . 
Jutphaas (overig dE-el) Snelrewaard 
Loenen . . . . . . . Stoutenburg 
Maarssen . . . . .. . . . Tienhoven 
Maarsseveen (Nieuw-) . Tull en 't Waal. 
Nigtevecht . . . . . . Utrecht (het bij' d~ wet van 20 Maart 
Oudenrijn (de Meern) . 1896 (Staatsbl~ n°. 40) aan Utrecht 
Rhenen (stad) . . . toegevoegde yoormalige deel van 
li,ijsenburg . . . . . . Oudenrijn) . . . . . . 
Veenendaal (dorp) . . Veenendaal (ove~ig deei): 
Veldhuizen (de Meern) Veldhuizen (overig deel). 
Vleuten (de Meern) .· -'. Vinkeveen . . . . . · 
Vreeland. . . . . . Vleuten (overig deel) 
Vreeswijk .... _. Werkhoven. 
Wijk bij Duurstede . . . . . . Westbroek ... · .. 
Willige Langerak (nabij Schoonhoven) . . Willeskop . . . .. · 
Achttienhoven . . . . , 4.25 Willige Langerak (overig deel) . 
Amerongen . . . _. . . . Wilnis . . .. 
Amersfoort (overig deel), Woudenberg 
Baarn (overig deel) . . . Zegveld .. 
Benschop . . . . . . · . · . . . . . Zuilen . . . 
_Breukelen St. Pieters (Breuk~lerveeri/. de Bildt (overig deel) . 
Bunnik ... - .· . . . . .· .· . . . . Soest (overig deel) . 
Bunschoten Zeist (overig deel) . _'. 
Gothen 
Doorn· .. : PROVINCIE FRIESLAND. 

1913_ 

Bedrag. 
f. 4.25 

2.75 

Eemnes .. 
Haarzuilens 
Hoenkoop 
Hoogland . 

Leeuwarden . . . 
Bolsward 
Franeker (behalve Vijf

huizen en Uitburen). 

. .. , t s.oo 

. , •' ; 6.50 
en -Zeven° 



1913 5 JUN I, 39.6 

Gemeente of deel der gemeent~. Bedrag. 
Harlingen . . . . . . . . . . . .. / 6.50 
Leeuwarderadeel (Huizum, Schrans en 

verlengde Schrans) .. 
Sneek ........ . 
Aengwirden (Heerenveen) 
't Bildt . . . . . . . . 
Hasker land (Nijehaske tot · en met de 
Schans en de Joure) ... 
Lemsterland (de Lemmer) . 
Schoterland (Heerenveen) 
Utingeradeel (Akkrum) . 

· Achtkarspelen . . . , . 
Aengwirden (overig deel) 
Baarderadeel . 
Barradeel .. 
Dantumadeel . 
Dockum ... 
Doniawerstal . 
Ferwerderadeel . 
Franeker (Vijf- en Zevenhuizen en Uit-

buren) ... 

5.00 

Gemeente of deel der gemeente. Be~rag. 
Kampen (stad) . . . . . . . . ; .. ' /·s.OO 
;E[engelo (kom en naaste omgeving): ·, _6.50 
Almelo (Ambt) (bij de stad) . . . '5.00 
Almelo (stad) . . . . . . . . . 
Borne (kom en naaste omgeving) . 
IJsselmuiden (kom) ...... . 
Lonneker (bij Enschede, alsmede Glaner-

brugge) ...... . 
Losser (nabij Oldenzaal) . 
Oldenzaal 
Steenwijk 
Avereest. 
Blokzijl . 
Dalfsen . 
Delden (stad) 
Diepenveen . 
Genemuiden 
Goor 
Grafhorst . 
Hasselt .. 
IJsselmuiden (overig deel) ... 
Kampen (overig deel) . 
Kamperveen . , . . . 

4.25 

Franekeradeel . . . . . 
Gaasterland . . . . . . . 
Haskerland (overig deel) 
Hemelumer Oldephaert 
Hennaarderadeel 

- Markelo (karspel Goar) 
Oldemarkt . 

Hindelopen : . 
Idaarderadeel . 
IJlst 
Kollumerland. 
Leeuwarderadeel (overig deel) 
Lemsterland (overig deel) . 
llfonaldumadeel . 
Oostdongeradeel 
Opsterland . . . 
Rauwerderhem . 
Schoterland (overig deel) 
Sloten .... 
Smallingerland . 
Stavoren .... 
Tietjerksteradeel 
Utingeradeel (overig deel) . 
Westdongeradeel . . . .. 
Weststellingwerf (Wolvega) 
Wijmbritseradeel 
W onseradeel . . . · . · . . . 
Workum ........ . 
Weststellingwerf (overig deel) 
Overige gemeenten . . . . .. 

4.25 

. 2.75 

PROVINCIE OVERIJSSEL. 
Zwolle .- . 
Deventer. 
Enschede· 

. t 10.25 
8.00 

01st .. 
Raalte ... 
Rijssen .. 
Steenwijkerwold 
Vollenhove (Stad). 
Vollenhove (Ambt) 
Wijhe (behalve Marie). 
Wilsum ..... 
Zalk en Veecaten. 
Zwartsluis .. 
Zwollerkerspel . . 
Almelo (Ambt) (overig deel) . 
Borne (overig deel) .. 
Hengelo (overig deel) . 
Lonneker (overig deel) 
Losser (overig deel) . 
Markelo (overig deel) 
Wijhe (Marie) 
Overige -gemeenten . 

PROVINCIE GRONINGEN. 

2.75 

Groningen . . . . . . . . . . . . . . / 14.00' 
Haren (Helpman) . . . . . . . . . . i0.25 
Appingedam (Appingedam, het Bolwerk 

en Solwerd) . . . . . . . 
Delfzijl (Delfzijl en Farmsum) 
Haren (dorp). 
Hoogezand .. 
Nieuweschans 

5.00 
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:··.G~iiieente of deel der gemeente. Bedrag. 
f 5.00 Oristwedde (Stadskanaal) 

Oude Pekel-A . . . 
Sappemeer ..... 
Slochteren (Foxham) 
Veendam 
Wildervank 
Winschoten 
Zuidbroek . · 
Appingedam (Opwierda, Marssum, Juk-

werd en Tjamsweerd) . . . . . . . 4.25 
Delfz:ijl (Weiwerd, Heveskes, Oterdum, 

Meedhuizen en Uitwierda) . 
Haren (overig deel) ... 
_Onstwedde (overig deel) . 
Slochteren ( overig deel) . 
Overige gemeenten . . 

PROVINCIE DRENTHE. 
Assen . . . . . . . . f 5.00 
Borger (Nieuw-Buinen) . . · . . . . . 
Meppel .............. . 
Anli> (Annerveen, Spijkerboor, Eexter-

veen, Annerveensch kanaal en Eexter-
veensch kanaal) 4.25 
Borger Cveengedeelte) . . . . 
Coevorden (kom) . . . · . . . 
Emmen (Nieuw-Amsterdam) . 
Gasselte (Gasselterboerveen, Gasselter

boerveenschemond, Gasselternijveen 
en Gasselternijveenschemond). . 

Gieten (Gieterveen, Bonnerveen en 
Bareveld) ... 

Hoogeveen (kom), . 
N:ijeveen ..... . 
Odoorn (veengedeelte). 
Roden (Nietap). · 
Ruinerwold . 
de Wijk .... 
Anlo (overig deel) 2.75 
Borger (overig deel). 
Coevorden (overig .deel) . 
Emmen (overig deel) 
Gasselte (overig deel) .. . 
Gieten (overig deel) .. . 
Hoogeveen (overig deel) . 
Odoorn (overig deel) 
Roden ( overig deel) . 
Overige gemeenten . 

PROVINC~E J,.IMB_URG. 
Heer (bij Maastricht) . f 6.50 
Maastriqht . . . . 
l\foerssen (sectie C) · 
Roermond (kom) . 

Gemeente Qf deel der gemeente. -Bedrag. 
Venlo (stad met het stadsgedeelte van 
den Bantuin) . . . . . . . ' 6.50 
Ambij . . . . . . . . . . 5.00 
Berg en Terblijt (Plenkert) 
Gennep ..... . 
Gronsveld (Heugem) 
Heer (overig deel) . 
Heerlen (kom) ... 
Kerkrade (Kerkrade_ en Holz) 
Maasbree (kom van Elerick) . 
Meerssen ( sectien . B en D) . 
Oud • Vroenhoven 
St. Pieter . 
Vaals (kom) 
Valkenburg 
Beek (dorp) 4.25 
Bemelen .. 
Berg en Terblijt (overig dee!) 

·Bergen 
Booholtz .. 
Borgharen . 
Bunde ... 
Echt (kom) 
Eygelshoven 
Eysden .. 
St. Geertruid . 
Gronsveld (overig deel) 
Gulpen (kom) . . . ·. 
Heerlen (overig deel) 
Horn ... 
Horst (kom) 
Houthem 
Hulsberg .. 
Itteren 
Kerkrade (overig deel) 
Klimmen ..... 
Maasniel . : . . . . 
M_eerssen (sectie A) . 
Mesch 
Mheer .... . 
Mook ... · .. 
Nieuwenhagen 
Ottersum 
Oud-Valkenburg 
Rijckholt 
Roermond (overig deel) 
Sohaesberg . . . 
Schin op a·eulle 
Simpelveld . . . 
Sittard (kom) 
·swalmen (kom). 
Tegelen .... 
Ubaoh over Worms . 
Vaa.Is_ (overig deel) . 
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Gemeente of deel der gemeente. 
Venlo (overig deel) 
Venray (dorp) 
Voerendaal . . 
Weert (kom) . 
Wijlre ... . 
Wittem .. . 
Beek (overig deel) 
Echt (overig deei) 
Gulpen (overig deel) 
Horst (overig deel) . 
llfaasbree (overig deel) 
Sittard ( overig deel) 
Swalmen (overig deel). 
Venray (overig deel) 
Weert (overig deel) 
Overige gemeenten . 

Bedrag. 

I 4.25 

2.75 

5 J.imi 1913. WET, tot regeling der Arbeiders
ziekteverzekering .. ( Ziektewet. )- . S. 204. 

Bijl. Hand. 2° Kamm· 1909/1910, n°. 302, 
1, 3, 4; 1910/1911, n°. 68, 1, ·2; 4; 1911/1912, 
n°. 56, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 18-35, 37; 1912/1913, 
no. 14, 1-23. 

Hand. idem 1910/1911, bladz. 2283-2293, 
2295-2309, 2312-2320, 2333-2384, 2387 
-2442; 1911/1912, bladz. 2366-2385, 2405:-
2451, 2471-2492, 2494-2515, 2fl8-2524, 
2526-2548, 2552-2564, 2570-2590, 2604-'-
2623, 2696-2706, 2719-2734; 1912/1913, 
bladz. 2699-2745, 2747-2769, 2808-2813, 
2815-2839, 2842-2860, 2862-2941, 3016, 
3017. 

Hand. 1° Kamer 1912/1913, bladz. 655-691, 
749-753, 755-760, 771-792, 195-814, 819 
-840. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
. dat het wenschelijk io, aan arbeiders een gelde

lijke uitkeering bij ziekte te verzekeren, en be
palingen te maken omtrent de voorziening , 
tegen ziekte · van ar beiders ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,enz. 

EERSTE AFD.EELING. 

Algemeene bepalingen. 

Gelijkstelling niet ziekte. 

Art. 1. Met ziekte worden zwangerschap en 
bevalling gelijkgesteld. 

Bepaling van arbeider. 

Art. 2. (1) Onder arbeider wo:rdt verstaan 

de arbeider in dienst van een onderneming, uit-
gezonderd degene: ·' ;·: .. ___ · 

a;, wiens dienstbetrekking voor- minder dan 
4 dagen is aangegaan en korter dan 4 dagen 
duurt; 

b. wiens loon uitsluitend bestaat in onder
richt; 

c. wiens dagloon meer bedraagt dan het 
bedrag, vastgesteld bij den algemeenen; maat
regel van bestuur, bedoeld onder c van artikel 3 
der Radenwet·; 

d. die zelf of wiens niet van tafel en bed 
gesoheiden echtgenoot in de vermogensbefasting 
is aang~slagen ; 

e. die zelf of wiens niet van ·tafel en bed 
gesoheiden eohtgenoot in de· belasting· ·op'· bee · 
drijfs- en andere inkomsten· is aangeslagen, 
ten minste tot het voor ieder gedeelte des Rijks 
in de bij de Radenwet behoorende tabel aan
gege, en bedrag ; 

/. die deel uitmaakt. van de bemann:ing van 
een sohip, dat de zee bevaart, buiten 11et gezicht 
der Nederlandsche kust pleegt te gaan en langer 
dan een week achtereen van Nederland pleegt 
afwezig te zijn ; 

g. die in dienst is van een publiekrechtelijk 
lichaam; 

h. die ter vervulling van zijn militairen 
dienstplicht in werkelijken dienst is; 

i. die door deze wet als werkgever ·wordt 
beschouwd ; · 

j. die als handelsreiziger in dienst is van een 
buitenslands gevestigde onderneming. 

(2) Indien een arbeider in .een tijdvak van 
21 dagen op ten minste 6 dagen in dienst van 
dezelfde onderneming werkzaam is geweest, 
wordt de werkzaamheid geacht te zijn verricht 
in een dienstbetrekking en wordt de dienstbe
trekking geacht te hebben geduurd van den 
eersten tot den laatsten dag, waarop 'hij is 
werkzaam geweest. 

(3) Als bedrag bedoeld onder i; of e van het 
eerste lid geldt ten aanzien ·van elk arbeider 
het bedrag, vastgesteld voor de plaats, waar 
hij zijn werkelijk verblijf heeft. · 

(4) Voor de toepassing van deze wet geldt 
ten aanzien van hem, die niet zijn we'rkelijk 
verblijf heeft in een bepaalde gemeente, als 
plaats van ·werkelijk verblijf de gemeente,, in 
welker .bevolkingsregister hij is ingesohieven. 
Is hij ingesohreven in een gemeente, die in de 
bij de Radenwet ·behoorende tabel in afzonder
'lijk genoemde gedeelten is gesplitst; dan wordt 
hij geaoht zijn werkelijk ;verblijf te hebben in 
tlat gedeelte der gemeente, waarvoor het in, 
gevolge c of e van het eerste lid vastgesteld 



bedrag, 4et, hoogst"·is: Kan· niet ·worden na
gegaan waar'hij is ingesc_greven of is hij nergens 
ingeschreven, dan geldt als plaats van werkelijk 
'.\Terblijt de ,gemeente Amsterdam. 

(5) Waar gedeelten eener gemeente ·in de bij 
de· Radenwet ·ge:voegde tabel . afzonderlijk 
worden genoemd, wordt de grens tusschen die 
ge.deelten.door Ons bepaald.en zoo noodig ge
wijzigd. ,.,Yan deze. besluiten wordt mededee
ling,ge.daan in de Staatscourant_'. 

(6) Of .iemand, is uitgezond~rd ingevolge 
het bepaalde. onde:r d . of e van het · eerste lid, 
wordt, voor. zo_overre het niet uit de aanglag
biljetten .blijkt, bewezen door een desbetref
fende,. ongezegelde: verklaring, w:elke: op ver
zoek ,_•.v!J,n : den betrokkene kosteloos. moet 
~orden"afgegeven.door den ambtenaar; .wie.n 
de·. regeling.· de_r betreffende · aaµslagen is opge
dragen.', Overlegging der .'aanslagbiljetten, of 
van zoodanige verklaring, kan cloor den· Raad 
van Arbeid. ten allen tijde ,;an den betrokkene 
worden gevorderd. 

Bepaling van dagloo_n. 

Art. 3. (1) Onder dagloon wordt verstaan 
het gemiddeld loon per clag, berekend over een 
week, of, _bij korter duur der· dienstbetrekking, 
over dat kortere tijdvak.. IU:het geyal, voor
zien in lid 2 van .. het ,vo~ig artikel, gescliiedt 
de berekening. over den .tijd, clien .de· dienstbe
trekking wordt geacht. te hebben geduurd. 
Yoor de tqepassing van dit artikei wordt · de 
week gesteld op zes dag~n, de maancl op vier en 
het jaar op twee>eii-vijftig weken; · echter 
blijven dagen,.·di,e . v6lgens .het ,plaatselijk ge
brnik.met Zondagen zijn gel.ijkgesteld en waar
op ni.e.t is .. gewerkt, bij de lJe:rekiming .van.het 
dagloon buiten aanmerk4i,g. . Ni.et in gel\! 
vastgesteld loon wordt berekend. naar het. be
drag der geldswaarde. 

(2) Geniet de ·arbeider :!)lede ontvangsten 
van derden, welke van invloed zijn op de.v_oor
waarden·der arbeidsovereenkomst, dan war.den 
die voor de bepaling "anJ1et dagloon bes~h~u,wd 
als loon en wordt het be_di:ag daar:van·gescliat, 
, · (3) Bij de.berekening van he(daglo,m wordt 
onde.ri:iqht niet. me(;legerekend.: · 

;sepaling, y;i,n w~rkgever .. 

Art., 4. (i) Qnder werkgever 11Tordt ,verst.aaµ 
ieder, die ee1;1 of meer,;:trbeiders .qij een onderc 
nemi.ng· in dienst heeft. · 

(2) Als we:i:J,<:gever ·wordt. beschovwd : 
, , a. ,van den arbeider, die in dienst.is v:an ~en 

recht~pe;soon, ni.et bedoeld ,ond_er b J'h~t ho~.fd 
of ,de, b\lstuurder ,der onderne!llif!.g ; 
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b. van 'den verzekerde, die in dierist is van 
een pU:bliekrechtelijk lichaai:u : de persoon, die 
de onmiddellijke leiding heeft van den tak van 
.dienst, waaraan de verzekerde is verbonden; 

c. ·van den arbeider, die in dienst is. van een 
buitehslands gevestigde onderneming : hij die 
ter plaat~e, waar de werkzaamheden hier te 
lande w9rden ve:i:i,icht, inet de leiding daarvan_ 
belast is. 

(3) · indien bij een onderneming of,, in het 
geval vaii .een publiekrechtelijk lichaam, bij 
een tak van dienst twee of meer personen als 
werkgever zijn te beschouwen, is.ieder hunrier 
voor de nakoming der ·verplichtingen,. bij of 
krachtens deze wet den werkgever opgelegd, 
aansprakelijk, en is ieder hunner bevoegd tot 
h~t uitoefenen der rechten, bij of krachtens 
deze wet den werkgever toegekend. 

Bepaling van ,,Onze Minister". 

Art. 5. Onder .,.,On_ze Minister" wo.rdt ver
staan: Onze Minister; met de uitvoering van 
deze wet belast. 

Verplichting van werkgever ten aan
zien van naleving der· wet door arhei-
der. · 

Art .. 6. Hij, die andereri in zijii dienst heeft; 
is verplicht. om dezen, overeenkomstig regels 
bij algemeerien maatregel vah bestuur.te stellen, 
en behoudens de bij dien algemeenen maatregel 
t.e b~paleri uit~oI1deringen, gelegenh~id "te g"'ven 
tot het uitoefenen .van cle hun bij of krachtens 

'deze wet toegekende bevoegdheclen en tot het 
nakomen van de jiun bij of'.li:rachtens deze wet 
opgelegde' verplichtirigen. . . 

Bepaling van ziekenkas, bij zondere 
kas, plaatselijk_e, kas, zie!rnnfonds. en 
geneeskundige hu\p. . . . 

Art. 7. (i) Onder zieke.nkas wordt verstaan 
de ka~.· van een Raa,d van Arbeid, waardoo_r 
ziekengeld wordt uitgekeerd. 

(2) . . Onder bijzondere kas wordt ,versta,an 
iedere niet in Jef voorgaande of h.et volg~nde 
,lid :bedoelde_ ],{as, waardoor ,ziekengeld wordt 
µi!gekeerd. . · · 

:(3) On<ier .plaatselijke ·. kas wordt verstaaIJ 
een do.or een ;Raad .van j\.rbeid voor een .de~J 
~a~ ~ij~. gebied ingeste.lde !ras, waa,rdoo~ ,;i!Ji 
keI).geld wo:rdt, uitgekeerd. 
', .(:'!,) .. O_nder,ziekenfonds wordt vers1)aan een 
foµd~, .'Naai:dom;. geneeskundige hµlp · worcl1: 
verstrekt. ' 
, . (5). Onder geneeskundig~. hulp · ,,vordt;_ d~ 
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verstrekking van genees- en verbandmiddelen 
begrepen. 

Berekening van termijnen. 

Art~ 8. · Indien de laatste dag ·van een bij 
of ingevolge·deze wet vastgestelden termijn valt 
op Zondag of op een· volgens het plaatselijk 
gebruik daarmede gelijkgestelden dag, wordt 
·de termijn verlengd tot en met den eersten 
daaropvolgenden dag, welke geen Zo~dag of 
volgens het plaatselijk gebruik daarmede ·ge
lij_kgestelde dag is. Deze bepaling is niet van 
toepassing' op den termijn van uitkeering vah 
ziekengeld, noch op dien van beroep overeen:
komstig de vijfde afdeeling. · 

Berekening van bedragen. 

·_Art. 9. Een overeenkomstig deze wet vast 
·. te stellen bedrag wordt naar boven afgerond 

,tot een veelvoud van een cent. 

Inlichtingen van Raad van Arbeid 
enz. 

Art. 10. De Raad van' Arbeid, het bestuur; 
de voorzitter en de secretaris van den Raad van 
Arbeid, de voorzitter, leden ·en secretaris van 
een door den Raad van Arbeid ingestelde corn: 
missie, en de commissarissen, in artikel 24 der 
Radenwet bedoeld, alsmede alle aan den Raad 
'van Arbeid ondergeschikte ambtenaren en be
ambten, zijn verplioht ·aan den Verzekerings
raad, desverlangd sohriftelijk, inliohtingen te 
geven aangaande de uitvoering van deze ·wet. 
De Verzekeringsraad kan zijn voorzitter of een
zijner leden· maohtigen tot het inwinnen · van 
mondelinge of sohriftelijke inlichtingen. 

Opgaven en inlicbtingen van werk
gever enz. 

Art. 11. (1) De werkgever is verplioht de 
opgaven: te doen, die ter verzekering van een 
behoorlijke uitvoering van deze ·wet bij alge
meenen · maatregel vah bestuur zijn bepaald. 

(2) Bovendien zijn de· werkgever en alle bij 
een onderneniing in dienst zijnde personen ver
plicht, telkens wanneer een mondelinge of 
sohriftelijke inliohting omtrent zaken of feite~, 
de naleving van deze wet betreffende, wordt 
gevraagd door den Verzekeringsraad, een be
zoldigd lid van den Verzekeringsraad, · den 
Raad van Arbeid, het bestuur of deri voo:r'zitter 
van den Raad van Arbeid of door deri voorzitter 
van een oonimissie of een oommissaris, in artikel 
24 der Radenwet bedoeld, deze te geven binrien 
den termijn, vastgesteld door dengene; die- de 
inlichti.n:g vraagt. · 

(3) Gelijke verplfohting bestaat, 'fanneer 
een mondelinge inlichj;ing, als hi1;rvoren, be
doeld, wordt gevraagd door een aan deh Raad 
van Arbeid ondergeschikten en daartoe sohrif
telijk door den Raad gemaohtigden ambt~iiaar. 
Zoo de maohtiging niet uitsluitend geldt voor 
een of meer met name genoemde gevallen, nioet 
zij zijn beperkt tot het vragen van inlichtingen 

.betreffende een·of meer bepaalde onderwerpen, 
voor de naleving· van deze wet van 'belang. 
De machtiging voor een of meer met name ge
noemde- gevallen kan ook door het bestuur van 
den Raad van Arbeid worden gegeven. 

(4) De werkgever kan zijn bezwaren tegen · 
het geven van een inlichting, ingevolge het 
voorgaande of. het -tweede lid ge:vraagd, _<ioor 
an:dereh dan den Verzeke:ringsraad of een be
zoldigd lid· van dien raad, binnen tweem.aal 
24 uren nadat zij gevraagd is, inbrengen bij 
den voorzitter van den .Yerzekeringsraaci. 
Deze beslist of de inlichting al dan niet moet 
worden gegeven, in het eerste geval binnen 
welken termijn, en deelt zijn beslissing onver
wijld mede aan dengene die de inlichting vraagt, 
aan den werkgever en aan·dengene van wien de 
inlichting gevraagd is. 

Afscbrift van ·beslissingen. · 

Art. 1·2. Iedere beslissing wordt dengenen, · 
die daarvan ingevolge deze wet in beroep 
kunnen.komen, door dengene, die de beslissing 
nani, desverlangd op sohrift gegeven, met _ver
melding van de dagteekening der beslissing. 

Aanwijzing van aansprakelijk per• 
soon. 

Art. 13. (1) De werkgever is bevoegd een 
persoon, die met de leiding der -onderneming 
of van eenig deel daarvan belast is, aan te wijzen 
voor de nakoming der bij of krachtens deze 
wet aah den werkgever·- opgelegd·e verplich-
tingen. · · 

(2) · Iedere werkgever· is bevoegd voor de 
n:akoming der bij of krachtens deze wet hein 
opgelegde verplichtihgen, voor zooveel betreft 
een bepaald gedeelte der ar beiders in'. zijn dienst, 
aan te wijzen den perso·on;·die met de ·1eiding 
van den door hen verrichten arbeid belast is. 

(il) Door aanwijzing - overeenkomstig dit 
artikel w'ordt de aangewezene, voor zooveel 
·betreft de nakoming der -hiervoren bedoelde 
verplichtingen, als werkgever. beschouwd·.' 
· ( 4) Het formulier ·der aanwijziiig, welke door 
den aangewezene 'mede · wordt onderteekend, 
wordt -door Ons vastgesteld... -· 

. (5) De aanwijzing kan dooi· den· ,Verzeke-
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rings:raad,' met ingang van den door dezen te 
bepalen, ·aan werkgever en aangewezene mede 
te d.eelen dag, worden verva!len verklaard. 

Aansprakelijkheid van ·werkgever 
naar burgerlijk recht. 

Art. 14. De werkgever naar burgerlijk recht 
is ten allen tijde mede aansprakelijk voor de 
betal;_;,g van premie· of van _vergoeding inge
volge artikel 33, verschuldigd ter zak~ van de 
wettelijke of de verpHchte _verzekering van 
arbeiders in zijn dienst. 

Woonp!aats 
werkgever. 

van buitenlandschen 

Art. 15. (1) De werkgever, die binnen het 
Koninkrijk geen woonplaats heeft, en niet 
overeenkomstig artikel 13 een of meer personen 
heeft aangewezen voor de nakoming der bij of 

· krachtens .deze wet hem ten aanzien van alle 
arbeiders in zijn dienst opgelegde verplichtingen, 
is verpli.cht een woonpiaats-binnen het Koriink
rijk te kiezen. 

(2) Bij gebreke van zoodaI).ige aanwijzing en 
keuze, wordt hij geacht voor de· toepassing 
dezer wet woonplaats te hebben ten huize van 
dengene, die de onmiddellijke leiding der werk: 
zaamheden hier te lande heeft. 

TWEEDE AFDEELING . . 

Van de verzekering van uitkeeril}g van 

ziekengeld. 

Voorwerp der verzekering. 

Art. 16. (1) Degene die krachtens de .be
palingen dezer afdeeling verzekerd is, heeft 
bij ongeschiktheid tot· het verrichten van· zijn 
arbeid wegens ziekte recht op een uitkeering, 
overeenkomstig het •hieronder · bepaalde. 

(2) Echter bestaa~ geen recht op uitkeering 
wegens een ziekte, q.ie een gevolg is van· een 
ongeval, den verzekerde overkomen in. ver
band met de uitoefening van een _bedrijf. Aan 
den Raad van Arbeid moet dan echter zijI). 
gebleken, dat de ingevolge deze wet verzekerde, 
tegen geldelijke gevolgen van zoodan.ig ongeval 
is verzekerd, hetzij wettelijk, hetzij krachtens 
een verzekering; welker uitkeeringsvoorwaard.en 
door Ons zijn goedgell'eurd, mits in het laatste 
geval de verzekeraar _is genoemd in een door 
Ons vastgestelcle' lijst en bij de Rijksverzeke
ringsbanll' een waarborgsom heeft gestcirt, ·die 
vcildoet en blijft voldoeri aan door_ Ons gestelde 
regelen. 

19l3. 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE VERZEKERDEN.

Wie verzekerd wordt. 

A rt. 17. (1) Alle arbeiders in den zin dezer 
wet zijn verzekerd, met uitzondering van hen, 
die in dienst zijn van een cinderneming, waarbij 
de voorwaarden van uitkeering bij ziekte pu
bliekrechtelijk zijn geregeld, indien door Ons 
is verklaard, dat de uitzonclering in het belang 
der arbeiders is. 

(2) Ten aa-nzien van personen, die in dienst
betrekking zijn _bij .ondernemers van een spoor
wegdienst, als bedoeld bij de wet van 9 April 
i875 (Staatsblad n°. 67) tot regeling van _den 
dienst en het -gebruik der spoorwegen, en voor 
wie een regeling betreffende uitkeering bij ziekte 
is vervat in eel). hun dienstvoorwaarden be
treffend reglement, zullen in stede van de be
palingen dezer wet gelden de bepalingen van 

· dat reglement, mits laatstbedoelde bepalingen 
zijn vastgesteld hetzij door de bestuurders van 
den spoorwegdienst in overee:gstemming met 
den met de uitvoering <,ler )Vet van 9 April 1875 
(Btaatsblad no. 67) belasten_ Minister~ _hetzij 
door dezen krachtens bij algemeenen maatrege1 
van bestuur verleende bevoegdheid. 

(3) Zij, die in dienst zijn van een-publiek
rechtelijk lfohaam e~ niet behooren tot een der 
andere groepen van personen, die ingevolge 
artikel 2 niet warden beschouwd als arbeiders 
in dienst van een ond·erneming, zijn eveneens 
verzekerd, voor zoover zij niet door Ons. zijn 
uitgezonderd of te hun_nen aanzien niet een 
regeling bij ziekte is getroffen, die door Ons is 
vastgesteld of goedgekeurd. 

Verzekering van personen niet in 
dienst v1tn een ondern.eming. 

Art. 18 . . (1) In de gevaVen, bij algemeenen 
maatregel van bestuur genoemd, zijn eveneens 
verzekerd z1j, die krachtens het eerste lid van 
artikel 17 verzekerd zouden zijn, indieil -zij _in 
dienst waren van een onderneming. 
. (2) Hetzelfde geldt, voor het gebied van een 
bepa~lden Raad van Arbeid, in de gevallen, 
door Ons VO(?~ da~ gebied aangewezen. De 
aanwijzing: krachtens. dit of het voorgaande 
lid · kan zich. echter niet . uitstrekken tot per: 
sonen, uitsluit~nd belast met het verrichten 
van huiselijke of persooi::tlijke diensten. 

(3) Als werkgeyer wordt, in de gevallen 
waarvan dit artikel spreekt, degene beschouwd, 
in wiens:.diei;st de werkiaamheden worden 
verricht ; geldt het een rechtspersoon, (Ian 

26 
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wordt als werkgever beschouwd degene, die 
met de leiding van de werkzaamheden .belast is. 

(4) In de gevallen, waarvan· dit artikel 
spreekt, warden, voor de toepassing van de 
artikelen 4, derde lid, 56, 57 en 63, ·de werk
zaamheden geacht te warden verricht in een 
oiJ.derneming. 

Veriekering van· losse arbeiders. 

Art. 19. (1) De persClnen, die in dienst van 
een onderneming arbeid verrichten en krach
tens het eerste lid van artikel 17 verzekerd 
zouden zijn, indien niet him dienstbetrekking 
voor minder ·dan 4 dagen was aangegaan en 
korter dan 4 dagen duurde, zijn verplicht o:in 
. zich te verzekeren, bijaldien zij behooren tot 
een groep en antler een Raad van Arbeid, door 
Ons. aangewezen. 

(2) Door Ons warden voor de verzekering 
van deze persouen bepalingen vastgesteld 
omtrent den aanV!!,ng der verzekering en om
trent de verplichtingen van hen en van de · 

· personen in wier dienst zij zijn, in zake de aan
gifte, de - inschrijving, de bepaling van het 
dagloon, d·e premieheffing en de ziekengeld
uitkeering, waarbij kan warden afgeweken 
van het daaromtrent in deze wet bepaaldc. 

Verzekering bij verblijf buitenslands. 

Art. 20. De verzekering van hem, die hier 
te lab.de zijn woonplaats heeft, eindigt niet door 
verblijf buitenslands gedurende korter dan 
twee niaanden, tenzij hij krachtens de wet van 
het land waar hij verblijft, tegen geldelijke ge
volgen van ziekte is verzekerd. 

Voortduren der verzekering tijdens 
de uitkeering. 

Art. 21. Gedurende den tijd, waarover 
ziekengeld wordt uitgekeerd, wordt de verze
kering geacht voort te duren, onafhankelijk 
van de voortduring der dienstbetrekking. · 

.Vrijstelling van de verzekering. 

Art. 22. Op zijn verzoek wordt door het 
bestmir van den Raad van Arbeid van de ver
zekering vrijgesteld degene : 

a. wiens dagloon minder dan f 0.40 bedraagt ; 
·b. die bij den aanvang der verzekering onge

schikt tot werken of zwanger is. 

Geneeskm1dig 011derzoek. 

Art. 23. (-1) De verzekerde is verplicht 
zich te onderwerpen aan een · geneeskundig 
onderzoek door een-door het bestuur van den 
Raad van Arbeid aangewezen geneeskundige, 

zich op 1ast -van dien geneeskmidige tot h"et 
ondergaan ·van zoodanig" onderzoek te laten 
opnemen in de hem aangewezen inrichting, en 
in het algemeen de voorschriften_ van dien 
geneeskundige, welke· strekken om een genees: 
kundig onderzoek mogelijk_ te maken, op te 
volgen. 

(2) Het bestuur van den Raad van Arbeid 
is bevoegd een geneeskundig onderzoek te 
gelasten,.bij de inschrijving en zoo dikwijls het 
wordt noodig geoordeeld gedurende de onge~ 
schiktheid tot werken, op grond waarvan 
ziekengeld wordt gevraagd. 

(3) De aan het geneeskundig onderzoek 
verbonden kosten komen ten laste van de 
ziekenkas. 

HOOFDSTUK II. 

V.AN DE INSCHRIJVING. 

Bij welke kas de inschrijving ge
scl,iedt. 

Art; 24. (1) De inschrijving als verzekerde 
geschiedt bij de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid; binnen wiens gebied de verzekerde 
arbeid pleegt te verrichten. 

(2) Indien de verzekerde binnen het gebied 
vanmeerdan eenRaad van Arbeid arbeidpleegt 
te verrichten, geschiedt de inschrijving bij de 
ziek{lnkas van den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied de onderneming of het bestuur 
vari het pu bliekrechtelijk lichaam gevestigd is. 
In de gevallen, bedoeld bij artikel 18,-geschiedt 
alsdan de inschrijving bij de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid, binnei1 wiens gebied de 
werkgever in den zin van het derde lid ·van 
artikel i8 is gevestigd; 

(3) Indien volgens dit artikel meer dan een 
ziekenkas voor de inschrijving zou zijn aange
wezen, alsmede waimeer geen ziekenkas volgeb.s 
dit artikel kan worden aangewezen, geschiedt 
de inschrijving bij de ziekenkas van den Raad 
van Arbeid, binnen wiens gebied de verzekerde 
zijn werkelijk verblijf heeft. . 

Overdracht der verzekering. 

Art. 25. (I) Het bestuur van den Raad 
van Arbeid is ten -allen. tijde bev9egd ambts
halve of op verzoek van den verzekerde of zijn 
werkgever, een verzekering over te dragen aan 
een anderen Raad van Arbeid, op gri:md dat 
de verzekerde binnen diens gebied _zijn werke
lijk verblijf heeft. 

(2) .Van de beslissing van .het bestuur van 
den Raad van Arbeid kunnen de verzekerde 
en zijn werkgever, zoomede het bestuur van 
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den Raad van Arbeid, aim wien de verzekering 
wordt overgedragen, in beroep Immen bij den 
Verzekeringsraad. 

Aangift~. 

Art. 26. (1) De werkgever is gehouden ten 
aanzien van alle in zijn dienst zijnde personen, 
die ingevolge deze wet verzekerd zijn, binnen 
een door Ons voor het gebied van iederen 
Raad van Arbeid vast te stellen termijn aan 
het bestuur der betrokken ziekenkas schriftelijk 
aangifte te doen omtrent de bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen punten. 

(2) De Raad van Arbeid kan een bepaalden 
dag der week voor het doen der aangiften 
aanwijzen. 

(3) De. verzekerde is mede tot het doen van 
aangifte bevoegd. 

Art. 27. (1) Van de gedane aangifte ont
vangt de aangever een gedagteekend bewijs _van 
ontvangst. 

(2) Indien het bestuur van den Raad van 
Arbeid van oordeel is dat een aangifte ten on
rechte is geschied, geeft het den aangever 
hiervan kennis met mededeeling der reden. 

.F.igen aangifte. 

Art. 28. (1) De Raad van Arbeid is bevoegd, 
behoudens goedkeuring van deri Verzekerings
raad, ten aanzien van bepaalde groepen der 
bij zijn ziekenkas verzekerden te bepalen, dat 
de aangiften door hen in plaats van door hun 
werkgevers zullen geschieden. De werkgever 
is ook dan tot het doen van aangifte bevoegd. 

(2) De verzekerde heeft in dit geval, wegens 
ongeschiktheid tot werken ontstaan v66r of 
op den dag der aangifte, slechts aanspraak op 
het halve ziekengeld, tenzij hij aannemelijk 
maakt, dat sedert den aanvang der dienst
betrekking of gedurende de laatste maand v66r 
de aangifte, het door hem wegens premie ver
schuldigde van zijn loon is_ afgehouden. 

(3) Was hij verplicht tot betaling van de 
premie of een deel daarvan, zoo heeft hij, 
wegens ongeschiktheid tot werken ontstaan 
v66r of op den dag der aangifte, geen aanspraak 
op ziekengeld. 

De inschrijving. Indeeling in loon
klasse. 

Art. 29. (1) Het bestuur van den Raad van 
Arbeid zorgt dat de bij zijn ziekenkas ver
zekerden ingeschreven worden, onverschillig 
of een aangifte is geschied of niet. 

(2) Het stelt vast tot welke der in artikel 59 

bed"oelde loonklassen, of onderdeel daarvan, 
de verzekerde behoort. 

(3) De Raad van Arbeid is bevoegd, voor 
een bepaalde groep van ·verzekerden, wier loon 
binnen de grenzen van een zekere loonklasse, 
of onderdeel daarvan, pleegt te vallen, te be
palen dat alien, die tot dat beroep behooren, 
bij die loonklasse, of dat onderdeel, worden in
gedeeld, voor zooverre niet blijkt dat zij een 
hooger of lager loon genieten. 

Kennisgeving der inschrijving. 

Art. 30. (1) Van de inschrijving, de ver
schuldigde premie, en de wijze waarop dezc is 
berekend, wordt door het bestuur van den . 
Raad van Arbeid kennis gegeven aan den 
werkgever en, zoo het betreft verzekerden die 
zelf tot aangifte zijn verplicht, bovendien aan 
dezen. . 

(2) Het bestuur handelt evenzoo ten aanzien 
van wijziging of doorhaling der inschrijving 
en ten aanzien van wijziging der premie. 

(3) De werkgever is gehouden aan de be
trokken personen in zijn dienst, die niet zelf 
tot aangifte verplicht waren, van de hem inge
volge dit artikel gedane kennisgevingen binnen 
tweemaal 24 uren mededeeling te doen . 

Dubbele insohrijving. 

Art: 31. Geschillen tusschen Raden van 
Arbeid onderling, betreffeni:le de vraag, bij 
welke ziekenkas een verzekerde dient te zijn 
ingeschreven, worden, wanneer de betrokken 
Raden van Arbeid behooren tot het gebied 
van eenzelfden Verzekeringsraad, zoo . spoedig 
doenlijk door dezen Verzekeringsraad beslist. 
Ressorteeren zij onder verschillende Verzeke
ringsraden, dan zal het geschil door. Ons 
worden beslist. 

Gevolgen van onjuiste of verzuimde 
aangifte ten opzichte der premie. 

Art. 32. (1) Indien ten gevolge van onjuiste 
of verzuimde aangifte geen of te .weinig premie 
is betaald, blijft degene, die de premie moet 
betalen, aansprakelijk voor het bedrag daarvan, 
vermeerderd met interest, berekend tegen 
5 pCt. 's jaars, van den dag af dat zij betaald 
had moeten -zijn. ' 

(2) Ter zake van ingevolge dit artikel be
taalde of verschuldigde premie mag niets 
worden afgehouden van het -loon van den ver
zekerde, tenzij de aangifte door dezen is of had· 
moeten worden gedaan. 

(3) Indien de aangifte door den verzekerde 
is of had moeten worden gedaan, kan in bij-

26' 
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zondere gevallen vanwege dwaling of onwillig 
verzuim kwijtschelding of vermindering van 
de achterstallige premie worden verleend. 

Aansprakelijkheid van werkgever 
voor ziekengeld 

Art. 33. (1) De werkgever, die heeft nage
laten tijdig aangifte te doen van den aanvang 
der verzekering, is verplicht aim den Raad 
van Arbeid te vergoeden het ziekengeld wegens 
ongeschiktheid tot werken, ontstaan v66r of op 
den dag der aangifte of der ambtshalve gedane 
inschrijving. Zijn opvolgende werkgevers in 
gebreke, zoo zijn dezen hoofdelijk aansprakelijk. 

(2) De werkgever, die de aangifte heeft 
verzuimd, kan in bijzondere gevallen vanwege 
dwaling of onwillig verzuim geheel of ten deele 
va_n deze vergoeding worden vrijgesteld. 

(3) De bepaling van- het eerste lid is mede 
van toepassing op den werkgever die niet ver
plicht is aangifte te doen, doch het· door den 
verzekerde verschuldigde deel der premie van 
diens loon heeft afgehouden zonder premie 
voor hem te betalen. 

(4) Indien den verzekerde hooger ziekengeld 
is uitgekeerd dan waarop hij recht had, ten 
gevolge van verzuimde of onjuiste aangifte 
door den werkgever, is deze verplicht het 
verschil te vergoeden. 

HOOFDSTUK III. 

VAN HET ZIEKENGELD. 

Door de wet geeischt ziekengeld. 

Art. 34. (1) Het ziekengeld bedraagt 70 
honderdsten van het gemiddelde der loon
klasse, waartoe de verzekerde bij den aanva,ng 
der ongeschiktheid tot werken behoorde. 

(2) Het wordt uitgekeerd over iederen dag, 
uitgezonderd Zondagen, dat de ongeschiktheid 
tot werken duurt, te beginnen met den derden 
dag na dien, waarop zij aanving, gedurende 
ten hoogste zes maanden. 

(3) Bij zwangerschap van een verzekerde 
wordt ziekengeld uitgekeerd van den eersten 
dag der ongeschiktheid tot werken a£. Bij 
bevalling van een verzekerde wordt ziekengeld 
uitgekeerd ter hoogte van het gemiddelde der 
loonklasse, zoolang de ongeschiktheid uit die 
oorzaak duurt. 

Door de wet toegelaten ·ziekengeld. 

Art. 35. (1) Door Ons kan, met inachtne
ming van het volgend lid, voor het gebied van 
een bepaalden Raad van Arbeid worden vast
gesteld, dat het bedrag van het ziekengeld zal 

worden verlaagd tot uiterlijk 50 of zal worden 
verhoogd tot uiterlijk 90 honderdsten van het 
gemiddelde der loonklasse, en dat de uitkee
ring zal plaats hebben : 

a. van den eersten, tweeden, . vierden of 
vijfden dag der ongeschiktheid tot werken af ; 

b. gedurende ten hoogste twaalf maanden ; 
c. over Zondagen. 
(2) Over zeven achtereenvolgende dagen 

mag nooit meer dan zes maal het gemiddelde 
van de loonklasse ;orden uitgekeerd. 

Art. 36. Het ziekengeld voor een verze
kerde, -wiens loonklasse is bepaald of is bepaald 
geweest krachtens artikel 29, lid 3, wordt 
niet berekend naa.r het gemiddelde van een 
hoogere loonklasse, wanneer. niet, gedurende . 
ten minste 4 weken v66r den aanval\g der on
geschiktheid tot werken, in een hoogere loon
klasse premie is betaald. 

Gedeeltelijke uitkeering. 

Art. 37. Door Ons kan, voor het gebied van 
een bep·aalden Raad van Arbeid, worden vast
gesteld, dat bij gedeeltelijke ongeschiktheid, 
indien de verzekerde in de gelegenheid is tot het 
verrichten van een gedeelte van zijn arbeid, 
slechts een deel van het ziekengeld zal worden 
uitgekeerd, in verhouding tot de verloren 
geschiktheid. 

B erhaalde ongeschiktheid tot wer
ken. 

Art. 38. (1) Den verzekerde, die in een 
iijdvak van 12 maanden wegens ongeschiktheid 
tot werken, uit eenzelfde ziekteoorzaak voort
komende, over 180 dagen, al dan niet onaf
gebroken, ziekengeld heeft genoten, wordt in 
de op dat tijdvak onmiddell\jk volgende periode 
van 12 maanden - indien en voor zooverre de 
herhaalde ongeschikthdd tot werken uit dezelf
de ziekte-oorza.ak voortkomt --, over niet meer 
dan 90 dagen ziekengeld uitgekeerd. Hetzelfde 
geldt voor iedere volgende periode van 12 
maanden, zoolang in de voorgaande, wegens 
ongeschiktheid tot werken, uit bedoelde ziekte
oorzaak voortkomende, ziekengeld is uitge
keerd. Het aantal van 90 dagen wordt even
tueel met zooveel dagen vermeerderd, als het 
getal dagen, waarover in de onmiddellijk voor
afgaande periode van 12 maanden wegens 
ongeschiktheid tot werken, uit dezelfde ziekte
oorzaak voortkomende, ziekerigeld ·werd ge
noten, beneden de 90 is gebleven. · 

(2) Het tijdvak van 12 maanden· in den 
aanhef van het eerste lid bedoeld, wordt ge
rekend aan te vangen met• den eersten dag, 
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waarover ziekengeld wegens ongeschiktheid tot 
werken, uit de in dat lid bedoelde ziekte
oorzaak voortkomende, door den verzekerde 
werd genoten. 

Art. 39. (1) De verzekerde, wien in het 
geval bedoeld in artikel 16, lid 2, door dengeen, 
bij wien hij tegen geldelijke gevo1gen van onge
vallen verzekerd is, de door hem gevraagde 
uitkeering is geweigerd, heeft recht op zieken
geld, indien hij wegens ziekte ongeschikt was 
tot· bet verrichten van zijn arbeid· en binnen 
14 dagen na bedoelde weigering het verzoek om 
uitkeering van ziekengeld heeft gedaan. 

(2) De in den· aanvang van het vorig lid be
doelde uitkeering wordt voor de .toe passing van 
dit artikel geacht te zijn geweigerd, wanneer 
zij niet is toegekend binnen 8 dagen na de 
aanvraag. 

(3) Hij, die bet ziekengeltl uitkeerde, heeft 
recbt op teruggaaf daarvan, uit de waarborg
som, in artikel 16, lid 2,- bedoeld. Van_ derge
lijke teruggaaf gceft het bestuur der Rijks
verzekeringsbank kennis aan hem, die de waar
borgsom stortte. Deze kan van dengene·, die 
de uitkeering van het ziekengeld deed, binnen 
een jaar na die kennisgeving terugvorderen 
betgeen niet door hem behoefde te worden 
uitgekeerd. 

Loon en ziekengeld. Dubbele verze
kering. 

Art. 40. (1) De verzekerde die gedurende 
de ongeschiktheid tot werkei:J. loon ontvangt, 
of wegens een andere verzekering clan krachtens 
deze of een andere wet, re_cht heeft op .eenige 
geldelijke vergoeding of uitkeering bij ziekte, 

. is- verplicht hiervan v66r de uitkeering van 
ziekengeld op door den Raad van Arbeid te 
bepalen wijze mededeeling te doen. 

(2) Voor zooverre de verzekerde loon ont
vangt of zoodanige vergoedingen of uitkeerin
gen geniet, ontvangt hij aan ziekengeld niet 
meer clan het bedrag, waarmede zijn dagloon. 
bij den aanvang der ongeschiktheid tot werken 
overtreft het gezamenlijk bedrag van het door 
hem ontvangen loon, die vergoedingen en uit
keeringen. 

Oproeping van verzekerden .. 

Art. 41. (1) De Raad van Arbeid, het be
stuur en de voorzitter van den Raad van Arbeid, 
zijn bevoegd. hen die aanspraak maken op zie
krmgeld, alsmede hen die verzoeken van de 
verzekering te worden vrijgesteld overeen
komstig artikel 22, op te roepen en te onder
vragen op plaats, <lag· en uur, door den 

Raad, het bestuur of den voorzitter, te be
palen. 

(2) Gelijke bevoegdheid komt toe aan den 
voorzitter eene'r commissie en aan een com
missaris, als bedoeld in artikel 24 der Raden
wet, voor zooveel betreft personen, die het 
ziekengeld door tusschenkomst van die com
missie of dien commissaris zoutlen ontvangen. 

(3) Den opgeroepene worden reiskosten en 
tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens 
regels, bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen. 

Opneming in ziekenhui~. 

Art. 42. · (1) Over de dagen waarop een 
verzekertle anders clan voor eigen rekening is 
opgenomen in een inrichting voor zieken of in 
een gesticht, of waarop de werkgever, bij wien 
hij inwoont, zonder de kosten te verhalen, 
ingevolge artikel 1638 ij Burgerlijk Wetboek 
voor zijn verpleging en geneeskundige behan
deling zorg draagt, wordt hem, indien hij geen 
kostwinner is, een derde van het ziekengeld 
uitgekeerd, waarop hij anders recht zou hebben 
gehad. Aan dengene voor wiens rekPning hij 
is opgenomen, of a_an den werkgever, die, 
zonder de kosten te verhalen, voor zijn ver
pleging en geneeskundige behantleling zorg 
draagt, worden de kosten hiervan tot een be
drag van twee-derden van het ziekengeld over 
die dagen vergoed. 

(2) Over de dagen waarop een verzekerde, 
die kostwinner is, anders clan voor eigen 
rekening is opgenomen in een inrichting voor · 
zieken of in een gesticht, of waarop zijn werk
gever voor zijn verpleging en geneeskundige 
behandeling zorg draagt, is het bestuur van 
den Raad van Arbeid bevoegd het ziekengeld 
geheel of ten deele nit te betalen aan de per
sonen, wier kostwinner hij is. 

(3) Aan een·verzekerde, die verkeert in een 
der gevallen, in dit artikel bedoeld, wordt over 
den tijd, gedurende welken zulks het geval is, 
niet meer ziekengeld uitgekeerd clan zijn in 
geld vastgesteld. loon bedraagt. 

Vervallen van de aanspraak op 
ziekengeld. 

Art. 43. (1) Den verzekerde komt geen 
ziekengeld toe : 

a. indien: hij noch is ingeschreven bij een 
toegelaten ziekenfonds noch aantoont, dat hij 
geneeskundige hulp kan krijgen ; 

b. indien de ziekte is veroorzaakt door zijn 
opzet; 

c. over den tijd gedurende welken hij is op-
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genomen in een gevangenis, Rijkswerkinrich
ting, tuchtschool, Rijksopvoedingsgesticht of 
gesticht, waarin kinderen worden opgevoed, 
die ter besehikking der Regeering zijn gesteld. 

(2) Als geneeskundige hulp. wordt niet be
schouwd die, welke den verzekerde wordt 
gewaarborgd door een niet toegelaten zie
kenfonds. 

(3) Het feit, dat een verzekerde noch is in
geschreven bij een toegelaten• ziekenfonds, 
noch aantoont, dat hij geneeskundige hulp 
kan krijgen, leidt niet tot weigering van zieken
geld, wanneer hij aannemelijk maakt, dat het 
hem onmogelijk was zich te doen inschrijven 
of zich geneeskundige hulp in geval van ziekte 
te verzekeren. 

Gevallen waarin uitkeering kan 
warden geweigerd. 

Art. 44. (l·) Het bestuur van den Raad van 
· Arbeid is bevoegd de uitkeering van ziekengeld 
geheel of ten deele ·te weigeren : 

a . . indien de ongeschiktheid tot werken be
stond op het t\jdstip dat de verzekering een 
aanvang nam; 

b. bij zwangerschap ontstaan v66r, of beval
ling binnen zes maanden ·na den dag, waarop 
de verzekering een aanvang nam !lf de tot aan
gifte verplichte verzekerde aangifte deed ; 

c. indien de ziekte is veroorzaakt door mis
clrijf van den verzekerde of, indien hij een 
bekend onzedelijk gedrag leiclt, door zijn on
zedelijkheid; 

d. indien de verzekerde geen geneeskundige 
hulp inroept of de voorschriften van den be
handelenden geneeskundige niet opvolgt ; 

e. irtdien de verzekerde gedurende de on
geschiktheid tot werken zich schuldig maakt 
aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt 
belemmercl of, bij opneming in een inrichting 
voor zieken of een ·gest.icht, zich daar onbe
hoorlijk gedraagt ; 

/. indien .de verzekerde zoncler deugdelijken 
grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek, 
ingevolge deze wet gedaan door den Raad van 
Arbeid, het bestuur of den voorzitter van dien 
Raad, of door den voorzitter eener commissie 
of een commissaris, om te verschijnen of ih-
1ichtingen te verstrekken, of indien het genees
kundig onderzoek door een door het bestuur 
van den Raad van Arbeid aangewezen genees
kundige, door toedoen van den verzekerde 
niet kan plaats hebben .. 

(2) Indien de verzekerde misbruik van drank 
pleegt te maken, is het bestuur van den Raad 
van Arbeid bevoegd, in. plaats van ziekengeld 

een andere uitkeering te doen, in waarde over
eenkomende met het bedrag van het zieken
geld, of wel het ziekengeld op andere wijze te 
doen aanwenden ten behoeve van den ver
zekerde • of van de personen wier kostwinner 
hij is. 

Verzoeken om staking of verminde
ring der uitkeering: 

Art. 45. Ingeval degene, in wiens clienst de 
verzekerde· werkzaam is, of wel het ·bestuur 
van de erkende bijzondere ka~, waarbij de ver
zekerde is ingeschreven, een verzoek doet tot 
vermindering van- of tot staking van de uit
keering van ziekengeld, wordt door het bestuur 
va~ den Raad zoo spoedig mogelijk op zoo·-
danig verzoek beslist. · 

Aanspraak op ziekengPld, einde der 
verzekering. 

Art. 46. (lY Degene die gedurende de laatste 
twee maanden v66r het einde zijner verzekering, 
onafgebroken verzekerd is geweest, en niet in 
staat is de bij vrijwillige verzekering ver
schuldigde premie te betalen, heeft bij onge
schiktheid tot werken .binnen een maand na 
het eincle zijner · verzekering aanspraak op 
ziekengeld also£ hij verzekerd was gebleven. 

(2) Deze a.anspraak komt niet toe aan den
gene, die zich buitenslands bevindt. 

( 3) Voor de toepassing van dit artikel is 
ongeschikt tot werken degene, die ongeschikt 
is voor den ·arbeid, waartoe hij zich bti het 
einde zijner verzekering laatsLelijk had ver
bonden. 

Tijdstip en wijze van uitkeering. 

Art. 47. (1) Het· ziekengelcl wordt uiterlijk 
in de kalenderweek, volgende op die waarover 
het is verschuldigd, uitgekeerd. 

(2) De wijze, waarop de uitkeering-geschiedt, 
wordt door den Raad van Arbeid, behoudens 
goedkeuring van den Verzekeringsraad, ge
regeld. 

(3) Van het ziekengeld mag alleen worden 
afgehouden hetgeen door den verzekerde wegens 
premie verschuldigd is. 

Wijziging in bepalingen betreffende 
ziekengel<i. 

Art. 48. Wijziging van bepalingen betreffen
de het ziekengeld heeft geen invloed op de op 
het oogenblik van inwerkiQgtreding dier wijzi
ging loopende· u.itkeeringen, tenzij de uitkeerin
gen worden verhoogd uitsluitend op groncl dat 
de premien te hoog zijn gebleken. 
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Uitvoerhaarheid van besluiten, .wel
ker vernietiging is gevraagd. 

Art. 49. (1) Artikel 37, .tweede lid, der 
Radenwet is niet van toepassing _op een besluit 
van het bestuur van den Raad van Arbeid 
betreffende uitkeering van ziekengeld. 

(2) Indien een besluit tot uitkeering van 
ziekengeld wegens strijd met de wet, een alge
meenen maatregel van bestuur of het algemeen
belang wordt vernietigd, is bet krachtens dat 
besluit uitgekeerde ziekengeld niet vatbaar voor 
terugvordering. 

Aanspraken van derden ten opziehte 
van het ziekengeld. 

Art. 50. (1) Beslag op het den verzekerde 
toekomende ziekengeld is alleen geldig, indien 
het beslag dient tot verhaal van onderhoud, 
waartoe de verzekerde volgens de wet is ge
houden. Hetzelfde geldt. ten aanzien van 
overdracht, inpandgeving of elke andere han
deling, waardoor de verzekerde eenig recht 
op het hem toekomende ziekengeld aan een 
derde toekent. 

(2) Volmacht tot invordering van bet zieken
geld, onder welken vorm of welke benaming 
ook door den verzekerde verleend, is steeds 
herroepelijk.. 

(3) Elk beding, strijdig met eenige bepaling 
van dit artikel, is nietig. 

Aansprakelijkheid van het Rijk. 

_ Art. 51. Het Rijk is tegenover de verze
kerden, die reciht hebben op ziekengeld, zonder 
eenig voorbehoud voor de uitkeering daarvan 
aansprakelijk. 

Invloed der verzekering op het bur-
gerlijk recht. -

Art. 52. (I) Indien een verzeke;rde, in ver
band met de ongeschiktheid tot werken waar
voor hij ziekengeld ontvangt, tegen den werk
gever naar burgerlijk recht een rechtsvordering 
tot schadevergoeding heeft, zal de rechter bij de 
vaststelling dezer schadevergoeding het bedrag 
van het ziekengeld dat den verzekerde is uitge
keerd, of nog toekomt, in mindering brengen. 

(2) Indien ter zake van bet feit, waarop de 
rechtsvordering tot schadevergoeding steunt, 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
hier te lande of -in het buitenland bij onher
roepelijk geworden vonnis van den strafrechter 
is veroordeeld, hebben degenen, te wier laste 
het bedrag komt; dat door den verzekerde, zijn 
erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden krach-

ten_s deze wet wordt genoten, voor dat bedrag 
een rechtsvordering tegen den veroordeelde. 

(3) Indien ter zake van het feit, waarop de 
rechtsvordering tot schadevergoeding steunt, 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
door den Nederlandschen strafrechter bij een · 
niet-onherroepelijk geworden verstekvonnis is 
yeroordeeld, hebben degen13n, te wier laste het 
hedrag komt, clat door den verzekerde, zijn 
erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden krach
tens deze wet wordt genoten, eveneens voor dat 
bedrag een rechtsvordering tegen den veroor
deelde. Deze _ rechtsvordering zal kunnen 
worden ingesteld zes maanden na de dagteeke
ning van het verstekvonnis, tenzij v66r <lien 
tijd het hoofd of de bestuurder tegen dat vonnis 
verzet heeft aangeteekend. 

(4) Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een door den strafrechter uitgesproken niet
onherroepelijk geworden verstekvonnis gelijk
gesteld met een onherroepelijk strafvonnis, in
dien de bij het verstekvonnis opgelegde boete 
is betaald. 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DE PREl\fIEN. 

Vaststelling en openhaarmaking. 
Art. 53. (1) Door Ons worcien voor het 

gebied van iederen Raad van Arbeid de pre
mien vastgesteld. Zij worden ten minste 
eenmaal in de vijf jaren herzien. 

(2) De Raad van Arbeid legt de vastgestelde 
premien vooreeniederter lezing op de secretarie 
en maakt dezelve openbaar. 

Regelen . voor de vaststelling der 
premie. 

Art. 54. (1) De premien worden voor alle 
bij de ziekenkas van eenzelfden Raad van Ar
beid verzekerden op gelijken voet geregeld. 
(2) Evenwel worden voor een of meer groepen 
van verzekerden hoogere premien vastgesteld 
in verband met het grootere gevaar voor•ziekte, 
dat de uitoefening van hun ·beroep voor die 
verzekerden oplevert, voor zoover dit uit statis
tische gegevens blijkt. 

Art. 55. Mede worden _hoogere premien 
vastgesteld voor de verzekerden, die niet 
krachtens een verzekering, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 16, verzekerd zijn tegen 
geldelijke gevolgen van ongevallen, hun over
komen in verband met de uitoefening van een 
bedrijf. Die vaststelling kan echter achter
wege · blijven ten aanzien van verzekerden, 
werkzaam.in bedrijven, die kunnen worden ge.-
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acht slechts weinig gevaar voor zoodanige onge
vallen op te leveren. 

Premieverlaging in verband met het 
gevaar der onderneming. 

Art. 56. Voor een verzekerde, voor wien 
ingevolge artikel 54, tweede lid, of ingevolge 
artikel 55 een hoogere premie is vastgesteld, 
wordt ambtshalve of op verzoek van den ver
zekerde of van diens werkgever, door het be
stuur van den Raad van Arbeid van die ver
hooging geheel of gedeeltelijk vrijstelling ver
leend, wanneer hij arbeid verrioht in een onder

neming, waarvan wordt aangetoond, dat zij 
ten gevolge van haar inrichting of de wijze, 
waarop zij gedreven wordt, minder gevaar voor 
ziekte, respeotievelijk voor ongevallen oplevert 
dan andere soortgelijke ondernemingen. 

Premieverhooging in verband met 
het gevaar der onderneming. 

Art. 57. Voor een verzekerde, die arbeid 
verricht in een onderneming, waarvan wordt 
aangetoond dat zij ten gevolge van hare in
richting of de wijze waarop· zij gedreven wordt, 
bijzondere gevaren voor de gezondheid oplevert, 
wordt door het bestuilr van deri Raad van Ar
beid de premie verhoogd, doch met niet meer 
dan de helft. Hetzelfde geldt voor een ver
zekerde, als bedoeld in artikel 55, die arbeid 
verrioht in een onderneming, waarvan wordt 
aangetoond dat zij ten gevolge van hare in
richting of de wijze waarop zij gedreven wordt, 
bijzondere gevaren voor ongevallen oplevert. 
De verhooging is geheel door den werkgever 
verschuldigd. 

Yaststelling der premien op voor
dracht van den Verzekeringsraad. 

Art. 58. ( 1) Indien de vastgestelde premien 
onvoldoende zijn ter bestrijding van de, niet 
nit anderen hoofde gedekte, ten laste van de 
ziekenkas komende uitgaven, daaronder be
grepen de verpliohte afzondering als reserve 
en de terugbetalingen wegens ontvangen voor
sohotten, zal de Verzekeringsraad een: even
redige verhooging der premien of een evenredige 
veriaging_ der uitkeeringen, voor zooverre deze 
het bij artikel 34 bepaalde te boven gaan, of 
beide, aan Ons voordragen. 

(2) Onze beslissing, bij een met redenen 
omkleed · besluit te nemen, wordt aan den 
Verzekeringsraad en aan den Raad vari Arbeid 
gezonden. 

(3) Geschiedt geen voordracht, als i~ het 
eerste lid bedoeld, niettegenstaande de voor: 

waarden van dat lid aanwezig zij:µ, dan wordt 
Ons besluit tot verhooging der premien of tot 
verlaging der uitkeeringen, zorider voorafge, 
gane voordracht genomen. Het tweede lid 
is alsdan van to·epassing. 

( 4) Een · besluit als in dit artikel bedoeld, 
treedt niet in werking voordat het op door 
Ons bij het besluit te bepalen wijze is openbaar 
gemaakt. Tot dat tijdstip blijven de vroeger 
vastgestelde premien van kracht. 

Loonklassen. 

Art. 59. (1) De premien worden vastge
steld in een voor alle· loonklassen gelijk aantal 
honderdsten van de onderstaande gemiddelden 
der loonklassen. 

Klasse, Dagloon. Gemiddelde. 

I. .Minder dan / 0. 70. 0.50. 
II. Van/ 0.70 tot.e_n·met 0.99. 0.80. 

III. 1.~ ,, ,, 1.39. 1.20. 
IV. 1.40 ,, ,, 1. 89. 1. 60. 
V. 1.90 ,, ,, 2.49. 2.20. 

VI. 2.50 ,, 3.49. 3.-. 
VII. 3.50 of meer. 4.-. 

(2) Door Ons kunnen, voor het gebied van 
een bepaalden Raad van Arbeid, in de loon
klassen onderverdeelingen worden gemaakt. 

Opbrengen der premie. 

Art. 60. (1) Van de premie is de helft door 
den werkgever en de helft door-den verzekerde 
verschuldigd, behoudens dat de· premie geheel 
door den werkgever is verschuldigd ·teri aanzien 
van een verzekerde, wiens loon geheel bestaat 
in verstrekkingen in natura, met of zonder 
huisvesting en onderricht. · 

(2) Bij toepassing van artikel 54, tweede lid, 
of van artikel 55 is de verzekerde de helft van 
de gewone premie en de werkgever het overige 
versohuldigd. 

(3) De premie wordt door den werkgever 
betaald ter plaatse, door den Raad van Arbeid 
aangewezen. 

(4) De werkgever mag van het loon van den 
verzekerde ·afhouden het door dezen verschul
digde deel der premie over den tijd, waarover 
dat loon betaald wordt. Voor zooverre het 
bedrag der preniie bij de loonuitbetaling nog 
niet is vastgesteld · door het bestuur van den 
Raad van Arbeid of later wordt verhoogd, 
mag de afhouding, voor zooverre deze niet bij 
artikel 32 is verboden, geschieden bij de on
middellijk op deze vaststelling of verhooging 
volgende loonuitbetaling. Het afgehouden be
drag wordt geacht door den werkgever te 
worden gevorderd krachtens hummer 3°. van 
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artikel 1638r van het Burgerlijk Wetboek. Mag 
bij de eerste loonuitbetaling niet het voile bedrag 
worden afgehouden, dan mag de afhouding ook 
bij de onmiddellijk daarop volgende loonuitbe
taling of loonuitbetalingen geschieden, met 
<lien verstande, .dat de afhouding zoo spoedig 
mogelijk moet afloopen. 

Betaling door .;erzekerden. 

Art. 61. (1) Door Ons kan, voor het gebied 
van een bepaalden Raad van Arbeid, worden 
vastgesteld, dat de premien voor. verzekerden, 
die verplicht zijn aangifie te doen, geheel of 
voor hun aa:r:ideel door dezen zullen worden 
betaald. In het. eerste geval is de verzekerde 
gerechtigd het door den werkgever· verschuldigd 
deel der pr~mie, binnen een maand nadat zij is 
betaald, van liem terug te vorderen. Ten 
aanzien van den verzekerde, die van de in den 
voorgaanden volzin bedoelde bevoegdheid geen 
gebruik maakt, blijft artikel 52 buiten toepas
sing. 

(2) De Raad van Arbeid kan bepalen, dat op 
verzoek van den verzekerde het door den ver
zekerde betaa,lde <loch door den werkgever 
verschuldigde deel wordt ingevorderd door den 
ambtenaar, ·bedoeld in artikel 66. .Op die 
invordering is alsdan van toepassing hetgeen 
bij de artik~len .74 tot en met 76 bepaald is 
voor de invordering .van aan. den Raad van 
Arbeid verschuldigde premien. 

Art. 62 . . ~et afwijkiµg van het bepaalde 
in artikel 9 wordt het door den werkgever ver
schuldigde deel der premie naar boven- en het 
door den arbeider verschuldigde deel naar 
beneden afgerond tot een veelvoud. van een 
halven cent. 

Betaling wanneer er m eer dan · een 
werkgever is. 

Art. 68, (1) Indien een verzekerde in dienst 
is van twee of meer ·ondernemingen, is het 
bestuur van den Raad van Arbeid bevoegd te 
bepalen, dat de Fremie voor dezen verzekerde 
door het hoofd of den bestuurder van een dier 
ondernemingen zal worden betaald, behoudens 
het verhaal van dezen op hen, in· wier plaats 

.hij betaald heeft. Het bestuur van den Raad 
van Arbeid bepaalt in dit geval welk bedrag 
door den aangewezene zal kunnen worden ver
haald op ieder dier andere ondernemingen. 

(2) Het bestuur van den Raad van Arbeid 
deelt zoodanig besluit o.nverwijld mede aan de 
betrokken werkgevers, die hun bezwaren daar- · 
tegen, binnen dtie · dagen na de mededeeling, 
kunnen inbrengen bij den voorzitter van den 

Verzekeringsraad. Deze deelt zijn beslissing 
onverwijld mede aan het bestuur van den Raad 
van Arbeid en aan de betrokken werkgevers. 

(3) Het b~-stuur van den Raad van Arbeid 
kan op verzoek van het aangewezen hoofd of 
den ·aangewezen bestuurder der onderneming 
bepalen, dat ieder bedrag, hetwelk deze het 
recht heeft te verhalen, voor hem wordt inge
vord.erd door den ambtenaar bedoeld in arti
kel 66. Op die invordering is alsdan van toe

. passing hetgeen bij de artikelen 74 tot en met 76. 
bepaald is voor de in vordering van aan den Raad 
van Arbeid verschulcligde premien. 

Betalingstermijnen. 

Art. 64. (1) De Raad van Arbeid stelt de 
termijnen vast, binnen welke de 'premien . be
taald moeten worden. 

(2) Deze termijnen kunnen voor verschillende 
groepen van verzekerden verschillend worden 
vastgesteld. 

(3) De Raad van Arbeid is bevoegd te bepa
len, dat geen of de voile premie verschuldigd is 
over de week, waarin de verzekering i.s .aange
vangen of geeindigd. 

(4) Geen premie wordt berekend over Zon
dagen en volgens het plaatselijk gebruik daar
mede gelijkgestelde dagen. 

(5) Over de dagen, waarover den verzekerde 
ziekengeld wordt uitgekeerd, is geen premie 
verschuldigd. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE ZIEKENKASSEN. 

Ontvangsten en nitgaven. 

Art. 65. (1) In de ziekenkas worden gestort 
alle ontvangsten, die de Raad van Arbeid 
ingevolge deze wet geniet. 

(2) Ten laste. van de ziekenkas komen alle 
uitgaven, door den Raad van Arbeid ter uit
voering van deze of de Radenwet te doen, die 
niet ingevolge d~ wet ten laste van anderen 
komen. 

Ambtenaar met de invordering be
last. 

Art. 66, (1) De invordering van alle in de 
ziekenkas te storten ontvangsten, alsmede alle 
betalingen nit de ziekenkas, geschieden· door 
den ambtenaar, die daartoe door den Raad van 
Arbeid wordt aangewezen. 

(2) Deze aanvaardt zijn ambt niet dan na 
het stellen van zekerheid van den aard en tot 
het bedrag, door den Raad . van Arbeid v66r 
zijn benoeming te bepalen. 
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(3) Hij doet van de door hem gedane ont
vangsten en uitgaven jaarlijks rekening aan 
het bestuur van den Raad van Arbeid. De 
rekening wordt ingericht overeenkomstig de 
voorschriften van den Verzekeringsraad. Het 
opnemen van de boeken en de gelden en waar
den geschiedt ten minste eenmaal in elk kwar
taal van het kalenderjaar. 

(4) Hij geeft den Verzekeringsraad en ieder 
bezoldigd lid van den Verzekeringsraad, zoo 
dikwijls zij het vorderen, inzage in de boeken 
en de gelden en waarden: 

Vaststelling der rekening. 

Art. 67. (1) Het bestuur van den Raad van 
Arbeicl doet van de ontvangsten en uitgaven 
·der ziekenkas over elk dienstjaar verantwoor
ding aan den Raad van Arbeid, onder. over
legging van de volgens artikel 66, lid 3, aan
geboden rekening. 

(2) De Raad van Arbeid zendt de rekening 
en de daar bij behoorende bescheiden binnen 
den door den Verzekeringsraad vast te stellen 
termijn aan dezen in. 

(3) De Verzekeringsraad sluit de rekening 
v66r het einde van het jaar, volgende op dat 
waartoe zij betrekking heeft, en stelt het bedrag 
_der ontvangsten en -uitgaven vast. 

Art. 68. (1) Het besluit van den Verzeke
rings;raad, houdende vast,stelling der ontvang
sten en uitgaven, strekt, zoover de daarin 
goedgekeurde ontvangsten en uitgaven be
treft, aan den bij artikel 66 bedoelden ambte
naar en aan het bestuur van den Raad van 
Arbeid tot ontlasting, behoudens later in 
rechte gebleken valschheid in bewijsstukken. 

(2) De Verzekeringsraad kan den bij artikel 
66 bedoelden ambtenaar en het btstuur van 
den Raad ,an Arbeid afzonderlijk ontlasten, 
zoo hij beider beheer voor geen gelijktijdige 
goedkeuring vatbaar oordeelt. 

Aansprakelijkheid der leden van 
het bestuur van den Raad van 
Arbeid. 

Art. 69. (1) De leden van het bestuur van 
den Raad van Arbeid worden wegens onrecht
matig gedane uitgaven, tenzij blijke dat zij tot 
het bevelen dier uitgaven niet hebben medege
werkt, persoonlijk aansprakelijk jegens den 

. Raad van Arbeid, indien die uitgaven bij het 
in artikel 68 bedoeld besluit van den Verzeke
ringsraad niet onder de uitgaven van den Raad 
van Arbeid worden opgenomen. 
_ (2) De Raad van· Arbeid belast, wanneer 

· daartoe volgens dit artikel aanleiding is, iemand 

uit zijn midden met de rechtsvervolging tot 
schadevergoeding. 

Beroep van beslissing omtrent de 
rekening. 

Art. 70. (1) Door den Raad van Arbeid, 
het bestuur of een of meer der leden van het 
bestuur, e~ door den bij artikel 66 bedoelden 
ambtenaar, kan tegen de beslissing van den 
Verzekeringsraad omtrent de rekening binnen 
een inaand na hare dagteekening bij Ons voor
ziening Worden gevraagd. 

(2) Onze beslissing, binnen drie maanden 
nadat de voorziening is gevraagd bij een met 
redenen omkleed besluit te nemen, wordt ge
zonden aan den Verzekeringsraad en aan 
dengene, die de voorziening heeft gevraagd. 

Reserve. 

Art. 71. (1) Door den Raad van Arbeid 
wordt een reserve gevormd. 

(2) Hieruit zullen alleen de uitgaven worden 
bestreden, waarvoor de ontvangsten der zieken
kas tijdelijk . ontoereikende zijn. Als reserve 
moet jaarlijks afgezonderd worden 5 percent 
van het gezamenlijk bedrag der premien, dat 
in het afgeloopen kalenderjaar is ontvangen 
en niet aan de besturen van bijzondere kassen 
is afgedragen, totdat de helft van het bedrag 
bereikt is, dat in de laatst verloopen drie kalen
derjaren jaarlijks gemiddeld is uitgegeven aan 
uitkeeringen en kosten van ·beheer. Echter 
mag, met goedkeuring van den Verzekerings
raad, jaarlijks een hooger percentage als reserve 
afgezonderd worden en de reserve tot een hooger 
bedrag word.en opgevoerd. 

Belegging en bewaring geld.en. 

Art. 72. De beschikbare gelden_ van de zie
kenkas worden belegd ; de wijze van belegging 
behoeft de goedkeuring van den Verzekerings
raad. De Verzekeringsraad geeft voorschriften 
omtrent de wijze van bewaring van de gelden 
en waarden van de ziekenkas. 

Boekhouding. 

Art. 73. (1) Het boekjaar der ziekenkas 
eindigt op 31_ December. 

(2) Door Ons kunnen. voorschriften worden 
gegeven omtrent de wijze van boekhouding . 

lnvordering bij dwangbevel. 

Ar.t. 74. De voorzitter van den Raad van 
Arbeid is bevoegd bij dwangbevel, medebren
gende het recht om de goederen des schulde-
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naars zonder vonnis aan te tasten, in te vor
deren: 

a.. te betalen premien ; 
b. vergoedingen als bedoeld bij artikel 33 ; 
c. gelden en zaken, aan den Raad van 

.Arbeid behoorende of verschuldigd, van den b:ij 
artikel 66 bedoelderi rekenplichtigen ambte
naar, <liens rechtverkrijgenden of borgen. 

Art. 75. (1) Het dwangbevel wordt uit
voerbaar verklaard door den voorzitter der 
rechtbank van het arrondissement, waar de 
Raad van .Arbeid is gevestigd. 

(2) De beteekening en tenuitvoerlegging ge
schieden op de bij het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen 
en authentieke ·akten voorgeschreven wijze 
door de deurwaarde:rs der directe belastingen. 

(3) Na de beteekening kan uitsluitend 
worden betaald ten kantore dier belastingen, 
waaraan de deurwaarder, houder van het 
dwangbevel, verbonden is, of, bij inbeslagne-
ming, in handen van dien deurwaarder. · 

(4) De kosten van vervolging worden be
rekend · volgens de bepali~gen betrekkelijk de 
kosten van vervolging in zake van directe be
iastingen. Het recht van invordering bij 
dwangbevel strekt •zich uit tot deze kosten. 

Art. 76. De toerekening en afschrijving van 
de betalingen. der schuldenaren geschieden in 
de volgende otde : 

1 °. op de kosten van vervolging, zoo die 
· verschuldigd zijn ; 

2°. op de interesten· tot den dag der beta. 
ling, indien interesten verschuldigd zijn ; 

3°. op de schulden bedoeld bij artikel 74 a, 
b of c. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DE VRIJWILLIGE VERZEKERING. 

Wie zich mogen verzekeren. Toepas
selijkheid bepalingen betreffende 
wettelijke verzekering. 

Art. 77. (1) Bij een ziekenkas mogen zich 
verzekeren allen, die krachtens de Ongevallen
wet 1901 verzekerd zijn en loon ontvangen, 
niet uitsluitend bestaande in onderricht ; de 
personen, die uitsluitend op grond van onder
deel i van artikel 2 niet wettelijk verzekerd 
zijn; alsmede allen, die niet ingevolge artikell9 
verplicht zijn ·om zich te verzekeren en die 
krachtens deze wet verzekerd zouden zijn, 
indien niet hun dienstbetrekking voor minder 
dan 4 dagen was aangegaan ·en korter dan 
4 dagen duurde. · 

(2) B:ij een. ziekenkas mogen zich ook ver-

zekeren personen,· behoorende tot groepen, die 
die voor · het gebied van een bepaalden Raad 
van Arbeid door Ons zijn aangewezen. 

(3) Zij wier wettel:ijke of verplichte verzeke
ring ophoudt, bl:ijven verzekerd door het be
talen der verschuldigde premie. 

Art. 78. (1) Bij een ziekenkas mogen zich 
verzekeren zij die, terwijl z:ij hun· woonplaats 
hier te lande hadden, in het buitenland tegen 

· geldelijke gevolgen van ziekte wettelijk of ver
plicht verzekerd waren. Ten einde zich op 
grond van deze bepaling te mogen verzekeren, 
is echter vereischt : 

a. dat de aanvraag om zich te verzekeren 
wordt gedaan binnen een week na het eindigen 
der verzekering in bet buitenland ; 

b. dat degeen, die zich wenscht te verze
kereil, zijn werkelijk verblijf heeft in Nederland; 

c. dat de verzekering in het buitenland 
heeft opgehouden, omdat de verzekerde niet 
langer werkzaamheden in het buitenland 
verrichtte ; 

d. dat degeen, die zich wenscht te verze
keren, overlegt een verklaring van de instelling 
waarbij hij in het buitenland verzekerd was, 
waaruit · blijkt naar welk. loon hij verzekerd 
was en wanneer en waarom z:ijn verzekering 
eindigde. 

(2) .Aan de verzekering bij de ziekenkas. 
wordt ten grondslag gelegd het loon, waarnaar 
de verzekerde blijkens de verklaring van de 
buitenlandsche instelling verzekerd ~as, tenzij 
hij verzoekt naar een lager loon te worden. 
verzekerd. 

Art. 79. De bepalingen der andere hoofd
stukken dezer afdeeling zijn op de vrijwillige 
verzekering van toepassing, voor zooverre zij 
niet uitdrukkel:ijk tot de wettelijke of de ver
plichte verzekering zijn beperkt of daarvan bij 
dit hoofdstuk niet wordt afgeweken. 

Ongeschikth·eid tot werken. Loon. 

Art. 80. De vrijwillig verzekerde, die niet 
in dienstbetrekking is, wordt ongeschikt geacht 
tot het verrichten van zijn arbeid, indien h:ij 
ongeschikt is tot het verrichten van den arbeid 
waarmede hij in z:ijn onderhoud pleegt te voor
~ien. Voor ,,loon" treedt te zijnen aanzien 
in de plaats _het inkomen, dat hij nit anderen 
hoofde geniet. · 

Aangilte. 

Art. 81. (1) · Afle aangiften betreffende de 
vr:ijwillige verzekering geschieden door den, 
gene, die zich wenscht te verzekeren, of door 
den verzekerde. 
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· (2) De kennisgevingen ingevolge artikel 30, 
lid I en 2, geschieden aan den aangever en, 
heeft deze zich krachtens het eerste lid van 
artikel 77 verzekerd, tevens aan dengene, in 
wiens dienst hij werkzaam- is. 

(3) Alles wat verder de aangifte betreft, 
wordt doo.r den Raad van Arbeid geregeld. 

2iekte bij aan vang der verzekering. 

Art. 82. (I) Zij die zich wenschen te ver-. 
zekeren, zijn verplicht aangifte te doen van 
ziekte waaraan zij Iijden, en ontleenen geen 
aanspraak op ziekengeld aan ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte, welke bestond op 
het tijdstip waarop de verzekering een aan
vang-nam. 

(2) Ten aanzien van hen, die ·zich ingevolge 
de aanwijzing, bedoeld in artikel 77, lid 2, 
mogen verzekeren, kan door Ons worden be
paald, dat ook geen aanspraak op ziekengeld 
wordt ontleend aan ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte, ontstaan binnen de eerste maand 
hunner verzeker!ng. 

Sleepende ziekte. 

Art. 83. De Raad van Arbeid is bevoegd 
te bepalen dat aan vrijwillig verzekerden geen 
ziekengeld wordt uitgekeerd bij sleepende ziekte 
die, zij het met tusschenpoozen, ongeschiktheid 
tot werken ten gevolge heeft. 

Loonklasse. 

Art. 84. (I) De ·aangever wordt op zijn 
verzoek bij een l,;,gere loonklasse ingedeeld dan 
die, waartoe hij krachte:ris het door hem • ge
noten loon of inkomen zou behooren. 

(2) Degene die verzekerd blijft, nadat zijn 
wettelijke of verplichte verzekering · heeft op
gehoµden, blijft ingedeeld in de loonklasse 
waartoe hij laatstelijk behoorde, tenzij hij ver· 
zoekt in een lagere te worden ingedeeld. 

Indeeling der verzekerden voor de 
premie. 

Art. 85. Door Ons kunnen, voor het gebied 
van iederen Raad van Arbeid, van de artikelen 
53-57 en 59-64 afwijkende regelen worden 
vastgesteld ten· aanzien van de premien, ver
schuldigd door hen, die zich ingevolge de aan~ 
wijzing, bedoeld in artikel 77, Ud 2, 11?-ogen 
verzekeren. 

Op_brengen der premie. 
In:vloed der vrijwillige verzekering 
op het burgerlijk reeht. 

Art. 86. (1) De premie wordt betaald door 
den vrijwillig verzekerde. · 

(2) De vrijwillig .verzekerde, niet behoorende 
tot hen die zich ingevolge de aanwijzing, be
doeld in artikel 77, lid 2, mogen verzekeren, 
is gerechtigd de_ premie, voor zooverre zij 
meer• bedraagt dan het door den wettelijk of 
verplicht ve;zekerde verschuldigde deel daar
van, van dengene, in wiens diens hij werkzaam 
is geweest, terug te vorderen over den tijd, ge
durende welken hij in dienst van dezen is ge
weest. De terugvordering zal niet later ge
schieden dan een maand, nadat de premie is· 
betaald. 

(3) Artikel 52 is alleen van toepassing op 
den verzekerde, die gebruik maakt van de hem 
in het voorgaande ·Jid verlee1;1de bevoegdl).eid. 

Aarivang der verzekering. 

Art. 87. De verzekering van den op zijn 
aangifte ingeschreven vrijwillig verzekerde 
wordt geacht te zijn aangevangen op den dag na 
dien, waarop de aangifte heeft plaats gehad, 
tenzij bij de aangifte een latere dag is gesteld. 

·Einde der verzekering. 

Art. 88. (I) De vrijwillige verzekering 
eindigt van rechtswege, zoodra de verzekerde 
wettelijk of verplicht verzekerd wordt, alsmede 
bij niet-betaling der premie over drie achter
eenvolgende betalingEtermijnen. 

(2) Ten aanzien van hen, die zich ingevolge 
de aanwijzing, bedoeld in artikel 77, lid 2, 
mogen verzekeren, worden door Ons de gevallen 
bepaald, waarin de verzekering eindigt. 

(3) Artikel 46 is niet van toepassing op de 
personen, in het vorige lid bedoeld. 

Art. 89. ·De vrijwillig verzekerde heeft geen 
recht op uitkeering, zoolang hij buitenslands 
verblijft. Het bestuur van den Raad van 
Arbeid stelt hem op verzoek van hemzelven 
of van zijn werkgever over den tijd van dat 
verblijf vrij van betaling van premie ; een ver
leende vrijstelling geldt niet dan van den: dag 
na dien, waarop de vrijstelling werd gevraagd. 

HOOFDSTUK VIL 

VAN DE ERKENDE BIJZONDERE K.ASSEN EN VAN 

.DE PLAATSELIJKE KASSEN. 

Uitkeering niet rechtstreeks uit een 
ziekenkas. 

Art. 90. (1) De uitkeering van ziekengeld 
kan geschieden door middel van een erkende 
bij,,:ondere kas of van een plaatselijke kas. 

(2) Outler ziekengeld wordt, ook in § 1 van 
ctit hoofdstuk, verstaan hetgeen ingevolge de 
artikelen 34 en 35 dezer wet wordt uitgekeerd, 
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onverminderd de bevoegdheid van het bestuur 
der bijzondere kas, cim boven dat ziekengeld 
andere uitkeeringen te doen .. 

§ 1. Van de erkende bijzondere _kassen. 

Erkenning eener 'bijzondere kas. 

Art. 91. (1) Een bijzondere kas kan op 
verzoek van haren eigenaar worden erkend. , 

(2) De erkenning geschiedt door den Raad 
van Arbeid. 

Vereiscbten voor erkenning. 

Art. 92. Een bijzondere kas wordt door den 
Raad van Arbeid erkend, indien zij voldoet aan 
de volgende vereischten : · 

a. dat zij eigendom is van een rechtspersoon
_lijkheid bezittende instelling ; 

b. dat overgang van de aansprakelijkheid 
voor de uitkeering van ziekengeld op den 
eigenaar van de kas, wordt gewenscht door een 
aantal bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid 
ingeschrevenen, dat voor dien Raad bij alge
:tp.eenen maatregel van bestuur is vastgesteld ; 

c. dat de statuten uitsluitend zijn vastgesteld 
en kunnen worden gewijzigd en dat ten minste 
de me_erderheid van het bestuur is gekozen door 
hen, die bij de kas zijn ingeschreven. 

Art. 9_3. (1) Ingeval is voldaan aan het 
bepaalde onder a en c, doch niet aan dat onder b 
van het vorig artikel, wordt een bijzondere kas 
op verzoek van haren eigenaar mede door den 
Raad van Arbeid erkend, indien een rechts
persoonlijkheid bezittende, over het gebied van 
meerdere Raden van Arbeid werkende, instel
ling schriftelijk heeft verklaard, zich mede 
aansprakelijk te stellen voor de naleving der 
ingevolge deze wet op het bestuur of den eige
naar der bijzondere kas rustende verplichtingen• 

( 2) De ver klaring in het eerste lid bedoeld 
kan alleen worden afgelegd door een instelling 
die, blijkens een door Ons· gedane verklaring, 
voldoet aan de vereischten, bij algemeenen 
maatregel van bestuur gesteld. 

Gronden ·voor weigering van erken-
ning. 

Art. 94. (1). De erkenning wordt alleen ge
weigerd wegens niet-voldoening aan de gestelde 
vereischten. 

(2) Besluiten, waarbij erkenning wordt ge
weigerd, zijn met redenen omkleed. 

· (3) De aanvrage gesohiedt in den door Onzen 
Minister vast te stellen vorm, met overlegging 
van de door den Raad van Arbeid te bepalen 
stukken. 

(4) De erkenning door een Raad van Arbeid 
werkt niet, voordat hetzij de termijn van be
roep is verstreken, zonder dat beroep is inge
steld, hetzij de voorzitte:r van den Verzekerings
raad schriftelijk heeft verklaard, dat geen der 
bezoldigde leden beroep zal instellen. 

Jntrekking der erkenning. 
Art. 95. (1) De erkenning wordt door den 

Raad van Arbeid ingetrokken: 
op verzoek van den eigenaar van de bijzon

dere kas; 
wanneer de kas niet meer voldoet aan de 

voor erkenning gestelde vereisohten ; 
wanneer het bestuur van de kas niet voldoet 

aan de verplichting tot uitkeering van zieken
geld of het voor rekening van de kas uitgekeerde 
niet aan den Raad van Arbeid terugbetaalt; 

wanneer een deel der uitgekeerde premien 
aan de verzekerden wordt terugbetaald. 

(2) De erkenning kan door den Raad van 
Arbeid worden ingetrokken wegens handelingen 
of verzuimen, in strijd met eenig wettelijk voor
schrift, alsmede wanneer verzekerden kennelijk 
op grond van hun ziektegevaar · worden be
moeilijkt in de toetreding of op grond daarvan 
worden uitgesloten of afgewezen. 

(3) De besluiten tot intrekking zijn met 
redenen omkleed. 

VervaU.en van de erkenning. 
Art. 96. (1) Wanneer de eigenaar van een 

erkende bijzondere kas in staat van faillisse
ment is verklaard, vervalt de erkenning van de 
kas op den dag, waarop de faillietverklaring is 
uitgesproken. 

(2) Ingeval de erkenning is geschied ingevolge 
artikel 93, vervalt zij mede op den dag, waarop 
de mede-aansprakelijkheid van de instelling, 
in dat artikel bedoeld, door opzegging harer
zijds of op andere wijze is geeindigd, waarop 
de faillietverklaring van die instelling is uit
gesproken, of waarop door Ons is verklaard, 
dat de instelling niet langer voldoet aan de 
vereischten gesteld bij den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 93. 

Overgang der aan.sprakelijkbeid. 

Art. 97. (1). De aansprakelijkheid van den 
Raad van Arbeid voor de uitkeering van zieken
geld gaat ten aanzien van een verzekerde, die 
ingeschreven is bij een erkende bijzondere kas, 
op den eigenaar van laatstgenoemde kas over, 
wanneer hij, die verzekerd is of zal worden en 
het bestuur der bijzondere kas aangifte daarvan 
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doen bij den Raad van A:rbeid, bij welks ' 
ziekenkas de verzekerde of de toekomstig ver
zekerde is ingeschreven. 

(2) De aansprakelijkheid van den eigenaar 
der bijzondere kas en de mede-aansprakelijk
heid van de instelling, bedoeld in artikel 93, 
eindigen op aangifte, hetzij van den verzekerde, 
hetzij van het bestuur van de bijzondere kas, 
alsmede bij het eindigen der erkenning, doch 
blijven bestaan ten opzichte van uitkeeringen 
wegens ongeschiktheid tot werken, v66r dien 
ontstaan. Deze uitkeeringen geschieden door 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid, behou
dens verhaal op den eigenaar van de bijzondere 
kas. 

Yorm der aangiften. 

Art. 98. Aangiften, als bedoeld bij het voor
gaand artikel, geschieden in ·den door Onzen 
i\Iinister vast te stellen vorm en worden tegen 
gedagteekend ontvangstbewijs ingediend. 

Geschillen over nitkeering door 
erkende bijzondere kas. 

Art. 99. (1) De verzekerde is bevoegd binnen 
14 dagen na de weigering van het bestuur der 
bijzondere kas om het ziekengeld uit te keeren, 
waarop hij aanspraak meent te hebben, zijn 
bezwaren hiertegen in te brengen bij het be
stuur van den Raad van Arbeid. 

(2) Gelijke bevoegdheid komt toe aan 
andere1~, die ingevolge deze wet aanspraak 
op eenige uitkeering kunnen hebben. 

(3) Op de door het bestuur van den Raad 
van Arbeid te nemen beslissing is van toepas
sing al. hetgeen is bepaald met betrekking tot 
de beslissing over uitkeering van ziekengeld 
door de ziekenkas van den Raad van Arbeid. 

(4) ·De Raad van Arbeid verhaalt het uitge
keerde bedrag op den eigenaar van de erkende 
bijzondere kas. Na het verhaal wordt voor de 
toepassing van het derde lid van artikel 39 
de eigenaar van de bijzondere kas geacht de 
uitkeering van ziekengeld te hebben gedaan. 

(5) Indien het recht op de. door den Raad 
van Arbeid verleende uitkeering in l;Jeroep wordt 
ontzegd, komt deze ten laste van het ·Rijk, 
voor zooverre de eigenaar van de erkende 
bijzondere kas niet tegenover een derde recht 
heeft op vergoeding dezer uitkeering. 

Afdragen der premien. 

Art. 100. (1) De Raad van Arbeid keert aan 
het bestuur van de bijzondere kas de premien 
uit, voor of door den verzekerde betaald over 
den tijd, gedurende welken de· eigenaar der 

kas voor de uitkeering van ziekengeld aan 
dien verzekerde aansprakelijk is, verminderd 
met een gedeelte ter bestrijding van de kosten : 

a. van inning der premien, 
b. van maatregelen, welke strekken om 

ziekte te voorkomen of welke de geneeskundige 
behandeling ten goede komen. 

(2) Ret onder a bedoelde gedeelte wordt vast
gesteld bij algemeenen maatregel van bestuur 
en kan voor verschillende Raden van Arbeid, 
en naar gelang de premie geheel door den 
.werkgever, dan we! geheel of ten deele door den 
verzekercle zelf moet warden betaald, verschil
lend worden vastgesteld. 

(3) Het gedeelte, dat vool' de onder b be
doelde maatregelen wordt afgehouden, ,vordt 
voor het gebied van iederen Raad van Arbeid 
door Ons bepaald. 

Art. 101. (1) De premien, waarvan sprake 
is in het vorige artikel, zijn die, welke zijn vast
gesteld ingevolge de bepalingen van Hoo~d
stuk IV dezer afdeeling. 

(2) Echter geeft de Raad van Arbeid gev:olg 
aan een verzoek van den eigenaar eener erkende 
bijzondere kas, om voor hen, die in geval van 
ziekte hun uitkeering ontvangen door middel 
van die bijzondere kas en wier premie niet 
geheel door den werkgever is verschuldigd, een 
lagere of een hoogere premie te innen en uit te 
keeren. Bij het verzoek wordt het percentage 
aangegeven, waarmede de premien ztillen wor
den verlaagd of verhoogd en een dag, waarop 
de wijziging der premien zal ingaan. 

(3) Van toepassing van het vorige lid doet de 
Raad van Arbeid onverwijld openbare aankon
diging. Daarbij wordt de dag medegedeeld, 
waarop de wijziging van de premien ingaat. 
Die dag mag niet vroeger clan een maand zijn 
na dien, waarop het verzoek bij den Raad van 
Arbeid inkwam. Overigens wordt de in het 
verzoek aangegeven datum gevolgd. 

(4) Bij de bepaling van hetgeen de werkgever 
in de premie is verschuldigd en van het bedrag 
dat ingevolge artikel 100 van de premie zal 
worden afgehouden, wordt met een wijziging 
van premie op.grand van dit artikel geen reke
ning gehouden. 

Boekbouding. 

Art. 102. (1) De boekhouding der erkende 
bijzondere kas wordt zoodanig gevoerd, dat de 
geldelijke toestand te alien tijde gemakkelijk is 
na te gaan. Door Ons krinnen voorschriften 
worden gegeven betreffende de wijze van boek
houding. 

(2) Voor de erkende bijzondere kas wordt 
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een af~onderlijke boekhouding gevoerd en een 
afzonderlijke kas gehouden. 

Zekerheidstelling, 

- Art. 103. ·(l) De eigenaar van de erkende 
bijzondere kas is verplicht voor de· nakoming· 
zijner uit deze wet voortvloeiende verplichtin
gen _ zekerheid te stellen bij den Raad van 
Arbeid, overeenkomstig bij algemeenen maat- · 
regel van bestuur te stellen regeien. 

(2) Indien en voor zoover de gestelde zeker
_heid in geld bestaat, wordt interest vergoed 
berekend tegen 3 percent 's jaars. 

Verplichte inlichtingen. 

Art. 104. (1) Het bestuur van de erkende 
bijiondere kas is verplicht, op de door den Raad 
van Arbeid voor dat bestuur bepaalde tijden, 
aan dien Raad mededeeling te doen van de 
uitkeeringen, ·gedaan bij ongeschiktheid ·tot 
werken wegens ziekte van bij de ziekenkas van 
den Raad ingeschreven verzekerden, met op
gave, zoo mogelijk, van de ziekte en van den 
behandelenden geneeskundige ; in het a!gemeen 
ten verzoeke van den Verzekeringsraad, een 
bezoldigd lid van den Verzekeringsraad, den 
Raad van Arbeid, het bestuur of den voorzitter 
van den Raad van Arbeid, inlichtingen te ver
strekken betreffende de wijze waarop de ver
plichtingen met betrekking tot de uitkeering 
van ziekengeld warden nagekomen, en daarop 
bet,ekking hebbende stukken over te leggen. 

(2) De Raad van Arbeid doet aan het bestuur 
van de bijzondere kas mededeeling van de 
wijziging of doorhaling der inschrijving van hen, 
voor de uit)rnering van wier ziekengeld de aan
sprakelijkheid is overgedragen aan den eigenaar 
van de kas. --

(3) Door Ons kunnen voorschriften worden 
gegeven betreffende de overlegging en inzen
ding door het bestuur van de erkende bijzondere 
kas van schriftelijke gegevens ten behoeve van 
het toezicht en van de statistiek. 

§ 2. Van de plaatselij ke kas_sen. 

Instelling. Toepasselijkheid bepa
lingen erkende bijzondere kas. 

Art.105, (1) De Raad van Arbeid is bevoegd 
te bepalen, dat alle bij den Raad ingeschreven 
verzekerden, die hun vast verblijf hebben bin
nen een bepaald deel van zijn gebied en· bij 
ziekte g_een uitkeering ontvangen van - een 
erkende bijzondere kas, het ziekengeld zullen 
ontvangen door tusschenkomst van een plaat-
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selijke kas. De lijst der verzekerden, die hun 
vast verblijf in -het aangewezen gebied hebben, 
wordt door het bestuur van den Raad van 
Arbeid, gehoord het bestuur der plaatselijke 
kas, vastgesteld en bijgehouden. 

(2) Het bestuur dezer kas wordt opgedragen 
aan een commissie of een commissaris, als be
doeld bij het tweede lid van artikel 24 van de 
Raden wet. 

(3) Voor de plaatselijke kas behoeft geen 
zekerheid te worden gesteld. Van de premien, 
betaald door of voor de verzekerden, in het 
eerste lid bedoeld, wordt door den Raad van 
Arbeid een gelijk gedeelte gereserveerd als van 
de premien der overige verzekerden in het
gebied van den Raad. De Raad van Arbeid 
kan aan· het bestuur der plaatselijke kas een 
voorscbot verleenen, terug te betalen in door 
hem te bepalen termijnen. 

(4) Overigens is al hetgeen bij deze wet met 
betrekking tot de erkende biizondere kas is 
hepaald, op de plaatselijke kas van toepassing, 
voor zoover niet bij algemeenen maatregel van 
be.stuur anders wordt bepaald. 

Verhooging van ziek~ngeld ~f premie 
voor de ingeschrevenen bij een plaat
selijke kas. 

Art. 106. (1) Bepalingen omtrent de uit
keering, door de plaatselijke kas, van een zieken
geld, hooger dan door den Raad van Arbeid 
wordt uitgekeerd, behoeven de goedkenring 
van dien Raad. -

(2) Indien ten gevolge van nalatigheid door· 
het bestuur van de plaatselijke kas te veel 
ziekengeld wordt uitgekeerd aan de verzeker-
den, die het ziekengeld ontvangen door tusschen
komst dier kas, kan de Raad van Arbeid, onder 
goedkeuring van den Verzekeringsraad, een 
verhooging van de premien dier verzekerden 
vaststellen met ingang van den bij zijn besluit
hepaalden dag. De Verzekeringsraacl deelt 
zijn beslissing op het verzoek om goedkeuring 
onverwijld rechtstreeks mede aan het bestuur· 
van de plaatselijke kas. 

(3) Van het besluit van den Verzekerings
raad staat voor het bestuur van de plaatselijke· 
kas beroep op Ons open, biimen denzelfden 
termijn, voor het beroep van den Raad van 
Arbeid bepaald. Onze beslissing,- binnen een 
maand nadat het beroep is ingestelcl, bij een 
met redenen omkleed besluit te ne'men, wordt
aan den Verzekeringsraad, den Raad van Arbeid 

· en het bestuur van de plaatselijke kas mecle-
gedeeld. 
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DERDE AFDEELING. 

Van de voorziening tegen ziekte. 

HOOFDSTUK I. 
.ALGEMEENE BEP.ALINGEN. 

Bevoegdheid van den Raad van 
Arbeid. 

Art. 107. (1) De Raad van Arbeid is be
voegd tot het nemen en bevorderen van maat
regelen, welke strekken om ziekte van ingevolge 
deze ,vet verzekerde personen te voorkomen of 
welke de geneeskundige behandeling ten goede 
komen. Voor maatregelen, die aan den Raad 
van Arbeid geldelijke verplichtingen opleggen, 
behoeft hij de goedkeuring van den Verzeke
ringsraad. 

(2) Voor zooverre het nemen of bevorderen 
van zoodanige maatregelen behoort tot de be
voegdheid van de besturen van in zijn gebied 
gelegen gemeenten of overeenkonistig deze 
wet toegelaten ziekenfondsen, of van de bij 
artikel 17 der Arbeidswet 1911 en artikel 9 der 
VeiHgheidswet bedoelde inspecteurs en verdere 
ambtenaren, vestigt de Raad van Arbeid hierop 
hun aandacht. 

Bevoegdheid van den Verzekerings
raad. 

Art. 108. (1) Aan den Verzekeringsraad is 
opgedragen het bevorderen van maatregelen, 
welke strekken om ziekte van ingevolge deze 
wet verzekerde personen te voorkomen of welke 
de geneeskundige behandeling ten goede 
komen. 

(2) Hij vestigt daarop de aandacht van het 
hoofd van het betrokken Departement en van 
allen die tot het nemen van zoodanige maatre-
gele~ de bevoegdheid hebben. · · 

Betaling van premie voor genees
kundige behandeling van hen, die 
bij ziekenkas _zijn verzekera, 

Art. 109. (1) Door Ons kan, voor het gebied 
van een -bepaalden Raad van Arbeid, worden 
vastgesteld, dat die Raad, op verzoek ·van het 
bestuur van een toegelaten ziekenfonds, de aan 
den eigenaar van dat fonds verschuldigde 
premien voor hen, die tevens bij zijn ziekenkas 
zijn verzekerd, en voor wie de premie, bedoeld 
in artikel 53, geheel of voor een deel door den 
werkgever wordt betaald, zoomede voor hun 
gezinnen, zal mogen innen van de werkgevers 
dier verzekerden. De werkgever is gerechtigd 
de premie van het loon af te houden, doch niet 
l~ter clan een maand nadat zij is betaald. 

(2) Op de invordering der premien _is van 
toepassing hetgeen bij de artikelen 74 tot en met 
76 bepaald is voor de ·invordering van aan den 
Raad van Arbeid verschuldigde premien. 

(3) De Raad van Arbeid is bevoegd te be
palen, dat de aan den eigenaar van een toege
laten ziekenfonds verschuldigde premien voor 
hen, die bij zijn ziekenkas zijn verzekerd, en 
voor hun gezinnen, over den tijd dat ziekengeld 
wordt uitgekeerd ten laste der ziekenkas 
komen. 

(4) De premien, ingevolge een besluit als 
bedoeld in het voorgaande lid betaald voor ver- · 
zekerden, voor de uitkeering van wier ziekengeld 
de aansprakelijkheid is overgedragen aan den 
eigenaar van een erkende bijzondere ~as, en 
voor hun gezinnen, warden afgetrokken van 
het netto bedrag der premien, door den Raad 
van Arbeid aan het bestuur van de bijzondere 
kas· uit te keeren. 

Voorschot door Raad van Ar beid 
van premie voor geneeskundige be
handeling. 

Art. 110. (1) Het bestuur van den Raa:d van 
Arbeid is bevoegd zich tot wederopzegging te 
belasten met de betaling van premie aan den 
eigenaar van een toegelaten ziekenfonds voor 
een: bij zijn ziekenkas verzekerde, die zulks 
verzoekt en niet in staat is die premie zelf te 
voldoen. 

(2) Tusschen de vordering, die <;le Raad van 
Arbeid deswege tegen den verzekerde ver
hijgt, en de vordering van den verzekerde tegen 
dien of een anderen Raad van Arbeid, of tegen 
den eigenaar eener erkende bijzondere kas, tot 
uitbetaling van ziekengeld, heeft vergelijking 
plaats, volgens regelen, vastgesteld door den 
Verzekeringsraad. 

Samenwerking Raad van Arbeid, 
erkende bijzondere kas en toegelaten 
ziekenfonds. 

Art. 111. De Raad van Arbeid en het be
stuur van een erkende bijzondel'.e kas zijn ver
plicht aan e;n toegelaten ziekenfonds de inlich
tingen te verstrekken, die dit fonds voor de 
uitvoering van zijn taak behoeft, en omge
keerd. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE TOEGEL.ATEN ZIEKENFONDSEN. 

§ 1. Van de toelating. 

Duur der toelating. 

Art. 112. Een ziekenfonds, dat eigendom is 

I 
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van eert rechtspersoonlijkheid _bezittende in
stelling, kan door Ons voor den tijd van _ten 
hoogste 15 jaren als zoodanig worden toege
laten. 

'Wijze van toelating. Gronden voor 
weigering._ 

Art. 113. (1) De toelating geschiedt door 
goedkeuring van de statuten, nadat daarover 
de betrokken Verzekeringsraad is gehoord. 

(2) Zij wordt door Ons alleen geweigerd op 
gronden, ontleend aan het algemeen belang, 
of wegens niet-voldoening aan de vereischten, 
gesteld bij § 2 van dit hoofdstuk of bij een 
krachtens die paragi:aaf uitgevaardigden alge
meenen maatregel van bestuur. 

(3) Het besluit van weigering is met redenen 
omkleed. 

(4) Wijziging der goedgekeurde statuten 
vereischt nadere goedkeuring. 

(5) Door Ons wordt bepaald in welken ·vorm· 
de goedketiring moet worden aangevraagd en 
welke stukken daarbij zijn over te leggen. 

Openbaarmaking. 

Art. 114 .. De goedgekeurde statuten of 
wijzigingen worden in de Staatscourant openbaar 
gemaakt. 

In trekking. 

Art. 115. (1) De toelating kan door Ons 
worden ingetrokken op verzoek van het bestuur 
van het fonds, en wegens handelingen of ver
zuimen, in strijd met eenig wettelijk voorschrift 
of met de statuten. 

(2) De intrekking wordt openbaar- gemaakt 
in de Staatscourant, met vermelding van den dag 
waarop zij ingaat. 

Faillissement van den eigenaar van 
een toegelaten ziekenfoilds. 

Art. 116. 11/anneer de eigenaar van een toe
gelaten ziekenfonds bij in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis in staat van faillissement is ver
klaard, vervalt de toelating van · rechtswege. 
Hiervan zal de griffier van het rechterlijk college 
dat het · vonnis heeft gewezen ·of bevestigd, 
bericht geven aan den betrokken Verzekerings
raad. 

§ 2. Van de vereischten voor toelating. 

Al gem eene bepaling. 

Art. 117. Een ziekenfonds, welks toelating 
verzocht wordt, moet voldoen aan het bij de 
volgende artilielen van deze paragraafbepaalde. 

1913. 

Statuten. 

Art. 118. 
waarbij de 
geregeld: 

De statuten bevatten bepalingen, 
volgende onderwerpen · worden 

a. het verzekeringsgebied van het fonds ; 
b. een welstandsgrens, waarboven personen 

niet tot het fonds behoeven te worden toege
laten ; deze grens mag ve~schillend zijn voor 
personen die kostwinner zijn, en voor anderen ; 

c. de rechten en verplichtingen der ver
zekerden; 

d. het aantal verzekerden, dat teri name van 
eenzelfden geneeskundige mag staan inge
schreven; 

e. de rechten en verplichtingen der aan het 
fonds verbonden geneeskundigen, apothekers, 
vroedvrouwen en verplegenden; 

f. de samenstelling en bevoegdheden van de 
algemeene vergadering en het bestuur en · de 
wijze waarop besluiten worden genomen ; 

g. de verkiezing van de leden van het be
stuur, de zittingsduur en, indien toegekend, de 
vergoedingen ; 

h. de vaststelling der rekening door de alge
meene vergadering ; 

i. de belegging der beschikbare kasgelclen ; 
j. de gevallen, waarin uitgaven nit het 

reservefonds mogen worden bestreden ; 
k. de liestemming van het fonds bij ont-

binding. 

Omschrijving der te verleenen hulp. 

Art. 119. De geneeskundige hulp moet vol
doen aan de bij algemeenen maatregel van be
stuur te stellen eischen en worden verleend zoo
Jang de ziekte duurt, onverschillig welke de 
oorzaak daarvan zij, en· het lidmaatschap niet 
wordt verloren. 

Ziekte bij aanvang der verzekering. 

Art. 120. Geneeskundige hulp behoeft niet 
verleend te worden bij ziekte gedurende de 
eerste maand of bevalling binnen zes maanden 
na den aanvang der verzekering, uitgezonderd 
wanneer: 

a. de verzekering is aangeva-ngen binnen een 
maand nadat de verzekering van den betrokkene 
bij · een antler toegelaten ziekenfonds is ge
eindigd wegens verandering van woonplaats, 
overgang naar een andere onderneming, ont
binding, of intrekking of vervallen van de toe
lating van het fonds, of -wegens een dergelijke 
reden; 

b. de verzekering-is geiiindigd in verband met 
vervulling van dienstpliclit ·overeenkomstig de 

27 



1913 5 JUNI. 418 

Militiewet en binnen een maand na die vervul
ling ,yeder is aangevangen. 

Niet-toelating tot het foods. Opzeg-
ging der verzekering. 

Art. 121. (1) Tot het fonds mo~ten worden 
toegelaten alien die bij een ziekenkas verzekerd 
zijn, uitgezonderd : 

a. indien het een ondernemingsfonds is, 
zij die niet behooren tot de onderneming of 
ondernemingen waarvoor het fonds, blijkens de 
statuten, bij uitsluiting is bestemd ; 

b. zij, die vroeger tot het foods waren toege
laten en hun :verplichtingen niet zijn nage
komen; 

c. zij, die de in de statuten bepaalde wel
standsgrens overschrijden. 

(2) Toelating tot een fonds, dat eigendom is 
van een vereeniging, die rechtspersoonlijkheid 
bezit, behoeft geen recht te geven op lidmaat
schap dier vereeniging. 

(3) De verzekering mag door het bestuur 
van het fonds alleen worden opgezegd in bij de 
statuten aan te wijzen gevallen van niet
nakoming zijner· verplichtingen door den ver
zekerde of indien deze niet meer verkeert in de 
omstandigheden, die recht gevE:n op toelating. 
In de statuten moet worden bepaald, dat een 
verzekerde niet wegens wanbetaling kan worden 
geroyeerd, tenzij hij schriftelijk is gewaarschuwd 
en tusschen de waarschuwing en het royement 
ten minste 8 dagen zijn verloopen. Echter 
mag worden bepaald, dat een waarschuwing 
niet noodig is, als sinds een vroegere waar
schuwing minder dan een jaar is verloopen. 

Geneeskundigen en . apothekers. 
Kenze door de verzekerden. 

Art. 122. (1) Aan · het fonds moeten zoo 
mogelijk verbonden worden ten minste ·twee 

· geneeskundigen en twee apothekers. Indien 
meer dan een geneeskundige aan het fonds 
verbonden is, moet ieder verzekerde ten name 
van een bepaa,lden geneeskundige staan. inge
schreven. 

(2) Tusschen de aan het fonds verbonden 
geneeskundigen en apothekers moet den ver
zekerden zooveel mogelijk de keuze worden 
gelaten. 

(3) Ten minste eenmaal in het jaar moet den 
verzekerden de gelegenheid worden gegeven, 
onder te stellen voorwaarden, op de gedane 
keuze terug te komen. 

Aantal ten name van ecn geneeskun
dige in te schrij ven verzekerden. 

Art. 123. (1) · Voor de berekening yan het 

aantal verzekerden, dat ten name van een• 
zelfden geneeskundige mag staan ingeschreven, 
worden drie personen, die den leeftijd van 
16 jaren niet hebben bereikt, als een verzekerde 
beschouwd. 

(2) Door Ons kan, den Verzekeringsraad 
gehoord, warden toegestaan, dat het in de 
statuten genoemde aantal wordt overschreden. 
De toestemming kan ten alien tijde warden 
herroepen. 

Betaling der geneeskundigen en 
apothekers. 

Art. 124. (l) De geneeskundige en de apothe
ker ontvangen vaste bedragen, die niet mogen 
dalen beneden de bij de statuten vastgestelde, 
hetzij voor ieder gezin of voor iederen persoon, 
die op hun naam staan ingeschreven, hetzij 
voor iedere verrichting of voor iedere levering. 

(2) Den geneeskundige mag bovendien 
· afzonderlijke vergoeding worden toegekend 
voor verrichtingen, die niet tot ·de gewone 
geneeskundige behandeling behooren, alsmede 
voor noodzakelijke door hem gedane uitgaven, 
volgens vast te stellen grondslagen. 

(3) De apotheker ontvangt bovendien beta
ling voor- het door hem geleverde, volgens een 
vast te stellen prijslijst. 

(4) De bedragen bedoeld in het eerste lid 
en de grondslagen bedoeld in het tweede lid, 
worden ten minste eenmaal in de vijf jaren, 
de prijslijst bedoeld in het derde lid, ten minste 
eenmaal 's jaats opni~uw vastgesteld. 

Weigering tot medewerking van ge
neeskundigen of apothekers. 

Art. 125. (1) Indien geen geneeskundige 
binnen het verzekeringsge bied van het zieken
fonds zich tegen de aangeboden voorwaarden 
beschikbaar stelt, kan het bestuur van het foods 
door den Verzekeringsraad warden gemachtigd 
om in de plaats van geneeskundige behan
deling aan de .verzekerden een uitkeering in 
geld te doen tat een door den Verzekeringsraad 
te bepalen· bedrag. 

(2) Hetzelfde geldt ten aanzien van de ver
strekking van genees- en verbandmiddelen bij 
weigering· van alle binnen het verzekerings
gebied van het foods gevestigde apothekers om 
tegen de aangeboden voorwaarden te leveren. 

Vaststelling der bijdragen. 

Art. 126. (1) De bijdragen der verzekerden 
moeten ten minste eenmaa!' in de vijf jaren 
opnieuw worden vastgesteld door de algemeene· 
vergadering en v66r de inwerkingtredini van 
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het .betreffende besluit op door den··Verzeke
ringsraad te bepalen wijze warden openbaar 
gemaakt. 

(2) Een uitsluitend bij toetreding te betalen 
bijdrage wordt niet .gevorderd in de gevallen, 
bedoeld bij artikel 120, a en b. 

Samenstelling der algemeene verga
dering. 

Art. 127. (1). De algemeene vergadering 
bestaat uit de verzekerden of hun vertegen
woordigers en uit de aan het fonds verbonden 
geneeskundigen en apothekers. 

(2) De statuten van een ondernemingsfonds 
kunnen bepalen, dat oak de werkgever of een 
door hem aangewezen persoon dee! uitmaakt 
van de· algemeene vergadering. 

(3) De vertegenwoordigers der verzekerden 
warden aangewezen Of de wijze bij de statuten 
bepaald. 

Samenstelling van het bestuur._ 

Art. 128'. In het bestuur moeten zitting heb
ben een of meer verzekerden, door de verzeker
den of door de algemeene ,ergadering aange
wezen, alsmede, cen of meer geneeskundigen en 
een of meer apothekers. Echtf'r kan door Ons, 
op grand van bijzoncl.ere omstandigheden, een 
ziekenfonds warden toegelaten, schoon in het 
bestuur geen apothekers zullen zitting hebben. 

Bestemming der inkomsten. 

Art. 129. (1) De inkomsten van het fonds 
mogen uitsluitend warden aangewend ten be
hoeve van de geneeskundige hulp en daarmede 
verband houdende zaken, het beheer van het 
fonds, stortingen in het rese.rvefonds, en maat
regelen ter voorkoming van ziekte. 

(2) De betalingen voor aan het fonds ·be
wezen diensten mogen het bedrag eener rede
lijke vergoeding niet te boven gaan. 

Boekhouding. 

Art. 130. (1) De boekhouding wordt zoo
danig gevoerd, dat de geldelijke toestand van 
het fonds ten allen tijde gemakkelijk is na te 
gaan. 

(2) Voor het fonds wordt een afzonderlijke 
boekhouding gevoerd en een afzonderlijke kas 
gehouden. 

. Reservefonds. 

Art .. 131. (1) Een reservefonds wordt ge
vormd uitsluitend ter bestrijding van de .uit
gaven, waarvoor de inkomsten tijdelijk ontoe
reikende zijn. 

(2) Het reservefonds mag niet grooter zijn 
clan de helft van het bedrag, dat in de laatst 
verloopen drie kalenderjaren jaarlijks gemid
deld is uitgegeven voor · geneeskundige hulp 
en daarmede verband houdende zaken, en kos
ten van beheer. Totdat dit bedrag bereikt is, 
wordt jaarlijks 4 % va.n het gezamenlijk bedrag 
der premien over het afgeloopen kalenderjaar 
daarin gestort. 

Geldelijk beheer. 

Art. 132. (1) Van het geldelijk beheer wordt 
jaarlijks rekening en verantwoording gedaan 
aan de alge~eene vergaderillg en aan den.Ver
zekeringsraad. 

(2) Door Ons kunnen voorschr_iften gegeven 
warden betreffende de inrichting der rekening 
en der te houden registers, en betreffende de 
belegging van het reservefonds._ 

Statutenwijziging. Aanvrage om in-
trekking der toela ting. 

Art. 133, (1) De statuten kunnen alleen 
bij besluit van de algemeene vergadering ge
wijzigd warden. 

(2) Besluiten tot het aanvragen van intrek
king der toelating of tot ontbinding, moeten 
door de algemeene vergadering warden geno
men. 

§ 3. Van het toezicht. 

Toezicht door Verzekeringsraad. 

Art. 134. (1) De Verzekeringsraad houdt 
toezicht op de toegelaten ziekenfondsen, welke 
werkzaam zijn binnen het gebied der Raden van 
Arbeid, waarvoor hij is opgericht. 

(2) De Verzekeringsraad is bevoegd in
trekking der toelating van een ziekenfonds aan 
Ons aan te vragen. · 

Tnlichtingen door het fonds te ver-
· strekken. 

Art. 135, (1) Het bestuur, de ambtenaren 
en beambten van een toegelaten ziekenfonds, 
en de daaraan verbonden geneeskundigen, 
apothekers, vroedvrouwen en verplegenden, zijn 
verplicht aan den Verzekeringsraad en aan ieder 
der bezoldigde leden van den Verzekeringsraad, 
de door dezen verlangde inlichtingen te ve~
strekken. Het bestuur is verplicht hun, zoo 
dikwijls zij het vorderen, inzage te geven in de 
boeken en de kas. 

(2) Door Ons kunnen voorschriften gegeven 
warden betreffende de overlegging en inzending 
van schriftelijke gegevens ten behoeve van het 
toezicht en van de statistiek. 

27* 
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VIERDE AFDEELING. 

Van aan den Verzekeringsraad te 

onderwerpen geschillen. 

Omschrijving. 

Art. 136. (1) Indien bij de statuten of bij 
overeenkomst tusschen partijen is bepaald, 
dat geschillen tusschen den eigenaar van · een 
erkende bijzondere kas of dien van een toege
laten ziekenfonds en een Raad van Arbeid, met 
uitsluiting van den gewonen rechter, ten ver
zoek_e van de meest gereede partij zullen warden 
onderworpen aan het oordeel van den Verze
keringsraad, opgericht voor den betrokken Raad 
van Arbeid, dan is die Verzekeringsraad ver
plicht van die gesohillen kennis te nemen en die 
te behandelen volgens onderstaande artikelen. 

(2) Hetzelfde geldt, indien bij de statuten 
of bij ·overeenkomst tusschen partijen is be
paald, dat op gelijke wijze geschillen tusschen 
den eigenaar van een toegelaten ziekenfonds 
en aan het fonds verbonden geneeskundigen, 
apothekers, vroedvrouwen of verplegenden of 
tusschen den eigenaar van dat fonds en de bij 
dat fonds verzekerden zullen warden onderwor
pen aan het oordeel van den Verzekeringsraad, 
in wiens ressort dat fonds zijn zetel heeft. 

(3) De hiervoren omschreven bevoegdheid 
bestaat niet ten aanzien van geschillen, welke 
krachtens de artikelen 145 en 147 behooren tot 
de kennisneming van den administratieven 
rechter. 

,vraking van leden van den Ver
zekeringsraad. 

Art. 137. De redenen van wraking van een 
lid van den Verzekeringsraad zijn dezelfde als 
voor de rechters volgens het \Vetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering ; zij zullen sum
mierlijk warden beoordeeld door den Verzeke
ringsraad. 

Getuigen en deskundigen. Wijze van 
behandeling bij den V erzekerings
raad. 

Art. 138. (1) De oproeping van getuigen en 
deskundigen geschiedt : 

door een Verzekeringsraad en door een Raad 
van Arbeid, op de wijze en in den vorm, bij 
algemeenen maatregel van bestuur te bepalen ; 

door partijen, daaronder niet begrepen. de 
Raden van Arbeid, bij deurwaarders-exploit. 

(2) Partijen kunnen oak getuigen en des
kundigen medebrengen ter zitting. 

(3) Ieder die overeenkomstig dit artikel als 

getuige of deskundige is opgeroepen, is verplicht 
aan die oproeping gevolg te geven en getuigenis 
af te leggen of zijn diensten als deskundige te 
verleenen, een en ander behoudens geldige
redenen van verschooning, overeenkomstig 
artikel 163 Wetboek van Strafvordering, en met 
uitzondering van den echtgenoot van een der 
partijen en van hen,· die een der partijen in 
bloed- of aanverwantschap bestaan in de 
rechte lijn of in de zijlijn tot den tweeden graad 
ingesloten. 

(4) Deurwaarders hebben voor de werkzaam
heden, door hen verricht ingevolge de bepaling 
van het eerste lid, aanspraak op belooning ten 
laste van de partij welke hen in het werk heeft 
gesteld, overeenkomstig de bepalingen van het 
tarief van gerechtskosten in strafzaken. 

(5) De wijze van behandeling dezer geschillen 
wordt overigens bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

Vergoeding aan getuigen, deskun
digen en partij en. 

Art. 139, (1) Getuigen, cleskundigen en 
partijen, die ambtshalve opgeroepen of met een 
opdracht belast zijn, ontvangen vergoeding uit 
's Rijks kas. Getuigen en deskundigen, die 
door partijen ter · zitting zijn opgeroepen of 
medegebracht, of in verband met een aan
hangig geschil met een opdracht zijn belast, 
ontvangen vergoeding van partijen. 

(2) De vergoeding wordt begroot door den 
voorzitter volgens het tarief, bedoeld in arti
kel 57 der Beroepswet. Voor het bedrag, 
waarop de vergoeding is begroot, wordt een 
bevelschrift van tenuitvoerlegging uitgegeven 
door den voorzitter der rechtbank van het 
arrondissement, waar de Verzekeringsraad ge
vestigd is. Afwijkende afspraken zijn niet 
verbindend. 

(3) Bij de uitspraak beveelt de Verzekerings
raad dat aan de partij, daarbij geheel of ge
deeltelijk in het gelijk gesteld, de kosten ge
maakt tot dagvaarding en schadeloosstelling 
van getuigen of deskundigen, of tot het bij
brengen van eenig schriftelijk gevoelen van des
kundigen, met uitzondering van noodeloos 
gemaakte kosten, door de wederpartij geheel of 
gedeeltelijk tot een bij de uitspraak vast te 
stellen bedrag warden vergoed. 

Veroordeeling tot nakoming van 
verplichtingen of schadevergoeding. 

Art. 140. De Verzekeringsraad is bevoegd 
om naar gelang der omstandigheden aan de 
partij, die niet aan haar verplichtingen voldoet, 
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een termijn te gunnen zulks alsnog te doen, of 
haar tot vergoeding van kosten, schaden en 
interessen te veroordeelen. 

De uitspraak. 

Art. i41. (1) De uitspraak moet inhouden: 
de namen (voornamen) en woonplaats van 

de partijen ; 
de slotsom harer wederzijdsche beweringen ; 
de beweegredenen en de beslissing. 
(2) Dezelve wordt gedagteekend en door 

voorzitter en secretaris onderteekend. 
(3) De uitspraak is niet voor verzet vatbaar. 

Nederlegging ter griffie. 

Art. 142. (1) Binnen acht dagen, te rekenen 
van den dag der uitspr~ak, zal de minuut daar
van door den secretaris warden nedergelegd ter 
griffie' van de rechtbank van het arroridisse
ment, waar de Verzekeringsraad is gevestigd. 

(2) · De akte van nederlegging zal geschreven 
worden aan den voet of op den kant van de 
nedergelegde minuut, en geteekend worden 
door den griffier der rechtbank en den sec~etaris 
van den Verzekeringsraad. 

Tenuitvoerlegging. 

Art. 143, (1) De beslissing van den Verzeke
ringsrsia'd zal wo:rden ten uitvoer gelegd uit 
kracht van 'een bevelschrift van den vo·orzitter 
der rechtbank van het arrondissement, waar de 
Verzekeringsraad gevestigd is. 

(2) Dit bevel zal geschreven warden op de 
minuut en worden overgeschreven op de uit
gifte daarvan. 

(3) De van zoodanig bevelschrift voorziene 
uitspraak zal langs den gewonen weg worden ten 
uitvoer gelegd. 

(4) _ Van geschillen rakende .de tenuitvoer
legging zal de in het· eerste lid bedoelde recht
bank kennis nemen. 

Voorkoming en vereffening van 
andere geschillen. 

Art. 144. De Verzekeringsraad zal trachten 
geschillen tusschen het bestuur of den eigenaar 
van een toegelaten ziekenfonds en niet aan dat 
fonds verbonderi geneeskundigen of apothekers 
te voorkomen of te vereffenen. 

VIJ·FDE AFDEELING. 

Van het beroep. 

In wolke gevallen en voor wie beroep 
openstaat. 

Art. 145. (1) Beroep staat open: 
a. van de inschrijving, de vaststelling der 

premie daaronder begrepen, van de wijziging 
of doorhaling der inschrijving, van de weigering 
om in te schrijven of de inschrijving te wijzigen 
of door te halen en VB,n de weigering om inge
volge artikel 56 geheele of gedeeltelijke vrijstel
ling van de verhoogde premie te verleenen, voor 
den betrokkene en zijn werkgever ; 

b. van de bepaling van het ziekengeld, van 
de ,veigering om ziekengeld uit te keeren, en van 
de beslissing betreffende staking of verminde
ring der · uitkeering, voor d·en verzekerde en 
zijn werkgever, alsmede voor dengene, voor 
wiens rekening de verzekerde, die geen kost
winner is, is opgenomen in een inrichting voor 
zieken of in een gesticht ; 

c. van de beslissing beti:effende premie, 
ingevolge artikel 32, of vergoeding, ingevolge 
artikel 33 verschuldigd, voor den verzekerde 
en• zijn werkgever; 

d. van de beslissing· van een Raad van 
Arbeid betreffende erkenning of intrekking der 
er kenning van _ een bijzondere ]ms, voor den 
eigenaar ·van de bijzonder'e kas ; 

e. van de uitspraak van een Ver_zekeringsraad 
in een geschil als bedoeld · bij artikel 136, voor 
hen die partijen waren in het geschil. 

(2) Voor het voeren van twistgedingen en 
het berusten in een tegen een Raad van Arbeid 
ingestelde vordering, als bedoeld in dit artikel, 
behoeft de Raad geen goedkeuring. 

'(3) fu de gevallen, genoemd onder a, b en c 
van het eerste lid, kan het beroep mede warden 
ingesteld door het bestuur van de betrokken 
erkende bijzondere kas, in die genoemd onder a, 
b, c en d, door een_ bezoldigd lid van den Ver-· 
zekeringsraad. 

Termijn. Schorsende werking. 

Art. 146. (1) De· termijn van beroep is een 
maand. Deze termijn vangt aan te loo'pen den 
dag na dien waarop de beslissing, waartegen 
beroep wordt ingesteld, is genomen. 

(2) Degene die een beroep instelt na den 
hiervoor bepaalden termijn wordt niet op grond 
daarvan niet-ontvankelijk verklaard; indien hij 
ten genoegen van den rechter in beroep aan
toont, dat hij het beroep heeft ingesteld binnen 
een maand na den dag, waarop hij van de 
beslissing, waartegen beroep wordt ingesteld, 
redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen. 

(3) Het instellen van·beroep heeft·alleen clan 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spro:nkelijke beslissing, indien het is ingesteld 
tegen een beslissing van een Raad van Arbeid 
betreffende erkenning of intrekking der erken
ning van een bijzondere kas, of tegen een uitc 
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spraak van een Verzekeringsraad, waarbij een 
geneeskundige of apotheker is ontslagen, tenzij 
in het laatste geval de Verzekeringsraad voor
loopige. tenuitvoerlegging der uitspraak heeft 
gelast. 

Aanwijzing van rechter in beroep. 

Art. 147. Over de beslissingen, waarvan be
roep openstaat ingevolge artikel 145, lid l, 
a, b enc, wordt bij uitsluiting geoordeeld door de 
raden, ingesteld bij artikel 1 der Beroepswet, 
volgens het bij die wet bepaalde ; over die, be
doeld iu artikel 145, lid 1, d en e, door den cen-
tralen raad van beroep. · 

ZESDE AFDEELING. 

Straf-, overgangs- en slotbepalingen. 

HOOFDSTUK I. 

S T RA F B E P A L IN G E N. 

· Overtreding van bepalingen betref
fende inlichtingen, aangifte, kennis
geving van inschriiving en dubbele 
verzekering. · 

Art. 148. (1) Hij die niet voldoet aan een 
der verplichtingen omschreven in artikel 11, 
lid l, 2 en 3, of aan een der verplichtingen, opge
legd· krachtens ·artikel 19, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een maand of geld
boete van ten hoogste / 100. 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft de 
werkgever die niet voldoet aan een der ver
plichtingen, omschreven in de artikelen 6, 26, 
lid 1, en 30, lid 3, alsmede de verzekerde, die 
niet voldoet aan de verplichting, omschreveti in 
artikel 40, lid 1. 

Overtreding betreffende aangifte. 
Transactie. 

Art. 149. (1) De vervolging wegens het niet 
voldoen aan de verplichting, omschreven in 
artikel 26, .lid 1, geschiedt vanwege den voor
zitter van den Verzekeringsraad op de wijze 
bedoeld bij artikel 141, 2°., van het Wetboek 
van Strafvordering, 

(2) iVanneer is aan te nemen, dat de werk
. gever vanwege dwaling of onwillig verzuim 
niet heeft voldaan aan het bij artikel 26, lid 1, 
bepaalde, kan hij, mits v66r de dagvaarding, 
door den voorzitter van den Verzekeririgsraad 
tot transactie over de geldboete worden ·toe
gelaten. 

(3) Nadat transactie heeft plaats gehad, 
wordt wegens hetzelfde feit tegen denzelfden 
persoon geen strafvervolging ingesteld. 

Overtreding van bepaling betreffende 
loonsinhouding voor premie. 

Art. 150. Hij die door hem kr.achtens deze 
wet betaalde of verschuldigde premie afhciudt 
van het loon van- of op eenige andere wijze 
verhaalt op een verzekerde of gewezen ver
zekerde, zonder dat dit bij of krachtens deze 
wet is toegestaan, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een rhaand of geldboete van 
ten hoogste / 100. 

Wanbetaling van -premie. 

Art. 151. ( 1) Hij di\) niet of niet tijdig voldoet 
aan de verplichting tot betaling der premie, be
doeld in hoofdstuk IV, tweede afdeeling, dezer 
wet, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van teri 
hoogste / 100. · 

(2) Dit feit wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee. jaren of geldboete 
van ten hoogste f 60, indien het opzettelijk is 
gepleegd door den werkgever, die ·het door 
den verzekerde verschuldigde deel der premie 
van diens loon heeft afgehouden. 

Valsche verklaring of opgave. • ·op-
zettelijk verzwijgen van dnbbele ver-
zekering. 

Art. 152. (1) Hij die in eenig geschil .als 
bedoeld bij artikel 136 als getuige, deskundige 
of partij mondeling of schriftelijk, persoonlijk 
of door een bijzonder daartoe gemachtigde, 
opzettelijk een valsche verklaring aflegt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft hij, die 
in een bij artikel 11 van.hem gevorderde opgave 
of inlichting, of de werkgever die. in de bij 
artikel 26, lid 1, van hem ·gevorderde aangifte, 
opzettelijk een valsche opgave doet, alsmede de 
verzekerde die de bij artikel 40, lid 1, van hein 
gevorderde mededeeling opzettelijlr verzwijgt. 

Opsporing .. 
Art. 153. (1) Met het· opsporen van de· in 

<lit hoofdstuk strafbaar gestelde feiten zijn, 
behalve de bij artikel 8, 1 o_:_6°, van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last de marechaus~ee, 'alle ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie, alsmede de voor
zitters der Verzekeringsraden en Raden van 
Arbeid, de bezoldigde leden -der Verzekerings
raden, commissarissen en voorzitters van com
missien, indien deze commissarissen of com
missien het bestuur of den .voorzitter va.n den 
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Raad van Arbeid in eenig onderdeel van hnn ! 
taak vervangen, en de daartoe door den Raad 
van Arbeid aangewezen, aan hem onderge
schikte ambtenaren of beambten, die in de ver
.gadering van het bestnur in handen van den 
voorzitter de belofte hebben afgelegd, bedoeld 
bij artikel 82 van de Radenwet. Het 3de, 4de 
en 5de lid van dat artikel zijn van toepassing. 

(2) Voor zooveel betreft het niet voldoen 
aan de verplichting, omschreven in artikel 26, 
lid 1, wordt het door hen op te maken proces
verbaal den bekeurde beteekend op de wijze, 
voorgeschreven bij artikel 144 van het Wetboek 
van Strafvordering. 

(3) Zij hebben toegang tot alle plaatsen waar 
een onderneming wordt gedreven. 

(4) De veld- en boschwachters, de beambten 
<ler marechaussee, niet zijnde hulp-officieren van 
Justitie, en de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie ·beneden den rang van inspecteur 
der Rijksveldwacht en van commissaris van 
politie, behoeven, voor zoover hun de toegang 
niet nit anderen hoofde openstaat, een schrifte
lijken bijzonderen last van den burgemeester 
of van den kantonrechter. 

(5) Wordt aan de in het eerste lid bedoeide 
personen de toegang geweigerd,. dan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

(6) In plaatsen welke tevens ·woningen of 
alleen door een woning toegankelijk zijn, treden 
zij tegen den wil van den· bewoner niet ·binnen 
dan op vertoon van een schriftelijken bijzon
<leren last van den burgemeester of van den 
kantonrechter. Van dit. binnentreden wordt 
door hen proces-verbaal opgemaakt en dit 
binnen tweemaal 24 uren aan dengene, in 
wiens woning is binnengetreden; in afschrift 
medegedeeld. 

(7) Dit artikel is niet van toepassing op de 
inrichtingen bedoeld bij artikel 24 der Hinderwet 
(wet van 2 Juni 1875, Staatsblad n°. 95, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 16 Juli 1907, 
Staatsblad n°. 216). Ten aanzien van deze 
inrichtingen zijn uitsluitend met de in het eerste 
lid bedoelde taak belast de door Onzen Minister 
van Oorlog op grond van artikel 24, lid 2, dier 
wet aangewezen ambtenaren en officieren. 

Geheimhouding door opsporings-
am btenareti. · 

Art. 154. (1) Het is den in artikel 153 be
doelden personen verboden om hetgeen in 
plaatsen, waar zij krachtens dat artikel binnen
treden, omtrent de daar gedreveh onderneming 
te hunner kennis is gekomen, verder bekend te 

maken dan voor de uitoefening van hun ambt 
gevorderd wordt. 

(2) Hij, aan wiens schuld schending van de 
bij dit artikel opgelegde geheimhouding te wijte~ 
is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
driemaanden of geldboete van ten hoogste /300. 

(3) Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van het hoofd of di)n bestuurder van de 
onderneming. 

Herhaling van strafbaar feit. 

Art. 155. Bij overtreding van een der 
artikelen 148, 150 of 151, lid 1, kan hechtenis · 
van ten hoogste. twee maariden of geldboete 
van ten hoogste f 200 worden opgelegd, indien 
tijderis •het plegen van het feit nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert een veroordeeling 
van den schuldige wegens gelijk feit onherroepe
lijk is geworden, of sedert de wegens dat feit 
opgelegde boete is betaald. 

Misdrijf of overtreding. 

Art. 156. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven, nit
gezonderd die bedoeld bij artikel 148, 150 en 
151, lid 1, welke als overtredingen worden 
beschouwd. 

HOOFDSTUK II. 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. 

Verj aringen. 

Art. 157. De rechtsvordering wegens zieken
geld verjaart door verloop van drie maanden, 
die tot terugbetaling van onverschuldigd be
taalde premie, alsmede de rechtsvorderingen 
wegens premie of wegens een vergoeding als 
bedoeld bij artikel 33, door verloop van twee 
jaren. 

J aarverslag. 

Art. 158. (1) De Verzekeringsraad doet 
jaarlijks aan Onzen Minister toekomen een ver
slag van den stand der ziekteverzekering 
in het gebied der Raden van Arbeid, waarvoor 
hij is opgericht. 

(2) De inrichting dezer verslagen en van· de 
daar bij over· te leg gen statistische gegevens, 
alsmede het tijdstip waarop zij -worden inge
zonden, worden door Onzen Minister vast
gesteld. 

Vrijdom van zegel enz 

Art. 159. Alie stukken, opgemaakt tcr uit
voering van de bepalingen dezer wet of van de 
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bij algemeenen maatregel van bestuur of bij 
Koninklijk besluit nader te geven voorschriften, 
~itgezonderd het dwangbevel, bedoeld bij arti
kel 74 en de· bij artikel 138, lid l, voorgesohreven 
beteekeningen bij deurwaardersexploit, zijn 
vrij van het reoht van zegel, van de formaliteit 
van registratie en, met inachtneming van de 
door Ons vast te stellen voorsohriften, van 
briefport. 

Rijksvoorschot. 

Art. 160. (1) Het Rijk verleent aan de 
Raden van Arbeid, ter bestrijding van de soha
deloosstellingen en uitgaven, welke ter uit
voering van deze wet moeten geschieden, 
voordat zij over voldoende middelen beschikken, 
een voorschot, dat binnen vijf jaren moet terug
betaald zijn. 

(2) Het Rijk kan aan een Raad van Arbeid 
een voorschot verleenen, dat binnen den door 
Onzen Minister bepaalden tijd moet terug
betaald zijn. 

(3) De terugbetaalde voorschotten worden 
opgenomen onder de· middelen tot dekking der 
Staatsuitgaven. 

Art. 161. Het Rijk keert aan den Raad van 
Arbeid te Amsterdam een door Ons jaarlijks 
vastgesteld bedrag U:it, wegens in het afge
loopen jaar ten laste van <lien Raad gebleven 
kosten ter zake van de personen, die op grond
van artikel 24; lid 3, in verband met den 
laatsten volzin van lid 4 van artikel 2, bij zijn 
ziekenkas zijn ingeschreven. 

Art. 162. (1) Een besluit, als bedoeld in 
artikel 18, tweede lid; 19; 26, eerste lid; 35, 
eerste lid ; 37 ; 59, tweede lid ; 61, eerste lid ; 
77, tweede lid; 82, tweede lid; 85; 88, tweede 
lid; 100, derde lid; en 109, eerste lid, wordt 
door Ons niet genomen dan op voordracht 
van den Raad van Arbeid, wiens gebieq. het 
geldt. 

(2) Alvorens een besluit te nemen, als be
doeld in artikel 53 of in artikel 58, wordt door 
Ons, zooveel mogelijk, het gevoelen van den 
betrokken ·Raad van Arbeid gevraagd. Bij 
Ons besluit, dat alsdan met redenen moet zijn 
omkleed, kan van dat gevoelen worden afge
weken. 

(3) Tot een voordracht aan de Kroon tot 
een verlaging der uitkeering beneden 70 hon
derdsten van het gemiddelde der loonklasse of 
het doen ingaan der uitkeering van den vierden 
of vijfden dag der ongeschiktheid tot werken af, 
zal alleen met een meerderheid van drie vierde 
van het aantal der uitgebrachte stemmen kun
nen worden besloten. 

Regeling bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Art. 163. Hetgeen behalve het in de arti
kelen 41, 92, 100, 103, 119 en 138 bepaalde 
nog ter voorbereiding van het in Werking 
treden van deze wet of tot hare uitvoering 
noodig is, wordt bij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld. 

Art. 164. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kan voor bepaalde groepen van per
sonen worden afgeweken van het in deze wet 
bepaalde ten aanzien van de aangifte, de in
schr~jving, de bepaling van het dagloon, de 
premieheffing en de ziekengelduitkeering. 

Overgangs bepaling. Bestaande over
eenkomsten. 

Art. 165. (1) Overeenkomsten, gesloten 
v66r het tijdstip, bedoeld in de tweede zinsnede 
van het tweede lid van artikel 168, waara~n 
personen, die overeenkomstig de tweede afdee
ling dezer wet verzekerd zijn, behalve recht op 
uitkeering bij ziekte, andere rechten ontleenen, 
zullen, voor zooveel de- uitkeering van zieken
geld be~reft, ten verzoeke van de meest gereede 
partij door den kantonrechter worden ontbon
den verklaard. 

(2) Op dezelfde wijze zullen warden ont
bonden verklaard· voor zooveel de genees
kundige hulp betreft, overeenkomsten die ge
sloten .zijn v66r het in het voorgaande lid be
doelde tijdstip, waaraan personen, die bij een 
toegelaten ziekenfonds verzekerd zijn, andere 
rechten ontleenen da~ het recht op geneeskun
dige hulp bij ziekte, mits de overeenkomst niet 
is gesloten met den eigenaar _van een toegelaten 
ziekenfonds. 

(3) De kantonrechter bepaalt van welke 
verplichtingen tegenover het vervallen van het 
recht· op ziekengeld of geneeskundige hulp, 
geheele of gedeeltelijke ontheffing wordt ver
leend, in het laatste geval voor welk gedeelte. 

Art. 166. Ten aanzien van de verzekerden, 
wier verzekering . is ingegaan op den dag; 
waarop artikel 17, lid 1 en 3, in werking 
treedt, is: 

a, niet van toepassing het bepaalde in 
artikel 44, eerste lid onder b, indien zij tot den 
aanvang der ongeschiktheid tot werken onaf
gebroken verzekerd_ zijn geweest; 

b. van toepassing het bepaalde in artikel 46, 
hoewel hun verzekering is geeindigd binnen 
twee maanden na den hiervoor bedoelden dag, 
indien zij tot aan het einde hunner verzekering 
onafgebroken verzekerd z_ijn gewee~t. 
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Overgangsbepaling. Bestaande zie
kenfondsen. 

Art. 167. (1) Een ziekenfonds dat reeds 
bestaat op den dag waarop deze wet in het 
Staatsblad geplaatst wordt, niet kan voldoen aan 
de vereischten voor toelating ingevolge deze 
wet, doch naar Ons oordeel een goed zieken
fonds _is, kan door Ons voor den tijd van ten 
hoogste vijf jaren warden toegelaten, welke 
termijn telkens met ten hoogste vijf jaren kan 
warden verlengd. 

(2) Op deze fondsen zijn, behoudens voor 
zooveel betreft de vereischten voor toelating, 
van toepassing de bepalingen, die betrekking 
hebben op ingevolge deze wet toegelaten zieken
fondsen. De toelating kan, behalve in de ge
vallen voorzien in artikel 115, door Ons warden 
ingetrokken wegens het nie_t voldoen aan de 
voorwaarden, bij de toelating gesteld. 

Titel. Jnwerkingtreding. 

Art. 168. (1) Deze wet kan warden aange
haald onder den titel van ,,Ziektewet". 

(2) Zij treedt, met uitzondering van de 
artikelen 17, lid 1 en 3, 77, lid 1 en 2, en 78, 
in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 
De genoemde artikelen treden in werking op 
een later, mede door Ons te bepalen tijdstip. 
. Lasten en beveien,. cnz. . 

Gege_ven op het Loo, den 5den Juni 1913. 
(get.) W I L H E L :M: I N A. 

De 1vlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. l A. s. TALMA. 

( Uitgeg. 9 Juni 1913.) 

5 Jiini 1913. WET, tot verzekering van 
arbeiders tegen geldelijke gevolgen van 
invaliditeit en ouderdom. S. 205. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1910/1911, n°. 258, 
1-4; 1911/1912, n°. 68, 1-5; f912/1913, 
no. 58, 1-38. 

Hand .. i'.dem 1912/1913, bladz. 45-86, 88-
111, 114--133, 136-161, 163-186, 188-253, 
256-275, 277-316, 318--359, 361-387,_ 390 
-508, 510--579, 581-592, 595-633, 635-658, 
2172-2192, 2215-2262, 2293-2316, 2319-
2353, 2355-2388, 2390-2411; 2415-2433, 
2436-2471, 2474--2484, 2486-2513, 2515-
2537, 2539-2595, 2684. 

Hand. 1e Kamer 1912/1913, bladz. 515-587, 
703-709, 721-731, 771-792, 795-814, 819 
-840. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo Wij in o_verwegi_ng genomen hebben, 

dat het wenschelijk is dat arbeiders verzekerd 
zijn tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit 
en ouderdom en dat in verband daarmede voor
zieningen worden getroffen tegen inyaliditeit ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

EERSTE AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. Organisatie. 

Omschrijvingen. 

A~t. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
de Bank: de Rijksverzekeringsbank; 
.Ongevallenfonds : het fonds, waarin gestorp 

warden de gelden, aan de Bank toekomende 
krachtens de Ongevallenwet 1901 ; 

In validiteitsfonds : het fonds, waarin gestort 
worden de gelden, aan de Ba,nk toekomende 
krachtens cleze wet ; 

Onzen Minister : Onze Minister, met de uit
voering van deze wet belast. 

Art. 2. Onder Nederlanders worden in deze 
wet begrepen Nederlandsche onderdane_n in-· 
gevolge de wet van 10 Februari 1910 (Staats-. 
blad no. 55). 

Art. 3. Onder echtgenoot wordt .in deze 
wet verstaan de niet van tafel en bed.gescheide_n 
echtgenoot. 

Arbeider. 

Art. 4. Onder arbeider wordt in cleze wet 
verstaan ieder, die den leeftijd van 13 jaar heeft 
bereikt, niet in werkelijken militairen clienst 
is en in loondienst arbeid verricht binnen het 
Rijk en tegen loon van niet meer dan 1200 
gulden per jaar. 

Arbeid buiten het Rijk. 

Art. 5. · Onder arbeider wordt in deze wet 
ook verstaan iecler, die in loondienst ar beid 
verricht buiten het Rijk dooh overigens voldoet 
aan de bepalingen van het vorig artikel, mits 
hij dien arbeid ,erricht in een in Nederland 
gevestigde onderneming en hij : 

a. binnen het Rijk woont, of 
b. als schipper ofschepeling diens1. doet op 

een v_aar'.,uig, clat in den regel haar Nederland 
terugkeert. 

O_ntvangsten van derden, · 

Art. 6. Voor de berekening ,an loon vol
gens deze "et worden medegerekend ontvang
sten van derden, welke van invloed zijn op 
de voorwaarden der arbeidsoverrnnkomst .. 

Loon in natura. 

Art. 7. (1) Bestaat het loon geheel in ver-
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str\)kkingen in natura, dan wordt het geacht 
niet meer dan 1200 gulden per jaar te bedragen. 

(2) Voor de toepassing van deze wet worden 
onder verstrekkingen in natura begrepen huis
vesting en onderricht. 

Art. 8. (1) Bestaat het loon gedeeltelijk in 
verstrekkingen in natura, dan wordt, zoo 1100: 

·dig, ter be;;aling of het loon meer dan 1200 
gulden per jaar bedraagt, de geldswaarde van 
die verstrekkingen in verband met de plaats 
van ver~trekking geschat door den Raad- van 
.Arbeid. ' 

(2) Ten aanzien van een schipper of schepe-· 
ling worclt als plaats van verstrekking be
schouwcl de plaats, waar het vaartuig in den 
regel ligt, wanneer het nietr vaart. 

WIBse!vallig loon. 

Art. 9. (1) Is het beclrag van het loon 
wissel vallig, dan geldt, ter be paling of het loon 
meer clan 1200 gulden per jaar bedraagt, het 
gemiclclelcl inkomen over de laatste clrie jaren, 

0

waarin wisselvallige inkomsten zijn genoten: 
(2) Was het bedrag van het loon wisselvallig 

over een korter voorafgaancl tijclvak clan clrie 
jaren, clan gelclt als loon het gemicldelcl in
komen over clat kortere tijclvak. 

(3) Indien niet over het geheele voorafgaande 
jaar wisselvallige inkomsten zijn genoten, worclt 
het beclrii,g van het loon door den Raad van 
.Arbeicl geschat. Deze schatting vervalt, zooclra 
de wisselvallige inkomsten over een vol jaar 
genoten zijn. 

Gezamenlijk lo·on. 

Art. 10. (1) Het loon door verschillende 
personen te zamen onvercleeld genoten, wordt, 
ter bepaling of het loon meer clan 1200 gulden 
per jaa., beclraagt, geacht door iecler voor een 
gelijk dee] te zijn vercliend. 

(2) Kinderen beneden 14 jaar blijven bij de 
berekening buiten aanmerking. 

( 3) Het eerste lid blijft buiten toepassing, 
inclien blijkt van een andere verhouding dan 
in clat lid genoemcl. .Alsclan blijft ook het 
tweecle lid buiten toepassing. 

Werkgever. 

Art. 11. (1) Onder werkgever wordt in cleze 
wet verstaan iecler, in wiens dienst arbeid 
wordt verricht door een arbeider. 

(2) Wordt de arbeicl verricht in dienst van 
twee of meer personen, dan is iecler hunner · 
voor- de nakoming der verplichtingen, bij of 
krachtens cleze wet den werkgever opgelegd, 
aansprakelijk en is ieder hunner bevoeg~l tot 
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het uitoefenen der rechten, bij ~£ krachtens 
deze wet den werkgever toegekencl: 

Wettelijke vertegenwoordiger van 
werkgever. 

Art. 12. Heeft de werkgever een wettelijken 
vertegenwoordiger, clan is cleze mede aanspra· 
kelijk voor het nakomen der verplichtingen bij 
of krachtens deze wet aan den werkgever op
gelegcl. De werkgever zelf is in dat geval niet 
aansprakelijk, indien de loonen der arbeiders 
niet door hem of op zijn last worclen uitbetaalcl. 

Schipper. 

Art. 13. De schipper of die dezen vervangt 
is ten aanzien van de arbeiders in dienst op het 
vaartuig, waarover hij het gezag voert, mede 
aansprakelijk voor het nakomen der verplich
tingen bij of krachtens deze wet aan den werk
gever opgelegd. 

Buitenslands gevestigde werkgever. 

Art. 14. Ten aanzien van arbeiders, in dienst 
van een buitenslands gevestigden werkgever, 
wordt, voor zooveel betreft de uitvoering dezer 
wet, als werkgever beschouwd hij, dieter plaatse 
waar de werkzaamheden hier te lande worden 
verricht, met de leiding daarvan is belast. 

Art. 15. De werkgever, die binnen het Rijk 
geen woonplaats heeft, en niet overeenkomstig 
artikel 18 een of meer personen heeft-aange
wezen voor de nakoming der bij of krachtens 
deze wet hem ten aanzien van alle arbeiders in 
zijn dienst opgelegde verplichtingen, is ver
plicht een woonplaats b½1nen het Rijk te kiezen. 

Rechtspersoon als werkgever. 

Art. 16. Ten aanzien van arbeiders, in dienst 
van een wederkeerige verzekering- of waarborg
maatschappij, of van een rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling, worden de leden van het 
bestuur, vocir zooveel betreft de uitvoering 
dezer wet, als werkgevers beschouwd. 

Puhliekrechtelijk lichaam als werk
gever. 

Art. 17. (1) Ten aanzien van arbeiders in 
dienst van het Rijk of van een antler publiek
rechtelijk lichaam geldt, voor zooveel betreft 
de uitvoering dezer wet,- als werkgever de per
soon, die de onmiddellijke leiding heeft van den 
tak van dienst, waaraan de verzekerde is 
verbonden. 

(2) Ten aanzien van arbeiders in dienst van 
het Rijk kan bij algemeenen maatregel van 
bestuur een andere regeling gemaakt worden. 
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Aanwijzing van een persoon, die als 
werkgever geld t. 

Art. 18. (1) De werkgever is bevoegd een 
persoon in z:ijn dienst, die belast is met leiding 
of opzicht of uitsluitend met administratieve 
werkzaamheden, aan te wijzen voor de nako
ming der bij of krachtens deze wet aan den 
werkgever opgelegde verplichtingen. De aan
wijzing kan betrekking hebben op alle arbeiders, 
in dienst van den werkgever, of op een bepaald 
gedeelte dier arbeiders. 

(2) De aanwijzing heeft geen kracht, als zij 
niet door den aangewezene is medeonderteekend. 
Zij kan door den werkgever warden ingetrokken 
e·n door den aangewezene warden opgezegd. 
Zij vervalt, wanneer de aangewezene niet meer 
in dienst van den werkgever is. 

(3) Door aanwijzing overeenkomstig dit 
artikel geldt de aangewezene, voor zooveel 
betreft d~ nakoming der hierboven bedoelde 
verplichtingen, als werkgever. 

(4) Het formulier der aanwijzing wordt door 
Ons vastgesteld. 

( 5) De aanwijzing kan dQor den Verzekerings
raad, met ingang van den door dezen te bepa
len, aan werkgever en aangewezene mede te 
deelen dag, warden vervallen verklaard. 

Berekening van aantal weken. . 

Art. 19. Wanneer voor de toepassing dezer 
wet het aantal weken moet warden berekend, 
wordt een jaar gerekend op 52 weken, een 
kwartaal op 13 weken en een maand of een 
gedeelte van een maand, meer dan 28 dagen 
bedragend, op 4 weken. 

lHiddelen. 

Art. 20. ( 1) De iniddelen voor de dekking 
der uit te keeren renten, der te verleenen ge
neeskundige behandeling en toelagen en der 
administratiekosten worden gevonden door het 
heffen van premien van de Yerzekerden en van 
de werkgevers van verzekeringsplichtige ar
beiders en door een jaarlijksche bijdrage van 
het Rijk gedurende vijf en zeventig jaar van 
tien millioen gulden. 

(2) De starting der Rijksbijdrage heeft voor 
het eerst plaats in de maand waarin artikel 31 
in werking treedt, en verder jaarlijks in dezelfde 
maand. 

(3) Het Rijk schiet aan het invaliditeits
fonds de gelden voor, noodig voor de uitgaven 
van dat fonds, zoolang dat fonds geen eigen 
middelen bezit. 

(4) De krachtens het voorgaand lid voor-

geschoten gelden worden met de renten, be
rekend tegen drie en een half ten honderd 
's jaars, ingehouden van de eerste der Rijksbij
dragen, in het eerste lid van dit artikel voor
geschreven. 

Uitvoering der verzekering. 

Art. 21. De uitvoering der verzekering 
wordt opgedragen aan het bestuur der Bank, 
aan de Verzekeringsraden en aan de Raden 
van Arbeid. 

Art. 22. (1) In de gevallen, bedoeld in de 
artikelen 61 ; 170; 189 ; 226, tweede lid; 286; 
301, tweeden volzin ; 357, eerste eP vierde lid; 
en 407, treedt de Raad van Arbeid zelf op, be
houdens het bepaalde in artikel 42 der Raden
wet. 

(2) Alie overige zaken, de uitvoering der 
verzekering betreffende, aan den Raad van 
Arbeid opgedragen, worden door het bestuur 
afgedaan. · 

(3) De Raad van Arbeid bepaalt onder goed
keuring van den Verzekeringsraad welke aan
gelegenheden als bedoeld in het vorige lid door 
den voorzitter zullen worden afgedaan. Het 
bestuur is ·bevoegd de afdoening van een be
paalde zaak aan zich te trekken. 

( 4) De voorzitter zorgt voor de afdoening 
van de zaken, die volgens de bepalingen dezer 
wet door het bestuur moeten worden afgedaan, 
zoolang de eerste volzin van het derde lid niet 
is uitgevoerd. · 

Art. 23. De Raden van Arbeid· volgen bij 
de correspondentie met en het opzenden van 
stukken en rentekaarten aan het bestuur _der 
Bank de voorschriften door dit bestuur gegeven. 

Uitgaven en ontv.angsten der Raden 
van Arbeid. 

Art. 24. (1) De kosten, welke voor de Raden 
van Arbeid voortvloeien uit bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften, worden door 
hen bij voorschot voldaan en komen ten laste 
der Bank. 

(2) De w:ijze, waarop deze kosten worden 
vastgesteld of begroot, alsmede de wijze, waar
op de vastgestelde of begroote kosten door.de 
Bank aan de Raden van Arbeid worden terug
betaald, wordt door Ons geregeld. 

(3) De wijze en tijd, waarop de Raden van 
Arbeid de door 'hen gefode premien aan het 
bestuur der Bank verantwoorden en het bedrag 
daarvan afdragen, wordt door Ons geregeld. 

Bevocgdheid. 

Art. 25. (1) Bevoegd is de Raad van Arbeid 
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van het gebied waar de arbeider pleegt arbeid 
te verrichten. 

(2) Wanneer hij geen arbeicl pleegt te ver
richten, of wel arbeicl pleegt te verrichten in 
llieer cl!tn een ge bi eel, of buiten het Rijk en 
~vanneer het betreft het toezicht op of de genees
kunclige behandeling van een arbeider aan wien 

· in validiteitsrente is toegekend of de toekenning 
of intreklung eener rente, is bevoegcl de Raad 
van het gebied, waar de arbeicler woont. 

(3) Woont hij op een vaartuig, clan is bevoegd 
· de Raad van het gebied, waar ·het vaa~tuig in 
den regel ligt, wanneer het niet v!tart. 

(4) Is geen Raad bevoegd volgens de bepa
lingen der eerste drie leden, clan is bevoegd de 
Raad van het gebied waar de arbeider zijn 
werkelijk verblijf heeft, ·of, heeft hij zijn werke
lijk verblijf niet binnen het Rijk, de Raad van 
het gebied waar hij het laatst heeft gewoond. 

(5) De bepalingen van clit artikel zijn lliede 
van toepassing waar het betreft personen die 
niet ar beicler zijn. 

Art. 26. Een vordering tot betwisting van 
de bevoegdheid van een Raad van Arbeid, op 
grond dat die Raad niet volgens het vorige 
artikel is aangewezen, is niet-ontvankelijk. 

Algemeene maatregel van bestuur. 

Art. 27. (1) Bij algellieenen llia_atregel van 
bestuur worden · bepalingen vastgesteld be_
treffende: 

a. het hooren van getuigen en deskundigen 
door het bestuur van de Bank of van een Raad 
van Arbeid of door een Raad van Arbeid of 
den voorzitter van een Raad van Arbeid, hun 
verplichting Olli te verschijnen, en Olli, behou
dens het verschooningsrecht, bedoeld bij het 
derde lid van artikel 66 van het Wetboek van 
Strafvordering, getuigenis af te leggen of dien
sten als deskundige te verleenen, de oproeping, 
de tegenwoordigheid van partijen bij het ver
hoor, het verhoor van getuigen of deskundigen 
van partijen, en de vergoecling voor reiskosten 
en voor tijd verlies ; 

b. de wijze, waarop registers van verzeke
ringsplichtigen bij de Raden van Arbeid 
worden ingericht en bijgehouden ; inrichting 
der ~egisters naar het kaartenstelsel kan worden 
voorgeschreven ; 

c. de wijze, waarop · rentekaarten, rente
boekjes, verklaringen, kennisgevingen, bev~le~, 
beslissingen en andere stukken worclen uit
gereikt aan den betrokkene, alslliede den dag, 
die als dag van uitreiking geldt ; bij de regeling 
wordt in acht genollien, clat uitreiking ook llio
gelijk lliOet ·zijn zonder lliedewerking van den 

betrokkene, of wanneer deze geen bekende 
woon- of verblijfplaats heeft; 

d. het verzenden·van stukken aan het bestuur 
van de Bank of van een Raad van Arbeid, of 
aan een Raad van Arbeid of den voorzitter 
van· een Raad van Arbeid, en het doen van 
aanvragen, opgaven, verzoeken, lliededeelingen 
en verklaringen aan het bestuur van de Bank 
of van een Raad van Arbeid of aan een Raad 
van Arbeid of den voorzitter van een Raad van 
Arbeid ; bij de regeling wordt in acht genollien, 
dat zooveel lliogelijk, en wanneer de betrokkene 
niet schrijven kan, altijd, gelegenheid lliOet 
bestaan de aanvragen, opgaven, verzoeken, 
lliededeelingen en verklaringen lliOndeling of 
door een gelliaOhtigde te doen ; 

e. het beginnen en eindigen van terlliijnen 
en lliededeeling daarvan aan betrokkenen-; 

/. het geven van inlichtingen en herinneren 
aan bevoegdheden en verplichtingen door de 
Raden van Arbeid betreffende alles wat de 
uitvoering dezer wet betreft ; 

g. het doen van lliededeelingen aan elkander 
door Bank, Verzekeringsraden en Raden van· 
Arbeid; 

h. de gevallen waarin en den lliaatstaf naar 
welken vergoeding voor reiskosten en vergoe
ding voor tijdverlies wordt verleend aan ver
zekerden, ,die zioh verplaatsen lliOeten om te 
voldoen aan een oproeping, kraohtens een be
pali:iig van § 4 van Hoofdstuk II van de Tweede 
Afdeeling gedaan, of Olli geneeskundig onder
zocht of behandeld te worden, de gevallen 
waarin en de voorwaarden onder welke op die 
vergoeding voor reiskosten een voorschot kan 
worden· gegeven alslliede de wijze, waarop het 
voorschot wordt verhaald, indien de reis niet 
gedaan wordt. 

(2) Deze bepalingen kunnen verschillend 
zijn voor verschillende deelen des lands. 

AansprakP!ijkheid van het Rijk. 

Art. -28. Het Rijk is zonder eenig voorbehoud 
aansprakelijk voor de betaling door de Bank 
van de ingevolge deze wet toegekende renten 
en uitkeeringen. 

Zegel en registratie. 

Art. 29. (1) Alle stukken opgelliaakt ter uit
voering van bepalingen, bij of krachtens deze 
wet gegeven, zijn vrij van het recht van zegel 
en van de forllialiteit van registratie. 

(2) Het eerste lid is niet toepasselijk op 
dwangbevelen noch op verzoekschriften aan 
den burgerlijken rechter en de daarop verleende 
besohikkingen. , 
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Posterijen. 

Art. 30. (1) De diensten, door de posterijen 
aan de Bank te bewijzen, worden door het 
Rijk bekostigd. 

(2) Voor brieven en verdere stukken, welke 
den dienst der Bank en, voor zooveel betreft 
de uitvoering dezer wet, den dienst der Raden 
van Arbeid betreffen, wordt vrijstelling van 
port en·, indien de afzender dit verlangt, van 
het -:recht verschuldigd voor de gewone aantee
kening verleend. 

(3) Ingeval van verlies van brieven of andere 
stukken, voor welker aanteekening geen recht 
is voldaan, is het Rijk geen schadevergoeding 
verschnldigd. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de verzekering van een rente. 

HOOFDSTUK I . 

Van den o m v a n·g de r v er z eke ring. 

§ 1. Van de verplichte verzekering. 

Vcrplichte verzekering. 

Art. 31. (1) Ieder arbeider _:, voor zoover 
hij niet in deze wet is uitgezonderd of krachtens 
haar van den verzekeringsplicht is vrijgesteld -
is verplicht om zich te verzekeren overeen
komstig het in deze wet bepaalde. 

(2) In de gevallen bij deze wet bepaald, heeft 
de verplicht-verzekerde recht op een rente 
(verplichte rente) ingeval van invaliditeit en 
na het bereiken van den 70-jarigen leeftijd. 

(3) In de gevallen, bij deze wet bepaald, 
hebben bovendien zijne kinderen beneden 13 
jaar recht op een rente (weezenrente). 

A. U it z o n d e r i n g e n. o p-, v o o rt
d u r e n v an- e n v r ij s t e 11 i n g v a n 

v e r z e k e r i n g s p I i c h t. 

Arbeid van korten dun,'. 

Art. 32. Niet verzekeringsplichtig is de 
ar beider, die niet reeds verplicht-verzekerd is 

. en die, niet bij wijze van beroep, tegen loon 
arbeid verricht, wanneer hij alleen in buiten
gewone gevallen tegen loon arbeid van korten 
dnur verricht. 

35 j'aar. 

Art. 33. Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeider, die den leeftijd van 35 jaar bereikt 
heeft en niet reeds verplicht-verzekerd is. 

Invalid e. 

Art. 34. Niet verzekeringsplichtig is· de 
arbeider, die invalide is en niet·reeds verplicht
verzekerd is. 

Pensioengerecht,igde (Rijk). 

Art. 35. Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeider, wien door het Rijk pensioen is ver

zekerd. 

Pensioengerechtigde (pu bliekrechte, 
lijk lichaam). 

Art. 36. Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeider in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam, wien door . den werkgever bij ver
ordening pensioen is verzekerd bij invaliditeit,; 
en ouderdom, indien door Ons verklaard is, 
dat de verordening aan de wettelijke vereischten 
voldoet, en dat de uitkeering der pensioenen 
voldoende gewaarborgd is. 

Art. 37. (1) De verordening moet voldoen 
aan de volgende vereischten : 

a. voor het aannemen van invaliditeit 
worden geen strengere _eischen gesteld dan bij 
deze wet; · 

b. het recht op ouderdomspensioen wordt 
niet op late:ren leeftijd verkregen ·dan volgens 
deze wet; 

c. het weezenpensioen eindigt niet v66r het 
bereiken van den leeftijd van '13 jaar ; 

d. de· regeling is voor de verzekerden ge
middeld ten minste even gunstig als die van 
deze wet, met dien verstande, dat voorde<ilen, 
aan de weduwe van den arbeider toegekend, 
beschouwd warden aan den a~beider .. zelf en 
zijn weezen te zijn verzekerd ; 

e. voor het geval, dat de diel)st verlaten 
wordt voordat recht op pensioen voor onbepaal
den tijd is verkregen, is de uitbetaling verzekerd 
van het bedrag, bedoeld in het derde lid van 
artikel 41. ' 

(2) De verklaring dat de verordening aan 
de wettelijke vereischten voldoet, en dat. de 
uitkeering der pensioenen voldoende gewaar
borgd is, kan door Ons. worden inget:tokken. 

(3) Wanneer de verklaring door Ons inge
trokken wordt, treedt ten aanzien van personen, 
aan wie een pensioen is toegekend, de Bank in 
de plaats van het publiekrechtelijk lichaaam. 
Overigens worden de verzekerden geacht, · ge
durende den tijd, na het in werking treden van 
artikel 31 verstreken, dat de in dit artikel be
doelde pensioenregeling op hen van toepassing 
was, volgeiis deze ·wet bij de Bank verzekerd 
te ziju geweest. Het publiekrechtelijk lichaam 
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is verplicht de Bank deswege schadeloos te 
stellen, met inachtneming van hetgeen te <lien 
aarizien bij algemeenen maatregel van bestuur 
zal worden bepaald. 

8poorwegar beiders. 

Art. 38. Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeider in dienst·van een ondernemer van een 
spoorwegdienst, als bedoeld bij de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) tot regeling 
van den dienst en het gebruik der spoorwegen, 
en voor wien een regeling betreffende pensioen 
bij invaliditeit en ouderdom is verva.t in een 
bij de wet bekrachtigde regeling of in een zijn 
dienstvoorw.aarden betreffend reglement. Ech
ter geldt in het laatstgenoemd gevalde uitzonde
ring .alleen, indien het bedoelde reglement is 
vastgesteld hetzij door de bestuurders van den 
spoorwegdienst in overeenstemming met den 
met de uitvoering der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67) belasten Minister, hetzij 
door dezen krachtens bij algemeenen _maatregel 
van bestuur verleende bevoegctheid. 

Pensioengerechtigde (publiekrechte
. lijke regeling). 

Art. 39. (1) Niet. verzekeringsplichtig is. 
de arbeider, voor wien. de voorwaarden voor 
een pensfoen bij invaliditeit en ouderdom pu
bliekrechtelijk zijn geregeld, indien door Ons is 
verklaard, dat .de regeling aan de wettelijke 
vereischten voldoet, en dat de uitkeering der 
pensioenen voldoende gewaarborgd is. 

(2) Artikel 37 is van toepassing. 

Pensioengerechtigde (onderneming). 

Art. 40. ( 1) Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeider in dienst van een onderneming, wien 
door den werkgever of door een ondernemings
fonds dat rechtspersoonlijkheid bezit, pensioen 
is verzekerd bij invaliditeit en ouderdom, indien 
door Ons is verklaard : 

a. dat door den werkgever of ·door het 
ondernemingsfonds zekerheid is gesteld, die 
voldoet aan de deswege bij algemeenen maat
regel van bestuur gestelde eischen, voor de 
nakoming van alle geldl:llijke . verplichtingen 
jegens de verzekerden en jegens de ·Bank; 

b. dat bij den werkgever of bij het fonds, 
bedoeld onde·r a, een regeling bestaat voor 
pensioen bij invaliditeit en ouderdom, welke 
voldoet aan de vereischten, gesteld in artikel 
37, eerste lid, onder a tot d, en aan de verdere 
eischen, welke mochten zijn gesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur, en voorts de 
bepaling inhoudt, dat (onverminderd de op-

neming van anderen) alle arbeiders, die langer 
clan drie maanden achtereen in dienst der onder
neming zijn, verzekerd zijn ;· 

c. dat die regeling voldoende waarborgen , 
bevat, ter verkrijging van billijke beslissingen 
op verzoeken van verzekerden om uitkeering. 

(2) De verklaring, in het eerste lid bedoeld, 
wordt door Ons niet gedaan dan op verzoek 
van den werkgever ; zoo de in dat lid bedoelde 
pensioenregeling zaf worden uitgevoerd door 
een ondernemingsfonds, wordt· de verklaring 
niet gedaan dan op een gemeensohappelijk ver
zoek_ van den werkgever en dat fonds. 

(3) De werkgever of het ondernemingsfonds, 
is verplicht aan het bestuur der Bank jaarlijks 
verslag over de uitvoering der pensioenregeling 
uit te brengen, overeenkomstig het dienaan
gaande bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepaalde, en aan dat bestuur op <liens verzoek 
alle v:erlangde inlichtingen te verstrekken om
trent het beheer der gelden, waaruit de pensi
oenen der verzekerden moeten worden betaald 
en van alle daarop betreklcing hebbende boeken 
en bescheiden inzage te verleenen. 

(4) De verklaring wordt door Ons ingetrok-
ken: - · · 

a. wanneer de werkgever of, zoo de pensioen
regeling wordt uitgevoerd door een onderne, 
mingsfoncls, dat fon_ds zulks verzoekt ; 

b. wanneer de in het eerste lid bedoelde 
pensioenregeling wordt opgeheven ; 

c. wanneer een wijziging in die pensioenrege
ling in werking treedt, zonder vooraf door Ons 
te zijn goedgekeurd ; 

d. wanneer de zekerheid, in het eerste lid 
bedoeld, niet langer voldoet aan de eischen, 
deswege bij algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld; . 

e. bij niet-voldoening aan een der bepalingen 
van het. derde lid. 

(5) De verklaring kan door Ons bij een met 
redenen omkleed besluit worden ingetrokken, 
wanneer een Raad van Arbeid of het bestuur 
der Bank aan Ons de intrekking heen verzocht 
op grond dat de· gelden,- waaruit de pensfoenen 
der verzekerden moeten worden betaald, niet 
goed worden beheerd, of op grond dat ten 
gevolge van de pensioenregeling de onder die 
regeling vallenden of de Bank schade lijden. 

(6) Wanneer de verklaring door Ons ·inge'. 
trokken wordt, treedt ten aanzien van· per
sonen, aan wie een pensioen is toegekend, de 
Bank in de plaats van den werkgever of het 
ondernemingsfonds. Overigens worden de ver
zekerden geacht, gedurende den tijd, dat de in 
dit artikel bedoelde pensioenregeling op hen van 
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toepassing was, volgens deze wet bij de Bank 
verzekerd te zijn geweest. De werkgever en, 
zoo het zekerheid heeft gesteld, ook het onder
nemingsfonds, is verplicht de Bank deswege 
schadeloos te stellen, met inachtneming van 
hetgeen te <lien aanzien bij algemeenen maat
regel van bestuur zal worden_ bepaald. 

(7) Onder ondernemingsfonds in den zin.van 
de artikelen 40, 41, en 42 wordt mede begrepen : 

a . . een fonds, verbonden aan meer dan een 
onderneming ; . 

b. een fonds van bepaalde werkgevers ge
zamenlijk. 

(8) Voor de toepassing van dit artikel wordt 
met een onderneming gelijkgesteld een · in
richting. 

Uittreden nit een bijzondere pen
sioenregeling. 

Art. 41. (1) De arbeider, die oncler een der 
artikelen 36, 38, 39 of 40 valt, <loch krachtens 
artikel 51 verzekeringsplichtig blijft, is , over 
den tijd, gedurende welken de in die artikelen 
bedoelde pensioenregeling op hem van t.oe
passing is, van rechtswege ontheven van de 
verplichting om premie te betalen. Betaalt 
hij niettemin over dien tijd premicn, clan 
worden, indien het derde lid van dit artikel te 
z~jnen aanzien wordt toegepast, die premien 
niet in aanmerking gebracht voor de berekening 
van den wachttijd en de bepaling van het rente
bedrag, maar wordt na het verlaten van den 
dienst de waarde van die premien door de Bank 
aan hem uitgekeerd. 

(2) De arbeider, die onder een der artikelen 
36,. 38, 39 of 40 valt ; op het tijdstip waarop 

. de in die artikelen bedoelde pensi~enregeling 
op hem van toepassing werd, den Ieeftijd -,van 
35 jaar nog niet had bereikt en niet verplicht
verzekerd was ; en den in die artikelen bedoel

kend pensioen <lien dienst heeft verlaten, cloch 
wiens pensioen later komt te vervallen. Alsclan 
wordt de arbeider geacht <lien dienst zonder 
zoodanig · pensioen· te hebben verlaten op het 
oogenblik, waarop hij den dienst met pensioen 
verliet. 

0

(4) Ten aanzien van de vaststelling van het 
bedrag en de wijze en tijd van uitkeering der 
wiskundige reserve worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur regelen gestelcl. 

(5) Het bestuur der Bank draagt zorg voor 
het opmaken en uitreiken van een rentekaart 
en van een renteboekje, uit welk een en ander 
blijkt van den tijd wa,i,r_over en de loonklasse 
waarin voor den arbeider wbrdt geacht te zijn 
gestort. 

(6) Voor de betaling, genocmcl in het derde 
lid, voor den arbeider die den dienst verliet 
van een werkgever, als becloeld in artikel 40, 
is eventuPel ook aansprakelijk het onderne
mingsfcnds, zoo . het zekerheid heeft gestelcl. 
Die betaling geschiedt voor den arbeider, die 
krachtens de in artikel 38 vermelde dienst-
voorwaarden deelgenoot was van een pensioen
fonds, door dat fonds. 

Art. 42. De betaling l'an de wiskunclige 
reserve, bedoeld in het derde lid van art_ikel 41, 
worclt opgeschort, indien de arbeider uit den 
dienst van een der werkgevers, bedoeld in de 
artikelen 36, 38, 39 en 40, overgaat in dienst 
van een · anderen zoodanigen werkgever en de 
nieuwe werkgever, en eventueel ook het nieuwe 
ondernemingsfonds, alle geldelijke verplich
tingen overneemt, welke ten aanzien van dien 
arbeider rusten op den vroegeren werkgever en 
op het vroegere ondernemingsfonds. Van het 
overnemen dier verplichtingen moet blijken nit 

· een schriftelijke ver.klaring van het · bestuur 
der Bank. 

den dienst zonder een voor onbepaalden tijcl Geldelijke gevolgen van bijzonde_re 
toegekend pensioen veriaat, wordt geacht pensioenregeli_nge_n van onderne
verplicht-verzekerd te zijn geweest gedurende mingen. 
den tijd, na-het in werking treden van artikel 31 Art. 43. (1) In elke wetenschappelijke 
verstreken, dat de in de artikelen · 36, 38, 39 balans der Bank moet rekenschap worderi ge
of 40 bedoelde pen~ioenregeling op hem van geven of en zoo ja tot welk bedrag er schade 
toepassing was. gebleken is voor de Ba.nk ten gevolge van de 

(3) Voor den in een van de voorgaande leden ! bepaling, dat de arbeiders, bedoel<l in artikel 40, 
bedoelden arbeider, die den dienst verlaat ' niet verzekeringsplichtig zijn. 
zonder een voor onbepaalden tijd toegekend (2) Bij algemeenen maatregel van bestuur 
pensioen, wordt (behoudens het bepaalde in kunnen voorschriften worden gegeven betref
het zesde lid) door den werkgever, wiens dienst fende de wijze van berekenirig dier schade. 
wordt verlate1j, aan de Bank uitgekeerd de (3) De bedoelde schade zal geen invloed 
voor dien arbeider benoodigde wiskundige mogen uitoefenen op het bedrag der premien 
reserve. Hetzelfde geschiedt voor den· arbei- I of der renten, docl_i w9rdt door het Rijk ver
der, die met een voor onbepaalden tijd toege- : goed. 

·__, 
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V erm ogensbelasting. 

Art. 44. Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeicler, die zelf of wiens echtgenoot aange
slagen ·is in· de vermogensbelastirig. 

Bedrij f s belasting. 

Art. 45. Niet verzekeringspliohtig is de 
arbeicler, die zelf of wiens eohtgenoot aange
slagei1 is in de bedrijfsbelasting naar een in
komen van meer dan twee duizend gulden. 

V reemdelingen. 

Art. 46. (1) Niet vei-zekeringspliohtig zijn 
de bij algemeenen maatregel van bestuur aan
gewezen arbeiders, die vreemdeling zijn en 
werkzaam in een niet hier te lande gevestigde 
onderneming, in de gevallen, onder de voor
waarden en gedurende den termijn, bij dien 
m·aatregel bepaalcl. 

(2) De termijn kan bij algemeenen maatregel 
van bestuur verlengd worden, m~ar bedraagt 
met inbegrip van de verlenging niet meer clan 
twee jaar. 

Art. 47. Niet verzekeringsplichtig is de 
arbeider, die vreemdeling en niet Rijksinge
zetene is, en diein'eenondernemingvanpublieke 
vermakelijkheden anderen arbeid verricht clan 
het bedienen van bezoekers. 

Art. 48. Niet verzekeringspliohtig is de 
arbeider, die vreeindeling is en buiten het Rijk 
woont, tenzij hij in een onderneming arbeid 
verrioht of de werkgever binnen het Rijk woont. 

Art. 49. De bepalingen van de voorgaande 
drie artikelen blijven buiten toepassing, indien 
de arbeider nit hoofde van anderen clan den 
daar bedoelden arbeid verzekeringsplichtig is. 

Verzekering arbeiders van 35 jaar 
of ·ouder. 

Art. 50. De arbeiders, bedoeld in artikel 33, 
die buiten hun toedoen niet verplioht-verzekerd 
zijn geweest, worden in de verpliohte ·verzeke
ring opgenomen, wanneer zij voldoen aan de 
voorwaarden, bij algemeenen maatregel van 
bestuur gestelcl. Bij clien maatregel kunnen 
tevens ten aanzien van de hier becloeltle 
arbeiclers afwijkencle voorsohriften worden ge
geven betreffentle den waohttijcl en het be
rekenen van den gronclslag cler rente. 

Voortgezette verzekeringsplicht. 

Art. 51. (1) De verplioht-verzekertle, die 
ophoudt te volcloen aan de voorwaarclen voor 
verzekering~plioht, blijft verzekeringspliohtig, 
totdat de verzekering is vervallen. 

(2) 'rot zoo1ang worclt hij als arbeitler be
sohouwcl. 

Vrijstelling. 

Art. 52. (1) Vrijgestelcl van den verzeke
ringsplioht worclt op zijn verzoek door den Raad 
van Arbeicl de arbeicler, die aantoont, clat hij 
het vooruitzioht heeft om binnen eenige jaren 
een loon van meer ·c1an 2000 gulden per jaar 
te genieten en clat loon te blijven genieten, en 
die niet reeds verplioht-verzekercl is nooh 
geweest is. · , 

(2) De vrijstelling ~orclt verleencl voor een 
termijn van niet korter clan 1 e._n niet !anger 
dari 2 jaar. 

( 3) De vrijstelling kan op verzoek van cleii 
arbeicler telkens worclen verlengcl voor een bij 
de verlenging te bepalen termijn van niet 
korter clan 1 en niet langer clan 2_ jaar, behou
clens tlat de geheele cluur cler vrijstelling niet 
meer clan 5 jaar mag beclragen. 

( 4) De vrijstelling worclt op verzoek van 
den arbeicler door den Raad van Arbeicl in
getrokken. 

Art. 58. (1) Van de vrijstelling van den ver
zekeringsplioht geeft de Raad van Arbeicl den 
arbeicler een bewijs, vermelclencle wanneer de 
vrijstelling eincligt. 

(2) Weigert de Raad van Arbeid een gevraag
cle vrijstelling, clan geeft hij claarvan kennis 
aan den verzoeker. 

Begin. 

B. Begin en e in cl e ·c1 er 
verzekering. 

Art. 54. De verplichte verzekering gaat in 
op den dag waarop de eerste rentekaart aan
vangt gelclig te zijn. 

Vervallenverklaring. 

Art. 55. (1) De verplichte verzekering ver
valt door de verklaring van den verzekerde aan 
den Raad van Arbeid, clat hij de verzekering 
als vervallen beschouwt. 

(2) Deze verklaring kan alleen worclen af
gelegd door den_ arbeider, die seclert zes maan
clen niet volcloet aan de voorwaarden voor 
verzekeringsplicht. 

(3) De arbeider, die volgens een der artikelen 
35, 36, 38-40 of 44-48 niet verzekerings
plichtig is, of die den leeftijd van 34 jaar nog 
niet hereikt heeft, kan de verklaring afleggen 
zoodra hij niet voldoet aan de voorwaarclen 
voor verzekeringsplicht. 

··(4) De arbeicler, die ophouclt te volcloen aan 
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de voorwaarden voor verzekeringsplioht, uit
sluitend omdat zijn loon meer dan· 1200 gulden . 
per jaar bedraagt, kan · de verklaring niet 
afleggen, v:oordat zijn loon 2000 gulden per 
jaar bedraagt. Ret tweede lid van dit artikel ; 
-is niet van toepassing. 

C. L o o n k I a s s e n. 

Loonklassen, 

Art. · 58. De verplicht-verzekerden worden 
naar het loon dat zij verdienen of geacht 
worden te verdienen, ingedeeld in_ vijf loon
klassen: (5) Wordt hij, die de verklaring heeft afge- • 

·legd, wederom verplicht-verzekerd, dan her
leeft de vroegere verzekering. 

Bewijs der vervallenverklaring. 

Art. 56. (1) Indien blijkt dat hij, die de 
verklaring aflegde, daartoe gerechtigd ·was, 
reikt de Raad van Arbeid hem een bewijs uit, 
vermeldende, dat de verzekering met den daarin 
genoemden dag, waarop de verklaring werd 
afgelegd, vervallen is. Is de. Raad van oor
deel, dat hij, die de verklaring aflegde, daartoe 
niet gerechtigd was, dan geeft de Raad hem 
daarvan kennis. 

(2) Met het bewijs wordt aan den betrokkene 
uitgei;eikt een bevel om binnen acht dagen zijn 
rentekaart in-te leveren. 

Boeking van vrije premien bij ver
/ valleriverklaring. 

Art. 57. (1) Wanneer de verzekering ver
vallen is, bepaalt het bestuur der Bank, welk 
hedrag aan vrije premien ten name van den 
betrokkene zal warden geboekt en 6p welken 
dag dat bedrag zal worden geacht te zijn ge
stort. 

(2) De bepaling van het bedrag en van den 
dag, in het vorige lid bedoeld, geschiedt naar 
regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen. 

(3) De ·boeking gesohiedt zoo spoedig moge
lijk na den dag, waarop het bewijs werd uitge
reikt, in artikel 56 bedoeld. · Heeft eohter de 
betrokkene op den dag; waarop de verzekering 
is vervallen, den leeftijd van 35 jaar nog niet 
bereikt, dan gesohiedt de boeking, zoodra de 
betrokkene den leeftijd , an 36 jaar heeft be
reikt. Zij blijft achterwege, indien hij bij het 
bereikeri van dien leeftijd weder verplicht
verzekerd is. 

{4) Overlijdt de betrokkene v66r het bereiken 
van· den leeftijd van 36 jaar, dan gesohiedt de 
boeking ten name van zijn echtgenoot en, bij 
ontstentenis van een eohtgenoot, ten name van 
zijn wettige of natuurlijke, wettiglijk erkende, 
kinderen en de bij deze wet met wettige kin
deren gelijkgestelden, die bij zijn overlijden den 
leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt 
.ieder voor een gelijk dee!. 

J913. 

Klasse. J aarlijks.ch loon. 
I beneden 240 gld. 

U van 240 gld. tot- 400 ,, 
III ,, 400 ,, 600 ,, 
IV ,, 600 ,, 
V ,, 900 ,, 

Loon in natura. 

900 ,, 
of hooger. 

Art. 59. Tot de eerste loonklasse behoort 
de arbeider, wiens loon geheel bestaat in ver
strekkingen in natura. 

11-rilitaire dienst. 

Art. 60. Tot de tweede loonklasse behoort 
de verzekerde in militairen dienst, voor wien 
de premie door·het Rijk betaald wordt. 

Aanwijzing van loonklassen. 

Art. 61. (1) Door Ons worden, den Raad 
van Arbeid gehoord, voor elke gemeente aan
gewezen de loonklassen, waartoe de versohil
lende groepen van arbeiders, in die gemeente 
werkend, behooren, voor zoover de bepaling 
der loonklasse in deze wet niet op andere wijze 
geregeld is. 

(2) Bij de rangschikking wordt als maatstaf 
genomen het gemiddeld jaarlijksch loon. Ech
ter kunnen groepen -van arbeiders, die werk
zaamheden plegen te verriohten, waaraan een 
bijzonder bedrijfsgevaar is verbonden, in een 
hoogere loonklasse worden gerangsohikt dan 
die, waarin zij naar hun jaarlijksch loon zouden 
behooren. Alsdan moet daarvan blijken uit 
het besluit, houdende aanwijzing der loon
klasse. 

(3) Groepen van arbeiders kunnen in ver
schillende klassen warden gerangschikt voor 
verschillende deelen eener gemeente en in vet
.band met hun geslacht en hun leeftijd. 

(4) Het besluit houdende aanwijzing der 
loonklassen, evenals dat waarbij daarin wij
ziging wordt gebraoht,. wordt in iedere ge
meente, voor zooveel betreft het · gedeelte dat 

1 betrekking heeft op die gemeente, aangeplakt 
aan de deur van het huis der gemeente, en Iigt 
in zijn geheel steeds ter inzage te:n kantore 
van den Raad van Arbeid en op zoodanige 
andere plaatsen als door Ons moohten warden 
aangewezen. In plaats van het besluit of een 

28 
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uittreksel daaruit kan warden aangeplakt of 
ter inzage gelegd een lijst der verschillende 
groepen van arbeiders en der klassen waartoe 
zij behooren, opgemaakt door of vanwege 
Onzen Minister. 

Werkzaamheid in andere gemcenten. 

Art. 62. De arbeider, die in dienst van een 
werkgever tijdelijk arbeid verricht in een andere 
gemeente dan die waar. hij in dien dienst in 
den regel arbeid verricht, behoort niet tot een 
lagere loonklasse dan de klasse waartoe hij in 
de laatstbedoelde gemeente behoort. 

Werkzaamheden in versnhillende 
gemeenten. 

Art: 63. (1) Voor groepen van arbeiders, 
die uit den aard hunner werkzaamheden in 
verschillende gemeenten arbeid verrichten, 
wordt de loonklasse door Ons aangewezen ·on
afhankelijk van de plaats waar zij arbeid ver
richten, voor zoover niet door Ons bepaald 
wordt, dat de loonklasse aangewezen wordt door 
het werkelijk loon. 

(2) Het besluit of een lijst als in het laatste 
lid va,n artikel 61 bedoeld ligt ter inzage ten 
kantore van elken Raad van Arbeid en op 
zoodanige andere plaatsen als door Ons mochten 
worden aangewezen. 

Wcrkzaamheden buiten het Rijk. 

Art. 64. (1) De arbeider, bedoeld in artikel 5 
onder a, belioort tot de. lo_onklasse, waartoe 
hij zou behooren, indien hij werkte in de ge
:meente, waar is gevestigd de onderneming, 
waarin hij ·arbeid verricht. 

(2) Was hij echter bij zijn vertrek naar het 
bui tenland hier te Jamie werkzaam in de 
onderneming, in welker dienst hij naar het 
buitenland ging, dan behoort hij tot de loon
klasse, waartoe ·hij hier te lande behoorde. 

7eelieden. 

Art. 65. (1) Door Ons worden, voor zoover 
de bepaling der loonklasse in deze wet niet op 
andere · wijze geregeld is, aangewezeli de loon
klassen, waartoe de zeelieden, die ar beider zijn, 
qehooren. Voor zooveel noodig wordt bij 
algemeenen maatregel :van bestuur aangewezen, 
wie als zeelieden volgens dit artikel worden 
beschouwd. 

(2) Zeelieden kunnen in een hoogere klasse 
gerangschikt worden dan waartoe zij naar hun 
gemiddeld jaarlijksch loon behooren. 

(3) De voorschriften van artikel 61 warden, 
.voor zoover het onderwerp dit toelaa~, gevolgd. 
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Rentetrekker. 
Art. 66. De ·arbeider in het genot eener 

rente, toegekend lcrachtens artikel 21 der 
Ongevallenwet 1901, kan op zijn verzoek door 
den Raad van Arbeid voor een in het af te geve1~ 
bewijs te ver.melden termijn, die telkenmale 
verlengd k~n warden, in een lagere loonklasse 
geplaatst worden. 

Vast loon. 

Art. 67. (1) De arbeicler, die recht heeft 
op_ een overeengekomen vast loon in geld, be~ 
hoort gedurende de kalenclerweken, waarover 
de overeenkomst. loo pt, wanneer de dienst be
trekking- geacht moet warden de arbeidskracht 
van den persoon geheel of zoo goed als geheel 
in beslag te nemen, tot de loonklasse waarin 
hij naar dat vast loon valt. Dit is echter alleen 
dan het geval, indien die loonklasse hooger is 
dan de klasse waartoe hij zou behooren volgens 
het in artikel 61 of artikel 63 bedoeld besluit, 
of indien zijn loon uitsluitend bestaat in het 
overeengekomen vast loon in geld. 

(2) De arbeider, die behoort tot een groep, 
op welke het bepaalde in artikel 61, lid 2, 
tweeden volzin, is toegepast, kan niet behooren . 
tot een lagere loonklasse dan die, waarin hij 
ingevolge dat artikel is gerangschikt. 

(3). Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt_het over gedeelten van een jaar overeen
gekomen vast loon in geld tot jaarloon herleid, 
Indien de overeenkomst is gesloten voor een 
of meer -weken, wordt een jaar berekend op 
50 weken. · 

Art. 68. De bepalingen van het voorgaand 
artikel zijn op·zeelieden niet van toepassing. 

§ 2. Van de vrije verzekering. 

Vrije verzekering. 

Art. 69. (1) Naast de verplichte verzekering 
bestaat een vrije verzekering voor een rente 
(vrije rente) ingeval van invaliditeit en na het 
bereiken van den 70-jarigen leeftijd. 

(2) .Op de vrije verzekering zijn alleen toe
passelijk de bepalingen dezer wet, die uitdrukke
lijk daarop toepasselijk zijn verklaard. 

(3) De verzekerde voor een verplichte rente 
kan bovendien verzekerd zijn voor een vrije 
rente. 

Verzekerden. 

Art. 70. (1) Een vrije verzekering kan door 

I 
ieder, zonder onderscheid van leeftijd, gesloten 
worden. . 

. . 
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· (2) Eeir gehuwde vrouw kan een vrije ver
zekering sluiten zonder bijstand van haar 
echtgenoot. ' 

HOOFDSTUK II. 

Van hct voorwerp der 
v e r z e k e r i n g. 

§ 1. Van de invaliditeits- en ouder
domsrente. 

Invaliditeitarente. 

Art. 71. De verzekerde, die invalide is, heeft, 
wanneer hij 150 premien in rekening kan doen 
brengen (invaliditeits-wachttijd), recht op inva
liditeitsrente : 

a. indien er geen vooruitzicht bestaat op 
zoodanige toeneming zijner arbeidskracht, dat 
hij ophoudt invalide te zijn (blijvende invali
diteit) ; 

b. indien de invaliditeit onafgebroken een 
half jaar heeft geduurd (tijdelijke invaliditeit). 

Invaliditeit. 

Art. 72. Invalide is hij, die ten gevolge van 
ziekte· of gebreken buiten staat is- om met 
arbe-id, die voor zijn krachten en bekwaamheid 
is berekend en die met het oog op zijn opleiding 
en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden 
opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht 
of het laatst verricht heeft of op een naburige 
soortgelijke plaats een derde te verdienen van 
hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde per
sonen, van dezelfde soort en van soortgelijk_e 
opleiding, op zoodanige plaats met arbeid 
gewoonlijk verdienen. 

Art. 73. De arbeider, bedoeld in artikel 5, 
wordt voor'de toepassing van het vorig artikel 
geacht te werken op de plaats waar de onder
neming, waarin hij arbeid verricht, is gevestigd. 

Ouderdomsrente. 

Art. 74. De. verzekerde, die den leeftijd van 
zeventig jaar heeft bereikt, heeft recht op ou
derdomsrente. 

Bedrag der rente. 

Art. 75. (1) Het jaarlijksch ·bedrag van de 
invaliditeitsrente en van de ouderdomsrente 
wordt gevqnden door samentelling van "de in dit · 
artikel omschreven grondslag en verhooging. 

(2) De grondslag is het bedrag, dat wordt 
gevonden als men het 325-voud van net ·ge
zamenlijk -bedrag der betaalde premien deelt 
door het aantal weken dat de verzekering ge
duurd heeft. J3ij de berekening blijven buiten 

aanmerking de weken, gedurende welke in
validiteitsrente is genoten en de over die weken 
betaalde ·premien. 

(3) Indien hlijkt, dat de verzekerde kan doen 
in rekening brengen 150 of meer premien, be
taald over weken, verloopen na het bereiken 
van den )eeftijd van 16 jaar, blijven bij de 
berekenmg van den grondslag mede buiten 
aanmerking de weken, verloopen v66r het 
bereikell. van <lien leeftijd, en de over die weken 
betaalde premien. 

(4) De verhooging bedraagt 14 ten honderd 
van het totaal bedrag der betaalde premien, 
echter niet minder dan een vijfde van den 
grondslag. 

Art. 76. (1) Bij het vaststellen van het 
jaarlijksch bedrag van een invaliditeitsrente, 
toe te kennen na het bereiken van den leeftijd 
van zeventig jaar en van de ouderdomsrente 
van een verzekerde, die niet in het genot is van 
invaliditeitsrente, blijven buiten aanmerking 
· de premien betaald, en de weken verloopen, 
na den dag, waarop na het vervullen van het 
zestigste levensjaar de eerste rentekaatt werd 
ingeleverd. Werd de premie in geld betaald. 
dan blijven buiten aanmerking de premien 
betaald, en de weken verloopen, na het ver
vullen van het zestigste levensjaar. Echter 
worden die premien en weken wel in aanmer
king genomen, indien daardoor een hooger 
jaarlijksch rentebedrag zou worden verkre
gen. 

(2) Het voorgaande lid blijft buiten toe
passing ten aanzien van hem, die op het tijd
stip, waarop zijn eerste rentekaart is aa,ngevan
gen geldig te zijn, den leeftijd van 50 jaar be
reikt of overschreden had. 

Afronding. 

Art. 77; De rente, of, wordt ingevolge de 
bepalingen dezer wet slechts een gedeelte der 
rente aan den rentetrekker uitgekeerd, het aan 
dezen uit te keeren bedrag, wordt. naar boven 
afgerond tot een veelvoud van 26 cent. 

Verhouding van invaliditeits- en 
ouderdomsrente. 

Art. 78. (1) Een rente kan niet verhoogd 
worden. 

(2) Invaliditeitsrente en ouderdomsrente 
kunnen door denzelfden verzekerde niet te 
zamen worden genoten. 

(3) Den verzekerde, die. invaliditeitsrente 
geniet, kan op zijn verzoek in de plaats daarvan 
ouderdomsrente worden toegekend, wanneer 
deze hooger is, en omgekeerd. 
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Opzet. 
Art. 79. Geen recht op invaliditeitsrente 

heeft de verzekerde, die zich opzettelijk invalide 
.maakt of laat maken. 

lliisdrijf. 

Art. 80. Het verzoek om invaliditeitsrente 
kan worden afgewezen, wanneer de oorzaak 
van de invaliditeit in verband staat met het 
plegen van of deelnem~n aan een misdrijf of met 
poging daartoe, ter zake waarvan de verzekerde 
onherroepelijk is veroordeeld. 

Subrogatie in de rechten van den 
verzekerde. 

Art. 81. (1) lndien de verzekerde door een 
ongeval, tegen geldelijke· gevolgen waarvan hij 

: niet verzekerd was krachtens de Ongevallen
wet 1901, recht op invaliditeitsrente verkrijgt, 
· is de Bank voor de contante waarde van de 
invaliditeitsrente gesubrogeerd in de rechten, 
~elke de verzekerde wegens de door het ongeval 
geleden schade ·tegen derden had verkregen. 
De Bank kan haar recht niet uitoefenen, nadat 
een vonnis, waarbij den verzekerde schade
vergoeding is toegekend, in kracht van gewijsde 
is gegaan. 

(2) Elke overeenkomst door den verzeker_de 
zonder medewerking va-n het bestuur der Bank 
aangegaan over de rechten, welke hij wegens 
de door een ongeval geleden schade krachtens 
de wet tegen derden kan doen gelden, is nietig, 

·tenzij de overeenkomst is aangegaan nadat de 
· verzekerde door het ongeval getroffen is en door 
het bestuur der Bank schriftelijk is verklaard, 
· dat het onge:val niet ten gevolge heeft gehad 
en vermoedelijk niet ten gevolge zal hebben 
blijvende of tijdelijke invaliditeit van den 
verzekerde. 

§ 2. Van de weezenrente. 

Weezenrente. 

Art. 82. Wettige of natuurlijke, wettiglijk 
erkende, kinderen beneden 13 jaar van een 
verzekerden vader hebben na het overlijden 
.van dezen recht op weezenrente, mits de vader 
in het genot van invaliditeitsrente was of 
40 premien in rekening kon doen brengen. 

Weezenrente na overlijden der 
moeder. 

Art. 83. (1) Recht op weezenrente hebben 
.ook na het overlijden van de verzekerde moeder 
wettige of natuurlijke, wettiglijk erkende, 

kinderen beneden. 13 jaar, die vaderlo~s zijn 
of wier kostwinster de moeder was, mits de 
moeder in het genot van in validiteitsrente 
was of 40 premien in rekening kon doen bren
gen. 

(2) Voor de toepassing van dit en het voor
gaande artikel worden met wettige kinderen 
gelijkgesteld kinderen, die gedurende het jaar, 
aan het overlijden voorafgaande, op kosten 
van den verzekerde in diens gezin zijn opgevoed 
en na het overlijden van den verzekerde geen 
kostwinner hebben. 

Weezenrente gedurcnde bet !even 
qer moeder. 

· Art. 84. (1) Eveneens hebben na het over
lijden van den vader recht op weezenrente 
wettige kinderen beneden 13 jaar, van een 
verzekerde moeder, mits deze 40 premien in 
rekening kan doen brengen. 

(2) Zouden de kinderen recht hebben op 
een rente ingevolge dit artikel zoowel als inge
volge artikel 82, clan wordt alleen de hoogste 
der beide renten toegekend. 

(3) Een rente ingevolge dit artikel wordt 
niet uitgekeerd over den tijd, dat de moeder 
in het genot van in validiteitsrente is. 

Vermoedelijk overlijden. 

Art. 85. (1) Met overlijden wordt gelijkge
steld vermoedelijk overlijden. 

. (2) Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald hoe het vermoedelijk overlijden 
en de dag, waarop de vader of de moeder geacht 
wordt te zijn overleden, voor de toepassing 
dezer wet worden vastgesteld. 

Bedrag. 

Art. 86. (1) De weezenrente bedraagt voor 
de kinderen beneden 13 jaar te zamen een 
vijfd°e meer dan de grondslag van de invalidi
teitsrente van den overledene volgens artikel 75 
bedroeg of, was de overledene niet in het genot 
van invaliditeitsrente, zou hebben bedragen, 
indien hem in validiteitsrente was toegekend 
met ingang van den dag, waarop hij is overleden. 

(2) Een weezenrente ingevolge artikel 84 
bedraagt een vijfde meer clan de grondslag van 
de invaliditeitsrente van de verzekerde moeder 
volgens'artikel 75 zou hebben bedragen, indien 
haar invaliditeitsrente was toegekenci met in
gang van den dag, waarop de vader is overleden. 

(3) Artikel 77 is van toepassing. 
Art. 87. Indien de weezenreiite minder zou 

bedragen dan-26 gulden per jaar, wordt,.indien 
de Raad van Arbeid verkla·art dit in het belang 
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van de gerechtigden te achten, die rente ·niet 
toegekend, maar wordt als afkoopsom daarvoor 
uitgelrnerd de contante waarde der rente. 

Einde. 

Art. '88. De weezenrente wordt on vermin
derd uitgekeerd, tot al_ de kinderen den leeftijd 
van 13 jaar hebben bereikt. 

Verdeeling. 

Art. 89. (1) Ieder der kinderen beneden 13 
jaar van een verzekerde heeft, tot hij den leeftijd 
van 13 jaar bereikt, recht op een gelijk dee! 
der weezenrente. · 

(2) Wannee;r het genot van een der kinderen 
tijdelijk of voor goed eindigt, komt zijn deel 
ten goede aan de overgeblevenen. 

(3) De in artikel 87 vermelde afkoopsom 
wordt, met inachtneming van de bepaling 
van het tweede lid, tusschen de kinderen ver
deeld naar evenredigheid van het aantal volle 
jaren dat zij nag moeten vervullen om den 
leeftijd van 13 jaar te bereiken. 

Kinderwetten, 

Art. 90. Geen 1veezenrente wordt uitgekeerd 
ten behoeve van kinderen die : 

a. volgens artikel 439 a. van het Burgerlijk 
Wetboek voorloopig aan de zorg van den Voog_- _ 
dijraad zijn toevertrouwd ; 

b. voor rekening van het Rijk in een tucht
school zijn geplaatst ; 

c. ter beschikking van de Regeering zijn 
gesteld. 

Art. 91. (1) Wanneer een der in het vorig 
artikel bedoelde maatregelen wordt toege
past,. geeft de Officier van J ustitie daarvan 
zoo spoedig mogelijk kennis aan de Bank. 

(2) Het beclrag der volgens het vorig artikel 
niet uitgekeerde rente wordt in 's Rijks kas 
gestort, wanneer het niet volgens artikel 89, 
tweede lid, ten goede komt aan and ere kinderen 
van den verzekerde. 

Su brogatie in de rechten der weezen. 

Art. 92. ·(l) Indien de verzekerde ia over
leden ten gevolge van een origeval, tegen gelde
lijke gevolgen ,rnarvan hij niet ver7.ekerd was 
krachtens de Onge vallen wet 1901 is de Bank 
voor de contante waarde van de weezenr_ente 
gesubrogeerd in de rechten welke de kinderen 
wegens de door het ongeval geleden schade 
tegen derden hadden verkregen. De Bank 
kan haar recht niet uitoefenen, na~at een 
vonnis, waarbij aan de kinderen van den ver-

zekerde schadevergoeding is toegekend, in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

(2) Elke overeenkomst, door den vertegen
woordiger der kinderen van een verzekerde 
zonder medewerking van het bestuur der Bank 
aangegaan over de rechten, welke zij wegens 
de door een ongeval geleden schade krachtens 
de wet tegen derden kunnen doen gelden, is 
nietig. 

§ 3. Van de vrije rente. 

In validiteitsrente. 

_Art. 93. De vrije verzekering geeft recht 
op invaliditeitsrente, wanneer de verzekerde 
blijvend of tijdelijk invalide wordt. 

Ouderdomsrente. 

Art. 94. De vrije verzekering geeft recht 
op ouderdomsrente, wanneer de verzekerde 
den leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 

Bedmg. 

Art. 95. De vrije rente bedraagt jaarlijks 
anderhalven cent voor iedere vrije premie van 
twee gulden voor.i_eder half jaar, dat verloopen 
is tusschen de betaling der premie en het ingaan 
der rertte. 

Berekening. 

Art. 96. (1) Voor de berekening van het 
aantal halve jaren, in het vorig artikel bedoeld, 
wordt de vrije rente, welke ingaat in de eerste, 
respectievelijk in de tweede helft van het 
kalenderjaar, geacht in te gaan op 30 Juni, 
;espectievelijk op 31 December .. van dat jaar. 

(2) Bij de hiervoren bedoelde. berekening 
blijven halve jaren, over het grootste gedeelte 
waarvan rente is genoten, buiten _aanmerking. 
Deze bepaling is niet van toepassing ten aan
zien van premien, betaald gedurende den tijd, 
dat rente genoten werd. · 

Korting .. 

Art. 97. lndien voor den verzekerde na het 
bereiken van den 16-jarigen leeftijd minder dan 
60 vrije premien zijn betaald of.indien de eerste 
60 na het bereiken van dien leeftijd betaalde 
vrije premien gemiddeld minder dan z,even jaar 
v66r den dag van.toekenning der rente zijn be
taald, wordt de vrije invaliditeitsrente tot de 
helft verminderd. 

Art. 98. De bepalingen van de artikelen 72, 
73, 77, 78, 79, 80 en 81 zijn ook op vrije renten 
van toepassing. 
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§ 4. Van de geneeskundige behandelin(J 
· en intrekking van i-ente. 

Gevaar voor invaliditeit ol over, 
lijden. 

Art. 99. Indien de Raad van Arbeid van oor
deel is, dat'er gevaar bestaat, dat een verplioht
verzekerde aan wien geen invaliditeitsrente is 
toegekend, blijvend invalide zal worden en 
dat dit gevaar afgewend kap worden door doel
matige behandeling of verpleging, is hij bevoegd 
de Bank voor te stellen op haar kosten den ver
zekerde genees- of heelkundige behandeling te 
doen verleenen of hem.in een inriohting te dqen 
opnemen. 

Art. 100. (1) Wanneer het bestuur van de 
Bank, op voorstel van den Raad van Arbeid; 
besluit aan een verzekerde genee~- of heelkundi
ge behandeling te doen verleenen of hem in een 
inriohting te doen opnemen, wordt dit beslu_it 
door den Raad van Arbeid ten uitvoer gelegd, 
eohter alleen, voor zoover de medewerking van 
den verzekerde is te verkrijgen. 
. (2) Alles wat verder de genees- en h~elkun
dige behandeling en opneming in een inrichting 
betreft, wordt door Ons geregeld. De Ver
zekeringsraad is bevoegd, met inaohtneming 
der bepalingen door of kraohtens deze wet ge
geven, nadere voorsohriften vast te stellen. 

Kindergeld. 

Art. 101. (1) Heeft de in een inriohting op
genomen verzekerde, die den invaliditeits
waohttijd vervuld heeft, een of meer wettige 
of natuurlijke, wettiglijk erkende kinderen, ·die 
den leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt hebben, 
dan is het bestuur der Bank bevoegd gedurende 
het verblijf van den verzekerde in die inrichting 
ten behoeve dier kinderen uit te keeren ten 
hoogste 2/ 3 van-het geraamde bedrag dat aan 
den verzekerde zou zijn toegekend, indien deze 
bij zijn opneming reoht op invaliditeitsrente 
had gehad. 

(2) Gelijke bevoegdheid bestaat ten aanzien 
van kinderen, die den leeftijd van 13 jaar nog 
niet hebben bereikt en op kosten van den ver
zekerdc in diens gezin worden opgevoed. 

(3) Wordt den verzekerde gedurende het 
verblijf in de inriohting invaliditeitsrente toe
gekend, dan kan het bestuur der Bank beslui
ten, dat met de verpleging voor rekening van 
de Bank zal worden doorgegaan, iri.dien de 
Raad van Arbeid daartoe het.voorstel doet op 
grond dat er vooruitzioht bestaat op zoodanige 
toeneming der verloren arbeidskraoht; cl.at de 
verzekerde ophoudt invalide te zijn. De uit-

keering ten behoeve der in de vorige twee leden 
bedoelde kinderen wordt in dat geval dadelijk 
gestaakt. Het bedrag, dat ten behoeve der 
kinderen is uitgekeerd over den tijd na den dag, 
waarop de aanvraag om rente werd ingediend, 
wordt met de rente verrekend, ook indien met 
de verpleging van den verzekerde voor rekening 
van de Bank niet wordt voortgegaan. 

Oproeoing, ondervraging, onderzoek 
van den ver,ekerde. 

Art. 102. (1) De Raad van Arbeid is bevoegd 
zoo dikwijls hij zulks .noodig oordeelt den ver
zekerde, aan wien invaliditeitsrente istoegekend, 
en die den leeftijd van zeventig jaar nog 'niet 
heeft bereikt, op te roepen of te doen oproepen, 
alsmede hem ter plaatse door den Raad van 
Arbeid te bepalen te ondervragen of te doen 
ondervragen: en door een of meer geneeskundi
gen, door den Raad van Arbeid daartoe aan
gewezen, te doen onderzoeken. 

(2) Het voorgaande lid is eohter niet van 
toepassing ten aanzien van den verzekerde, 
die den leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en 
gedurende 5 jaar of !anger in het genot is van 
in validiteitsrente. 

Loonkundigen. 

Art. 1.03. Gesohiedt de oproeping, omdat 
naar het oordeel van den Raad van Arbeid 
de verzekerde niet !anger invalide is of daar
omtrent twijfel bestaat, dan wordt, zoo noodig, 
aan -de ondervraging deelgenomen doo~ een of 
meer personen, bekend met de loonen ter 
plaa tse in de artikelen 72 en 73 bedoeld, als 
loonkundigen door den Raad van Arbeid daar
toe aangewezen. 

Art. 104. Tot de in ~e beide vorige artikelen 
vermelde oproeping en ondervragiog is de 
Raad van Arbeid verplicht, wanneer hem die 
door het bestuur der Bank worden opgedragen. 

Geneeskundige voorschriften. 

Art. 105. (1) Indien de aangewezen genees
kundigen of een van hen opneming van den 
verzekerde te·r observatie in een inriohting 
noodig aohten, of voorsohriften geven in het 
belang van het geheel of gedeeltelijk herstel 
der verloren arbeidskraoht en de opvolging 
dier voorsohriften genees- · of heelkundige be
handeling of opneming in een inriohting mede
brengt, doet de Raad van Arbeid b.iervan 
mededeeling aan het bestuur der Bank. 

(2) Het bestuur der Bank kan besluiten, aan 
den verzekerde genees- of heelkundige behande
ling te doen verleenen of hem in een inriohj;ing 
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te iloen opnemen. Artikel 100 is van toe
passing. 

Verslag aan bestuur der Bank. 

Art. 106. (1) De Raad van Arbeid doet van 
het resultaat van de in artikel 102 bedoelde 
oproeping, ondervraging en· onderzoek of van 
de uitvoering van het in het tweede lid van het 
vorig artikel vermelde besluit onder overlegging 
der daarop betrekking hebbende. stukken ver
slag aan het bestuur van de Bank. 

(2) Hij geeft daarbij aan dat bestuur bericht: 
a. wanneer de verzekerde .,opgeroepen niet 

verschijnt, tenzij hij daarvoor een deugdelijken 
grond heeft aangevoerd ; 

b. wanneer de verzekerde weigert hetzij de 
door of vanwege den Raad van Arbeid gestelde 
vragen te beantwoorden, hetzij zich door de 
aangewezen geneeskundige of geneeskundigen 
te laten onderzoeken, hetzij _zich ter observatie 
of tot herstel in een inrichting te laten op
nemen; 

c. wanneer de verzekerde weigert of nalatig 
is de voorschriften op te volgen, die de aange
wezen geneesktindige of geneeskundigen een
parig geven in het belang van het geheel 
of gedeeltelijk herstel der verloren arbeids
kracht; 

d. wanneer een of meer der aangewezen 
geneeskundigen of loonkundigen van oordeel 
zijn dat de verzekerde niet lang~r invalide is. 

Intrekking der rente. 

_Art. 107. ·Het bestuur der Bank kan, in
dien uit het verslag blijkt van een der gevallen, 
in het tweede lid van artikel 106 omschreven, 
na verhoor of oproeping van den verzekerde, 
de in validiteitsrente intrekken: 

ll ernieuwde oproeping. 

Art. 108. (1) De rente wordt in de in artikel 
106, tweede lid, onder a en b genoemde gevallen 
niet ingetrokken, indien de verzekerde, daartoe 
ingevolge het vorig artikel opgeroepen, ver
schijnt. Echter kari ook dan intrekking volgen, 
indien hij, zonder een deugdelijken grond aan 
te voeren, weigert de door·of vanwege het be
stuur der Bank gestelde vragen te beantwoorden, 
zich door den geneeskundige of de geneeskun
digen; door het bestuur aangewezen, te laten 
onderzoeken, of zich ter observatie of tot herstel 
in een inrichting te laten opnemen. Ingeval 
van weigering of nalatigheid van den verze
kerde, om de voorschriften op te volgen, die 
de hiervoren bedoelde geneeskundige of genees
kundigen eenparig geven in het belang van het 

geheel of gedeeltelijk herstel der verloren 
arbeidskracht, zijn de bepalingen van artikel 109 
van toepassing. · 

(2) Indien omtrent denzelfden verzekerde 
voor de tweede maal in een geval als bedoeld 
in artikel 106, tweede lid, onder a of b verslag 
wordt gedaan, kan het bestuur der Bank de 
rente intrekken zonder den verzekerde op te 
roepen. 

Weigering van opvolging van ge-
neeskundige voorscbriften of van 
bebandcling of opneming in een 
gcsticht. 

Art.109. (1) In de in artikei 106, tweedelid, 
onder c genoemde gevallen wordt de rente niet 
ingetrokken, indien de verzekerde voor zijn 
weigering of nalatigheid een deugdelijken grond 
aanvoert. 

(2) In geval van weigering of nalatigheid van 
den verzekerde kan het bestuur der Bank hem 
alsnog een termijn geven voor het opvolgen 
der gegeven voorschriften. 

(3) Het bestuur der Bank is bevoegd, en 
wanneer de verzekerde het verlangt, verplicht, 
betreffende de gegeven voorschriften een 
nieuw onderzoek te doen instellen. door drie 
geneeskundigen; die aan het eerste onderzoek 
geen dee! hebben genomen. 

(4) De aanwijzing dier geneeskundigen ge
schiedt niet, dan nadat den verzekerde een 
termijn is gegeven, binnen welken hij den 
naam van een geneeskundige kan noemen, 
die alsdan door het bestuur der Bank wordt 
aangewezen. Neemt deze de opdracht niet 
aan, dan kiest het bestuur der Bank, zoo 
mogelijk in overleg met d_en verzekerde, ook 
den derden geneeskundige. 

(5) De rente wordt niet ingetrokken, indien 
niet · de meerderheid der drie aangewezen 
geneeskundigen verklaart de gegeven voor
schriften noodig te achten in het belang van 
het geheel of gedeeltelijk herstel" der verloren 
arbeidskracht, en niet dermate gevaarlijk, dat 
het· gevaar een redelijken grond voor de niet
nakoming oplevert. 

Einde der invaliditeit. · 

Art. 110. In het in artikel 106, tweede lid, 
onder d genoemde geval kan de rente alleen 
dan zonder·nieuw onderzoek worden ingetrok
ken, indien : 

a. de verzekerde erkent niet !anger invalide 
te zijn;. 

b. naar het eenparig oordeel van- de door 
den Raad van Arbeid aangewezen .geneeskun-
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digen en loonkundigen de ver~ekerde niet !anger 
in valide is. 

Nieuw onderzoek ... 

Art. 111. (1) Het bestuur der Bank kan in 
het in artikel 106, tweede lid, onder d genoemde 
geval een nieuw onderzoek bevelen. Geschiedt 
dit, dan wordt dat onderzoek ingesteld door 
drie geneeskundigen en drie loonkundigen, die 
aan het eerste onderzoek geen deel· hebben 
.genomen. 

· (2) De aanwijzing dier geneeskundigen en 
loonkundigen geschiedt niet, dan nadat ·den 
.verzekerde een termijn is gegeven, binnen 
welken hij den naam van een geneeskundige en 
van een loonkundige kan noemen, die alsdan 
door het bestuur der Bank worden aangewezen. 
Nemen dezen de opdracht niet aan, dan kiest 
het bestuur. der Bank, zoo mogelijk in overleg 
met den verzekerde; ook den derden genees
kundige of loonkundige. 

Art. 112. Wanneer na het nieuwe onderzoek 
in overeenstemming met het gevoelen van de 
meerderheid der geneesku:ndigen en van de 
meerderheid der Ioonkundigen en na verhoor 
of oproeping van den verzekerde het bestuur 
der Bank van oordeel is, dat de verzekerde niet 
!anger invalide is, trekt het de rente in. 

Verblijf in het buitenland. 

Art~ 113. ·De voorschriften van de artikelen 
102-112 zijn niet van toepassing op buiten 
Nederland gevestigd·e verzekerden, voor zoover 
omtrent die verzekerden bij algemeenen maat
regel van bestuur afwijkende voorschriften zijn 

- gegeven. 

Opzet. 

Art. 114. De invaliditeitsrente wordt, met 
inachtneming der bepalingen van artikel 160, 
irigetrokken, wamieer. na de toekenning- blijkt, 
dat de verzekerde zich opzettelijk invalide heeft 
geinaakt of iaten maken. ' · 

Misdrijf. 

Art. H5. De invaliditeitsrente kan worden 
ingetrokken, wanneer na de toekenning blijkt, 
dat de oorzaak der invaliditeit in verband staat 
met het plegen van of deelnemen aan een 
misdrijf of met poging daartoe, ter zake waarvan 
de verzekerde oriherroepelijk is veroordeeld. 

T.ermijn. 

Art. 116. (1) De intrekking der rente in het 
geval - van artikel 114, respectievelijk van 
artikel 115, geschiedt uiterlijk binnen een jaar 

na de toekenning, respectievelijk na den. dag, 
waarop de veroordeeling onherroepelijk is ge-. 
worden, of, is binnen <lien term~jn door het 
bestuur der Bank_aan den rentetrekker mede-. 
gedeeld, dat intrekking wordt. overwogen, bin
nen drie niaanden na die mededeeling. -

(2) Het eerste ·Ed blijft buiten toepassing, 
indien ingevolge artikel 160 intrekking· der 
rente moet . geschieden ten gevolge van een 
beslissing krachtens de Ongevallenwet 1901. 

Vermoedelijk overlijden. 

Art. 117. De weezenrente wordt ingetrok-
ken, indien blijkt dat de verzekerde, die ver
moed werd. overleden te zijn, leeft. 

Intrekking door het bestuur der 
Bank .. 

Art. 118. De intrekking, in de artikelen 114; 
115 en 117 genoemd. geschiedt door het bestui:ir
van de Bank, na verhoor of oproeping van hem, 
die het genot der rente heeft of van zijn ver
tegenwoordiger. 

Art. 119. (1) Van de beslissing, waarbij een 
rente wordt ingetrokken, wordt gelijktijdig 
afschrift uitgereikt aan den Raad van Arbeid 
en aan hem die het genot der rente heeft. 

(2) De intrekking begint te werken op den 
tweeden betaaldag na den dag der uitreiking 

· van het afschrift. 
Art. 120. De uitbetaalde termijnen · van een 

ingetrokken rente worden niet teruggevorderd. 
Vrije rente. 

Art. 121. De artikelen 102-116 en 118-120 
zijn toepasselijk op vrije renten. 
Toelagen aan inrichtingen. 

Art. 122. (1) In het belang van de verzeke
ring tegen geldelijke gevolgen van in validiteit 
kan de Bank inrichtingen of vereenigingen tot 
verpleging van zieken of herstellenden of op 
andere wijze in het belang der volksgezondheid 
werkzaam, toelagen verleenen. 

(2) Het bestuur der Bank gaat daartoe niet 
over, dan nadat door.Ons zijn goedgekeurd het 
bedrag der toelage, alsmede de ,duur waarvoor 
en de voorwaarden waaronder de _ toelage 
wordt verleend. 

§ 5. . Van samenloop van renten met uitkeeringen 
uit. anderen hoofde . . 

Invaliditeit gevolg va~ ongeval. 

. Art, 123. (1) Is hetzij bij of binnen drie 
maanden na de beslissing, waarbij invaliditeits-
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· rente is toegekend, hetzij binn_en drie maanden 
na de toekenning eener rente krachtens de 
Ongevallenwet 1901, door het.bestuur der Bank 
beslist, dat de invaliditeit een gevolg is van een 
ongeval,. ter zake waarvan aan den invalide 
schadeloosstelling is toegekend krachtens de 
Ongevallenwet 1901, dan wordt op bevel van 
het bestuur der Bank de invaliditeitsrente tot 
het beloop der schadeloosstelling niet uitge
keerd. 

(2) Mei een rente als in het vorige lid be
doeld, wordt een voorloopige rente gelijk
gesteld. 

(3) Onder schadeloosstelling wordt niet be
grepen genees- en' heelkundige behanc,eling of 
daarvoor in de plaats getreden vergoeding. 

Art. 124. Verkrijgt de invalide, in het geval 
voorzien bij het voorgaand artikel, recht op 
ouderdomsrente, dan wordt op zijn verzoek 
deze toegekend, ook indien zij lager is dan de 
in valicli tei tsren te. 

Art. 125. Indien artikel 123 is toegepast, en 
ingevolge artikel 29 der Ongevallenwet 1901 
de aanspraak op eenige schadeloosstelling geheel 
of het recht op een rente geheel of voor een deel 
verloren gaat, of krachtens eenige anclere be
paling der Ongevallenwet 1901 de rente be
eindigd wordt, omdat de ongeschiktheid tot 
werken opgehouden is, wordt de. invalicliteits
reute door het bestuur cler Bank ingetrokken. ' 

Overlijden gevolg van ongeval. 

Art. 126. Wannee~ aan ·nagelaten kinderen 
krachtens artikel 24 der Ongevallenwet 1901 
rente is toegekend, wordt hun weezenrente 
tot het beloop der ongevallenrentc niet uit
gekeerd. 

Samenloop van invaliditeits- of
ouderdoms- en .ongevallenrente. 

Art. 127. (1) Wanneer aan denzelfden per
soon invaliciiteits- of ouderdomsrente of voor
loopige invaliditeits- of ouclerdomsrente en de 
uitkeering, bedoeld in artikel 20 der Ongevallen
wet "1901, of de rente bedoeld in artikel 21 of 24 
antler a clier wet toegekend is, wordt op de 
in validiteits- of ouderclomsrente de helft van 
de laagste der beide renten ingehouden. 

(2) Echter wordt wekelijks niet meer inge
houclen clan het bedrag waarmede de laagste 
rente 1 gulden overtreft. 

Art. 128. Ontvangt een weduwe die her
trouwt, ingevolge de bepalingen der Ongeval
lenwet 1901, een afkoopsom harer -rente, clan 
wordt met de inhouding voortgegaan twee jaren 
na het huwelijk van de weduwe. 

V.:errekening tusschen invaliditeits
fonds en ongevallenfonds. 

Art. 129. Wordt krachtens.de Ongevallen
wet 1901 schadeloosstelling of verhoogde schade
loosstelling toegekencl aan een trekker van rent_e 
krachtens deze wet, clan wordt hetgeen hem tfl 
dier zake over den tijcl voorafgegaan aan de 
toekenning mocht toekomen, gestort in het 
inv'aliditeitsfonds, indien ·en tot het bedrag dat 
krachtens deze wet minder had moeten zijn 
uitgekeercl, had de toekenning der schadeloos
stelling of verhoogde schadeloosstelling krach
tens de Ongevallenwet 190i plaats· gehacl op 
den dag waarop zij is ingegaan. , 

Art. 130. Hetgeen blijkt onverschuldigcl uit 
het ongevallenfonds aan den verzekerde te zijn 
uitgekeerd, wordt tot het bedrag, waarvoor ten 
gevolge van clat onverschuldigcl uitkeeren de 
in validiteits- of ouderdomsrente ,niet is uit
gekeerd, uit het in~aliditeitsfonds in het onge
vallenfonds gestort. 

Art. 131. Indien in de gevallen voorzien bij 
de vorige twee artikelen het risico der verzeke
ring van den arbeider tegen geldelijke gevolgen 
van een ongev;il gedragen werd door den werk
gever in den zin der Ongevallenwet 1901 zelf 
of door dezen overgedragen was, clan warden 
de stortingen .uit het ongevallenfonds in het 
invaliditeitsfoncls en omgekeerd, tusschen het 
ongevallenfonds en den drager van bedoeld 
risico verrekend, met iuachtnemirig van de 
voorschriften door Ons gegeven. 

Art. 132. De bepaling van het vorig artikel 
is niet van toepassing ten aanzien van de in 
dat artikel bedoelde stortingen, welke zijn 
gedaan· na de opgave door het bestuur der Bank 
van de contante waarde der rente, bedoeld in 
artikel 54 onder n°. 3 der Ongevalleuwet 1901 
of na de berekening van de contante waarde 
der renten, bedoeld in artikel 57, tweede lid, 
der Ongevallenwet 1901. 

Samenloop van invaliditeits- of 
ouderdonisrente en pensioen. 

Art.133. (1) Geniet de verzekerde, aan wien 
in validiteits- of ouderdomsrente toegekend of 
voorloopig toegekend is, van het Rijk, van een 
kolonie of bezitting of van een andei publiek; 
rechtelijk lichaam pensioen, clan zijn op de 
invaliditeits- otouderdomsrente van toepassing 
de voorschriften in artikel 127 gegeven voor het 
geval van samenloop met ongevallenrente. 

(2) Geniet de verzekerde, aan wien de 
invaliditeits- of ouderdomsrente toegekend of 
voorloopig toegekend is, een pensioen als in het 
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vorige lid bedoeld en tevens een uitkeering 
of een ongevallenrente als bedoeld in artikel 127, 
dan wordt op de invaliditeits- of ouderdoms
rente de helft ingehouden van het pensioen, 
zoo clit hooger is dan de uitkeering of de onge
vallenrente, en anders de helft van die uitkee
ring of die ongevallenrente. Het tweede lid 
van artikel 127 vindt overeenkomstige toe
passing. 

· Samenloop van invaliditeits, of 
ouderdomsrente en ziekengeld. 

Art. 134. (1) Over den tijd waarover krach
tens een wet tot verzekering van arbeiders tegen 
geldelijke gevolgen van ziekte, ziekengeld wordt · 
uitgekeerd aan den verzekerde, wordt na ont
vangst van· bericht dier uitkeering van den 
Raad· van Arbeid de invaliditeits- of ouderdoms
rente aan den verzekerde slechts uitgekeerd 
indien en voor zoo;er zij het_ ziekengeld over
treft. 

(2) Het ingehouden bedrag wordt aan den 
Raad van Arbeid ten behoeve van de ziekte
verzekering uitgekeerd. De wijze van vast-
stelling en van betaling wordt door Ons ge
regeld. 

Genees- of heelkundige behande
ling van een getroffene door een 
ongeval. 

Art. 135. (1) Indien, nadat tot genees- of 
heelkundige behandeling of verpleging in een 
inrichting van een verzekerde volgens § 4 van 
dit hoofdstuk is besloten, aan dezen schadeloos
stelling ·krachtens de Ongevallenwet 1901 wordt 
toegekend en blijkt dat de behandeling of ver
pleging voor rekening van het ongevallenfonds 
had behooren te geschieden, dan wordt het inva
liditeitsfonds deswege nit het ongevallenfonds 
schadeloos gesteld. 

(2) Artikel 131 is ·van toepassing. 

§ 6. V cm aanvraag en toekenning van rente. 

Aanvraag. 

Art. 136. (1) De rente wordt toegekend door 
het bestuur der Bank op aanvraag van of ten 
_behoeve van den verzekerde, of, ten aanzien 
van weezenrente, van een vertegenwoordiger 
der weezen. 

(2) De aanvraag vermeldt, of ouderdoms-, 
invaliditeits- of weezenrente wordt verlangd, 
en, indien invaliditeitsrente wordt verlangd, 
of het is op grond van blijvende of varr tijdelijke 
invaliditeit dan we! van beide. 

Indiening. 

Art. 137. (1) De aanvraag wordt ingediend 
bij den Raad van Arbeid. 

(2) De Raad van Arbeid teekent op de aan
vraag aan, welke dag als dag van indiening 
geldt. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen gevallen worclen aangewezen, waariri 
als zoodanig geldt een andere dag dan die 
waarop de indiening plaats had. 

Loopende rentekaart. 

Art. 138. (1) Wanneer in zegels wordt be
taald, wordt bij de aanvraag de loopende rente
kaart overgelegd of medegedeeld, waarom dit 
niet geschiedt. 

(2) De verzekerde, die in het bezit is ·van 
een militair premiecertificaat, als bedoeld in 
§ 4 van Hoofdstuk III dezer afdeeling, legt dit 
bij de aanvraag over. 

A rt. 139. (1) W anneer rente is aangevraagd, 
eindigt onmiddellijk de t:ijd waarvoor de loo
pende rentekaart geldt. 

(2) De Raad van Arbeid draagt zorg, dat nog 
verschuldigde premien zoo spoedig mogelijk 
ingevorderd warden. 

Gevolg der aanvraag ten aanzieu van 
verdere premie betaling. 

Art. 140. (1) De Raad van .Arbeid is be
voegd, wanneer naar zijn oordeel de aanvraag 
niet blijkbaar ongegrond_is, den aanvrager van 
ouderdoms- of invaliditeitsrente op diens ver
zoek te ontheffen van de verplichting om premie 
te betalen voor een b:ij de ontheffing te bepalen 
termijn van niet langer clan drie maanden. 

(2) Zoolang niet op de aanvraag is beschikt, 
kan de ontheffing op 1'erzoek telkens worden 
verlengd voor· een bij de verlenging te bepalen 
termijn van met langer dan drie maanden. 

(3) Van de ontheffing wordt een bewijs 
gegeven, als bedoeld in artikel 216. 

Art. 141. (1) Indien geen ontheffing wordt 
verleend, wordt een nieuwe rentekaart opge
maakt. Op deze rentekaart zijn de bepalingen 
betreffende voorloopige rentekaarten van toe
passing met de wijzigingen, die de aard van 
het onderwerp vordert. 

(2) Wanneer rente toegekend is, worden, ter 
keuze van den betrokkene, of de bepalingeri van 
de artikelen 249 tot 251 toegepast, voor zoover 
de aard van het onderwer·p het toelaat, of de 
rentekaart buiten gebruik gesteld. 

Doorzending der aanvraag, 

Art. 142. (1) Bij de doorzending der aan-
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vraag aan het bestuur der Bank voegt de Raad 
van Arbeid daarbij de laatste rentekaart, 
indien die reeds vereffend is. 

(2) Indien de vereffening van de laatste rente
kaart nog niet:onhe:rroepelijk is; zendt de Raad 
van Arbeid aan de Bank een afschrift van deze 
rentekaart. 

Behandeling der aanvraag om ouder
doms- of weezenrente.. . 

Art. 143. (1) Een aanvraag om ouderdoms
of weezenrente zendt de Raad van Arbeid zoo 
spoedig mogelijk door. Het bestuur der Bank 
beslist daarop onverwijld. Het bestuur is 
echter bevoegd de beslissing aan te houden en 
overlegging van bewijsstukken te bevelen. 

(2) Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, hoe een aanvraag om weezen
rente· op grond van vermoedelijk overlijden 
wordt behandelcl. 

Behandeling der aanvraag om in
validiteitsrente. 

Art. 144. Een aanvraag om invaliditeits
rente wordt behandeld overeenkomstig het be
paalde in de artikelen li5--152. 

Art. 145. De Raad van Arbeid onderzoekt 
summier of de. wachttijd vervuld is, o_f de ver
zekering vervallen of nietig is, of de aanvrager 
reeds rente geniet en of er aanleiding bestaat 
om op groncl van artikel 158 een niet-ontvan
kelijk verklaring uit te spreken. Indien dit 
onderzoek daartoe termen oplevert, zendt de 
Raad van Arbeid de aanvraag door aan het 
bestuur der Bank met het voorstel haar af te 
wijzen of niet-ontvankelijk. te . ':erklaren. 
Indien daartoe geen gronden zijn, stelt de Raad 
van Arbeid een onderzoek in naar de. juistheid 
van de in de aanvraag vermelde feiten. 

Art. 146. (1) De Raad van Arbeid doet den 
aanvrager door een of twee geneeskuncligen, 
door den Raad claartoe aangewezen, onder
zoeken. 

(2) De Raad van Arbeicl kan een of twee 
personen, bekend met de_ loonen ter plaatse, 
in de artikelen 72 en 73 bedoeld, aanwijzen om 
als loonkundigen aan het onderzoek dee! te 
nemen. 

Art. 147. Het in het v:orig artikel voorge
schreven onderzoek heeft niet plaats, indien.de 
Raad van Arbeid : 

a.. de in de aanvraag gestelde blijvende 
invaliditeit aanwezig acht ten gevolge van het 
verlies van een of meer ledematen ; of 

b. van oordeel is, dat de a\tnvrager· onafge
broken een half jaar invalide is geweest; ·mits 

hem gedurende dhm tijd ziekengeld is uitge
keerd, en op geen anderen grond rente aange-
vraagd wordt.· · 

Art. 148. (1) Indien bij de rente-aanvraag 
een geneeskundige verklaring is overgelegd, 
wordt deze aan den geneeskundige of de genees
kundigen, in artikel 146 bedoeld, medegedeeld. 

(2) Indien de voor het onderzoek aangewezen 
persoon of personen dit verlangen, stelt de 
Raad van Arbeid een onderzoek in naar het 
werk, dat verricht, en het bedrag, dat verdiend 
is door den aanvrager in den tijd, onmiddellijk 
voorafgaande aan de indiening der rente
aanvraag of aan het intreden der invaliditeit. 

Art. 149. ( 1) Inclien ·de voor het onderzoek· 
aangewezen- persoon of personen niet eenparig 
van oordeel zijn, dat de aanvrager of blijvend 
of onafgebroken sedert een half jaar v66r den · 
dag der indiening der aanvraag invalide is, 
deelt de Raad van Arbeid dit schriftelijk aan den 
aan vrager mecle en • reikt dezen,. indiei:t hij 
binnen twee dagen het verlangen daartoe te 
kennen geeft, afschrift van het verslag uit. 

. (2). De aanvrager is bevoegd binnen vijf dagen 
na de uitreiking van het verslag aan den Raad 
van Arbeid mededeeling te doen van zijn be
zwaren tegen het verslag en een geneeskundige 
verklaring over te leggen. 

Art. 150. De Raad van Arbeid stelt een 
onderzoek in naar al wat voor het beoordeelen 
der aanvraag van belang is, en· zendt daarna 
de stukken met zijn verslag aan het bestuur 
der Bank. 

Art. 151. Het bestuur der Bank kan een 
nieuw .onderzoek bevelen. Artikel 111 is 
daarop toepasselijk. 

Art. 152. Na ontvangst van het verslag van 
den. Raad van Arbeid, of, is een nieuw onderzoek 
ingesteld, van het verslag .van dat onderzoek, 
beslist het bestuur der Bank zoo spoedig 
mogelijk op de aanvraag. 

Grondslag der. beslissing. 

Art. 153. (1) Bij de beslissing op de aanvraag 
om rente neemt het bestuur der·· Bank tot 
grondslag de aanteekeningen op.de bij de Bank 
berustende rentekaarten en op het in artikel 142 
vermelde afschrift. 

(2) Wanneer v66r de beslissing aan l)et be
stuur blijkt, dat over den tijd v66r de indie.iJ.111g 
der aanvraag nog premie is betaald, ook al 
blijkt <lit niet nit een aan de Bank gezonden 
rentekaart, dan kan deze 'betaling bij de be
slissing in aanmerking warden genomen.· Uit 
de beslissing J.ilijJ.-t·welke betaling aldus in aan
merking is genomen. 
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· (3) Voor de beslissing op de aanvraag om 
invaliditeits- of ouderdomsrente wordt de ver
zekering geacht geduurd te hebben tot den dag 
van indiening der aanvraag. i-Vanneer bij 
algemeenen maatregel_ van bestuur gevallen 
warden aangewezen, waarin als zoodanig geldt 
een andere dag dan die, waarop de indiening 
plaats had, wordt tegelijk bepaald tot wanneer 
de verzekering voor de beslissing op de aanvraag 
geacht ·wordt te duren. 

Ingang der ren te. 
Art. 154. De rente gaat in op den dag van 

indiening der aanvraag ; weezenrente gaat in 
op-den dag van het overlijden of vermoedelijk 
overlijden van den verzekerde of, in het geval 
van artikel 84, van den vader, en, ten aanzien 
van kinderen na <lien dag geboren, op den dag 
van de geboorte. 

Kennisgeving der beslissing. 

Art. 155. Van de beslissing, op de aanvraag 
w<irdt den verzoeker, met mededeeling van de 
gronden, door het bestuur der Bank kennis 
gegeven. 

Art. 156. Tegelijkertijd warden den verzoe
ker toegezonden, indien een rente is toegekend : 

a. de berekening van het bedi:ag der rente ; 
b. een aanwijzing tot ontvangst van het 

bedrag der rente, verschuldigd over den tijd, 
aanvangende met den dag waarop de rente is 
ingegaan en eindigende met de~ tweeden 
Zaterdag na de beslissing; 

c. een bewijs van toekenning der rente. 
Art. 157. Het bedrag, in het vorig artikel 

onder b vermeld, wordt in het geval van het 
derde lid van artikel 101 verminderd met het 
over den tijd na den dag van indiening der aan
vraag ten behoeve der kinderen uitgekeerde 
bedrag. 

Niet-ontvankelijkheid. 

Art. 158. Indien een -aanvraag om invalidi
teitsrente wordt afgewezen, kan bij de beslis
sing warden bepaald, dat een verzcek om 
invaliditeitsrente, gedaan binnen een jaar na de 
dagteekening der beslissing, enkel op <lien grand 
niet-ontvankelijk zal kunnen warden verklaard. 

Opzending van nienwe rentekaarten. 

Art. 159. Indien na de, beslissing op de aan
vraag, hetzij wijziging in de aanteekening op 
een rentekaart .wordt gebracht, hetzij alsnog 
-een of meer rentekaarten aan de Bank warden 
gezonden, wordt op verzoek van den verzekerde 
de beslissing gewijzigd- voor zoover dat uit de 

wijziging in de aanteekening op een rentekaart 
of de opzending van nieuwe rentekaarten 
voortvloeit. 

Invaliditeit ten gevolge van een 
ongeval. 

Art. 160. Is de invaliditeit het gevolg van 
een ongeval, dan wordt invaliditeitsrente niet 
toegekend, noch ontzegd of ingetrokken, indien 
door de toekenning, ontzegging of intrekking 
strijd ontstaan zou met een krachtens de 
Ongevallenwet 1901 genomen beslissing ten 
opzichte van de vraag of de verzekerde opzet
telijk het ongeval heeft veroorzaakt ; wordt na 
de toekenning, ontzegging of intrekking der 
invaliditeitsrente, krachtens de genoemde wet 
in laatste 'instantie. een beslissing genomen, 
welke ten opzichte der genoemde vraag .daar
mede in strijd js, clan wordt. de beslissing over 
de invaliditeitsrente met inachtneming dier 
beslissing herzien. Heeft de herziening binnen 
een jaar na de beslissing krachtens de Onge
vallenwet 1901 niet plaats gehad, of is binnen 
<lien termijn niet aan den verzekerde kennis 
gegeven, dat zij in overweging is, clan blijft de 
herziening, indien zij tot intrekking zou leiden, 
achterwege. · 

Overlijden van verzekerde of weezen. 

Art. 161. Een aanvraag om of betreffende 
rente vervalt, indien de aanvrager of, is de aan
vraag Olli of betreffende weezenrente door twee 
of meer kinderen gedaan, indien alle aanvragers 
overlijden; voordat door het bestuur der Bank 
daarop is beschikt. 

Voorloopige rente. 

Art.162. (I) Hangende de behandeling van 
het verzoek Olli rente kan den aanvrager de 
rente, waarop hij eventueel recht zal hebben, 
voorloopig warden toegekend, indien nog niet 
beslist kan warden omtrent de vraag of voor 
toepa-ssing van ar1ikel 79, 80 of 160 termen be
staan. 

(2) De voorloopig toegekende rente kan te 
allen tijde warden .ingetrokken. 

§ 7. Van genot der rente. 

Art. 163. In een jaar, waarin 53 betaaldagen 
der rente vallen, ~ordt op iederen betaaldag 
1/ 52 der rente uitbetaald. 

Uit betaling. 

Art. 164. (1) De uitbetaling der krachten~ 
deze wet toegekende renten en uitkee~ingen 
geschiedt ten kantore der posterijen van de 
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woonplaats van den rechthebbende. Het 
bestuur der Bank kan bij of na de toekenning 
eener rente bepalen, dat deze zal worden uit
betaald ter plaatse, aangewezen door den Raad 
van Arbeid, binnen wiens gebied de verzekerde; 
zijn werkelijk verblijf heeft. 

(2) De renteuitkeeringen worden betaalbaar: 
gesteld op Dinsdag van elke week of, wanneer · 
de betaaldag een Kerstdag of Nieuwjaarsdag 
zou zijn, op den daaraab. voorafgaanden werk- i 
dag. . 

(3) Van de bepaling van het voorgaande lid: 
kan bij algemeenen maatregel van bestuur ge- . 
heel of gedeeltelijk worden afgeweken. 

· ( 4) Aan buitenslands gevestigde verzekerden i 
kan op hun verzoek de rente ·worden overge-. 
maakt, in de termijnen ei:i op de wijze, voor 
ieder geval afzonderlijk- door het bestuur der: 
Bank te bepalen, onder aftrek van de kosten' 
op de overmaking vallend. · 

(5) Alle aanwijzingen tot o:,;itvangst van be
dragen, door het · bestuur der Bank uitgereikt, · 
zijn onmiddellijk betaalbaar. 

Art. 165. Indien een rente niet meer be
draagt dan 26 gulden 's jaars, kan door het 
bestuur der Bank driemaandelijksche uitbe
taling bevolen worden. De artikelen 77 en 163 
zijn· alsdan niet van toepassing. 

Overlijden. 

Art. 166. Wanneer een rentetrekker over
Iijdt, wordt de rente, tot en met den dag van 
overlijden verschuldigd, uitgekeerd aan den 
echtgenoot van den ove_rledene en, is er geen 
echtgenoot, aan hen, -die binnen drie maanden 
na het overlijden ten genoegen van het bestuur 
der Bank aantoonen, dat zij voor den over
ledene gedurende diens laatste ziekte hebben 
gezorgd of dat zij erfge~amen van den over
ledene zijn. Zij, die .voor den overledene heb
ben gezorgd, gaan v66r <liens erfgenamen. 

Verjaring. 

Art.167. (1) Determijnen vaneenkrachtens 
deze wet toegekende rente, welke ·niet zijn 
ingevorderd binnen een jaar na den eersten dag 
der betaalbaarstelling, worden niet meer uit
betaald. 

(2) Zijn de renten gedurende vijf achtereen
volgende jaren niet ingevorderd, dan is het recht 
op renten . vervallen. Door Ons kunnen de 
belanghebbenden, die dit mochten verzoeken, 
in -het genot van hun vervallen recht hersteld 
worden. 

(3) Dat genot zal ingaan · met de week, vol
gend op die; waarin'-het ,verzoek is ingewilligd. 

(4) De aanw1Jzmgen in het laatste lid van 
artikel 164 bedoeld, welke niet zijn ingevorderd 
binnen een jaar na de dagteekening der aan
wijzing, worden niet meer uitbetaald. 

Vreemdeling buiten het Rijk. 

Art. 168. (1) Aan den vreemdeling wordt de 
hem toegekende rente niet uitgekeerd over den 
tijd, gedurende welken hij buiten het Rijk zijn 
werkelijk verblijf heeft, tenzij ten genoegen van 
het bestuur der Bank blijkt, dat dit om gezond
heidsredenen geschiedt. 

(2) Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kau worden bepaald, dat de bepaling van het 
eerste lid niet toepasselijk zal zijn op onder- • 
danen van een bij dien maatregel aan te wijzen 
Staat. 

Veroordeelde. 

A_rt. 169. (1) Den verzekerde, die is veroor
deeld tot gevangenisstraf van drie maanden, 
tot hechtenis van drie maanden, tot plaatsing 
in een tuchtschool voor _den tijd van drie maan
den, tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting 
of tot eenige zw'aardere straf, komt over den 
tijd, dat hij zijn straf ondergaat of zich door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, geen rente toe. 

(2) Evenzeer komt geen rente toe aan den 
verzekerde, dieter beschikking van de Rege'ering 
is gesteld, over den tijd, dat hij in een Rijks
opvoedingsgesticht is geplaatst of zich door 
de vlucht aan de ten uitvoerlegging van het 
bevel tot zoodanige plaa tsing on ttrekt. 

(3) Wij behouden Ons voor, daartoe termen 
vindend, over de rente, welke aan een ver
zekerde zou moeten worden uitgekeerd, indien 
deze niet verkeerde in een geval als hi de eerste 
twee leden van dit artikel genoemd, ten behoeve 
van zijn vrouw, zijri afstammelingen of zijn 
bloedverwanten in de opgaande linie te beschik
ken. 

(4) Wij behouden Ons tevens voor om, 
voor zoover van de bevoegdheid in het vorig 
lid bedoeld, geen gebruik is gemaakt, hem die 
uit de gevangenis, werkinrichting, tuchtschool 
of het Rijksopvoedingsgesticht is ontslagen, in 
het genot te stellen van de rente tot een bedrag, 
dat de rel,'te over een jaar niet te boven gaat, 
of de_rente tot dat bedrag te zijnen behoeve te 
doen aanwenden. 

Drankmis bruik. 

Art. 170. (1) Het bestuur der Bank kan, 
wanneer een · rentetrekker · misbruik van drank 
pleegt te maken; op voorstel van dell Raad· van 
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Arbeid bepalen dat , aaii cien· verzekerde, in 
plaats van rente, verstrekkingen in natura zul
len warden uitgekeerd, in waarde _overeen
komende met het bedrag van de rente. 

(2) In hetzelfde geval 'kan het bestuur der 
Bank op voorstel van den Raad van Arbeid 
bepalen, dat de rente, ten behoeve van den 
rentetrekker, zal warden uitgekeerd aan een 
door het bestuur op voorstel van den Raad van 
Arbeid aan te viijzen persoon. 

(3) De in de eerste twee leden vermelde be
palingen kunnen te alien tijde warden inge
trokken. 

_Vervreemding. Beslag. 

Art. 171. (1) D3 renten,. bij dezc wet toe
gekend, zijn : 

a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of belee

ning; 
c. niet vatbaar voor executoriaal of con

servatoir beslag noch voor faillissementsbeslag. 
(2) Volmacht tot ontvangst van rente, antler 

welken vorm of welke beriaming ook door den 
verzekerde verleend, is steeds herroepelijk. 

(3) Op uitke.eringen, niet vallend onder het 
eerste lid, krachtens deze wet bevolen aan ver
zekerden of aan personen, bedoeld in artikel 
166, is het bepaalde antler a, b en c van het eerste 
lid 'alsmede in het tweed·e lid van dit artikel van 
toe passing. 

(4) Elk heeling, strijdig met eenige bepaling 
van dit artikel, is nietig. 

§ 8. Van aanvrctag, toekenning en ge1wt ·van 
vrije rente. 

Aanvraag. 

,Art. 172. Vrije rente wordt taegekend door 
het bestuur der Bank op aanvraag van of ten 
behoeve van den verzekerde. 

. Art. 173. Het tweede lid van artikel 136 
en artikel 137 zijn op de aanvraag van vrije 
rente toepasselijk. 

Ouderdomsrente. 

Art. 174. Een aanvraag om vrije ouderdoms
rente zendt de Raad van Arbeid zoo spoedig 
mogelijk door. Het bestuur der Bank beslist 
daarop onverwijld. Het bestuur is echter be
voegd de beslissing aan te houden en overleg
ging van bewijsstukken te bevelen. · 

lnva!iditeitsrente. 

Art.175. (1) Ten aanzien van een aanvraag 
om vrije invaliditeitsrente stelt de Raad van 
Arbeid, op de wijze voorgesohreven in de 

artikelen 146-150, een onderzoek in omtrent 
de vraag of de aanvrager blijvend of tijdelijk 
invalide is, en zendt daarna de aanvraag met 
zijn verslag en de verdere stukken aan het 
bestuur der Bank. 

(2) Het bestuur der Bank kan een nieuw 
onderzoek bevelen.· Artikel 111 is daarop 
toepasselijk. 

Bedrag. 

Art. 176. De wijze waarop het bedrag. der 
rente wordt vastgesteld, wordt door Ons 
geregeld. 

Ingang. 

Art. 177. De rente gaat in op den dag van 
indienirig der aanvraag. 

Verschillende voorschriften. 

Art. 178. De bepalingen der. artikelen 155, 
156, 158, 160, 161 en 162 zijn op de aanvraag 
en toekenning van vrije renten toepass_elijk. 

Genot. 

Art. 179. De bepalingen van § 7 van· dit 
hoofdstuk zijn op vrije _re~ten toepasselijk met 
uitzondering van.de bepaling van artikel 168. 

HOOFDSTUK III. 

V a n d e p r e m i e. 

§ 1. Van het bedrag der premie. 

Premieklassen. 

Art. 180. Over elke kalenderweek, een ge
deelte van een week voor een geheele week 
gerekend, wordt geheven een premie, ten 
bedrage: 

in loonklasse 

Stukwerk. 

I._ • 
II 

III 
IV 
V 

van 20 cent. 
,, 24 

32 
,, 40 
,, 48 

Art. 181. Is stukwerk verrioht buiten de 
werkplaats en niet onder toezioht van den 
werkgever, dan wordt ter berekening van het 
aantal kalendewerken, waarover de werkgever 
een premie moet betalen, de arbeider geacht per 
dag, Zon- en algemeen erkende Christelijke feest
dagen niet medegerekend, te hebben verdiend: 
f 0.40 indien hij tot de lste loonklasse behoort ; 

,, 0.80 ,, ,, 2de 
,, 1.40 
,, 2.00 
,, 3.00 

,, ,, ,, 3de 
4de 

,, ,, ,, 5de 
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Art. 182. (1): Voor de berekening vai1 het 
vorig artikel wordt het -Ioon, door versohillende 
personeri te zamen onverdeeld genoten, geacht 
door ieder voor een gelijk deel te zijn verdiend. 

(2) Kinderen beneden 14 jaar blijven bij de 
berekening buiten aanmerking. 

(3) Het eerste lid blijft buiten toepassing, 
indien blijkt van een andere verhouding dan 
in d_at lid genoemd. Alsdan blijft ook het 
tweede lid· buiten toepassing. 

Art. 183. (1) Liggen er tusschen het op
dragen en het afleveren van het werk meer 
kalenderweken, dan er premien betaald moeten 
worden volg~ns de in artikel 181 voorgeschreven 
berekening, dau wordt het verschuldigd aantal 
premien betaald over de oudste kalenderweken, 
waarover niet reeds de verschuldigde of hoogere 
premien betaald zijn, aanvangend met de 
kalenderweek waarin het werk is opgedragen. 

(2) Liggen er tusschen het opdragen en het 
afleveren van het- werk minder kalenderweken 
dan er premien betaald moeten worden volgens 
de in artikel 181 voorgesohreven berekening, 
dan wordt een premie betaald over elke kalen
derweek, waarover niet reeds de verschuldigde 
of een hgogere premie betaald is, aanvangend 
met de kalenderweek waarin het werk is opge
dragen en eindigend met die waarin ,het werk 
is afgeleverd. 

Art. ·184. Voor de toepassing van het vorig 
arlikel wordt een gedeelte eener kalenderweek 
voor een geheele kalen_derweek gerekend. 

Zeelieden. 

Art. 185. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan aan groepen van zeelieden die in een 
hoogere loonklasse gerangschikt zijn, dan de 
klasse waartoe zij naar hun gemiddeld jaar
lijksch loon behooren, van de verplichting tot 
premiebetaling over. de kalenderweken, waarin 
zij niet werkzaam zijn tegen loon, vrijstelling 
word en verleend voor ten hoogste acht kalender
weken per jaar. 

§ 2. ·Van de verplichting tot betaling der premie. 

Betaling door werkgever. 

Art. 186. De premie ,vordt betaald door de~ 
werkgeve'r. 

Helper bij huisarbeid. 

Art. 187. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan voor het Rijk, voor een provinoie, 
voor het gebied of een deel van het gebied van 
een Raad van Arbeid, voor een, voor· nieer of 
voor alle bedrijven worden bepaald, dat de 

-werkgeve·r ook ·vo·or den arbeider die een anderen 
arbeider behulpzaam is bij stukwerk, dat buiten 

·de werkplaats en niet onder toezicht van den 
werkgever ,wordt verricht, of die, ten behoeve 
van ·dez·en, zelf een deel van dat werk verricht, 
de premie zal betalen. De korting van het 
volgens artikel 208 a£ te houden dee! dezer 
premie op het loon van den arbeider en de ver
pliohtingen van den werkgever en van de be
trokken,arbeiders, worden in dat geval mecle bij 
dien maatregel geregelcl. 

Gevallen van betaling door verze. 
kerde. 

Art. 188. De premie worclt betaalcl door den 
verzekercle : 

a. indien de veriekerde en diens werk
gever beiden verklaren, dat' de verzekerde zijn 
'loon, voor zooveel dit in geld bestaat, uitsluitend 
van d~rden ontvangt of bevoegd is dit voor het 
geheel af te houden van hetgeen hij ten behoeve 
van zijn werkgever van derden. ontvangt ; 

b. indien de verzekerde bevoegd is tot het 
afleggen der verklaring,. dat hij de verzek~ring 
als vervallen beschouwt ; 

c. over de kalenderweek; waarin hij geen 
werkgever heeft. 

Huisarbeiders. 

Art. 189. D:ior Ons kan; de betrokken Raden 
van Arbeicl gehoord, hetzij algemeen, hetzij, 
ten aanzien van bepaalde groepen van ver
zekerden, hetzij voor het geheele Rijk, hetzij 
voor het gebied·of een deel van het gebied van 
een of meer Raden van Arbeid, worden bepaald,. 
dat de premie wordt _betaald door den ver
zekerde, wanneer zijn hoofdberoep medebrengt, 
dat hij . buiten de werkplaats en niet onder 
toezicht van den werkgever stukwerk verricht. 

Art. 190. De werkgever van een verzekerde,. 
op wien een bes! uit, als in het vorig artikel 
bedoeld, van toepassing is, betaalt hem bij de· 
uitbetaling van het loon, wanneer hij het in. 
het volgend artikel vermeld bewijs overlegt:,. 
boven zijn loon : 

twee ten honderd van het loon, indien hij tot
de vierde of de vijfde loonklasse behoort ;. 
en voorts: 

indien het loon. door een meerderjarige is·. 
verdiend: 

drie ten honderd, indien hij tot de derde loon
klasse behoort ; 

vier ten honderd, indien hij tot de tweede· 
loonklasse behoort ; 

zeven ten honderd; indien hij tot de eerste
loonklasse behoort ; 
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indien het loon door een minderjarige is ver -
diend: 

twee ten honderd, indien hij -tot de derde 
loonklasse behoort ; 

drie ten honderd, indien hij tot de tweede 
loonklasse behoort ; 

vijf ten honderd, indien hij tot de eerste loon- · 
.k!asse behoort. 

Uitreiking van een bewijs aan den 
verzekerde die zelf betaalt .. 

Art. 191. (1) Wanneer de premie door den 
verzekerde moet worden betaald,reikt de Raad 
van Arbeid hem daarvan op zijn verzoek een 
bewijs uit. 

(2) Dit bewijs vermeldt voor welken. termijn 
het geldt. 

(3) Wanneer. binnen dezen termijn de ver
plichting van den verzekerde om zelf de premie 
te betalen eindigt, beveelt de Raad van Arbeid 
teruggave van het bewijs. 

(4) De verzekerde is verplicht biniien drie 
dagen aan dat bevel te voldoen. 

Art. 192. Indien over dezelfde kalenderweek 
vooi- een arbeider premie zou moeten worden 
betaald door hemzelf en door een werkgever, is 
hijzelf niet verplicht premie te betalen. 

Art. 193. Over voile weken, waarover een 
verzekerde ziekengeld ontvangt krachtens een 
wet tot verzekering van arbeiders tegen gelde
lijke gevolgen van ziekte, wordt de premie door 
het orgaan dier verzekering betaald in de door 
Ons te bepalen loonklasse en met inacht
neming der door Ons te geven ·voorschriften. 

Termijn voor betaling door verze- · 
kerde. · 

Art, 194. (1) De arbeider, die zelf de premie 
moet betalen; betaalt in den loop van elke 
kalenclerweek een premie. 

(2) De -Raad van Arbeicl kan den arbeicler 
vergunning geven de premien om de twee of 
meer weken te betalen. De vergimning kan 
te allen tijcle worclen ingetrokken. 

Klasse waarin verzekerde betaalt. 

Art. 195. · (1) Is de arbeicler, die zelf de 
premie moet betalen, niet bevoegcl tot het 
afleggen cler verklaring clat hij de verzekering 
als vervallen beschouwt, clan is de premie niet 
lager clan bij artikel 180 is aangewezen voor de 
hoogste loonklasse, waartoe hij hehoo.rcl · heeft 
in de week waarover premie worclt betaalcl. 

(2)· De arbeicler, bevoegcl· tot het afleggen cler 
verklaring clat hij de verzekering als vervallen 
beschouwt, bepaalt zelf de klasse, waarin hij de 

premie betaalt. Dit gelclt ook ten aanzien van 
den arbeicler, die tot het afleggen clier verklaring 
bevoegd zou zijn, inclien hij den leeftijcl van 34 
jaar nog niet had bernikt. 

Art. 196. De arbeider is niet verplicht om 
premie te betalen over een kalenclerweek, 
waarin hij ten gevolge van ziekte, gebrek aan 
werk of werkstaking·niet heeft gewerkt tegen 
loon of als onclernemer ; de vrouw, die een 
huishoucling te verzorgen heeft, is tot premie
betaling niet verplicht over een week waarin 
zij, door welke oorzaak ook, niet heeft gewerkt 
tegen loon of als onclernemer. 

Art. 197. (1) Ingeval een arbeicler, die een 
tegoecl heeft wegens betaalcle vrije premien, 
v66r 1 April van eenig jaar aan den Raad van 
Arbeicl verzoekt cim te bevorcleren, dat becloelcl 
tegoecl, geheel of gecleeltelijk, worclt besteecl 
voor aanvulling van zijn stortingen in de ver
plichte verzekering over het afgeloopen kalen
clerjaar, worclt aan clat verzoek gevolg • ge
geven. 

(2) Al hetgeen betrekking heeft op het ver
zoek, op de inwilliging claarvan en op de bere
kening van het tegoecl worclt bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregelcl. 

Termijn voor betaling · door werk
gever. 

Art. 198, De werkgever, die in geld betaalt, 
betaalt in de termijnen, voor het gebiecl van 
den Raad van Arbeicl door Ons bepaalcl. 

Art. 199. (1) De werkgever, die in zegels 
betaalt, betaalt v66r of gelijktijclig met de 
betaling van het loon in geld aan den arbeicler. 
Worclt het over een kalenclerweek of een· ge
cleelte van een kalenderweek verschulcligcl loon 
in geld bij termijnen betaalcl, clan worclt de 
premie over die week betaald v66r of gelijk
tijclig met de betaling van den eersten termijn 
van het loon. 

(2) Wanneer het loon geheel bestaat in ver
strekkingen in natura, betaalt de werkgever 
in den loop van elke kalenderweek een premie. 
Hetzelfde geldt, indien de premie moet worden 
betaald voor een arbeider, ten aanzien van wien 
alleen door den werkgever de verklaring; be
doeld in artikel 188 onder a, is afgelegd. 
· Art. 200, Wordt ten gevolge van beslag op 
- of verpanding of overdracht van het loon 
of ten gevolge van schuldvergelijjring het loon 
in geld geheel noch gedeeltelijk op den bepaal
den tijd uitbetaald, dan. wordt de premie door 
den werkgever, die in zegels betaalt, betaald op 
den laatsten werkdag van elke kalenderweek of, 
eindigt de dienstbetrekking in den loop eener 
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1;:alenderweek, · bij het eindigen · der dienst
betrekking. 

!Gasse waarin werkgever betaalt. 

Art. 201. De premie wordt behoudens de 
b~paling · van het ;olgend artikel: door· den 
werkgever betaald 1n de. loonklasse; waartoe 
de arbeider behoort. Heeft de arbeider in den 
tijd, waarover het loon door den werkgever 
betaald wordt, tot verschillende .loi:mkla'ssen 
behoord, clan wordt de premie betaald in de 
hoogste dier · klassen. 

Betaling in hoogere klaase op ver
angen van verzekerde. 

Art. ·202. (1) Geeft ·een arbeitler aan den 
-Werkgever ·kennis van het verlangen, dat de 
premie betaald worde in een hoogere loonklasse 
clan die in het vocirgaand · artikel aangewezen, 
<lan is de werkgever tlaartoe verplicht, indien 
het_ geval voorzien bij artikel 200 niet aan
wezig is. 

(2) · Bij verschil vah gevoelen tusschen werk
gever en arbeider over de vraag of de in het 
voorgaand lid bedoelde kennisgeving gedaan, 
gewijzigd of ingetrokken is, alsmede; indien de 
werkgever in geld betaalt, wordt zij geacht niet 
te zijn gedaan, gewijzigd of ingetrokken, indien 
een en antler niet is geschied doortusschenkomst 
van den Raad van Arbeid. 

Art. 203. Tot het doen van de in het vorig 
artikel bedoeldt kennisgeving zijn niet be
voegd: 

n. de verzekerde, wiens loon geheel bestaat 
in verstrekkingen in nat_ura ; 

b. de verzekerde in militairen dienst, voor 
wien de premie door het -Rijk wordt oetaald. 

Weken waarover geen premie ver
schuldigd is. 

Art. 204. De werkgever is geen premie ver
schuldigd over een kalenderweek, waarover geen 
loon· verschuldigd is·. ·. · 

Art. 205. (1) De werkgever is geen premie 
verschuldigd wanneer het door -hem betaalde 
loon voor den arbeider bijverdienste is. 

(2) Indien artikel 202 ·js toegepast; -betaalt 
de werkgever, in het vorig lid bedoeld, aan den 
arbeitler, indien deze in de eerste loonklasse is· 
gerang'schikt, over elke kalenderweek of gedeelte 
da.arvan 2 cent ; indien hij in een hoogere loon,. 
klasse is:gerangschikt,· 4 cent boven zijn, loon: 

Weken waarvoor reeds · premie be
taald is. 

Art. 206. (l) De werkgever,• die in zegels 

1913. 

betaalt, betaalt de premie niet over een kalen
derweek of een gedeelte eener kalenderweek, 
indien over die week reeds· een premie betaald 
is in de in artikel 201 aangewezen of. in een 
hoogere loonklasse. · Is de betaling geschied in 
een lagere klasse, clan betaalt de werkgever een 
tweede premie over die week. 

(2) Voor de toepassing van <lit· artikel wordt 
een ·rentezegel, waarop geen -dagteekening is 
gesteld, geacht niet te zijn geplakt. · 

Art. 207. Onverminderd · de _bepaling van 
artikel 205,-wortlt door Ons voor-het gebied van 
een Raad van Arbeid bepaald, -wat geschiedt, 
indien een verzekerde, vo01·•wien in geld wordt 
betaald, in een kalentlerweek verschillende 
werkgevers heeft gehad. · 

Afhouding van,premie van bet loon. 

Art. 208. (1) De wer:kgev:er is, hf3houdens 
de ve~dere bepalingen van dit artikel, bevoegd, 
ook in het geval voorzien bij artikel 200, over 
elke kalenderweek, waarover het loon betaald 
wordt en door hem premien in zegels betaald 
zijn of gelijktijdig !Ilet.de betaling van het l9on 
betaald worden of in geld betaald.zijn of moeten 
worden, van het loon af te houden: . --

a. indien het loon door een-meerderjarige is 
verdiend : . 

in loonklasse .I 4 cent 
II .6. ,, 

III 11 
IV. 20 
V 24 

b. indien het loon door een minderjarige is 
verdiend, de helft van de in artikel 180' voor 

. elke loonklasse vastgestelde premie. 
(2) In het geval voorzien bij het eerste lid 

van artikel-202 is de werkgever- bevoegd·boven
dien van het loon af te houden, hetgeen. inge
volge de · daar bedoelde kennisgeving . meer 
wordt betaald. 

· (3) Ingeval de arbeidet op grond van het 
bepaalde in artikel 61, lid 2, tweeden volzin, 
is gerangschikt in· een hoogere loonklasse clan 
die, waarin hij naar het gemiddeld jaarlijksch 
loon zou behooren, is de werkgever-bevoegd vau 
het loon af te honden slechts het betlrag, hetwelk 
hij voor de laatstbedoelde loonklasse volgens 
het · in het eers~e lid van dit artikel bepaalde 
ZOU mogen afho1iden. 

(4) De premie betaald voor de verzekerden, 
genoemd in ar.tikel 203 onder a, blijft .voor het 
geheel ten laste van den werkgever; de preniie 
betaald voor de · verzekerd!)n, genoemd in 
artikel 203 onder -b1 blijft voor het geµeel ten 
laste .van het Rijk. 

29 
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kalenderweek, · bij liet eindigen · der dienst
betrekking. 

Klasse waarin werkgever betaalt. 

Art. 201. · De premie wordt behoudens de 
bepaling · van het volgend artikel. door - den 
w~rkgever betaald in de loonklasse, · waartoe 
de arbeider behoort. Heeft de arbeider in den 
tijd, waarover het loon door den werkgever 
betaald wordt, tot · verschillende loonlda'ssen 
behoord, dan wordt de premie betaald in de 
hoogste dier · klassen. 

Betaling in hoogere klasse op ver
angen van verzekerde. 

Art. 202. (1) Geeft een arbeider aan den 
iverkgever kennis van het verlangen, dat de 
premie betaald worde in een hoogere loonklasse 
clan ·die in het vcio'rgaand · artikel aangewezen, 
<lan is de ,verkgever daartoe verplicht, indien· 
het geval vobrzien bij artikel 200 niet aan
·wezig is. 

(2) · Bij verschil van- gevoelen tusschen werk
gever en arbeider · over de vraag of de in het 
voorgaand lid bedoelde kennisgeving · gedaan, 
gewijzigd of irigetrokken is, alsmede, indien de 
,verkgever in geld ·betaalt, wordt zij geacht niet" 
te zijn gedaan, gewijzigd of ingetrokken, indien 
een en antler niet is geschied door tusschenkomst 
van den Raad van Arbeid. 

Art. 203. Tot het doen van de in het vorig 
artikel bedoeld~ kennisgeving zijn niet be
voegd: 

n. · de verzekerde, wiens loon geheel bestaat 
in verstrekkingen in natura ; 

b. de verzekerde · in militaireri dienst, voor 
wien de premie door het Rijk wordt betaald. 

Weken waarover geen premie ver
schuldigd is. 

Art. 204. De werkgever is geen premie ver
schuldigd over een kalenderweek, waarover geen 
loon: verschuldigd· is'. 

Art. 205. (1) De werkgever is geen premie 
verschuldigd wannee:r het door hein betaalde 
loon voor den arbeider bijverdienste is. 

(2) Indien artikel 202 is toegepast, betaalt 
de werkgever, in het vorig lid bedoeld, aan den 
arbeider, indien deze in de eerste loonklasse is 
gerangschikt, over elke kalenderweek of gedeelte 
daarvan 2 ·cent ; indien hij in een hoogere loon
klasse is:gerangschikt, 4 cent boven zijn loon. 

Wekeil waarvoor reeds premie be
taald is. 

Art. 206; (1) De werkgever,- die in zegels 

1913, 

betaalt, betaalt de premie niet over een kalen
derweek of een gedeelte eener .kalenderweek, 
indien over die week reeds·een premie betaald 
is in de in artikel 201 aangewezen. of in een 
hoogere loonklasse. · Is de betaling geschied in 
een lagere klasse, dan betaa]t de werkgever een 
tweede premie over -die· week. 

(2) Voor de toepassing van dit- artikel wordt 
een rentezegel, waarop geen -dagteekening is 
gesteld, geacht niet te zijn- geplakt. 

Art. 207. Onverminderd • de bepaling van 
artikel 205,-wqrdt door Ons voor het gebied van 
een Raad van Arbeid bepaald, -wat geschiedt; 
indien een verzekerde, voor ·wien in geld wordt 1 

betaald, in een kalenderweek verschillende 
werkgevers . heeft gehad. 

Afhouding van.premie van het !'?on. 

Art. 208. (1) De werkge.ver is, ·behondens 
de ·verdere bepalingen van dit artikel, bevoegd, 
ook in het geval voorzien bij artikel 200, over 
elke kalenderweek, waarover het loon betaald 
wordt en door hem premien in- ~egels betaald 
zijn of gelijktijdig met.de b,etaling van het lpon 
betaald worden of-in gel_d bet_aald.zijn of moeten 
warden, van het · loon af te houden : 

n. indien het loon door een meerderjarige is 
verdiend:, 

in loonklasse I 4 cent·· 
II 6 

III 11 
IV 20 ,, 
V 24 

b. indie'n het loon ·door een minderjarige is 
verdiend, de helft van· de in artikel 180' voor 

. elke loonklasse vastgestelde premie. 
(2) In het geval voorzien bij het eerste · lid 

van artikel-202 is de werkgever bevoegd-boven
dien van het loon af te houden, hetgeen. inge-· 
volge de daar bedoelde kennisgeving meer 
wordt betaald. 

· (3) In:geval de arbeider· op grand van het 
bepaalde iri· artikel 61, lid 2, tweeden volzin, 
is ·gerangschikt in een hoogere loonklasse dan 
die, waarin hij naar het gemiddeld jaarlijksch 
loon zou behooren, is de werkgever bevoegd van 
het loon a£ te houden slechts het bedrag, hetwelk 
hij voor de laatstbedoelde loonklasse volgens 
het -in het e'ers~e lid van dit a,:tikel bepaalde 
ZOU mogen afhouden. 

(4)· De premie betaald voor de verzekerden, 
genoemd in artikel 203 onder a, blijft voor het 
geheel ten. laste van den werkgever ; de premie 
betaald voor de · verzekerden, geno~md in 
arpikel 203 onder -b, blijft voor het geheel ten 
laste van het Rijk_- · 

29 
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Art. 209. De werkgever mag de door hem 
krachtens deze wet betaalde of verschuldigde 
premie geheel noch gedeeltelijk op eenigerlei 
wijze op den arbeider verhalen; voor zoover hem 
dit niet is toegestaan bij of krachtens deze wet. 

Voorrecht der premievordering: 

Art. 210. (1) De vordering der Bank wegens 
premie, met inbegrip van alle'kosten, is -bevoor
recht op al de''.roerende eri.''onroerende goederen 
van den werkgever, en heeft den voorrang 
boven alle bevoorrechte schulden;- niet uitzon
dering van de vorderingen bedoeld 'in artikel 12 
der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) en 
van de gerechtskosten, bedoeld in artikel 1185 
n°. 1 en artikel 1195 n°. 1 -van het ·Burgerlijk 
Wetboek. 

(2) Wordt de vordering niet ten volle ver
haald, dan worden de kosten eerst voldaan. 

Overneming der premievordering 
door ar beider. 

Art. 211. · (1) De arbeider kan het door den 
werkgever verschuldigde, wanneer het. bedrag 
daarvan onherroepelijk vaststaat, geheel of 
gedeeltelijk betalen en ·treedt daardoor in de 
rechten der Bank voor dat dee! van het betaald 
bedrag, dat de werkgever niet op hem zou 
hebben moge_n verhalen na volledige betaling 
van het verschuldigde, 

(2) De Raad van Arbeid geeft voor het 
betaalde kwijting en vermeldt daarin voor welk · 
bedrag de arbeider gesubrogeerd is in de rechten 
der Bank tegen'den werkgever .. Door de subro
gatie verkrijgt de. ar-beider niet het recht om 
het tegen den werkgever uitgevaardigd dwang
bevel ten uitvoer te leg gen: en wordt hij niet 
bevoorrecht voor de door hem te maken·kosten. 
. Art. 212; Op verzoek van den arbeider, bij 
de betaliilg aan den Raad van Arbeid, blijft 
de in het vorig artikel bedoelde subrogatie 
achterwege, en word-t het door del). werkgever 
verschuldigde door ·den Raad van Arbeid 
geind, alsof het door den. arbeider niet was 
betaald. :Het aldus geinde wordt aan den 
arb.eider. uitgekeerd. 

§ 3. Van de ontheffeng van de verplichting om 
premie te betalen. 

Pensioen of rente. 

. A_rt. 213. (1) De arbeider, die in het genot 
is_ van··een pensioen of een rerite, voor onbe

·paalden tijd toegekend, niet lager dan 104 
guiden per jaar, en die aantoont, dat de uit
keering. daarvan voldoende gewaarborgd is; 

wordt op zijn verzoek door den Raad van 
Arbeid ontheven van de verplichting ,om 
premie te betalen. 

(2) De ontheffing wordt verleend voor een 
termijn van ten hoogste vijf jaar, welke termijn 
op verzoek van den arbeider telkens met ten 
hoogste vijf jaar wordt verlengd. ' 

Ongevallenrente. 

Art. 214. (1) De arbeider, die in het genot is 
van een of meer renten toegekend krachtens 
de .Ongevallenwet 1901, op · grond van ongec 
schiktheid tot werken van in het geheel 50 ten 
honderd of meer, of te zamen niet lager dan 
104 gulden per jaar, kan op zijn verzoek. door 
den Raad van Arbeid voor den bij de ontheffing 
te bepalen termijn worden ontheven van de 
verplichting om premie ·te betalen. 

(2) De ontheffing kan telkens op verzoek 
van den arbeider worden verlengd voor den 
bij de verlenging te bepalen termijn. 

Art. 215. Het in de twee voorgaande artike
len genoemde bedrag van 104 gulden wordt 
vermi:hderd tot 78 gulden indien de arbeider 
aantoont, d·at zijn echtgenoot in het genot is 
van een pensioen, rente of ongevalienrente, als 
bedoeld in de artikelen 213 en 214, niet lager
dail 78 gulden per jaar. 

Bewijs van ontheffing. 

Art. 216. · (1) Van de ontheffing van de ver
plichting om premie te· betaleu-geeft de Raad 
van Arbeid den ar.beider e~n bewijs, ver
meldende: 

a. den grond cler ontheffing ;, 
b.. den dag, waarop de. termijn verstrijkt, 

waarvoor de ontheffing is verleend ;, 
c. den dag, waarop het verzoek om ontheffing 

is gedaan, of, gold het. verzoek verlenging van 
een termijn, den dag waarop die termijn ver-
streek: · 

(2) De ontheffing. of verlenging der ont
heffing gaat in op den dag in het ,voorgaand lid· 
onder, c bedoeld. 

(3) Weigert de Raad van -Arbeid_ een ge
vraagde ontheffing, · dan _geeft hij daarvan· 
kennis aan den. verzoeker. 

Premiebetaling na ontbeffing. , 

Art. 217. (1) Voor den·arbeider, ·die,is ont
heven van de verplichting om premie te betalen,. 
is door· den werkgever geen premie verschul~ 
digd. De arbeider is bevoegd premie te beta
Jen over de weken, fo de·kJasse en op de tijden, 
die hij wenscht. · · ' 

(2) Wanneer hij in. zegels. betaalt, is echter 
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artikel 306 van toepassing ; wanneer hij in 
geld betaalt, mag ·hij niet over meer dan een 
jaar nastorten. 

Intrekking. 

Art. 218. (1) De ontheffing wordt op verzoek 
van den arbeider door den Raad van Arbeid 
ingetrokken. · · 

'(2) De intrekking wordt geweigerd, wanneer 
de arbeider niet het bewijs -van ontheffing 
inleverj; of aannernelijk''m~akt dat dit vernie- .• 
tigd of verloren is. 

Art. 219: Ontheffing wordt niet v~rleend op 
denzelfden grond waarop·een ingetrokken ont-
heffing verleend'was. · 

Invaliditeitsrente. 70 jaar. 

Art. 220. De arbeider, die in het genot is van 
invaliditeitsrente of die den leeftijd van 70 jaar 
heeft bereikt, is van rechtswege ontheven van 
de verplichting om premie te betalen. 

§ 4. Van de betaling van premien voor militairen. 

Premiehetaling voor militahen door 
het Rijk. 

Art. 221. (l) Hij die krachtens een vrij
willige verbintenis bij land- of zeemacht dienst 
doet en bij den ·aanvang van den· vrijwilligen 
diensttijd verplicht verzekerd ;was, is over den 
tijd, in werkelijken dienst doorgebracht, van 
rechtswege ontheven van de verplichting om 
premie te betalen. Betaalt hij .niettemin over 
<lien tijd ·premien, dan word~n, indien het derde 
lid van <lit artikel te zijnen aanzien _wordt toege
past, die premien niet in aanmerking gebracht 
voor de berekening van den wachttijd en de 
bepaling van het rentebedrag, maar wordt na 
het ontslag uit den militairen·dienst de'waai-de 
van die premien aan hem door de Bank uit-
gekeerd. . 

(2) Hij die krachtens. een vrijwillige verbin
tenis bij land- of zeemacht heeft,dienst gedaan 
en den dienst verlaat zonder recht op pensioen 
voor onbep~alden. tijd, wordt, indien hij bij 
den aanvang van den vrijwilligen diensttijd 
niet verplicht-verzekerd was, geacht gedurende 
den tijd, na het in werking treden van artikel 31 
verstreken, in werkelijken dienst doorgebracht, 
verplicht-verzekerd te zijn geweest. 

(3) Voor hem, die den dienst verlaat zonder 
recht.op·p<'/nsioen voor onbepaalden:tijd, wcirdt 
door het Rijk aan de .Bank de voor hem be
noodigde wiskundige reserve•·uitgekeerd. Ten 
aanzie~ van de · vaststelling van 'het: .bedrag 
en de wijze en tijd van uitkeering der wis_kun-

dige reserve, worden bij algemeenen maatregel 
van be~tuur regelen gesteld. 

(4) Het bestuur der Bank draagt zorg voor 
het opmaken en uitreiken van een rentekaart 
en van een renteboekje, uit welk een en antler 
blijkt van den tijd, waarover wordt geacht te 
zijri. gestort. 

Art. 222. De bepalingen van het vorige 
artikel gelden niet voor hen, die bij het aangaan 
van de vrijwil!ige verbintenis in het ,genot zijn 
van 'een voor onbepaalden tijd to·egekend 
pensioen ; evenmin voor de reserve, en voor hen 
die voor den rang van officier warden opgeleid 
of dien rang hebben verkregen. Zij gelden ook 
niet voor hen, die uit den vrijwilligen dienst 
overgaan naar een werkkring, waarin hun door 
het Rijk pensioen is verzekerd. 

Art. 223. ( 1) Over den tijd, door· een ver
plicht-verzekerde krachtens de wet in werke
lijken dienst doorgebracht, wordt de premie 
door het Rijk betaald, mits de verzekerde : 

1°. gedurende de laatste drie maariden v66r 
zijn opkomst in werkelijken dienst verzekerd 
was; 

2°. op het tijdstip, waarop hij in werkelijken 
dienst kwam, niet ontheven was van de ver
plichting om premie te betalen ; 

3°. ten minste een geheele kalenderweek 
onafgebroken in werkelijken dienst bleef, en 

40_ een militair premiercertificaat over-
legde aan den Raad van Arbeid. · 

(2) Is de verzekerde op een Maanclag in wer
kelijken dienst gekomen, dan wordt de kalen; 
derweek, waarin de opkomst .pl~ats had; geacht 
op Maaridag te zijn aangevangen. 

. (3) De wijze,_waarop het bedrag der premien 
aan de Bank wordt uitgekeerd, wordt door Ons 
bepaald. 

Militair premie-certificaat. 

Art. 224. (1) •Hij, voor wien de premie 
krachtens het vorig artikel door het Rijk wordt 
betaald, ontvangt bij het ontslag uit den dienst 
of bij het vertrek met verlof van niet korter dan 
een maand of bij het aangaan van een verbin
tenis als vrijwilliger, indien alsdan op door Ons 
te ·bepalen wijze op verzoek van den betrokkene 
is vastgesteld dat hij voldoet aan de voor
waarden in het vorig artikel gesteld, een militair 
premiercertificaat. 

(2) Het militair premiercertificaat vermeldt 
den naam_en de voornamen van den verzekerde 
alsmede de.n aanvang en het einde van den in het 
vorig . artikel bedoelden tijd, door den ver
zekerde in werkelijken dienst doorgebracht: 
Gede.elten eener kalenderweek blij:ven buiten 

2U* 
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1aanmerking, met dien yerstande, dat een ver
lof van niet langer dan vier dagen geacht wordt 
,in . werkelijken' .dienst te zijn doorgebracht. 
J)e verdere inrichting van het militair premie
.certificaat, wordt door. Ons bepaald. 

· (3) Door Ons wordt bepaald,: 
a. de wijze waarop het militair premie

.certificaat wordt uitgereikt ; 
b. de a{!toriteit, die met de uitreiking van 

,het militair premiecertificaat belast is, en de 
wijze waarop en de termijnen binnen welke 
~ijziging van het militair premiecertificaat kan 
worden gevraagd. 

fa'ietige verzekering. 

Art. 225.· Indien 'de verzekering na de uit
reiking van een militair premiecertificaat nietig 
verklaard wordt,. is dit van onwaarde, ~n wordt 
door het Rijk .yoor den betrokkene geeo preniie 
.betaald.. · 

§' 5. Van de wijz~ van betaling ·der premie. 

Betaling i~ geld of in _zegels. 

Art. 226. (1) , De premie wordt betaald 
hetzij door het plakken van rentezegels op een 
rentekaart, hetz,ij i~ geld aan den Raad van 
Arbeid. . ' , . 

(2) De beslissing of in geld of in zegels wordt 
betaalcl; geschiedt voor·het gebied van iederen 
Raad van. Arbeid door Ons, het bestuur der 
Bank, den Raad van' Arbeid en den Verzeke
ringsraad gehoord. 

(3) Voor verschilleride groepen van verzeker
den kan verschillend worden beslist. 

(4) Door Ons worden overgangsbepalingen 
vastgesteld in ·geval voor verzekerden, voor wie 
in zegels betaald wordt, betaling in geld wordt 
voorgeschreven, of omgekeerd. 

Art. 227. De Raad ·van Arbeid iii bevoegd 
bepaalde ar beiders, die krachtens een .besluit 
als bedoeld in artikel 1g·9 zelf de pre~ie moeten 
betalen, en wier premie krachtens een. besluit 
als bedoeld in het vorig artikel in geld moet 
worden betaald, op hun verzoek te vergunnen 
in zegels ,te betalen ... De vergunning kan te 
allen tijde worden ingetrokken. 

)3etaling bewezen door zegel. 

Art. 228. (1) Iedere betaling wordt bewezen 
door het plakken van een rentezegel op ·een 
rentekaart. 

· (2) Indien.in geld aan den Raad van Arbeid 
wordt betaald, draagt deze zorg voor het 
plakken van zegels. 
:. Art. 229." Op een rentekaart mogen alleen 

rentezegels worden geplakt over de kalenqer
weken,. welke geheel of gedeeltelijk vallen 
binnen den duur van de geldigheid der kaart. 

Ren tezege!s. 

Art. 230. (1) De rentezegels worden op de 
daarvoor bestemde vakken der rentekaart ge
plakt in de daa.rvoor op de kaart aangegeven 
volgorde. · · · 

.(2) 'reder rentezegel strekt ten bewijz~ der 
betaling' van een premie. 

(3) Door Ons kan .worden beyolen het ver
vaardigen voor een · of meer Joonklasseri van 
rentezegels ten bewij~e der betaling van twee 
of meer premien. 

(4) De modellen der rentezegels worden.door 
Ons vastgesteld. Bij wijziging d~arvan worden 
door Ons bepaald het tijdstip, w'aarna de oude 
rentezegels niet meer geldig ii.Jn; de te~mijn 
binnen welkeri zij tegen nieuwe zegels kunnen 
worden ingewisseld, alsmede·lietgeen gesc.hieden 
moet, indien v66r het verstrijken van dien 
termijn worden ingeleverd rentekaarten, waarop 
oude zegels geplakt zijn. Voor niet ingewisselde 
zegels wordt geen vergoeding verleend. 

(5) Onze Minister doet de rentezegels op 
kosten van de Bank vervaardigen. De rente
zegels worden voor de t'oepassing 'der strafwet 
geacht. van Rijkswege · uitgegev~n te z,ijn. 

. ·' , 

Verkoop van rentezegels. 

Art. 231. (1) Het bestuur der Bank _dmagt 
zorg dat rentezegels te allen tijde in voldoende 
hoeveelheid voorhanden zijn op de ka.ntoren 
der Raden van Arbeid en der posterijen,. als
mede op zoodanige andere. plaatsen al.s door 
Ons aangewezen mochten worden. 

(2) .. De rentezegels zijn aldaar voor ieder ver
krijgbaar voor de daa_rop uitgedru_kte gelds
waarde. 

Gebruik van rentezegels. 

Art. 232. (1) Op de renteka3crt en op de 
daarop geplakte · zegels mogen woorden noch 
teekens ·gesteld worden, voor zoov'er dit niet bij 
of krachtens deze wet voorgeschreven of toe
gelatei:J..is. Het dagteekenen der zegels is toe
gelaten ook in de gevallen, waarin het niet voor' 
geschreven is. 

(2) In de gevallen, waarin geschil bestaat 
over den verzekeringspliqht, over de vraag, of 
de werkgever ·voor den.arbeider de premie moet 
betalen, of over de loonklasse, is de werkgever 
bevoegd om de ·zegels, welke hij voor den arbei-
der plakt, te parafeeren. · 
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Gedeeltelijke betaling van premie; 

Art. 233. ; Is het door den werkgever of den 
arbeider verschuldigde slechts gedeeltelijk be
taald,. dan worden door den Raad· van Arbeid 
zegels geplakt, voor zoover het betaald bedrag
dit toelaat. · Dit bedrag wordt -alsdan gebezigd 
tot betalirig, eerst van de niet betaalde premien 
en daarna van het verschil tusschen de betaalde 
en de verschuldigde premien. · Zijn de niet 
betaalde premien van verschillende loonklassen, 
dan word en de pre mien -van · de lagere klassen 
eerst- betaald, 

Te. late · betaling van ·p!emie. 

Art. 234. Wordt het door den- werkgever 
of den arbeider verschuldigde betaald of·wordt 
het door den--werkgever verschuldigde door 
tenuitvoerlegging van een•dwangbevel verhaald 
nadat de rentekaart, waarop te weinig of te 
!age zegels geplakt zijn, door den -Raad van 
Arbeid aan het bestuur der Bank is gezoriden, 
dan geschiedt· het: herstel der gepleegde ver
zuimen door het bestuur der Bank,- hetwelk 
daarvan-den arbeider kennis geeft.- Door Ons 
kunnen te · dier -zake voorschriften worden 
gegeven. 

Dwangbevel. 

·Art. 235. {l). In_dien een. werkgever of een 
persoon, op . :wien de verplichtingen van een 
werkgever zijn overgegaan, -hetgeeri door hem 
krachtens deze wet aan den· Raad van Arbeid. 
moet worden betaald niet birinen:'den daarvoor 
gestelden termijn betaalt; is· de Raad. vari Ar
beid bevoegd, het bij dwangbevel, medebren
gende het recht om de goeder!ln des schuldenaars 
zonder vonnis aan te tasten, in te vorderen. 

(2) Betaalt hij, die als werkgever beschouwd 
wordt of die·als werkgever geldt, het verschul
digde niet, dan wordt het dwangbevel uitge: 
vaardigd · tegen -dengene, · in wiens dienst de 
arbeid is verricht. -

(3) Verschillende vorderingen tegen een
zelfden persoon en vorderingen tegen verschil
lende personen kurinen in hetzelfde ·dwangbe
vel worden opgenomen. 

Art. 236. · (1) Het dwangbevel. wordt uit
voerbaar verklaard door den voorzitter· der 
rechtbank van het arrondissement, waar de 
Raad van Arbeid is gevestigd. 

(2) De beteekening en tenuitvoerlegging ge
schieden · op · de bij het Wet boek van Burgers 
lijke Rechtsvordering ten aanzien -van· -vonnis
sen en authentieke akten. voorgeschreven wijze 
door de tleurwaarders der directe belastingen. 

1913' 

(3) :Na · de : beteekening' ·kan uitsluitend: 
worden betaald ten ·kantore d:ier belastingen; 
waaraan d·e deurwaarder houder van het dwang-' 
bevel, verbonden is, of, bij inbeslagneming, in 
handen van <lien deurwaarder. 

(4) De kosten van vervolging worden be
rekend volgens de bepalingen betrekkelijk. de 
kosten van · vervolging .in · zake, van . directe 
belastingen. Het recht van invordering bij 
dwangbevel strekt zich nit tot de~e kosten. , , 

·Art. 237. · De premie, door een arbeider voor 
· zijn eigen verzekering aan de Bank verschul-· 
digd, wordt niet door rechtsmiddelen inge,: 
vorclerd en niet in vergelijking gebracht met· 
ee:ri uitkeering, krachtens deze wet verschuldigd: .-

§ 6. . Van liet opmaken van rentekaw-t'e'n. 

Opmaking door Raad van Arbeid. 

Art. 238. Rentekaarten · worden voor de 
verzekeririgsplichtigen opgemaakt door den 
Raad van Arbeid, hetzij -wanheer een verzeke·-. 
ririgsplichtige zich daa:rtoe aanmekit·of daartoe 
aangemeld wordt, 'hetzij itmbtshalve. · 

Art. 239 . . Alle -ambtenaren , tot· afgifte • van 
geboorteakten bevoegd, zijn ve'rplicht aan den· 
Raad ·van Arbeid de door dezen ·verlangcle 
geboorteakten kosteloos toe te zenden.' ·op 
die stukken wordt door ·den anibtenaar, die 
ze afgeeft, ·vermeltl; dat zij ·uitsluitend kunnen 
dienen bij de toepassing van deze wet of van 
een krachtens· haar uitgevaardigde bepaling: 

Verhoor van betrokkene. 

Art. 240. (1) De· eimite rentekaarf wordt 
niet opgemaakt dan nadat den verzekerihgs
plichtige gelegenheid is gegeven: zich ·da~rover 
uit te laten, en ·nadat hem is medegedeeld, dat 
hij het recht heeft zich geneeskundig te doen 
onderzoeken, indien hij meent invalide te zijn. 

(2) Hij, die door den Raad van Arbeid ,vordt 
opgeroepen om de inlichtingen te geven, noodig 
om te beoordeelen of hij verzekeringsplicihtig 
is, is verplicht op <lag, uur en plaats, .door 
den Raad van Arbeid_ bepaald, te verschijnen, 
indien hij geen deugdelijke reden van· verhinde
ring heeft, en de verlangcle inlichtingen te geven. 

Wanneer verzekeringsplicht moet 
bestaan. 

Art: 241. (1) De vereischten · voor verze
kerin6splicht moeten aanwezig zijn op den dag, 
waarop de eerste rentekaart aanvangt geldig 
te zijn. 

(2) De eerste ren•ekaart wordt 'niet opge·
maakt,' wanneer op den dag· der opmaking ,de 
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arbeider invalide is, noch - tenzij het geval 
voorzien bij artikel 50 aanwezig is - wanneer 
hij den leeftijd van 35 jaar heeft bereikt en niet 
v66r het bereiken van dien leeftijd zich heeft 
aangemeld of aangemeld is. 

Weigering van opmaking. 

Art. 242. (1) Is de betrokkene niet verze
keringsplichtig, dan wordt geen rentekaart 
opgemaakt. 

(2) Is de betrokkene niet verzekeringsplichtig 
op grond van het bepaalde in een der artikelen 
33, 34, 44 of 45, of omdat zijn jaarloon meer 
dan 1200 gulden bedraagt, dan wordt hem 

·desverlangd een· verklaring daarvan uitgereikt. 
Deze verklaring vermeldt, voor welken tijd zij 
geldt. Deze termijn kan verlengd worden. De 
verlenging wordt op de verklaring aange
teekend. 

(3) Indien de verklaring vermeJdt, dat de 
betrokkene niet verzekeringsplichtig is op 
grond , van invaliditeit, en een geneeskundig 
ond!)rzoek niet heeft plaats gehad, wordt de tijd, 
waarvoor de verkl~ring geldt, zonder toestem
ming. van den betrokkene niet _op !anger dan 
een jaar gesteld. 

(4) Wenscht de arbeider, aan wien op grond 
van invaliditeit een verkll),ring is uitgereikt, 
binnen den in de verklaring genoemden ter
mijn verzekerd te Worden, dan is de Raad van 
Arbdd bevoegd, zonder geneeskundig onder_
zoek, de uitreiking eener rentekaart te weigeren. 

. Van' de weigering is in dat geval geen beroep. 

Inrichting der. rentekaarten. 

Art. 243. De modellen der rentekaarten, 
alsmede de termijn, gedurende welken zij geldig 
zijn, en de wijze, waarop die termijn kan worden 
verlengd, worden door Ons vastges_teld. 

Aanvang der geldigheid: 

Art. 244. (1) Een rentekaart vangt aan 
geldig te zijn op den dag, waarop zij is opge
maakt. 

(2) Deze dag wordt op de kaart vermeld. 
Art. 245. (1) Indien de verzekeringsplicht 

van den betrokkene is aangevangen .v66r het 
opmaken van de eerste rentekaart, is de Raad 
van Arbeid bevoegd op die rentekaart te ver
melden, dat deze is aangevangen geldig te zijn 

' op de0: op de. kaart te noemen dag. Die dag 
mag niet vroeger zijn dan de dag, waarop de 
verzekeringsplicht- is aangevangen en in geen 
geval vroeger dan een jaar v66r het opmaken 
der kaart. 

(2) Wanneer de vert.raagde opmaking der 

rentekaa·rt niet veroorzaakt is door het niet 
nakomen door den betrokkene van zijn ver
plichtingen volgen~ deze wet, dan wordt hij 
door den Raad van Arbeid in de gel~genheid 
gesteld te verklaren of hij wenscht, dat een 
dag als in het eerste lid bedoeld op de rente
kaart zal worden vermeld,- of ·niet, en ~oo ja, 
welke dag. Indien hij zich verklaart, worclt 
door den Raad van Arbeid volgens zijn wensch 
gehandeld. 

Bedrog bij het opmaken. 

Art. 246. (1) ·Indien bij het onderzoek, dat 
vooraf gaat aan het opmaken van de eerste 
rentekaart, een-- antler zich heeft uitg~geven 
voor den te verzekeren persoon; is de verzeke
ring van rechtswege nietig. De waarde der 
zegels wordt geheel noch gedeeltelijk uitgekeerd 
aan dengene, ten name van wien deTentekaart 
is opgemaakt.· 

(2) Wordt het bedrog ontdekt na de toe
kenning eener rente, dan wordt ·deze door het 
bestuur der .Bank ingetrokken en kunnen de 
U:itbetaalde termijnen worden teruggevorderd. 

(3) Intrekking van rente heeft niet plaats 
na het overlijden van den betrokkene. · 

Nietigverklaring eener rentekaart. 

Art. 247. (1) Indien na het opmaken der 
eerste rentekaart voor een persoon, die .vroeger 
niet verzekerd was of die vroeger verzekerd 
was doch wiens verzekering vervallen is; blijkt 
dat de betrokkene · op den dag van ingang of 
op dien van hernieuwing der verzekering niet 
verzekeringsplichtig was, verklaart de Raad 
van Arbeid, die de eerste rentekaart opmaakte, 
die bij een met redenen omkleede · beslissing 
nietig. 

(2) De nietigverklaring· wordt niet uitge
sprciken op grond dat de betrokkene op den 
in het voorgaand lid bed9elden dag •invalide 
was, en evenmin indien de betrokkene in-· 
middels verzekeringsplichtig is geworden of 
indien een jaar na het·opmaken der rentekaart 
verloopen is. · 

Art. 248. (1) De nietigverklaring wordt 
aan den betrokkene ·medegedeeld. 

(2) · Is hij in het bezit eener rentekaart, dan 
beveelt de Raad· van Arbeid tevens teruggave 
daarvan. 

Art. 249. Zoodra de nietigverklaring door 
den Centralen Raad . van Beroep gegrond is 
verklaard of zoodra tegen de nietigverklaring 
door den Raad van Arbeid of tegen de beslissing 
van den Raad van Beroep, waarbij de nietig
verklaring gegrond is verklaard, niet meer 



455 ,5. JUNI. 

kan worden opgekomen, is de , erzekering of 
de hernieuwing der verzekering nietig; Echter 
wordt de betrokkene geacht tot aan cl.at tijdstip 
een verzekeringsplichtig• arbeider te zijn ge
weest. De rentekaart moet wordeu,-terugge
geven binnen acht dagen, nadat het beyel 
daartoe door den Raad van Arbeid aan deri be
trokkene is uitgereikt .. 

Art. 250. (1) Ingeval van· nietigheid der 
verzekering of de:r': hernW:uwing van· dt ver
zekering worden alle ter zake dier verzekering 
geplakte rentezegels, voor zoover de kaarten, 
waarop zij geplakt,zijn, Iii,et;.,r,.f\eds ,bij de.B_ank 
zijn. ingeleverd, door dew Raad van: .. Arbeid• 
onbruikbaar gemaakt door het aaubrengen 
van een door Ons te bepalen vernietigings
teeken. 

(2) De Raad van Arbeid zendt de rentekaart, 
die onder· hem berust of aan hem teruggegeven 
wordt, nadat daarop vermeld is dat zij inge
trokken is, aan het bestuur der Bank, zoodra 
de nietigverklaring onherroepelijk is.·· 

(3) Was ·reeds ·een rentekaart ingeleverd, 
dan vermeldt het bestuur der Bank daarop, 
dat zij ingetrokken is. 

Art. 251. ( l)' Zoodra· de laatst opgemaakte 
rentekaart bij het bestuur der Bank is ingeko
men, beveelt dit bestuur dat het bedrag, ver
tegenwoordigd door de onb~uikbaa:r gemaakte 
rentezegels, voor zoover dat bedrag ingevcilge 
deze wet ten laste van den betrokkene kwani, 
aan dezen zal wotd·en - uitgekeerd. Aange
nomen wordt; dat de premien voor het volgens 
artikel 208 af te hmiden dee! ten laste van· den 
betrokkene kwamen, voor zoover deze niet aan
nemelijk maakt,. dat <-en grooter ,deel of . het 
,geheel der .premien te zijnen laste kwam. · 

. (2) Hiit bestuur kan tevens bevelen, dat het 
bedrag, vertegenwoordigd door de onbruikbaar 
ge~aakte rentezegels,. ,voor zqover dat bedrag 
ingev:olge deze wet ten laste .van_ den werk
gever van den bet10kkene kwam, zal W!'.)rden 
uitgekeerd aan de .. personen, die het bestuur 
hebben doen blijken dat ell gedm;ende .w,el
ken tijd zij den betrokkene te· werk gesteld 
hebben. · ' 

(3) De uitkeering aan den betr9kkene kan 
ge" eigerd, worden; indien deze zijn rentekaart 
niet heeft teruggege;ven · binnen den b_epaaldel} 
term_ijn of indien hij bij de verzekering of de 
hernieuwing -der verzekering opzettelijk on
.ware opgaven .gedaan • .of de waarheid ver
zwegen , heeft. 

Art. 252. Indien het bestu~rr der, Bank e~n 
verzoek om uitkeering weigert, geeft ·het daar
van kenni~ aan den .verzoekf,r. 

Opmaking van rentekaart zonder 
buiten ge bruibt~lling' der vorige. 

, Art. 253. Wanneer een v:olgende rentekaart 
wordt opgemaakt, zonder dat de vorige rente
kaart buiten gebruik wordt gesteld, - 'wordt 
<lit op de kaart vermeld. 

:J{osten ·van opmaking. 

Art .. -254. (1) · De rentekaarten worden kos
teloos opgemaakt, , voor .zoover niet .anders 
bepaald is. 
. (2) Wo'rdt v:ervanging. van. een rentekaart 

door een nieuwe verlangd,. v:oordat al de zegel, 
_vakken op een na gebruikt zijn en :rileer dan 
een week v66r het verstrijken :van den duur 
der geldigheid der kaart,- dan kan van den ver
zekerde. 5 cent. voor de .nieuwe kaart w.orden 
gevorderd. De betaling wordt door- den Raad 
van Arbeid op de kaart vermeld. 

(3) De Raad van.Arbeid kan.door het be
stuur der Bank worden gemachtigd om, in 
bepaalde gevallen, ter _ beoordeeling .v:an ·den 
Raad, in plaats van 5 cent, 50 cent te vorderen. 
Echter kan, .op verzoek -van den betrokkene, 
door het bestuur der Bank de teruggave · vall 
45 cent worden ·bevolen. - - --

Rente boekj e. 
. ' . ' 

Art. 255. Zoodra de eerste r,entekaart is 
opgemaakt, wordt aan, den_ verzekerde, indi.en 
hij vroeger: niet verzekerd was, .: een rente
boekje "tgereikt, ingericiht volgens . het dqor 
Onzen inister vastgesteid model, en bevattend 
een. be opte mededeeling van de voornaamste 
rechten en verplichtingen van den v_erzekerde. 

Art. 56. .(1) Het re'nteboekje · dient · om 
daain ar{ te teekenen het ' a~ntal ' premi,en: 

de betaling bewezen· wordt d~or de 
een buiten gebruik gestelde rente

kaart e· door een niilitair premiecertificaat als 
bedoeld in § 4. van dit hoofdstuk. 

(~) D _ze aanteek~ning ~eeft plaats do?,r den 
Raad v Arbeid en wordt in overeenstemming 
gebrach . en gehou_den met de aanteekening 
op de b ·ten gebruili:'gestelde rentekaart. . 

(3) . ~t renteboekje 'wordt door den' ver
zekerde er. beschikking van den Raad van Ar
beid ges _eld v~or het stellen of wijzigen van 
bov~nv:e melde aanteekening. -

(4i° ·if 't boekje, 'of, is dit niet overgelegd, een 
opgave an b,etgeen in het boekje behoor~ te 
worden ergebracht, wordt aan den verzekerde 
uitgereik , .zoodra .-.de kaart vereffend of de 
aanteeke ing op ·-·een vereffende kaart ge-
wijzigd i . · 
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Art. 257. (1) De renteboekjes worden koste
loos uitgereikt. 

(2) Wordt een nieuw ·boekje ver-langd-binnen 
tien jaren na de uitreiking of zonder overlegging 
van het vorige, dan 'kan van den verzekerde 
20 cent voor het nieuwe- boekje worden gevor
derd. De betaling wordt door den Raad van 
Arbeid in het boekje vermeid. 

(3) In het nieuwe boekje worden ii.it het 
vorige de daarin gedane boekingen overge
bracht. Is dit laatste niet overgelegd of. niet 
geregeld bijgehouden, dan wordt het ·nieuwe 
boekje. door het bestuur der Bank liijgewerkt 
uit de -vereffende kaarten. 

(4) De Raad_ .van Arbeid kan door het be
stuur der Bank gemachtigd worden om in 
bepaalde gevallen; ter beoordeeling van den 
Raad, in plaats .van 20 cent, 2 .gulden te vor
deren. Echter -kan, op verzoek. van den ·be
trokkene, door het bestuur der Bank de terug
gave van 1 gulden 80 cent worden bevolen. 

Herleving der verzekering. 

Art. 258. (1) Zoodra de eerste rentekaart 
is opgemaakt, wordt aan den' verzekerde, in
dien hij vroeger verzekerd was doch ·zijn ver
zekering vervallen is, een kennisgeving· uitge
reik'i;, dat- de vroegere verzekering herleeft en 
dat hij nog premien kan betalen over den ·tijd, 
liggend'l t·usschen den dag, ·waarop de vroegere 
verzekering vervallen is en den dag van de 
herni_emving d_er verzekering.' 

(2) Bij alge:irieehen: maatregel van bestuur 
wordt geregeld onder welke vo6rwaarden, in 
welke loonk!asse, op welke wijze en gedurende 
welken tijd de verzekerde nog premien kan 
betalen, en alles wat verder op die betalfng 
betrekkihg· heeft. --

§ 7. Van de betaling in zegels. 

Aanmelding. 

- Art. 259. Ieder, die arbeider wordt, en :voor 
wien eventueel in zegels zal moeten worden 
beta'ald, is verplicht birinen veertieh _ dagen, 
nadat hij arbeider is•geworden·,-in persoon zich 
aan te melden bij den Raad van Arbeid. Hij 
is verplicht de· verlangde inlichtingen, noodig 
oni te beoordeelen of hij verzekeringsplichtig 
is, te geven. 

Aanmelding als schatting Iioodig is. 

Art. 260. Is de beslissing of het loon meer 
dan 1200 gulden per jaar bedraagt afhankelijk 
·van een schatting door den Raad van Arbeid 
van Tuisselvallige inkomsten of -verstrekkingen 

in natura, dan rusteh eveneens op den betrok
kene de in het vorig. artikel omschreven ver
plichtingen. 

Aanmelding van hui~ensla11ds ver
toevenden. 

. Art. 261. De in artikel 259 gestelde termijn 
van veertien dagen begint voor hem, die zich 
bij den aanvang van dien termijn niet binnen 
het Rijk bevindt, te loopen op den dag na aan
komst in het Rijk. 

Be~js ;an aanmelding. 

Art. 262. Indien aan den be.rokkene niet
aanstonds_ een rentekaart, een voorloopige 
rentekaart_ of een verklaring, dat hij niet ver
zekeringsplichtig is, kan worden uitgereikt, 
wordt h_em op zijn verlangen een bewijs gegeven, 
dap hij -aan zijn verplichti_ng t_ot aanmelding 
heeft voldaan. · 

Aanmelding van arbeider, die ve~, 
zekeriugsplichtig wordt. 

Art. 263. De bepalingen der voorgaa11de 
vier artikelen zijn van toepassing, indien een 
arbeider, die niet verzeker\i · is, verzekerings
plichtig wordt._ 

,Uitreiking der renteka\trt. 

A~t. 264. Indien voor een arbeider, voor wien 
in zegels betaaid moet ;o~den, een rentekaart
wordt opgemaak'i;,, wordt d~ze h,em. uitgereikt. 

Bewaring_ der ren_tekaart door ar_• 
beider: 

Art. 265. De arbeider is . verplicht , zijn 
rentekaart zelf te bewaren, indien hij haar niet
tegen bewijs.iu bewaring geeft aan zijn werk
gever. -Hij is, .behoudens · het bij artikel 271 
voorzien geval, te alien. tijde bevoegd d~ in 
bewaring gegeven kaart van den werkgever 
terug te vorderen. Iedere overeenkomst, · die 
strijdt met het in dit artikel- bepaalde, is van 
rechtswege ni_etig. · 

Vertooning der rentekai~t. 

Art. 266. · De arbeider, voor wien· in zegels 
moet ~orden betaald, of, is de·kaart in bewaring 
genomen • door den- ·werkgever, de werkgever, 
is te alien tijde verplicht op de daartoe gedane 
vordering-de rentekaart te vertoonen aan den 
Raad van Arbeid en aan de ambtenaren en 
beambten, werkzaain bij dien Raad en.-door 
dien Raad daartoe aangewezen. Dezen. zijn 
be:voegd de kaart, teg~n bewijs; te behouden. 

Art. 267. (1) · Wordt de kaart. niet binnen 
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drie dagen aan den arbeider of den werkgever 
teruggegeven, dan wordt zij geacht te zijn 
ingeleverd om buiten gebruik .te. worden gesteld 
en wordt binnen dien termijn een nieuwe kaart 
aan den arbeider uitgereikt. Het zegel,: dat 
na de afgifte van het in het voorgaand artikel 
· bedoeld · bewijs had moeten word~n geplakt,' 
wordt geplakt uiterlijk op den eersten werkdag 
na dien waarop de kaart teruggegeven of een 
nieuwe kaart uitgereikt is; 

(2) W.anneer de rentekaart volgens het voor
gaand artikel is afgegeven en nog niet terug, 
gegeven en ook geen nieuwe kaart is uitgereikt, 
blijft artikel 268. buiten toepassing en is de 
werkgever bevoegd van het loon-'&f·.te:houden 
het in artikel 208 aangegeven deel der ·premie. 

Overlegging van rentekaart aan 
w:erkgever. , 

,Art. ·268. De arbeider, voor wien .de premie 
in zegels door den werkgever moet worden 
betaald, kan niet vorderen betaling van zijn 
loon in geld; indien hij zijn rentekaart niet aan 
den werkgever in bewaring heeft gegeven en 
hij -aan den: werkgever niet overlegt een rente'
·kaart · . met voldoende- open zegel vakken voor 
de· zegels, die · ter voldoening der premien 
daarop geplakt moeten worden. 

Art. 269. (1). De arbeider, voor wien de 
premie · in zegels door den . werkgever • moet 
word'en betaald, is in het geval voorzien bij 
artikel 200 verplicht op den dag, waarop de 
premie uiterlijk betaald moet worden, zijn 
rentekaart over te)eggen aan den werkgever. 
Blijft hij, daartoe door den werkgev:er uitge- _ 
noodigd, _daarmede in gebreke, dan betaalt de 
werkgever de-premie door toezending. aan. den 
Raad van -Arbeid van het rentezegel, dat op 
de kaart moest worden geplakt, binnen acht· 
dagen na den dag waarop en met vermelding 
van ·de week waar6ver dit had behooren te 
geschieden. De -Raad -van ·Arbeid geeft daar
van kennis aan den arbeider. ·wordt door 
dezen, binnen dertig dagen na die kennisgeving, 
ten kantore van den Raad van -Arbeid een kaart 
overgelegd of wordt binnen dien termijn een 

_ kaart opgemaakt, dan plakt. de · Raad .van 
Arbeid· het zegel op de kaart van den·arbeider. 
·Wordt binnen <lien termijn geen kaart .overge
legd of opgemaakt, dan wordt het zegel on
bruikbaar gemaakt door 4et aanbrengen van 
het· vernietigingsteeken. 

(2) De bepalingen van het voorgaand lid 
zijn van toepassing, indien de premie moet 
worden betaald voor· een arbeider; teh aanzien 
van wien alleen door_ den -werkgever de. ver-
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klaring, bedoeld in artikel 188 onder a, i~ 
afgelegd. 

Art. 270 . . De· arbeider, voor wien de-premie 
in zegels door den werkgever moet worden 
betaald, die niet jegen~ zijn werkgever ver
bonden is voor ten minste al de werkdagen, 
vallend in een kalenderweek,- is. verplicht ge
durende den tijd, dat hij in dienst werkzaam 
is, zijn rentekaart bij zich te hebben. 

Art. 271. •, (1) De arbeider, wiens loon geheel 
best_aat in verstrekkingen, in-n,atura, voor wien 
de premie in zegels door den werkgever wordt 
betaald, is verplicht aan den werkgever tegen 
bewijs van ontvangst ter hand te stellen een 
rentekaart of ,een verklaring van de!). _Raad van 
Arbeid als bedoeld in artikel 242. 

(2) De werkgeve_r is bevoegd de rentekaart 
_of de verklaring te behouden, totdat de arbeider 
zijn dienst vedaat. Hij zorgt, zoo noodig, voor 
de, vervanging van de rentekaart door een 
nieuwe. 

Dagteekenen van zegels. 

· Art. 272. (1) Op de daarvoor bestemde 
plaats van elk zegel, dat door den werkgever 
geplakt moet worden, worden door hem on
middellijk, nadat -het op de kaart geplakt-is, 
de dag, de maand en het jaar, waarop dit ge
sohiedt, in -letters of cijfers duidelijk. met inkt 
geschreven of gedrukt. 

(2). · Het niet nakomen van het voorschrift 
van het voorgaand lid heeft. ten .gevolge, dat 
de .werkgever geacht wordt ·het zegel niet te 
hebben • ·geplakt, tenzij hij het .bewijs levert, 
dat het zegel door,hem geplakt is ter voldoening 
van de premie over de kalenderweek, waarin 
de.arbeider in zijn diensv werkzaam is gewe~st. 

Art. 273. ( 1) Het zegel, door den -werkgever 
geplakt, of, zijn er · tegelijkertijd meer zegels 
geplakt, het laatste zegel, wordt, -behoudens de 
bepaling van het volgend lid, geacht te zijn 
geplakt ter betaling der premie over de.·kalen
derweek, waarin de daarop gestelde dagteeke
ning valt. De tegelijkertijd met het .laatste 
zegel geplakte zegels ·_ worden, behoudens de 
bepaling van het laatste lid, geaoht geplakt te 
zijn over de .weken onmiddellijk voorafgaand 
aan de week, waarover het laatste zegel ge
-plakt is. 

(2) Wordt het· zegel of het laatste zegel 
geplakt ter betaling van de premie over een 
reeds verstreken kalenderweek, clan wordt 
tegelijk met de in het vorig artikel voorgeschre
ven dagteekening op de daarvoor. bestemde 
-plaats van dat zegel duidelijk met inkt gesohre
ven of gedrukt de dagteekening van den laat-
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sten dag der kalenderweek, waarover he~ zegel 
geplakt is. 

(3) Worden de. zegels, welke tegelijkertijd 
met het laatste zegel geplakt worden, geplakt 
ter betaling van de premien over weken niet 
onmiddellijk voorafgaand aan de week,• waar
over het laatste zegel geplakt wordt, dan is het 
voorsohrift van het voorgaand lid ten aanzien 
van elk dier zegels van toepassing. 

Art. 274. Ten aa.nzien van rentezegels ter 
voldoening van twee of meer premien kan bij 
algemeenen maa.tregel van bestuur worden af
geweken van de bepalingen van de twee voor
gaande a.rtikelen. 

Art. 275. (1) Door -het" bestuur der Bank 
ka.n a.an den werkgever, in wiens dienst geregeld 
werkzaam zijn ten minste 25 arbeiders, voor 
wie de premie door den werkgever in zegels 
wordt betaald, op zijn verzoek vergund worden 
zegels niet te da.gteekenen voor diegenen der 
gemelde arbeiders, die hun rentekaa.rt in be
waring gegeven hebben a.an den werkgever. 
Deze bepaling geldt niet ten a.a.nzien van ar- · 
beiders, die buiten de werkplaats en niet .onder 
toezioht van den werkgever, stukwerk verrioh
ten of daarbij_ behulpzaam z:ijn, nooh ten aan
zien van zegels ter voldoening van meer dan 
twee premien. 

(2) Evenwel blijft de werkgever verplioht 
om de zegels, ter beta.ling van de eerste zes 
premien, welke door den werkgever na het in 
dienst treden of- na. ·het weder in dienst treden 

. van een arbeider, voor dezen betaald wor
den, alsmede, bij het teruggeven der rente
l;:aart, het laatstel:ijk geplakte zegel, te. dag
teekenen. 

(3) De vergunning lj:an te all.en tijde worden 
ingetrokken. Z:ij moet worden ingetrokken, 
indien het aantal ar beiders in. het eerste lid 
bedoeld daalt beneden _25. Op de intrekking 
wordt de. werkgever gehoord. 
• (4)·Rentezegels ter voldoening van niet m!)er 
clan vier premien, geplakt voor zeelieden, aan
gemonsterd voor een of meer reizen, welker . 
gezamenlijke duur gemiddeld meer.• _dan een 
maand bedraagt, . behoeven niet te worden 
gedagteekend. . Onze Minister . kan deze ·be
paling niet-toepasselijk verklaren ten aanzien 
van zeelieden in dienst op een vaartuig, waar
over een ·door hem aangewezen gezagvoerder 
het bevel voert. 

lnlevering van rentekaartna overlijden. 

Art. 276. .(1) De houder van een rentekaart 
is verplicht binnen zeven dagen na het over
lijden van den verzekerde deze toe te zenden 

aan den Raad van Arbeid met mededeeling van 
het overl:ijden. 

(2) Indien h:ij eerst na verloop van zeven 
dagen heeft kennis gekregen van het overl:ijden 
of houder is geworden van de rentekaart, is 
h:ij verplicht de toezending en de mededeeling 
'te doen binnen drie dagen, nadat h:ij kennis 
van het overlijden kreeg of houder der rente
kaart werd. 

(3) De echtgenoot en de. :verwanten, die op 
het t:ijdstip van ·het overlijden huisgenooten 
waren van den overledene, worden beschou wd 
houders van de kaart te zijn, tenzij z:ij aanne,, 
melijk maken dat de overledene zijn kaart niet 
onder zich had. 

(4) De Raad van Arbeid zendt de kaart aan 
het bestuur der Bank. 

(5) Laat de verzekerde kinderen aohter, dan 
onderzoekt de Raad van Arbeid of deze aan
spraak op weezenrente hebben: Is dit het 
geva.1 of bestaat daaromtrent twijfel, dan wordt 
met de rentekaart gehandeld alsof z:ij door-den 
overledene was ingeleverd om buiten gebruik 
te worden gesteld, met dien verstande, dat 
de vertegenwoordiger der weezen in de plaats 
treedt van den verzekerde. . Het bestuur der 
Bank kan de zegels op de kaart geplakt alle of 
voor een deel niet geldig verklaren, indien het 
van_ oordeel is, dat op de. kaart ,onverplioht 
zegels geplakt zijn na het overl:ijden. De waar
de der niet geldig verklaarde zegels wordt niet 
vergoed, 

§ 8. Van de betaling in geld. 

Aangifte. 

Art. 277 .. (1) De werkgever van een arbei
der, voor wien eventueel in geld zal moeten 
worden betaald, is verplicht binnen drie .dagen 
na aanvang van diens loondienst schriftelijk 
aangifte :te doe_n b:ij_ den Raad· van Arbeid _om
trent de bij algemeel),en maatregel van .bestuur 
ten behoeve van de uitvoering dezer wet vast 
te stellen punten. 

(2) Door Ons kunnen voor het .gebied van 
een .Raad van Arbeid nadere voorsohriften 
betreffende de aangifte Ivorden gegeven. 

(3) De arbeider is tot het doen der aangifte 
bevoegd en, indien h:ij niet verzekerd is,, .ver
plicht. 

(4)" Waimeer de premie door den veizekerde 
moet worden betaald, wordt. de in het eerste 
lid vermelde termijn verlengd tot acht dagen. 

Aangifte als schatting n·oodig is. 

Art. 278. Is de beslissing of het loon meer 
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<lan 1_200 gulden per jaar bedraagt afhankelijk 
van een sohatting door de~ Raad van Arbeid 
van wisselvallige inkomsten of verstrekkingen 
in nat_ura, dan rusten eveneens op den betr9\!:
l-ene de in het vorig artikel omschreven -ver
plichtingen. 

Overlegging van ,rentekaa:t. 

Art .. 279. Bij .de aangifte wordt de rente
kaart van_ den ,arbeider overgelegd of medege
deeld waarom _geeil rentekaart wordt overge
legd. 
' Art. 280 . . De arbeider, voor wien in geld 

moet worden betaald, is -verplioht zijn rente
kaart tegen ontvangbewijs aan ~ijn werkgever · 
af te geven of hem mede te deeien, waarom 
hij die niet kan afgeven. 

Bewijs van aangifte. 

Art. 281. · Den werkgever wordt door den 
Raad van Arbeid een bewijs uitgereikt, dat de 
aangifte is geschied, welk bewijs vermeldt of 
een rentekaart is overgelegd .. 

Oproeping van arbeider. 

Art. 282. Indien geen rentekaart is overge
legd, en de Raad van Arbeici niet op 'andere 
wijze in het bezit van een rentekaart is.geko
men, roept hij den arbei~er op om binnen drie 
dagen te versohijnen tot het geven van in
.lichtingen, 

;Beslissing over ve~zekcringsplioht. 

, Art. 283. (1) · Indien geen rentekaart is 
overgelegd, wordt binnen een week aan. den 
aangever bericht of de Raad- van Arbeid in het 
bezit van een rentekaart is gekomen, of, een 
rentekaart heeft opgemaakt of voorloopig op
gemaakt,. of van oordeel is dat de betrokkene 
niet :verzekeringspliohtig is. 
. (2) Indien de Raad van Arbeid van oordeel 
is, dat de betrokkene niet. verzekeringspliohtig 
is, wordt dit tegelijk oak aan .hem ·bericht. 

Aangifte van eindigen der dienst
be,tr~kking enz. 

·Art. 284. (l)· ·De·werkgever van eeu-·arbei
der, cvoor wien in-geld moet worden-betaald, is 
verplicht binnen drie dagen schriftelijk aangifte 
te doen van het eindigen der dienstbetrekking 
en van iedere wijziging: der dienstbetrekking, 
die op den verzekeringsplicht, de verplichting 
tot betalen en het bedrag der premie invloed 
kan hebben. De arbeider is daartoe bevoegd. 

(2) Het tweede en vierde lid van· a·rtikel 277 
zijn op deze aangifte toepasselijk. 
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(3) Zoolang de in het eerste lid vermelde 
aangifte niet is geschied, blijft de verplichting 
van den werkgever om premie te betalen be
staa_n, en wo_r_dt _het bedrag der premie niet ver
minderd. Evenwel mag van het loon van den 
arbeider niet meer warden afgehouden dan het 
geval zou zijn, indien de aangifte tijdig ware 
geschied. 

Rentekaart bij Raad van Arbeid. 

Art; 285. (l)' De rentekaart van den ver
zekerde,' voor wien in geld moet warden be
taald, wordt door den Raad van Arbeid be
waard, tenzij hij is ontheven van de verplichting 
om: premie 'te betalen. 

· (2) D_e verzekerde kan te· allen tijde van de 
rentekaart inzage nemen. 

(3) De rentekaart wordt aan den verzekerde 
uitgereikt, wanneer niet aannemelijk · is, dat 
in het vervolg in geld inoet wcirdeu- betaald. 

Wijze· van betaling. 

Art. 286. (1) De wijze, waarop in geld 
wordt betaald, wordt· door den Raad van Arbeid 
bepaald onder goedkeuring· van den Verzeke
ringsraad. 

(2) Door Ons kminen dienaangaande voor-
_sohriften ,vorden gegeven. . , . 

§ 9.. Van het buiten· gebruik stellen, ver
efjenen en inwisselen van rentekaarten. 

Tijd en· wijze van buit~n gebruik 
~telling. . . . . 

Art. 287. (1) Een rentekaart moet, voordat 
de-.termijn, gedurende welken zij geldt, is ver
streken, door den Raad van Arbeid buiten 
gebruik worden gesteld. 

(2) Het buiten gebruik; stellen ge~ohiedt door 
aanteekening op de kaart, dat zij .heeft. opge

_ houden te gelden .. .De aanteekening wordt 
gedagteek;end. 
. .(3) Indien het buiten gebrµik ste_llen.na het 

yerstrijken van den in het ~erste lid vermelden 
· termijn plaats heeft, _wordt de -dag, waarop die 
termijn · · verstreek, afzonderlijk aangeteekend. 

Vereffening. 

Art. 288.· Onmiddellijk na het buiten ge
bruik stellen wordt op de rentekaart aangetee
kend het aantal premien, van elke klasse af
zonderlijk, welker betaling wordt bewezen door 
de op de kaart geplakte zegels (vereffening). 
Ihdien een .militair- premiecertificaat -is over
gelegd, worden mede aangeteekend z66veel 
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premien van de tweede loonklasse; als het 
aantal .. weken bedraagt, dat verstreken is 
tusschen de in dat certificaat vermelde tijd
stippen. Op de rentekaart worden die· tijd
stippen vermeld. 

Niet; berekende premien. 

Art. 289. Bij de berekening van bet aantal 
premien, welker betaling wordt bewezen door 
de op de kaart geplakte- zegels, worden ,riiet in 
rekening gebracht verminkte, onhe_rkenbare 
of om een andere . reden niet geldiiie zeg~ls, 
nocb zegels welke geplakt zijn over .weken : 

a . . liggend tussc~en de tijdstippen,. ve~n'teld 
in het overgelegd militair premiecertificaat ; 

·b. ·verstreken na den dag, waarop de ~er
plichte verzekering vervallen is iilgevolge 
artikel 55, tot aan de eventueele hernieuwing 
der verzelj:ering. _ 

Art. ~90. (1) De.Raad van Arbeid b·erekent 
bet aantal weken verstreken tusschen den op de 
rentekaart vermelden dag, waarop· z_ij is a!ln
gevangen geldig te zijn, en dien, waarop zij 
buiten gebruik_ is gesteld.. Is het aahtal pre'. 
mien, welker betai.ing beweien wordt door de 
op de kaart geplakt;e zegels, grooter clan bet 
aantal weken, dan worden die meerdere pre
inien niet op de kaart aangeteekend. Een 
gedeelte van een week wordt voor, een gebeele 
week gerekend. Zijn de zegels niet van dezelfde 
klasse, clan worden de hoogste premien op· de 
kaart aangeteekend. 

(2) Bij de berekening van het aantal weken 
in bet voorgaand lid bedo'eld worde_n niet in 
rekening gebracbt weken, bedoeld onder· a en b 
van liet -voorgaand artikel. De Raad \an 
Arbeid teekent op de kaart aan de tijdstippen, 
waarop de onder b bedoelde ·weken aanvangen 
en eindigen, met vermelding waarom zij niet 
in rekening worden· gebracbt.,. 

Art.• 291. . (1) Zijn de weken, verstreken 
tusschen, de in ,het militair premiecertificaat _ 
vermelde en op de rentekaart aangeteekende 
tijdstippen, aangevangen voordat de · rente
kaart is · aangevangen geldig te zijn, . en zijn 
reeds , een of meer• rentekaarten . van -den ver
zekerde buiten gebruik -gesteld, nadat. - die 
weken aangevangen waren, dan onderzoekt; 
de Raad van Arbeid, of bij bet vereffenen dier 
rentekaarten hetzij zegels in reken4i,g_gej:)racht 
zijn,,geplakt over weken .bedoeld onder a van 
artikel 289, betzij meer premien in rekening 
zijn gebracbt, dan ingevolge artikel 290 is toe
gelaten. Blijkt; een of antler te zijn geschied, 
dan wordt de aanteekening van het aantal 
premien 9p de vroegere kaart gewijzigd, met 

inacbtneming van de voorschriften · van de 
artikelen 288-290. 

(2) Ten beboeve van het in het, voorgaand 
lid bedoelde onderzoek, worden de daar be~ 
doelde rentekaarten door het bestuur der Bank 
op _verzoek van den Raad van Arbeid aan.dezen 
toegezonden. 

Art. 292. Tegelijk met de in artikel 256 voor: 
geschreven uitreiking van ·het •renteboekje of 
van de opgave van hetgeen in het renteboekjl'i 
behoort te worden overgebracht, geeft de Raad 
van Arbeid den vei:zekerde kennis van het 
aantal en de klasse der premien, die niet iii 
rekening worden·gebracht op grond van de be
palingen van de artikelen 289-tot 291; met me
dedeeling van de redenen. 

Vervallen verzekering. 

Art. 293. (1) Indien de ver.zekering nietig 
is, wordt de renteka:art buiten ge,bruik gesteld 
door dit op de kaart te vermelden, en blijft 
vereffening achterweg~. · 

(2) Den betrokkene wordt biervan kennis 
gegeven. 

Opzending aan de Bank; 

Art. 294. -Een buiten gebruik: gestelde 
rentekaart wordt, door ·den Raad: van Arbeid 
aan het bestuur der, Bank ·gezonden, indien 
binnen veertien dagen na· de in artikel 292 
vermelde uitreiking en kennisgeving of na de 
in artikel 293 vermelde kennisgeving niet tegen 
de vereffening of de weigering Olli te vereffenen· 
beroep is ingesteld. 

Art. 295. (1) De Raad van Arbeid is be
voegd, zoolang de rentekaart niet is opgezonden; 
vergissingen -te herstellen. 

(2) Van deze herstelling geschiedt aanteeke-. 
ning in het renteboekje, .of opgave, als in ar
tikel 256 is voorgeschreven, .en eventueel ook 
de kennisgeving in. artikel, 292 • bedoeld. 

(3). Indien van de bevoegdheid, in het eerste 
lid bedoeld, gebruik gemaakt is, loopt de in 
artikel 294 bedoelde 'termijn van veertien 
dagen vanaf de -uitreiking en kennisgeving, die 
ingevolge het- tweede lid plaats beeft. 

Art. 296. (1) -Het bestuur der Bank is be
voegd, een toegezonden buiten gebruik gestelde 
rentekaart binnen veertien dagen aan den Raad 
van-Arbeid terug te· -zenden, -met bet verzoek 
vergissingen te berstellen. 

(2) De Raad van Arbeid berstelt de vergissing 
of zendt de rentekaart binnen veertien• dagen 
terug. 

(3) Indien de Raad van Arbeid een vergissing 
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herstelt, zijn het tweede en derde lid van artikel 
295 van toepassing. 

Art. 297. lndi(ln beroep is ingesteld, ge
schiedt de opzending, zoodra de uitspraak van 
den Raad v~!1 Beroep onherroepelijk is of de 
Centrale ·Raad van Beroep uitspra'ak gedaan 
heeft, nadit door den Raad van Ai;beid de wij, 
zigingen, die in be:roep bevolen zijn, 'zun ~an
gebracht; · ·en, daarvan aan · den v~rzekerde 
kennis is gegeven. . . . . 

Art. ,298, Met de.renteji:aa:i;t'wordt het over-· 
gelegde militair .premiecert~ficaat opgezonderi. 

Onbr'uikbaar' malj:en van zegels. 

A~.t. ~99. V66r de opzendi~g· ~orden cie 9p 
de kaart geplakte rentezegels. onbruik:baar ge- , 
m~akt -'door het aanbrenge'n van het vernieti-
gingsteekeri.' . . . . . 

. ' . ' 

Vergoeding voor niet berekende 
premien. 

'Art.' 3·00. (1)- De waarde . van premien, 
welk~ ingevolge een b~paling van deze. wet .of 
van een krachtens deze wet genomen besluit 
niet in rekening gebracht mogen worden, wordt; 
voor zoover in deze wet · of in een krachtens 
deze wet. genomen besluit niet anders bepaald 
is, door dell' Raad van Arbeid geheer' of gedeel
telijk U:itgekeer·ci a~n de personen; door of voor 
wie de premien lietaald zijn. De voorschri:ften 
te dien aanzien bij artikei 251 gegeveri, worden 
opgevolgd, voor zooveel het onderwerp _ dit 
toelaat. - · · · · 

(2) .De uitkeering geschiedt, behouderis · de 
bepaling van het volgenc;l lid, zood:ra geen wij~ 
ziging-meer •kan worden gebracht in de bere
kening. van het aantal preinien. 

(3) Op verlangen van den •Verzekerde ge
schiedt de uitkeering v66r het tijdstip in· het 
voorgaand lid bedoeld. De premien, waarvan 
de· waarde·of ·een gedeelte der waarde is•uit
gekeerd, worden geacht nooit te zijn betaald. 

Inlevering van rentekaarten. 

Art. 301. (1) De verzekerde, die.in het bezit 
is van eeri rentekaart, ,is te allen tijde bevoegd, 
die bij dell' 'Raad. van Arbeid' in te levei'en ten 
einde haar buiten gebruik te doert ·stellen ·en is 
verplicht ·dat .te doen v66r of bij het verstrijken 
van den duur harer geldigheid. -De inlevering 
kan op · elken ... kantoordag geschieden, voor 
zoover niet door den Raad van Arbeid met 
machtiging van dell' Verzekeringsraad voo'r den 
verzekerde · zijn aangewezen bepaalde dagen; 
bekend gemaakt door aanplakking'ten,kantore 
van den: Raad · van Arbeid en op zoodanige 

andere . \vijze als door den Verzekeringsraad 
mocht worden bepaald. De dag der inlevering 
wordt onmiddellijkdoor den Raad vart Arbeid 
op de .kaart. vermeld. -

(2) Bij toezending eener ·kaart door tusschen
komst van de post, wordt de verzekerde geacht 
buiten gebruik stelling der kaart te vrageh. 

(3) De buiten gebruik stelling· geschiedt 
zoo spoedig mogelijk na · de -inlevering. · De 
dag .der inlevering, geldt als dag der buiten 
ge bruik stelling. 

Art. 302 .. · •(l) De werkgever, die in zegels 
moet. betalen, en die •in het bezit is ·van een 
rentekaari van den verzekerde; die niet:voldoen-
de open zegelvakken heeft .voor de zegels, die 
ter voldoeni!ig der pre:rilien daai:op door herri .' 
geplakt moeten worden, is verplicht die rente- ---' 
kaa&t bij den Raad van Arbeid'.in. te leveren 
ten einde haar buiten gebruik te stellen. 

• (2) De werkgever is tot zoodanige inlevering 
bevoegd, indien ·bij •de loonbetaling door den 
arbeider een rentekaart wordt overgelegd, die 
niet. voldoende open ·zegelvakken lieeft voor 
de zegels, die ter .voldoening der premien door 
den werkgever daarop geplakt moeten worden. 

Art. 303 •. (1) lndien bij het inwisselen van 
een rentekaart door een verzekerde wordt ver
zocht, • als dag waarop de oude kaart wordt 
buiten · gebruik .gesteld en de geldigheid -cler 
nieuwe· kaart begint, op die kaarten aan te 
t~ekenen een vroegeren dag · clan dien ,der. in-. 
levering, wordt aan dit ·verzoek voldaan; 

·(2). Aan het verzoek wordt ni~t voldaan, 
indien de• oucle kaart is'ingeleverd na het ver
strijken van den· daarop vermelden termijn; 
voor welken zij geldt, en, de Raad van Arbeicl 
van oorcleel is, dat reeds premien betaalcl .zijn 
over kalenderweke,n, verstreken na den door 
de·n verzekerde· gewenschten dag. 

(3) Het in het eerste lid vermelde verzoelc 
kan ook·worden gedaan door· den werkgever, 
die een rentekaart· inwisselt. 

Ov:erlegging van. militair premie, 
certificaat. 

Art. 30.4. (1) De verzekerde, voor wien in 
zegels ·moet worden betaald,. e11 aan. wien een 
militafr premiecertificaat is · uitgereikt; legt 
dit over de eerste maal dat hij een. rentekaart 
inlevert. 

(2) lndi\ln hij niet · in het bezit. is ·van een 
rentekaart; legt hij het militair,premiecertificaat 
over zonder inlevering eener rentekaart. Het 
aantal premien van de· tweecle loonklasse; be: 
doelcl ,in .artikel 288;. wordt alsdan op een op, 
zettelijk claartoe op· te ma.ken rentekaart,, die 
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tegelijk buiten gebruik wordt gesteld, aange
teekend. 

Art. 305. (1) De verzekerde, voor wien in 
geld moet worden betaald, en aan wien een 
militair premiecertificaat is uitgereikt; legt- dit 
over aan den Raad van Arbeid. 

(2) Indien de Raad van Arbeid in het bezit 
is van een rentekaart va,n den verzekerde, 
wordt het militair premiecertificaat door den 
Raad van: Arbeid bewaard, tot ,die renteka~rt 
buiten gebruik wordt gesteld. , 

(3) Indien de Raad van Arbeid niet in het 
bezit is van een rentekaart van den verzekerde, 
handelt hij,gelijk in het tweede lid van het' 
vorig -artikel is bepaald. 

Te late inlevering. 

Art. 306. (1) Is een rentekaart irigele"11erd 
na het verstrijken van den termijn, voor welken 
zij geldt, dan wordt zij behoudens de bepaling 
van het laatste lid geacht tijdig te zijn inge
leverd, indien de verzekerde op den dag der 
levering den leeftijd van 55 jaar niet · heeft 
bereikt. Is die leeftijd bereikt, dan wordt de 
kaart door den Raad van Arbeid aan het be
stuur -der Bank- gezonden, na onderzoek der 
reden van het te laat inleveren. 

(2) Is het bestuur van oordeel, dat er door 
of voor den verzekerde geplakt .is na het ver
strijken van den termijn, :voor welken de kaar_t 
geldt (nageplakt is), dan verklaart het de op 
de kaart geplakte zegels niet geldig. 

(3) Verklaart het .bestuur de zegels niet 
geldig, • dan 'geeft het. daarvan kennis aan den 
verzekerde en maakt het de zegels onbruikbaar 
door het aanbrengen van:· het· vernietigings
teeken. De waarde der niet geldig verklaarde 
zegels wordt niet vergoed ... -

(4) Zijn er geen termen om de zegels niet 
geldig te verklaren, dan vermeldt het bestuur 
op de kaart dat deze geacht moet worden tijdig 
te zijn ingeleverd en zendt haar terug aan den 
Raad van Arbeid. 

(5) Is een rentekaart ingeleverd na -het ver' 
strijken van den termijn, voor welken-zij'geldt,' 
terwijl de verzekerde op den dag der inlevering 
den leeftijd va!} 55 jaar _ niet had bereikt, en 
wordt binnen: twee jaar na de inlevering in
validiteitsrente _aangevraagd, dan wordt de 
kaart door het bestuur der Bank aan deri 
Raad. van Arbeid gezonden. Deze onderzoekt 
de· reden -van het te laat _inleveren en doet van 
dat onderzoek verslag · aan -het · bestuur der 
Bank. Indien rente wordt toegekend, ver
klaart het bestuur de op· de kaart geplakte 
zegels alsnog niet geldig, tenzij het van oordeel 
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is, dat niet nageplakt is. Het derde lid is van 
toepassing. 

Verloren kaarten. 

Art. 307. (1) Aan zegels, geplakt op een 
kaart, welke niet is buiten gebruik gesteld, 
wordt geenerlei aanspraak ontleend. 

(2) Toont de verzekerde echter ten genoegen 
van het bestuur der Bank aan, dat een rente
kaart met de daa,i;op geplakte zegels verbrand of 
op een · andere wijze te niet gegaan is, ·alsmede 
het aantal, de klasse en, zijn er rentezegels ter 
voldoening van twee .of··meer. premien. vervaar
digd, de waarde der zegels,. die op de kaart 
geplakt ,\_aren,' dan wordt den verzeke1de. het 
geleden Verlies vergoed. Het bestuur., doet 
,i,lsdan door den Raad van Arbeid, die ee1i 
nieuwe kaa,rt opmaakte, op die kaart aantee
kenen het aantal en de klassen der premien, 
welker betaling bewe~eri z:ou g~worden zijn 
door de zegel~, die zijn te niet gegaan, alsmede 
den tijd waarover die premien geacht worden te 
zijn betaald. - -

Niemve rentekaart. 

Art. 308. ,vanneer een rentekaart buiten 
gebruik wordt gesteld, wordt voor .den verze
.kerde een nieuwe rentekaart opgeinaak:t, welke 
aanvangt geldig te zijn op den dag der buiten 
gebruik stelling der vorige.' 

Uitreiking der nieu:.Ve kaart. 

Art_. 309. (1) Aan den ver;,;ekerde, voor 
wien.in zegels moet,worden betaald, wordt de 
nieuwe rentekaart uitgereikt onmiddellijk p.adat 
de oude is ingeleverd om buiten gebrµik te 
worden gesteld. · 

(2) , De uitreiking kan· geschieden aan-.den 
persoon, die· namens. den verzekerde de kaart 
inlevert en geschiedt in het geval van· artikel 
3Q2 aan den werkgever .. • 

Bewaring der rentckaarten na .b_uite!l, . 
gebruik stelling. 

•Art. 310; De :rentekaart en het militaii: 
premiecertificaat worden door. het bestuilr der 
Bank bewaard, nadat :het de op de rentekaai:t 
geplakte ~egels, ten aanzien .waarvan dit niet 
door den· Raad van Arbeid is_ geschied, on
bruikbaar heeft -gemaakt door het aanbrengen 
van het vernietigingsteeken. 

Art. 311. (1) Bij algemeenen• maatregel van 
bestuur kunnen maatregelen· wcirden voorge; 
schreven waardoor, ingeval de door de Bank 
bewaarde rentekaarten .verloren of te niet-gaan, 
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de aanspraken der verzekerden kunnen worden 
vastgesteld. 

(2) Het bestuur der Bank vernietigt de be
waard e rentekaarten in de gevallen door. Ons 
aan te wijzen en met inachtneming van de voor-· 
schriften door-Ons te geven. 

§. 10. Van contrdle, geschillen, verzuimen. 

Inzage van boeken enz. 

Art. 312. (I) De werkgever en de persoon, 
die hem vervangt; zijn verplicht aan den Raad 
van Arbeid, aari het bestuur of den voorzitter 
van dezen Raad en aan de aan dezen Raad onder
geschikte ambtenaren, niet beneden den door 
Ons te bepalen rarig, inzage 'te verleenen van 
de boeken, bescheiden en andere stukken, voor 
zoover deze betrekking hebben op den arbeid 
en het loon van een arbeider. 

(2) Dezelfde verplichting rust op ·het hoofd 
of den bestU:urder. eener onderneming·of eener 
inrichting wat betreft de personen in dienst 
der onderneming of der inrichting werkzaam. 
Bevoegd.is alsdan de Raad van Arbeid binnen 
wiens ~ebied de onderneming of inrichting ge
vestigd of werkzaam is. 

In1ichtingen. · 

· Mt. 313, (1) Ieder is verplicht aan het 
bestuur der Bank of van den Raad van· Arbeid, 
aan den Raad van Arbeid; aan den voorzitter 
van dezen Raad en aan de in het voorgaand 
artikel ·bedoelde ambtenaren, ·ondergeschikt 
aan den Raad van Arbeid binnen wiens· gebied 
hij woont, verblijf houdt of werkt, de verlangde 
inlichtingen te ·geven· omtrent zaken en £eiten; 
betreffende de naleving der wet ten cipzichte 
van hein zelven, van hem in wiens dienst hij 
werkt of gewerkt heeft, of van hem die in -zijn 
dienst werkt·of gewerkt heeft: De inlichtingen 
moeten, indien <lit verzocht wordt, schriftelijk 
verstrekt worden binnen den door het l:iestuur 
der Bank of door·het bestuur of den voorzitter 
van den Raad van Arbeid schriftelijk te stellen 
termijn. · 

(2) Het voorgaand lid is, voor zoover betreft 
de ·verplichting om mondeling inlichtingeli te 
geven; van : toepassing · tegenover alle am bte
naren en beambten onder den Raad van Arbeid 
werkzaam. ' • 

Verschillende geschillen. 

Art. 314., De Raad' van Arbeid geeft, in
dien overeenstemming tusschen de betrokkenen 
(daaronder begrepen de Raad van -Arbeid) niet 
tot, stand konit, een schriftelijke met redenen 

omkleede beslissing omtrent het geschil, voor 
zoover niet bij deze wet een andere wijze van 
oplossing is aangewezen : 

a. indien een arbeider v66r het opmaken 
der eerste rentekaart verklaart, dat naar zijn 
oordeel geen rentekaart behoort te worden op
gemaakt; maar de Raad van Arbeid oordeelt, 
dat een rentekaart behoort te worden opge
maakt; 

b. indien · een arbeider verklaart dat een 
rentekaart moet worden opgemaakt, maar de 
Raad van Arbeid oordeelt, dat geen rentekaart 
mi:Jet worden opgemaakt,; · 

c. indien een werkge;er bij de aanmelding 
van een arbeider verklaart dat deze niet ver
zekeringsplichtig is, of bij of na de aanmelding 
verk!aart, dat hij, werkgever, niet voor den 
arbeider premie -moet betalen, maar de Raad 
van Arbeid oordeelt, dat de arbeider verzeke
ringsplichtig is, ,respectievelijk dat de werk
gever voor hem premie moet betalen ; 

d. indien een arbeider verklaart, dat hem
betaling van zijn loon in• geld geweigerd wordt 
omdat hij geen rentekaart of nie.t een rente
kaart met voldoende open ·zegelvakken over
legt, terwijl hij niet verzekeringsplichtig is 
of terwijl de werkgever niet verplicht is, voor' 
hem premie te betalen ; · 

e. ,indien een· arbeider verklaart, dat zijn 
werkgever in te !age loonklassen premie heeft 
betaald; . 

/. indien een werkgever:vo6r of-bij de betaling 
verklaart, dat hij het door den Raad van Arbeid 
van hem gevorderde bedrag ;oor door· hem· in 
geld te betalen premie onjuist acht ; 

g. indien een-arbeider binnen veertien dagen 
na de loonbetaling verklaart, dat zijn werk
gever· een premie of een dee! daarvan heeft 
ingehouden van zijn loon, terwijl hij geen of 
minder premie mocht inhouden:; 

h. indien een arbeider binnen :veertien dagen 
na de loonbetaling verklaart, dat zijn werk
gever hem niet :boven zijn loon heeft betaa:ld 
het in artikel 190 bedoelde ·bedrag,, terwijl 
de werkgever -tot betaling daarvan verplicht 
was; 

.i. indien een arbeider verklaart, dat op een 
rentekaart een verkeerde dag van aanvang of 
ei4de der geldigheid der kaart is vermeld ; 

j. indien een arbeider verklaart, dat hem ten 
onrechte niet is uitgereikt de kennisgeving, 
bedoeld in artikel 258, of dat hij tegen eenigen 
ter liitvoering van dat artikel door den Raad 

. :van Arbeid ·tegenover hem genomen maatregel 
hezwaar heeft :; - , , -

en in het algemeen, wanneer omtrent ·de 
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toepassing van d·e· bepalingen der paragrafen 
1 tot 3 of 5 tot 9 van dit hoofdstuk geschil be
staat tusschen den Raad van Arbeid en een bij 
de toepassing betrokkerie, of tusschen bij de 
toepassing betrokkenen onderling, en van dat 
geschil blijkt door een verklaring aan den 
Raad van Arbeid van een persoon voor wien 
wettelijke rechten of verplichtihgen bij dat 
geschil betrokken zijn. 

Werkgever van invaliden arbeider. 

· Art. 315. De werkgever is niet bevoegd den. 
verzekeringsplicht van een arbeider te · betwis
ten op grond· dat deze invalide zou zijn. 

,.B~langhebhenden. 

·· Art. 316. (1) De Raad van Arbeidis·bevoegd 
ieder, voor wien rechten of verplichtingen bij 
het geschil betrokken zijn of kunnen zijn, ge
legeriheicl te geven zich te uiten. · Inclien clit is 
geschied, blijkt daarvan nit de beslissing. 

(2) De beslissing is voor alien, aan wie ge
legenheid is gegeven zich te uiten, verbinclend. 
Hun wordt van de beslissing medecleeling 
geclaan. 

Beslissing. 

Art. 317. Indien de beslissing medebrengt, 
dat wijziging van een vermelding op een rente
kaart of teruggave of navordering van premie 
moet plaats heb!)en, draagt de Raad van 
Arbeid daarvoor zorg. · Door Ons kunnen 
<laaromtrent voorschriften worden gegeven. 

Art. 318. Indien artikel 8 of· artikel 9 of 
beide artikelen zijn toegepast, vermeldt de 
beslissing omtrent het bedi:ag van het' jaarloon 
de ingevolge die artikelen geschatte bedragen, 
elk afzohderlijk. · 

Geneeskundig onderzoek. 

Art. 31_9. (1) Verlangt de arbeider, in geval 
va_n geschil met den Raad van Arbeid over de 
vraag of hij verzekeringsplichtig i~, een genees
kunclig onderzoek, clan· geschiedt dit door een 
daartoe·door·den Raad van Arbeid aangewezen 
geneeskundige, die een schriftelijk verslag uit
brengt aan den Raad van Arbeid.- Blijft de· 
arbeider ·in gebreke zich aan dat ·onderzoek te 
onderwerpeii, dan beslist de· Raad van Arbeid 
zonder voorlichting van een deskundige over 
de invaliditeit. · 

(2) Blijven de Raad van Arbeid en cle arbei
der na de inlichtingen door den geneesktindige 
.verstrekt bij.hun gevoelen, dan wordt een·onder
zoek ingesteld door een commissie . van drie 
geneeskundigen•en drie personen, bekend met 

de loonen ter plaatse in de artikelen 72 en 73 
bedoeld, als loonkundigen. De arbeider heeft 
het recht binnen een door den Raad van Arbeid 
te bepalen termijn aan ·dezen den naam van 
een · geneeskundige en van een loonkundige 01> 
te geven, die alsdan met de overige deskundigen 
door cl.en Raad van Arbeid worden aangewezen. 

(3) Blijft de arbeider in gebreke den naam 
van een geneeskundige of van een loonkundige 
op te geven, of weigert _de door den arbeider 
gewenschte geneeskundige of loonkundige aan 
de ,opdracht,te voldoen, dan wijst .. de _Raad van 
Arbeid, zoo mogelijk i'n ove.rleg met den ar
beider, een d~rden geneeskundige of loon-
kundige aan. · . . 

(4) Zoowel het onderzoek in liet eerste lid 
als dat in het tweede lid voorgeschreven ge
schiedt ter plaatse door den I!,aad van A.rbeid 
te bepalen. . . 

Art. 320. (1) De.commissie_in het rom:-gaand 
artikel bedoeld brengt schriftelijk verslag uit 
aan den Raad van Arbeid. Indien de_meerder
heid der geneeskundigen het wenschelijk oor
deelt, wbrdt het uitbrengen van het verslag 
eenmaal,' uiterlijk z~s maanden, uitgesteld .. 
Alvorens het verslag uit te brengen, wordt de 
arbeider opnieuw onderzocht. 

· (2) Het verslag . der commissie vermeldt 
hoeveel geneeskundigen en hoeveel l~onkundi
gen van oordeel zijn dat de arbeider invalide 
is, .alsniede of naa:i:- het eenstemmig .oorcl.eel 
der geneeskundigen de invaliditeit blijvend is. 

(3) Weigert de arbeider zich door de genees
kundigen te laten onderzoeken en de vragen 
der commissie ·te · beantwoorden, dan kart de 
commissie volstaan met di_t te -vermelden. 

Art. 321. (1) Na ontyangst van het verslag 
beslist de Raad van Arbeid. Is. de meerder
heid zoowel der geneeskundig~n als der loon
kundigert van het gevoelen- van den arbeider, 
dan beslist de Raad van· Arbeid ·in overeen
stemming met dat. gevoe)en. Wordt besli_st dat 
de _arbeider invalide is, clan bepaalt de beslissing 
tevens den termijn. gedurende welken de arbei
der, te ·rekenen van de dagteekening van het 
verslag der commissie, voor de toepassing van 
artikel 34 als invalide zal worden beschouwd. 
Die termijn mag zonder toestemming van den 
arbeider niet op [anger dan drie jaren gesteld 
worden, tenzij het geval voorzien bij het laatste 
lid van het voorgaand artikel aanwezig is of de 
geneeskundigen eenstemmig vari oordeel zijn, 
dat de invaliditeit blijvend is. Die. termijn 
wordt in. de volgens artikel 242 uit te reiken 
verklaring vermeld. 

(2) · Indien de Raad van Arbeid niet in over-
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eenstemming met het gevoelen van den arbeider 
beslist, ·wordt, desverlangd; van het verslag 
der oommissie door den Raad van Arbeid' af
sohrift aan den arbeider uitgereikt. 

Provisioneele maatregelen. 

Art. 322. (l)' De Raad van Arbeid is bevoegd 
te bepalen wat in afwaohting van de in artikel 
314 bedoelde beslissing zal gesohieden. 

:(2) Hij is bevoegd te bepalen, ook indien in 
zegels zou moeten worden betaald, dat voor
loopig de premie in geld aan ·den Raad · van· 
Arbeid wordt betaald·. 

(3) In het in artikel 314 onder iJ, genoemde 
geval bepaalt de Raad van· Arbei<l onmid<lellijk'· 
of de arbeider voorloopig als verzekerings

~plichtig zal worden ·beschouwd of niet, respeo
tievelijk of de werkgever voorloopig' zal worde~·
geacht· verplic_ht-te zijn preniie te betalen voor 
den· arbeider. . 

V oorloo pige ·ren tekaart. 

Art. 323. . Indien kraohtens het eerste. lid 
van. ·het voorgaand a'rtikel een rentekaart 
wordt opgemaakt, wordt daaro'p het ,voord 
,, voorloopig" geplaatst. De bepalingen san 
de artikelen 245, 255 en 258 en van een besluit, 
als bedoeld in artikel 189, zijn niet toepasselijk. 
De Raad van Arbeid bepaalt den termijn, ge
<lurende w~lken: een voorloopige rentekaart· 
geldt, eh vermeldt <lien op de kaart. _Die terinijn 
kan door den Raad van Arbeid ·warden ver: 
lengd, welke verlenging dan mede_ op de kaart 
wordt vermeld. · · 

· Art. 324. Wordt door den_ werkgever in 
geld betaald, dan houdt de Raad van Arbeid 
.aanteekening · van de werkgevers, door· wie in 
geld. is• betaald gedurende den <lum' der geldig-
heid der voorloopige rentekaart. · 

Art. 3_2.5. Wanneer onherroepelijk is vast
gesteld, dat de betrokkene niet verzekerings: 
plichtig is, zijn de bepalingen van de artikelen 
249 tot 251 van toepassing, voor zoover de·aard 
van het onderwerp het toelaat. 

·Art. 326. (1) Wanneer onherroepelijk is 
vas~gesteld, dat de betrokkene verzekeririgs
pliohtig · is, wordt de voorloopige _rentekaart, 
die alsdan als eerste rentekaart geldt, ·buiten 
gebruik gesteld. 

(2) De voorschriften · van de artikelen 255 
. -en 258 warden ··bij de buiten gebruik stelling 
-opgevolgd. · 

(3) Indien er termen •zijn tot het gebruik 
-maken van de.bij artikel 245 gegeven bevoegd
·heid, wordt in de plaats van de voorloopige 
Tentekaart .een nieuwe eerste rentekaart op-

1913. 

gemaakt, waarop wordt aangeteekend, al het-, 
g<>en bij de buiten gebruik stelling der voor
loopige rentekaart daarop is aangeteekend. Op 
de voorloopige rent~kaart wordt alsdan boven, 
dien aangeteekend· dat er een nieuwe eerste. 
rentekaart is opgemaakt. 

Premiebetaling bij vertraagde op
making der rentekaart. 

Art. 327. (l)° Over den tijd, voorafgaande 
aan den dag, waarop een rentekaart of voor
loopige rentekaart is opgemaakt, is de_ werk
gever, vocir zoov'er hij niet in gebreke is gebleven 
eenige verplichting ten aanzien van de betaling 
van 'premie na te komen, niet verplicht van de· 
premie mee·r te betalen dan het deel dat volgens 
de wet te zijne~ laste blijft. 

(2) De werkgever, die in zegels betaalt, be
taalt het door heni volgens het eerste lid ver
i;chuldigde i~ geld aan den Raad van Arbeid, 
indien en voor zoover over een of meer weken 
krachtens het eerste lid slechts een deel der 
premie door hem wordt betaald. 

(3) Het deel der premie, van we!~ betaling · 
de werkgever door het eerste lid vrijgesteld is, 
wordt-door den arbeider in geld betaald aan 
den Raad van Arbeid. 

Te weinig ,egels geplakt. Navor
deririg. 

Art. 328. (1) Blijkt aan een Raad van Ar
beid,. dat door of voor een arbeider te weinig 
premien : of premien van een lagere dan · de 
voorgeschreven loonklasse zijn betaald, dan 
kan hij het te weinig betaald bedrag navor- . 
deren. 

·(2) Navordering heeft niet plaats over weken;' 
die sedert meer dan een jaar verstreken zijn 
of die zijn voorafgegaan aan de vereffening van 
de ten tijde der ontd~kking laatst vereffende 
rentekaart. Artikel 327 is toepasselijk. 

Art. 329; De Raadi van Arbeid kan bij de 
· navordering uitstel van betaling verleenen met 
inaohtneming van 'hetgeen door Ons te dien 
aanzien zal warden voorgeschreven. 

Art. 330. Indien door den Raad van Arbeid 
vastgesteld of vermoed wordt, dat navordering 
moet plaats hebben over wek~n, vallende binnen
den duur der geldigheid van een te vereffenen 
rentekaart; kan de Raad van Arbeid met ver, 
effening wachten· tot de z>iak tot klaarheid
gebracht en het nagevorderd bedrag betaald' is. 

Art. 331. be Raad van Arbeid verbetert, 
na geheele of : gedeeltelijke betaling van het 
versohuldigde, ·de rentekaart of vervangt haar 
door een nieuwe kaart. Alles wat betreft de 

30 
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wijze van verbetering en de vervanging der 
rentekaart, wordt door Ons vastgesteld. 

Art. 332. · Wanneer een ;Raad· van Arbeid 
aan een werkgever of arbeider verklaart dat hij 
krachtens artikel 328 premien navordert, en 
hij van wien nagevorderd wordt verklaart met 
die navordering in eenig opzicht niet in te stem
men, geeft de Raad van Ar beid een met redenen 
omklee_de schriftelijke beslissing. 

Art. 333. (1) Binnen veertien dagen na de 
mededeeling, dat van hem nagevorderd wordt, 
kan de werkgever aan den Raad van Arbeid 
machtiging verzoeken om het bedrag, dat bij 
tijdige betalyig der verschuldigde premien yan 
het loon van den arbeider afgehouden had 
mogen warden, alsnog van diens loon af te 
houden of, blijft de arbeider niet in dienst van 
den werkgever, op andere wijze op den arbeider 
te verhalen. De Raad van . Arbeid beslist 
schriftelijk op het verzoek. Bij het verleenen 
der machtiging warden het bedrag dat, en de. 
termijnen waarin, afgehouden of op andere 
wijze verhaald warden mag, vastgesteld. Van 
een machtiging ingevolge dit artikel mag door 
den werkgever slechts warden gebruik gemaakt 
na volledige betaling van het verschuldigde. 

(2) De machtiging kan slechts warden ver
leend, voor zoover de werkgever aannemelijk 
maakt te \goeder trouw geen of te lage premien, 
te hebben betaald, en kan warden geweigerd 
zonder opgave van redenen. 

Art. 334. Op de beslissingen, in de twee vorige 
artikelen vermeld, is artikel 316 van toepassing. 

Teruggave van premie. 

teekend en door den arbeider aan den Raad 
van Arbeid betaald v66r of bij de buiten gebruik 
stelling der kaart. Blijft de arbeider in gebr:.eke 
het verschuldigde of een deel van het verschul
digde te betalen, dan wordt bij de vereffening 
der kaart het aantal aan te teekenen premieri-in 
dier voege verminderd, dat de·waarde,. verte
genwoordigd door de premien die niet op de 
kaart warden ap,ngeteekend, zooveel mogelijk 
gelijk is aan het bedrag, dat de arbeider in ge
breke bleef te betalen. Zijn de premien van 
verschillende loonklassen, · dan warden zooveel 
mogelijk de hoogste premien niet op de kaart 
aangeteekend. Is het aantal premien niet 
verminderd bij de vereffening der kaart, dan 
geschiedt dit, na de opzending der kaart, door 
het bestuur der Bank, hetwelk daarvan kennis. 
geeft aan den verzekerde. 

(3) Indien door den Raad van Arbeid voor 
den arbeider voor wien in geld betaald is, over 
de betrokken weken nog geen zegels geplakt 
zijn, blijft de in het tweede lid voorgeschreven · 
aanteekening achterwege. Blijft de arbeider 
in dat geval in gebreke het verschuldigde of 
een deel van het verschuldigde te voldoen, dan 
is artikel 331 toepasselijk, 

Art. 336. (1) Het eerste lid van het voor
gaande artikel vindt overeenkomstige toepas
si!lg, indien in een geschil over de loonklasse· 
door den rechter onherroepelijk is uitgemaakt,. 
dat de arbeider tot een lagere loonklasse behoor
de, dan waarin de premien door den werkgever 
zijn betaald. 

(2) De arbeider is bevoegd het aan den werk
gever uitgekeerd bedrag te betalen aan den. ' 
Raad van Arbeid. Geschiedt dit iniet, daw. 
wordt het aandeel van den arbeider in het te 
veel betaalde aan hem uitgekeerd en warden 
bij de vereffening der rentekaart de premien 
in rekemng gebracht, als waren zij betaald in. 
de klasse, waartoe de arbeider beho~rd~. 

Art. 335. (1) Is bij een beslissing, waartegen 
niet opgekomen kan warden, uitgemaakt dat 
ten onrechte verklaard is dat premie voor een 
verzekeringsplichtig arbeider door zijn werkge
ver moet warden betaald, dan wordt het ge
deelte der na die verklaring door den werkgever 
betaalde ·premie, dat ingevolge deze wet ten 
laste van den werkgever blijft, door den Raad Geschillen fusschen Raden :van 
van Arbeid aan den werkgever uitgekeerd. Ten Arbeid. 
aanzien van de door den werkgever geplakte Art. 337. Wordt dezelfde zaak 0£ word.enc 
zegels, welke niet geparafeerd zijn, is de Raad samenhangende zaken door verschillende Raden 
van Arbeid bevoegd doch niet verplicht tot van Arbeid behandeld en bestaat tussc!i,en die 
uitkeering. Aangenomen wordt, dat de pre- Raden van Arbeid verschil van gevoelen over 
mien voor hl'lt volgens artikel 208 niet af te de vraag, door welken hunner de behandeling: 
houden deel ten laste van den werkgever behoort te warden voortgezet, dan beslist het 
kwamen, voor · zoover deze niet aannemelijk bestuur der Bank op -voordracht van een der-
maakt, dat een grooter deel of het geheel der betrokken Raden van Arbeid. · 
premien te zijnen laste kwam. Art. 338. De beslis_sing krachtens het. vorig 

(2) Het aan den werkgever ingevolge het artikel gegeven houdt in, dat zij geen betrek
voorgaand lid uitgekeerd bedrag wordt door king heeft op de vraag tot. welke loonklasse 
den Raad van Arbeid op de rentekaart aange- [ de_ verzekerde behoort. . 

·--- ------- --- ------
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§ ll. Van de vrije premie. 

Bedrag. · 
Art. 339. De vrije premie bedraagt · twee 

gulden. 

Tijd van betaling. 

Art. 340, Vrije premien worden betaald zoo
dikwijls en wanneer de verzekerde wil. 

Wijze van betaling. 

Art. 341. (1) Vrije premien worden betaald 
door het plakken van zegels (vrije zegels) op 
een rentekaart (vrije rentekaart). 

(2) De modellen der vrije rentekaarten wor-
den door Ons vastgesteld. . 

(3) Op de vrije zegels zijn de bepalingen van 
het vierde en vijfde lid van artikel 230 en artikel 
231 van toepassing. 

Art. 342. (1) Behalve vrije zegels ter beta
ling van een premie, zijn er vrije zegels ter beta
ling van een achtste van een premie (vijf en 
twintig cent). Het derde lid van_ artikel 341. 
is daarop van toepassing. 

(2) Het plakken van de in het eerste lid ge
noemde zegels geeft geen rechten, dan wanneer 
en zoo dikwijls daarvan acht stuks zijn geplakt. 

Art. 343. Behoudens het bepaalde bij arti
kel 57 wordt bij algemeenen maatregel van be
stu~r geregeld op welken tijd de premie geacht 
wordt te zijn betaald, en alles wat betreft het 
opmaken, uitreiken, inleveren, buiten gebruik 
stellen en vereffenen van vrije rentekaarten, 
met dien verstande, dat over een kalenderjaar 
niet meer dan tachtig vrije premien in rekening 

·mogen worden gebracht. '\Vanneer in den loop 
van een kalenderjaar meer dan tachtig premien 
zijn betaald, worden de meerdere premien 
geac,ht betaald te zijn _in _het volgend kalender-
j~ar of in de volgende kalenderjaren. · 

DERDE AFDEELING. 

Van het beroep. 

Zaken aan beroep onderworpen. -

.Art. 344. Beroep staat open : 
a. van de in artikel 314 of in artikel 332 

bedoelde beslissing in een geschil over het be
staan van verzekeringsplicht, over de· vraag, 
of. door den arbeider premie moet worden- be
taald, en over-de vraag of door den werkgever 
premie of het in artikel-. 190.- of artikel 205, 
tweede lid, bedoelde bedrag moet worden be-

. taald, voor den arbeider en den werkgever; 
· b. van de beslissing, waarbij de vrijstelling 

van den verzekeringsplicht, bedoeld in p_e 

artikelen 52 en 355, w:ordt geweigerd, voor den 
verzoeker ; . 

c. van de be~iis~ing, waarbij- de ontheffing 
of verlenging van de ontheffing van de verplich
ting om premie te betalen, bedoeld - in de 
artikelen 213 en 214, wordt geweig_erd, voor, 
den yerzoeker ; 

d. van de beslissing : 
10. waarbij geweigerd is- op verzo.ek van 

den betrokkene vast. te stellen, dat hij voldoet _ 
aan de voorwaarden waaronder voor hem als 
militair de premie door het Rijk wordt betaald, 

20. waarbij ingeyolge artikel 314 onder i 
I de dag van aanvang of einde der geldigheid 

eener rentekaart is bepaald, 
30_ waarbij is verklaard,-dat de verzekerde 

niet gerechtigd was, tot het afleggen der ver
klaring, dat hij de verzekering als vervallen 
beschouwt, 

40_ op een verzoek om rente, 
5°. waarbij een rente ingetrokken of v~r

minderd wordt, waa~bij bevolen wordti'een rente 
geheel of voor een gedeelte niet aan den rente
trekker uit te keeren of uit te keeren in ver
strekkingen in natura of _aan een antler persoon 
ten behoeve van den rentetrekker, of waarbij 
geweigerd wordt zoodanig bevel in te trekken, 
of te wijzigen, of een rente te verhoogen, 

6°. waarbij de eerste rentekaart wordt 
i:iietig verklaard, of waarbij de nietigverklaring 
van de v66r het in werking treden van artikel 31 
opgemaakte eerste rentekaart wordt gewei-
gerd, . 

7°. waarbij ingevolge artikel 314 on.der j is 
b_epaald, dat den verz_ekerde niet zal worden 
uitgereikt de kennisgeving, bedoeld i_n artikel 
258, of dat eenige maatregel _ter uitvoering 
van laatstgenoemd a~tikel tegenover hem zal 
worden genomen, ' 

-voor den verzekerde ; 
e. tegen de weigering van uitkeeririg, geheel 

of gedeeltelij)<:,-aan een arbeider, van de waarde 
van betaalde premien, welke niet in rekening 
gebracht worden, voo'r den arbeider; 

f. tegen de vereffening van een rentekaart, 
of tegen de weigering.om te vereffenen, voor den 
arbeider; 

g. tegen de weigering van.uitkeering, geheel 
of gedeeltelijk, van de waarde van betaalde 
premien, in de gevallen waarin de Raad van 
Arbeid ingevolge artikel 335, eerste lid, of 
artikei 336, eers~e lid, tot uitkeering is ver
plicht, voor den werkgever. 

Te_rmijn. 

Art. 345. _ (1) D~ termijn van beroep is een 

so• 
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maand: Iieze te.rmijn vaiigt aan te loopen-cien 
dag na dien waarop de beslissing, waartegeri 
beroep wordt ingesteld, is genomen. 
· (2) Echter kan het beroep, bedoeld onder f 

van artikel ·344, alleen Worden ingesteld binnen 
14 dagen na de uitreiking en kennisgeving of de 
kennisgeving, bedoeld in de artikelen ···294, 
295 en 296. 
· Art. 346. Hij die beroep' instelt na den hier

..foor bepaalden termijn, wordt niet op grond 
daarvan niet-ontvankelijk verklaard, indien 
hij ten gei10egen· van den rechter in beroep aan
t9ont, het beroep te hebben.ingesteld binnen een 
maand na den dag, waarop liij :van de besiissing, 
waartegen beroep, wordt· ingesteld, redelijker
wijs heeft ·kunnen kennis dragen .. De ·termijn 
van-·een maand \Vordt verko.rt tot 14 dagen, 
indie:ri beroep wordt ingesteld tegen een be
slissing, bedoeld onder f van artikel ·344_ 

Gevolgen van beroep. · . _ _ 

Art. 347. (i) Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking ten aanzien_ der oor-
spronkelijke beslissing. . . 

(2) Worden de bezwaren gedeeltelijk of 
geheel gegro'nd verklaard, dan tree.dt 'de_ be
slissi:ng, in'beroep gegeven, in de plaats v:an die, 
waart'egen beroep werd ingesteld: . 

(3) Wordt iri beroep het recht op een rente. 
ontzegd, dan worden de betaalde termiJrien 
niet 'teruggevorderd·. · · · 

- 7 . 

Overlijden. . 

' Art. 348. 0 

(1) Het recht Olli berbep in te 
stelleri vari een. beslissing van ·het b~stuur der 
Bank of '\ran. den 'ad:ministratie:ven rechter over 
of betreffende invaliditeits- of oude~domsrente 
of intrekking da~rvan, vervalt door het over-· 
lijden van den verzekerde. ·. · 

(2) E;n geding over ·of betreffende invalidi
teits: of. ~tiderdomstente of in trekking daarvan 
wordt ciet voortgezet na het. overlijden van den 
,;erz'ekerde. De in• dat geding bestrede_n be
slissing ve~krijgt d~or het o..:e~lijden kracht van' 
gewijsde: . . .. 

(3)
0 

De bepalingen van d·e· voorgaande leden 
zijn op weezenrente toepasselijk, wanneeT alle 
gerechtigden tot die rente overlijden. 

Rechter; 

· A;t;''·3·49_ (1) Over· de beslissingen; waar
teg~n- -kr~·cliteris deze . wet beroep openstaat, 
wordt, tenzij de wet anders b~paalt, geoordeeld 
door de Raden van Beroep en in boogste. 
ressort. door den Centralen Raad van Beroep, 
bedoeld · in artikel 1 der Beroep;wet. 

(2) De bepalingen van de Beroepswet en 
van de ter uitvoering dier wet genomen · be
sluiten zijn van toepassing, met inachtneming 
v:an die wijzigingen, die de aard van het onder-
werp vordert. . 

(3) Het beroep wordt ingesteld bij den Raad 
van Beroep, binnen wiens ressort hij, die het 
beroep instelt, zijn woonplaats heeft; of; heeft 

/ . 
hij zijn woonplaats niet binnen het Rijk, bij 
den Raad van Beroep te 's Gravenhage. · 

. (4) Wordt door twee of. meer personen bij 
verschillende Raden van Beroep tegen dezelfde 
beslissing beroep ingesteld, ·dan geeft de Raad 
van Arbeid of het bestimr der Bank daarvan 
kennis aan de Raden van Beroep, bij welke 
beroep is ingesteli:l. De beroepen, welke binnen 
den voorgeschreven termijn zijn ingesteld, . 
worden geacht te zijn ingesteld bij den Raad 
van Beroep, bij welken het eerst een klaag
schrift is ontvangen, of, is bij verschillende 
Raden van Beroep op denzelfden dag ~en klaag
schrift · ontvangen, bij den Raad van Beroep te 
's Gravenhage. 

Belanghebbenden. 

Art. 350. Indien van een beslissing van een 
Raad van Arbeid, als bedoeld in artikel 316, 
tweede lid, beroep wordt ingesteld, · is ieder, 
aan wien blijkens de beslissing gelegenheid was 
gegeven zich te niten over het geschil, van · 
rechtswege partij in het twistgeding. 

Uitvoering der heslissing in heroep. 

Art. 351. . (1). Indien de 15eslissing··in beroep' 
medebrengt., dat opmakfug, wijziging 'of nit
reiking van een rentekaart, bewijs, of eenig 
antler stuk, of vereffenfog of wijziging in de·· 
vereffening· eener· rentekaart moet plaats heh-. 
hen, dan gesohiedt dit door het gezag dat. 
daartoe in· deze wet is aangewezen. Door Ons 
-kunnen · daaromtrent voorschriften worden 
gegeven. 

(2) De beslissing, waa1bij in beroep het op
maken eener eerste rentekaart wordt bevolen, 
bepaalt den op de kaart door den Raad · van 
Arbeid te vernieldeh dag, waarop zij is aange
vangen geldig te zijn, welke dag niet- vroeger 
mag zijn dan de 'dag waarop de verzekerings
plicht · is aangevangen. Wanneer -de -ver- · 
traagde opinaking der rentekaart niet veri>or
zaakt is 'door· het niet riakomen door den' be
trokkene van zijn verplichtingeh volgens deze 
wet, wo'rdt· bij het :bepalen'-van,dien dag niet. 
gehandeld tegen zijn wens9h, indien hij diem 
heeft kenbaar gemaakt:· • - · · 

· Art. 352. (1) De artikelen 346, eerste-volzin, 
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347, 348, eerste en tweede lid, 349, eerste, 
'tweede en derde lid, alsmede het eerste lid van 
. artikel _ 351 zijn op de vrije verzekering toe
passelijk. 

(2) Bij algemeenen maatregel van bestul).r 
wordt ge~egeld · van . welke beslissingen be
treffende vrije verzekering beroep openstaat, 
en binnen welken termijn. -

VIERDE AFDEELING. 

· Overgangs--, straf- en slotbepalingen. 

HOOFDSTUK I. 

0 v e r g a n g s b e p a 1 i n g e n. 

Outler dan 35 jaar .. 

Art. 353. {l) Gedurende de eerste-twee jaren 
na het in werking treden van artikel 31 is ook 
de arbeider, die niet verzekeringspli6htig zoude 
-zijn; omdat hij deri leeftijd van 35 jaar bereikt 
had, verzekeringspiiohtig, indien hij niet· den 
leeftijd van 70 jaar bcreikt heeft. 

(2) · De· bepalingen van het· tweede tot het 
zesde lid van artikel 41 zijn van toepassing ook 
ten aanzien van den arbeider, die op het tijd
·stip van in werking treden van artikel 31 den 
-!eeft-~jd van 35·jaar hedt bereikt en op wien de 
-in het·tweede lid van artikel 41 bedoelde pen-
sioenregeling'op dat tijdstip van toepassing was. 

:· Art. 354.- Gedurende de eerste· twee jaren 
-na het in werking treden van artikel 31 wordt 
-hij, die arbeider zou zijn, indien zijn-loon niet 
meer dan 1200 gulden per jaar· bedroeg, als 
arbeider beschouwd, indien zijri loon minder 
dan· 2000 gulden per ja_ar bedraagt. --

_Pensioe/lg~rechtigde en·z •. 

_ -Art, 355.. (1) · De arbeider;die op 5 :M:ei 1911 
recht had op een- pensioen •- of een rente, _ voor 
zijn geheele leven, niet lager dan -104 gulden 
.per jaar en ingaande -uiterlijk bij de vervulling 
van zijn.zeventigste jaar, wordt _op zijn verzoek 
door den Raad .van Arheid voor altijd. vrijge
steld van · den verzekeringsplicht, · indien hij 
aantoont dat de uitkeering' van het pensioen 
_of de· rente voldoende verzekerd _ is. 

(2) :M:et' het' reoht op· een pensioen of -een 
r_ente in het voorgaand-lid bedoeld word~ gelijk 
gesteld het op 5 Mei 1911 b·estaand recht op de 
nitkeering -van een bedrag, voldoende .. om op 
den _dag der uitkeering -te koopen een_ leyens0 

lange_rente van 104 gulden per jaar, ingaande 
bij de vervulling van het ·zeventigste jaar, mits 
_het bedrag n;wet worden-uitgekeerd µiterlijk bij 
de vervulling van het zeventigste jaar en ni_et 
_v66r de vervulling van het-vijf en vijftigste jaar. 

De contante waarde der rente wordt berekend 
tegen een rentevoet van vier percent . 

(3) Gelijke vrijstelling wordt door den Raad 
van Arbeid op zijn verzqek verleend_ aan den 
arbeider, die den leeftijd van 55 jaar· heeft be
reikt en aantoont dat hij de vrije · beschikking 
heeft over_ een bedrag, niet lager dan _ de con
tante waarde eener rente als .. bedoeld in het 
voorgaande lid. · 
, (4) Het verz_oek _ om vrijstelling. is niet 

voor toewijzing v:i,tbaar, indien de arbeider 
reeds krachtens deze wet verzekerd ·is of ge
weest is. 

(5) Het bewijs van vrijstelling vermeldt den 
grond waarop deze is verleend. _ _ 

(6_) ~eigert de Raad van - Arbeid ··een ge
vrl),agde vrijstelling, dan geeft hij daarvan ken
nis aan ·den verzoeker. 

Art.· 356 . . {l) De arbeider, niet valle1~de 
onder het voorgaand artikel, die op 5 :M:ei 1911 
verzekerd is hetzij: voor een pensioen of een 
_rente, voor.zijn geh~ele !even, ingaande uiterlijk 
_bij de vervulling van zijn 70ste jaar, hetzij voor 
e_en kapitaalsuitkee;ring, - kan op zijn verzoek 
door den Raad van Arbeid voor altijd van den 
verzekeringspliqht worden vrijgesteld .. 

(2) De laatste 3 leden van het voorgaand 
artikel _ zijn van toepassing. -

Voor):>ereiding der invoering. 

Art. 357. (1) Iqder arbeid!)r is verplioht, 
indien hij op het tijdstip voor het in werking 
treden van artikel 31 bepaald, den leeftijd -van 
70 jaar nog niet berdkt zal hebben, zioh aan te 
melden en c],e hem gevraagde inlichtingen, 
noodig _om te beoordeelen of hij vermoedelijk 
bij het in werking treden van dat artikel ver
zekeringspliohtig zal, zijn, te geven. De aan
melding moet gesohi~den bij, en de inliohtingen 
moeten worden gegeven aan de personen, door 
den Raad van Arbeid onder goedkeuring van 
den Verzekeringsraad te bepalen. Plaats en. 
tijd _voor de aanmelding en het geven der in
lichtingen worden d<;>or den Raad van Arbeid 
onder gelijke goedkeuring vastgesteld·. Indien 
de arbeider een deiigdelijke reden van ver, 
hindering heeft om .OP den bepaalden tijd te 
versohijnen, geeft hij daarvan zoo spoedig 
mogelijk kennis aan ,den Raad van Arbeid. 

(2) Het voorgaande lid is van toepassing ook 
op- hem; die geen arqeider is alleen omdat zijrt 
loon meer clan 2000 gulden per jaar bedraagt, 
_tenzij hij een vast loon in geld van_ meer dan 
2000 gulden-per'jaar heeft, alsmede op hem, die 
geen arbeide~ is alleen omdat hij den leeftijd 
,van 13 jaar niet heeft bereikt, mits _hij' _dien 
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bereiken zal v66r het in werking treden van 
artikel 31. , · 

(3) Het eerste lid is niet van toepassing op 
hem, die, ware artikel 3i in werking getreden, 
•niet verzekeringspfichtig zou zijn op grand 
· van eeil der a:rtikele~ 35, 36, 38 of 39. 

(4) Dag, uur en plaats van elke zitting tot 
het ontvangen van de inlichtingen, in het eerste 
lid bedoeld, warden door den Raad van Arbeid 
bekend gemaakt, ten minste zes dagen v66r den 
bepaalden dag. Voor verschillende groepen 
van de in de eerste twee leden bedoelde· per
sonen kunnen bepaalde zittingen warden aan
gewezen. 

(5) In de gemeente, waar geen Raad van 
Arbeid gevestigd is, wordt op ve:rzo~k van den 
'Raad van Arbeid door het gemeentehestuu:r een 
lokaal, zoo noodig verwarmd en verlicht, 
kostelcios b~schikbaar gesteld voor het. houden 
der zitting. 

Art. 358. (1) Het hoofd of de bestuurder 
·eener onderneming of eener inrichting is ver
plicht t'e zc:irgen, dat afschriften: van de aan
. kondiging van de zittirig of van de zittingen in 
-het vorige artikel bedoeld, welke hem door den 
Raad van Arbeid is uitgereikt, binnen drie 
dagen n·a de uitreiking warden aangeplakt. 
Die aanplakking m·oet geschiederi op een voor 
ieder zichtbare plaats aan de hoofddeur en in 
een der arbeidslokalen van elk gebouw der 
onderneri:J.ing of der inrichting in de gemeente 
·of gemeenten, door den Raad van Arbeid · aan
ge'wezen. Ten aanzien van scheepvaartonder
nemingen · geschiedt de aanplakking bovendien 
·aan den mast van elk vaartuig, in de aange
wezen gemeente of gemeenten liggende: 
· (2) V66r de aanplakking vermeldt het hoofd 
of de "bestuurder der onderneiiiing ·of der in
richtrng aan den voet van elk afschrift de uren 
en, zijn: er meer zittingen, oak den dag, waarop 
aah de in artikel 357 bedoelde personen, in dienst 
der onderneming of der inrichting werkzaam, 
gelegenheid wordt gegeven om · aan de in dat 
artikel opgelegtle verplichting te voldoen voor 
zoover dit niet in hun· vrijen tijd kan geschieden. 
·De uren en-de dag kunnen, in plaats van aan den 
voet. van de afschriften, worden vernield op 
·afzonderlijke stukken, welke gelijktijdig met en 
naast de afschriften moeten worden aange
-plakt. Voor verschillende groepen kunnen 
verschillende uren, en, zijn er meer zittingen, 
verschillende ·dagen warden bepaald. Een en 
antler wordt onderteekend door het hoofd of 
den bestuurder der onderne~ing of der in
.rfohting .. · 
. ·Art. -359: · Het hoofd of de bestuurder eener 

onderneming· of eener inrichting is verplicht, 
den staat, hem v66r of binnen zes maanden na 
het tijdstip, waarop artikel 31 in werking 
treedt, door een Raad van Arbeid toegezonden, 
betreffende . de · personen in dienst der onder
neming of der inrichting, binnen veertien dagen 
onderteekend terug te zenden, behoorlijk en, 
voor zoover hij de daarin gestelde vragen be
antwoorden kan, volledig ingevuld. Bedraagt 
het aantal personen in dienst eener onderneming 
of eener inrichting meer dan honderd, dan wordt 
de staat teruggezonden binnen dertig dagen. 

Opmaken van ;entekaarten. 

Art. 360. · (1) Zes maanden voor het in 
werking treden van artikel 31 wordt aangevan
gen met het opmaken van rentekaarten. 

(2) V66r het in werking treden van artikel 31 
warden rentekaarten opgemaakt voor hen, die 
bij het in werking treden van dat artikel ver
moedelijk verzekeringsplichtig zullen zijn. 

(3) :beze rentekaarten vangerr·aan geldig te 
zijn op den dag, waarop artikel 31 in werking 
treedt: 

(4) Deze rentekaarten kunnen, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 247, warden nietig 
verklaard, indien de betrokkene bij het in 
werking treden van artikel 31 invalide is en 
gedurende een jaar na gemeld tijdstip. 

(5) De verzekerde kan de nietigverk].aring 
van. deze rentekaarten aan den . Raad van 
Arbeid vragen. Weigert de Raad van Arbeid 
.de nietigverldaring, dan geeft hij daarvan ken
nis aan den verzoeker. · 

Art. 361. -(1) Het onderzoek of een arbeider 
invalide is en de beslissing van een geschil over 
het bestaan van verzekeringsplicht 1'unnen 
door een Raad van Arbeid 'Worden ·uitgesteld 
tot· na het verstrijken van. een maand na het 
in werking treden van artikel 31, of tot een 
zooveel lateren tijd als de Verzekeringsraad zal 
bepalen voor den betrokken Raad van Arbeid. 
- (2) · Indien de Verzekeringsraad den termijn 
verlengt, ·wordt de verlenging door den Raad 
.van Arbeid bekend gemaakt door aanplakking 
te zijnen kantore en door·aankondiging in een 
of meer nieuwsbladen. · 

Art. 362. Het opmaken van een -rentekaart 
voor een arbeider kan warden uitgesteld tot·na 
het verstrijken van·den in het vorig artikel be
doelden termijn, indien de arbeider niet heeft 
voldaan· aan de verplichtingen hem opgelegd 
bij artikel 357. · 

Art. 363. De twee voorgaande artikelen zijn 
niet van toepassing ·op zeelieden: '· 

Art. 364. Indien v66r het in werking treden 
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yan · artikel 31 geen rentekaart wordt opge
maakt, wordt den betrokkene op ·zijn verzoek 
een ·verkiaring gegeven, dat hij voorlbopig -niet' 
.als verzekeringsplichtig wordt besoho~wd. 
Deze verklaring geldt voor den ·in artikel 361 
bedoelden termijn. Deze termijn kail telkens 
·met ten hoogste Mn maand verlengd worden. 
De verlenging wordt op de verklaring aangetee
keiid .. Indien een rentekaartwordt opgemaakt, 
moet de verklaring onmiddellijk worden terug
gegeven. 

Art. 365. (1) Indien voor een arbeider· in 
· :het eerste jaar na het in· werking treden van 
artikel 31 de ·eerste rentekaart wordt opge-· 
maakt, wordt door den Raad van Arbeid, tenzij 

· de arbeider het verlangt, op de rentekaart niet 
v-ermeld, dat zij is aangevangen geldig te zijn 
Y66r· den dai; der opmaking. · 

(2) Indien op de kaart wcirdt ·vermeld,' dat 
zij is -aangevangen geldig te· zijn v66r den· dag 
der·· opmaking, is de werkgever geen ·pre:inie 
v-erschuldigd over weken v66r den dag der 

·-0pmaking. 
Art. 366. · Voor alle , verzekerden wordt in 

-zegels betaaid; zoolang Iiiet betaling in· geld is 
yoorgeschreven. 

Art. 367. (1) Na het in werking treden van 
cartikel 31 kan een verzekerde een ingevolge 
artikel 360 opgemaakte rentekaart, waarop geen 
zegels geplakt zijn:, aan den Raad van Arbeid 
-0verleggen, met verzoek om als dag, waarop die 
kaart aanvangt geldig te zijn, op de kaart 
te vermelden den dag, waarop liet verzoek 
wordt gedaani Aan die aanvraag wordt alsdan 
·v-oldaan. 

(2) Indien het verzoek gedaan wordt nieer 
dan een jaar na het in werking treden van 
artikel 31, wordt daaraan alleen voldaan, indien 
de verzekerde blijkt op den dag · van het ver
ioek verzekeringsplichtig te zijn. · Bij de be
oordeeliilg of de verzekerde verzekerings
pliohtig is, blijft artikel 51 buiten aanmer
king. 

Ouder dan 70 jaar. 

Art. 368. (1) Gedurend.e het eerste jaar na 
het in werking treden van artikel 31 kunnen 
personen, die den leeftijd van 70 jaar bereikt 
hebben, tot de verzekering worden toegelaten, 
mits zij: 

a. den leeftijd van 70 jaar bereikt:-nebben 
na het in werking treden van artikel 31; .·· 

b. verzekeringspliohtig zouden °zij'n, -indien 
de leeftijd vai:1-70 jaar niet'bereikt was,:en· 

c. v66r het bereiken van dien ileeftijd niet 
tot de verzekering konden· worden toegelaten, 

omdat zij tijdelijk invalide of tijdelijk niet in 
loondienst waren. 

(2) Alles wat -op'·de verzekering der in het 
eerste' lid genoemci.e personen betrekking lieeft 
wordt door Ons geregeld, met dien verstande, 
dat de toelating tot de verzekering niet zbnder 
goedvinden van het bestuur der Bank piaats 
heeft. 

Rente zonder ·premie. 

Art. 369. (1) Hij die bij het •in werking 
treden van dit artikel den leeftijd van 70 jaar 
heeft bereikt of overschreden, heeft reoht op 
een rente; irtdien hij aahnemelijk maakt, dat 
hij in het•tijdvak van tien jaren, dat onmiddel
lijk voorafgaat aan ·het in werking tred~n van 
dit artikel of aan de· vervulling van zijri zeven, 
tigste jaar, te zanien gedurerici.e ten minste 
156 weken in de ter~en van verzekeringsplicht 
zou zijn gevalleri, ind.ien de verzekering bij den . 

· aanvang·van dat tijdvak reeds ingevoerd ware. 
Daarbij blijven de.artikelen 5, onder b, 51 en 33 
in_verband met artik~l 353 en artikel 354 buiten 
aanmerking. 

(2) Voor de bepaliiig van de 156 weken, in het 
vorige lid bedoeld, koint mede in· aanmerking 
de tijd, dat ten gevcilge van ziekte niet ·is ge
werkii, voor ·;mover over dien tijd de premie 
door een ziekenkas zou zijn betaald, indieri de 
verpliohte verzekering ten: aanzien van invalidi
teit en ouderdom en ten aanzien van ·ziekte 
reeds'had bestaan bij :den aanvang van het tien-
jarig tijdvak. · · 

(3) Is de betrokkene·bij het in werking treden· 
van dit artikel geen Nederlander; dan heeft hij 

·geen reclit ·o.p een rente, tienzij hij aantpont 
gedurende de· vijf jaren, onmiddellijk vboraf
gaarid aan het in werking treden van <lit artikel, 
zifn wooriplaats of zijn hobfdverblijf binnen het 
Rijk te hebben gehad. 

(4) Het verzoek om rente wordt afgewezen, 
indien de verzoE?ker · bf zijn eohtgenoot in de 
verniogensbelasting was ·aangeslagen over het 
belastingjaar~ eindigend den· 30sten April van 
het jaar, waarin <lit artikel in werking treedt. 
De inspecteur of ieder der -inspecteurs der 
registratie, binnen wiens of wier divisie de ver
zoeker in dat jaar heeft gewoond, geven daar
omtrent aan het 'be~tuur der Bank op zijn 
verzoek een verldaring af. 

Art. 370. (1) Ingeval artikel 369 in werking 
treedt v66:r artikel 31, zijn de bepalingen· van 
eerstgenoenid artikel ,van toepassing op hem, 
die na het in werking treden· van dat artikel 
doch v66r' of: oij'·het' in werking treden van 
artikel 31 den leeftijd van 70 jaar heeft bereikt_ 
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(2) In de plaats van_ het tijdvak van tien 
jaren, in artikel 369 bedoeld, treedt alsdan het 
tijdvak van tien jaren, dat onmiddell\jk vooraf
gaat aan de vervulling van het zeventigste jaar 
en in de plaats van het tijdstip van het in wer
king treden van artikel 369 treedt alsdan het 

, tijdstip, waarop de leeftijd van 70 j aar is 
bereikt. 

Art. 371. Hij die op het tijdstip van het in 
werking treden van artikel 31 den door Ons te 

. bepalen leeftijd heeft bereikt en blijyend 
invalide is, heeft reoht op een rente indien hij 

. aannemelijk maakt, dat hij, indien •hij op dat 
tijdstip den leeftijd van 70 jaar had bereikt of 
overschreden, . krachtens een der voorgaande 
twee artikelen recht zou hebben gehacl op 
een rente. 

Art. 372. Hij die op het tijdstip, waarop zijn 
eerste rentekaart is aangevangen geldig te zijn, 
den leeftijd van 35 j aar bereikt of overschreden 
had, heeft, behoudens de bepaling van het vol
gencle artikel, geen recht op ouderdomsrente, 
inclien hij niet 1248 premien in rekening kan 
doen brengen. 

. Rente in het overgangstijdperk. 

Art. 373. (1) De arbeider, die in het ·e_erste 
jaar na het in werking treden van artikel 31 
verzekercl wordt, heeft na het bereiken van den 
leeftijcl · van 70 jaar recht op een rente, zoodra 
het getal der v:oor hem betaalde premien be
draagt 3%2 van het getal der weken, verstreken 
tusschen het in werking treden van artikel 31 
en den dag, waarop hij den leeftijcl van 70. jaar 
bereikt . heeft. Heeft echter de arbeider bij 
het in werking treden vah artikel 31 den leeftijd 
van 60 jaar niet bereikt, dan wordt voor de 
_aanspraak op rente. vereischt, dat het getal 
.der voor hem betaalcle premien beclraagt 47/ 52 
van het getal der weken, verstreken tussohen 
het in werking treclen v:an artikel 31 en den dag, 
.waarop hij den leeftijcl van 60 jaar bereikt heeft, 
.vermeerdercl met 39/ 52 van het getal der weken, 
verstreken tu.sschen den clag, waarop hij den 
leeftijd-van.60 jaar bereikt heeft, en den <lag, 
waarop hij den leeftijd van 70 jaar bereikt heeft. 
Een gedeelte van een week wordt voor een 
geheele week gerekend. ·weken, gedurende 
welke de verzekerde. in validiteitsrente heeft 
genoten, warden niet meclegerekend. 

(2) Het vierde lid van artikel 369 is van toe
passing, met dien verstancle, dat de verzoeker 
of zijn echtgenoot niet mag aangeslagen zijn 
over het belastingjaar, eindigend den 30sten 
April van het jaar, waarin het verzoek om rente 
wordt ingediencl. 

(3) Beclraagt het aantal premien minder clan 
156, dan worclt geen rente toegekend, tenzij-de 
verzoeker aannemelijk maakt, clat·hij kraohtens 
artikel 369 of artikel· 370. recht op een rente 
zoucle hebben gehad, indien hij bij of v66r het in. 
werking .treclen van. artikel 31 den leeftijcl van 
70 jaar bereikt had. 

(4) Worclt krachtens de bepalingen van § 1 
van Hoofclstuk II van de Tweede Afdeeling een 
rente toegekend aan · hem, die in het genot is 
eener rente krachtens dit artikel toegekencl, 
of omgekeerd, dan wordt de eerst toegekende 
rente geacht te_ zijn vervallen op den clag, waarop 
de laatst toegekencle rente ingaat. Hetgeen 
wegens de eerst toegekencle rente is uitgekeerd 
o·ver den tijd, verstreken na den clag, waarop 
de laatst toegekende rente ingaat, wordt ver
rekend met het over dien tijcl · wegens laatst
becloelde rente verschuldigde. 

Art. 374. (1) De rente, bedoeld in de artike
len 369, .370, 371 en 373, bedraagt 104 gulden 
per jaar. 

(2) Voor echtgenooten, die beiden recht op 
een der bedoelde renten hebben, )Je_draagt de 
rente 78 gulden per jaar .. Wordt krachteiis een 
cler genoemde vier artikelen aan een der echt
genooten een rente toegekend na de toek;enning 
eener rente krachtens eeµ dier artikelen aan .den 
anderen echtgenoot,. dan wordt met ingang der 
laatst toegekende rente de eerst toegekende 
rente op b~vel van het bestuur cler Bank ver
mindercl. Wordt het huwelijk gesloten na de 
toekenning der bedoelcle renten aan de echt
genooten, clan warden de renten op bevel van 
het bestuur der Bank verminderd met ingang 
van de kalenderweek, volgend op die, waarin 
het huwelijk gesloten is. 

(3) De rente van, 78 gulden wordt door het 
bestuur cler Bank verhoogd tot 104 gulden : : 

a. bij het overlijden van den anderen echt
genoot, ook indien het overlijden plaats vindt 
na echtsoheiding ; 

b. indien de aan den anderen echtgenoot. 
krachte[\S artikel 373 toegekende rente vervalt, 
omdat hem een rente krachtens. de bepalingen 
van § 1 van Hoofdstuk II van de '.rweede 
Afdeeling--worclt toegekend; 

c. gedurencle den tijd, dat de rente aan den 
anderen echtgenoot, ook na echtscheiding, niet 
uitgekeerd wordt wegens toepassing ·van 
artikel 168 of artikel 169. 

(4) In_ de gevallen bij dit artikel voorzien 
is artikel 3 niet toepasselijk. 

Art. 375. (1) Alles wat betreft het bewijzen 
van de aanspraak op rente krachtens artikel 369, 
_artikel 370, artikel 371 of artikel 373, derde lid, 
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. en de.~ndiening en de behandeling v;an_ de _ver
_. zoeken -_om rente_ ·kr3:chtens die _bepalingen, 
. wordt door Ons geregeld. 

(2) _Het ve;rzoek om rente, gedaan krachtens : 
. - a. • artikel 369, · 

b· • . artikel 370, · 
c. _a_rtikel, 371,. . . , 
is niet-.ontvankelijk, indien. het· wordt inge-

diend meer dan een jaar, nada~ :_ 
a. artikel 369 in werking is getreden, 
b. de leeftijd van· 70 jaar is bereikt, · 
. c. artikel 31 in . werking is getreclen. 

... (~) -Alie ambtenaren tot afgifte van geboorte
;tkte~- be;voegd, zijn v~rplic11:t aan de d_oor .Ons. 
bij de. hiervoren.bedoelde regeling aan te. wijzen 

. ambtenare~ en c~mmissien de. door .dezen, ver
langde g~boo~teakten. kosteloos .toe te zend,en. 

-Op, die _.s~ukken ~ordt· door den ambtenaar, 
die. ze afgeeft, • vermeld, dat . zij- uit~luitend 

· kunnen dienen bij de toepassiµ.g · van deze 
,.wet of van een k:rachten~ · haar uitgevaardigde 
bepaling. 

(4) Wenscht een door Ons aangewezen com-
missie of een harer leden een zitting te houden, 

_.dan wordt-op v~rzoek van·den· voorzitter door 
het bestuur der ... betrokken. gemeente_ een 

.lokaal,. zoo .noodig verwarmd en verlicht,· kos-· 

. tel~os, daartoe beschikbaar. gesteld. . . 
· ·Art" 376. · Voor zooverin dit hoofdstuk niet 
'a~der~ is bepaald, ·zijn de bepalingen betreffende 
invaliditeits- en ouderdomsrente op de renten 
k~achtens dit hoofdstuk toepasselijk, met de 
wijzigingen,,, di~ de aard · :van het. onderwerp 
. vordert. , . , 

'Art. 377 .. De rente, bedoeld in artikel 369, 
gaat in op.den dag, waarop dat-artikel•in wer

. king is getr~den ; de rente, bedoeld in artikel 
._370, op den d,ag, waarop de,leeftijd van 70 jaar 
is bereikt ;. de rente; bE)doeld i_n artikel 371, 
op den dag,. waarop artikel 31 in werking is 
getreden. , . 

Art. 378. · De renten, v66r. het irt werking 
.treden van artikel .31 uitgekeerd_ krachtens 
~rtikel 369 . of. artikel 370, ·en de re'nten, 
.krachtens. artikel 371 .. uitgekeerd, .wordert 
riiet bestreden uit de gelderi,. bedo~ld in ar
_tikel 20. 

Art. 37'.9. Weezenrente wordt aan kinderen 
. van. verzekerden, Wier verzekering is ingegaa:µ 
in het eerste jaar na het in werking treden van 
artikel.31, nie;t,geweigerd, _op grond dat de ver
·zekerde. geen-40 premien-in rekening kan doen 
brengen,. mits door of voor den .verzekerde 
minstens 15 premien zijn betaald voor ieder 
.vol ,jaar,. dat de verzekering heeft. g!3duurd. 

HOOFDSTUK II. 

S .t r ~'£~ e pa Ii n·g·e n. 
' . . ' . 

Premiebetaling door werkgever. 

Art. 380. (i) Dewerkgever, die nieti voldoet 
aan een hem bij of krachtens deze wet opge
legde verplicliting ~etreffende de betaling va~ 

· premiiiti voor ·een -~rbeider of betreffencle de 
dagteekening van zegels; wordt gestraft _met 
geldboet"e van ten·h~ogste drie_guldeh VO?r elke 

1 kalenderweek of vobr elk gedeelte eener kalen·
derweek, w~a.rover !hij die· verJ?liohting ni~t. is 

. . ' • : • I_ . • . .. I -: • 

· nagekomen. 1" . . .. 

· · (2) De werlrgev~r,. die. niet voldoet: aaii: de 
·bepwlirig ·vari artikel·190, · wordt gestraft met 
·geldboete van ten:hoogste tieri·gulden voor elke 
uitbetaling van loon, waaroij die bepalih~ niet 
werd nagekomen. i · · · ' · · 

(3) Gelijktijdig gJconstateercle _o_v?rtredingen 
van het voorschrift van het eerste · lid van 
artikel·· 272 ten · opzichte 'van · rentezegels op 
dezelfde· rentekaarti geplakt, worden, ·tenzij zij 
o:vertreding \\-an het volgend. artikel opl_everen, 
als een overtreding gestraft. ·· .·. · 
.: (4) Niet stiafb~ar is de werkge:v?r, die· over 
een kaiender'week · bf eeii gedeelte eene:r kalen
derweek geen rentezegel, een rentezegel van 
een te lage loonklaske of niet op den bepa~lden 
tijd een rentezegell op de renteka~rt van den 
arbeider plakt, indien het over die kalender
week of over dat ~edeelte dier kalenderweek 
verschuldigde· zege!j van de juiste dagteekening 
of dagteekeningen v'oorzien, op de kaart geplakt . 
is op het tijdstip, ~aarop het verzuim· ontdekt 
wordt door een amotenaar of een beambte, b~~ 
last met het opgpor~n ~an de in dit artikel sti-af, 
baar, gestelde foite~'. · · · 

Dagteekening. 1 

. A·rt.' 381. • ·Met -~echtenis van. ten hoogste 
een m:aand of geldboete .van ten• hoogste hon
derd. gulden wordt gestraft hij, die op-een rente 
zegel een · onjuiste dagteekening stelt of die d~ 
door hem op een rentezegel gestelde dagteeke
ning verandert. De. strafbaarheid ,·-vervalt, 
indien aannemelijk is dat het stellen ·van de 
onjufate dagteekening het .gevolg was van een 
.vergissing of dat het veranderen van de dag' . 
teekening geschiedde tot· herstel· ·van een ver
gissing: , 

lnhot!di;,_g van p~emie. '. . 

Art. 382. O-iertreding van artikel 209 wordt 
gestraft. ~et gelqboete van ten hoogste hond?rd 
gulden., 
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Art. 383. (1) Met heohtenis van ten hoogste 
aoht dagen of geldboete van ten hoogste hon
derd gulden wprdt gestraft µe werkgever, die 
een deel van.het becfrag der premie van het loon 

. van een arbeider. afhoudt, zonder _dat hij -een 
,premie betaald heeft of gelijktijdig ~et het loon · 
.betaalt .. 

(2) Het voorgaand lid is niet van toepassing, 
. indien de premie betaald moet .worden· na de 
,betaling van het loon. 

. (3) De werkgever, die hetzij opzettelijk een 
.arbeider in dwaling brengt omtrent het aantal 
.of_de loonklasse der premien, welke door hem 
voor den arbeider worden betaald, hetzij een 
arbeider, die daaromtrent in dwaling verkeert, 
_opzettelijk daaromtrent in dwaling laat, wordt 
.gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste zes hon
derd gulden. 

Premiebe~aling door arbeider,: 

Art. 384. De arbeider, die niet voldoet aan 
·een hem bij of kraohtens .deze wet opgelegde 
verplichting betreffend!) de. betaling van 
premien, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste twee gulden voor elke kalenderweek, 
.waarover hij die verplichtingen niet is nage
komen. 

ldentiteit van verzekerde, 

Art, 385, . Met gevangenjsstraf van ten hoog
_ste-twee jaren "'ordt gestraft hij die opzettelijk 
:toelaat, dat voor hem een rentekaart wordt 
qpgemaakt door een_ ambtenaar, die in dwaling 
verkeert omtrent den persoon: 

Misleiding omtrent verzekerings
plicht. 

Art. 386, Met gevangenisstraf van ten hoog
ste drie maanden of geldboete van ten ·hoogste 
driehonderd gulden·wordt gestraft de arbeider, 
die opzettelijk een werkgever, ·verplioht om 
voor hem· de premie te betalen, in de meening 
brengt oflaat, dat·deze daartoe riiet verplicht is. 

Teruggave .van rentekaart .. 

Art. 387. (1) Met geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden wordt gestraft hij die, 
in een der gevallen bedoeld in de artikelen 56, 
249 en 325, zijn rentekaart niet teruggeeft of in
levert binnen den bepaalden termijn. De 
strafbaarheid vervalt, indien aannemelijk is dat 
de rentekaart, niet ten gevolge van opzet van 
den houder,_in het ongereede is geraakt. · 

(2) Maakt de houder, wetende dat zijn 
rentekaart teruggegeven of ingeleverd moet 

worden, met het oogmerk om zich of een antler 
wederrechtelijk te bevoordeelen, van die kaart 
gebruik om het bestuur der Bank, een Raad 

·van Arbeid of een persoon, die verplicht_zoude 
zijn een premie voor 'hem te betalen indien hij 
verzekeringsplichtig was, in de meening te 
brengen of te laten dat hij verzekeringspliohtig 
is, dan wordt opgelegd gevangenisstraf van ten 
hoogste een· jaar . 

Ternggave van -uitgereikt bewijs . 

Art. 388. Met geldboete van ten hoogste 
·vijf en twintig gulden wordt gestraft hij, die 
een hem uitgereikt bewijs, dat de premie door 
hem moet worden betaald, niet binnen den door 
de wet bepaalden termijn teruggeeft, wanneer 
die teruggave door den Raad· van Arbeid is 
bevolen, alsmede hij, die de verklaring, bedoeld 
in artikel 364, niet teruggeeft bij het opmaken 
van een rentekaart. De bepaling van de11 
tweeden volzin van het eerste lid van artikel 387 
vindi overeenkomstige toepassing. 

Verschillende voorschriften. 

Art. 389. Met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste hon
·derd gulden wordt gestraft overtreding van de 
bepaling van artikel 232, alsmede niet-nakoming 
v~n een der bepalingen vervat in de artikelen 
240, tweede lid, 259, 260, 271, eerste lid, 276, 
eerste en tweede lid, 277, eerste lid, 278, 279, 
280, 284, eerste lid, 312, 313, 357, eerste en 

·tweede lid, 358 en 359 of van eenige kra:chtens 
het tweede lid van artikel 277, het tweede lid 
van artikel 284 in verband met het.tweede lid 
van artikel 277, of artikel 286 opgelegde ver-_ 
plichting. 

Art. 390. Met geldboete van ten hoogste 
tien gulden wordt gestraft niet-nakoming door 
'deri arbeider van de verplichting · opgelegd bij 
artikel 270 of van die opgelegd bij het tweede 
lid van artikel 335. 

'Art. 391, (1) Met hechtenis van'ten hoogste 
aoht dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden wordt gestraft niet-voldoening 
aan de vordering bedoeld in artikel 266. 

(2) Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert een 
veroordeeling van den sohuldige wegens gelijk 
feit ·oriherroepelijk is geworden, of sedert de 
wegens dat feit opgelegde boete is betaald, 
wordt hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste vijftig gulden 
opgelegd. 

(3) De arbeider, die riiet voldoet aan de 
vordering, bedoeld in artikel 266, is niet straf-
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baar, indien aannemelijk is, dat de rentekaart, 
niet ten gevolge van opzet zijri~rzijds, in het 
ongereede is geraakt, · · 

Art. ·392.· -(1) De arbeider, voor awien in 
-zegels betaald wordt en wiens rentekaart niet 
·in bewaring is genomen· door den werkgever, 
op· wiens .rentekaart rentezegels, welke daar op 

,geplakt · waren, o·ntbreken; wordt · gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
.geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 
, ·(2) De. arbeider is niet· strafbaar, indien 
aaunemelijk.is, dat de rentezegels buiten zijn 
toedoen van de kaart· genonien •of geraakt· zijn. 

Art. 393. (1) Met gevangenisstraf van ten 
·hoogste · zes maanden of · geldboete van . ten 
. hoogste zes honderd gulden wordt gestraft : . 
· 1 °. · •liij die · hetzij · gebruikte rentezegels, 
wetende of redelijkerwijs moeteride vermoeden,. 
dat·zij gebruikt zijn, hetzij rentezegels, waarop 
.een dagteekening of een paraaf · gesteld is, 
gebruikt, koopt, verkoopt· of. onder welken 
·anderen titel ook aanneemt of overgeeft, voor 
zoover het aanneinen of· overgeven niet' ·ge

. schiedt door of aan een persoon, belast met het 

. opsporen van · bij · deze wet· strafbaar gestelde 
-feiten; 

2°< hij die een rentekaart met.daarop ,ge
plakte rentezegels onder. welken titel ook aan
·neemt of civergeeft, anders dan ter voldoening 
.aan een wettelijk voorschrift of oin die kaart 

. met de daarop geplakte zegels te bezorgen .aan 
_of te ·bewaren teri- behoeve van den eigenaar 
of te bezorgen hetzij aan een Raad van Arbeid, 
hetzij aan een derde om te bewaren ten behoeve 
.van den eigenaar. · 

(2) . Indien in de regeling, bedoeld iri het 
tweede lid van artikel 258, het plakken van 
zegels op andere kaarten dan rentekaarten 
wordt voorgeschreven, worden deze kaarten ten 
.aanzien van het vorig lid· met rentekaarten 
gelijkgesteld. 

(3) Indien tijdens het plegen van het feit 
.nog geen vijf jaren. zijn verloopen, ~edert een 
veroordeeling van den schuldige. wegens een 
van de in ·dit artikel bedoelde feiten onher
·roepelijk is geworden, of sedert de wegens dat 
feit opgelegde boete is betaald, wordt gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar opgelegd .. 

(4) De onder.n°. 1 ·van het eerste lid bedoelde 
·rentezegels en, voor zoove~ zij _;an de kaart ver
wijderd zijn, ook die bedoeld onder no. 2 van 
dat lid, worden verbeurd verklaard. 

Art. 394. Hij die de rentekaart van een 
arbeider, die niet ontheven is van· de verplichting 
om ·premie ·te ·betalen, anders dan"ktachtens 

·. wettelijk voorschrift · tegen <liens uitgedrukten 

wil onder zich·b~houdt of zonder diens toestem
ming aan,-een derde afgeeft, wordt gestraft met 
·hechtenis' van ten· hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogs·te vi]ftig gulden. 

Ai-t.-·395. Met hechtenis vari ten hoogste 
drie maanderi of geldboet'e van' ten hoogste 
drie honderd gulden wordt ·gestraft elke opzet
telijk onvolledige of onware· opgave of inlich
ting, teri aanzien vari zaken of feite·n de nale
ving, de uitvoering of de al of niet toepasselijk

'heid van deze wet of van een krachtens deze 
wet genomeri besl~it betrefferide, ·mondeling 

:of schriftelijk gedaari of verstrekt ·aan amb
·teii.aren, bea~bten; c6i°nniissien o{ leden van 
commissien, b.elast met de uitvoeririg• of :met 
·het toezicht op de nalevirig dezer wet . 

Art. 396. Met liechtenis van· ten· hoogste 
·veertien dagen of ·geldboete· van ten hoogste 
honderd gulden wordt gestraft overtreding of 
niet-nakoming van een. vo_orschrift, gegeven bij 
een krachtens artikel 187 uitgevaardigden alg~
·meenen maatregel van b·estuur, voor zoover 
de overtreding· of riiet-nakoming niet onder een 
·andere strafbepalirig valt . 

Art. 39_7;_- (1) Wordt aan·eeli ambtenaar, 
werkzaai:n aari een Raad van Arbeid, de toegang 
tot een· woning, tot een va~rtuig of tot een plaats 
·waar gewerkt wordt; ge,veigerd, . dari zijn de 
pe:rsonen, bedoeld in de artikelen 312 en ·313, 
voor zoover zij wonen, verblijf houden, werk
·zaam zijn of zich gewoorilijk ophouden in de 
wonirig, in het vaartuig of op de plaats waa~toe 
de toegang geweigerd is, gehouden op de 
schriftelijke vordering van den: voorzitter van 
den Raad v.an Arbeid op dag en ·uur en -ter 
plaatse door dezen bepaald, in persoon te ·vol
doen aan de hun bij 'of krachtens deze wet 
opgelegde verplichting om mondeling opgaven 
te doen of inlichtingeri te verstrekken, rente
kaarten te vertoonen of inzage te verleenen van 
boeken, bescheiden of andere stukken. 
. (2) De oproeping geschiedt. niet naar een 

andere gemeerite, dan waar de ·Raad van· Arbeid 
gevestigd is, waar de ·opgeroepene zijn woon° 
plaats of zijn werkelijk verblijf heeft of waar de 
toegang geweigerd ·werd. 

(3) Het niet voldoen aari d'e schriftelij'ke vor
dering van den voorzitter wordt gestraft met·de 
straf, gesteld·op het niet-nakomen der verplicli- : 
ting ; het feit is niet strafbaar; indien a·anneme, 
lijk is, dat de betrokkene door een geldige reden 
verhinde'rd werd aan de vordering fo voldoen. 

' . . -

Werkgevflra. 

Art. 398. De··b~palingen van dit hoo:fdstuk 
ten aanzien van of betrekking hebbende op 
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werkgevers zijn van toepassing op ieder, die 
aansprakelijk of mede aansprakelijk is voor het 
nakomen der verplichtingen bij of krachtens 
deze_ wet aan den werkgever opgelegd of op 
wjen die verplichtingen zijn overgegaan, 
als_mede op ieder, die voor zooveel betreft de 
.uitvoering dezer wet als werkgever beschouwd 
wordt of als werkgever geldt. 

Art. 399. (1) Indien een bij deze wet straf
_baar gesteld feit gepleegd wordt door dengene, 
die voor zooveel betreft de uitvoering dezer 
wet als werkgever geldt, is degene, in wiens 
dienst . de arbeid wordt verricht, gelijkelijk 
strafbaar, indien het feit met zijn voorkennis 
is gepleegd. 

(2) Echter is degene, in wiens dienst de 
arbeid werd verricht, niet strafbaar, indien aan
nemelijk is, dat hij het plegen van het feit .niet 
heeft· kunne~ voorkomen. 

Schorsing der vervolging. 

Art. 400. Indien in een strafgeding een werk
gever of een arbeider beweert, dat premiiin 
betaald zijn in de loonklasse, waarin ingevolge 
de voorschriften bij of krachtens . deze wet 
gegeven de betaling moest geschieden, en de 
rechter van oordeel is dat de beslissing van de 
strafzaak afhangt van de juistheid dier bewe
ring, schorst hij de strafvervolging zonder 
tijdsbepaling, totdat. onherroepelijk is beslist 
in welke loonklasse de - betaling· moes_t ge, 
schieden. 

Opsporen van strafhare feiten. 

Art: 401. (1) Met het opsporen van de 
feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 380 tot 
en met 397 'en in artikel 399, zijn belast de 
voorzitters der Raden van Arbeid en de amb
tenaren en beambten, werkzaam aan een Raad 
van Arbeid. 

(2) Met het opsporen van de feiten, strafbaar 
gesteld in de artikelen 383, laatste lid, 385, 
386, 387,. tweede lid, 388 en 393 tot en met 
395, en in artikel 399 in verband met artikef383, 
laatste lid, alsmede van de feiten strafbaar 
gesteld in artikel 389 in verband met artikel 
358, zijn mede belast de bij n°. 1 tot en met 
n°. 6 van artikel 8 van het Wetboek van.Straf-

. :vorde;ing aangewezen personen, de , mare, 
chaussee en· alle ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie. 

(3) Met het opsporen v,i,n de feiten, straf
baar gesteld in artikel 395; zijn ook belast de 
daar bedoelde commissiiin en leden van com
missiiin, voor zooveel betreft opgaven of inlich
tingen aan hen gedaan of verstrekt: 

. Geheimhouding. 

Art. 402. ·(l) De leden van het·bestuur der 
Bank en hun plaatsvervangers, _de leden en de 
secretaris van den Raad van Toezicht, de voor
zitter en de leden ·der Verzekeringsraden, de 
voorzitters; de, leden en de plaatsvervarigen_de · 
leden der ·Raden van Arbeid, benevens alle 
personen in dienst der Bank of werkzaam aan 
een Verzekeririgsraad of een Raad van-Arbeid, 
zijn verplicht tot geheimhoudirig van al hetgeen 
zij in hun hoedanigheid vernemen, voor zoover 
deze niet in strijd is II\et_d,e bepalingen van deze 
of van een aridere wet. 

(2) De in het voorgaand artikel bedoelde 
personen zijn verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hun in.plaatsen, waar zij ter uitvoering 
dezer wet binnentreden, omtrent het daar 
uitgeoefend bedrijf is bekend geworden,- voor 
zoover deze niet in strijd is met de bepalingen 
van deze of v;i,n een andere wet. 

Art. 403. (1) Hij.die opzettelijk de bij het 
vorig artikel opgelegde geheimhouding schendt, 
wordt gestraft met• gevangenisstraf van· ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden, met of zonder ont
zetting van het recht om ambten of bepaalde · 
ambten te bekleeden. 

{2) Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt.gestraft met 
hechtenis van ten· hoogste .. drie • maanden of 
geldboete van ten hoogste drie·honderd gulden. 

(3) · Geen vervolging heeft. plaats dan-. op 
klachte van het -hoofd of den bestuurder van 
de onderneming of de inrichting of van hem, ten 
aanzien van wien de geheimhouding geschon
den is. 

Misdrijf of· overtreding. 

Art. 404. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen; 
b·ehalve de feiten, strafbaar gesteld · bif de 
artikelen 383, laatste lid, 385, 386, 387, tweede 
lid, 393, 399 in verband niet · artikel 383, 
laatste lid, en 403, welke als misdrijven worden 
beschouwd. 

Overtreding door militairen." 

Art. 405. Van overtredingen dezer wet door 
militairen begaan n~emt de· burgerlijke rechter 
kenuis. · 

Feiten buiten Europa. 

Art. 406. De strafbepalingen van _dit hoofd
stuk: zijn toepassel,ijk op ieder, die zich buiten. 
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het Rijk in Europa sohuldig maakt aan een bij 
deze wet strafbaar gesteld f~it. 

HOOFDSTUK III. 

S 1 o t b_e pa Ii n gen. 

Art. 407. Alvorens een ·besluit te nemen, als 
bedoeld in artikel 198, artikel 207, artikel 277, 
tweede lid, of artikel 286, wordt door. Ons het 
gevoelen van den betrokken Raa·d van Arbeid 
gevraagd. Bij Ons besluit, -dat alsdan met 
redenen moet zijn omkleed, kan van ·dat ge
voelen • worden afgeweken. 

Art. 408. (1) Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kan, voor ai+e·verzekerden of voor groe
pen van verzekerden, al of niet voor het geheele 
Rijk, worden bepaald, dat de ·premiebetaling 
zal plaats hebben op de- bij dien maatregel 
geregelde wijze, welke afwijkt van hetgeen ten 
aanzien van de premiebetaling bij deze wet is 
bepaald. · 

(2) Zoodanige algemeene maatregel van be
stuur vervalt, indien niet binn_en een jaar na 
zijn inwerkingtreding een wetsontwerp is inge
diend tot bekrachtiging van den maatregel of tot 
wijziging van de bepalingen · dezer wet, betrek
king hebbende. op de wijze van preiniebetaling. 
· Art.· 409. Hetgeen nog -ter voorbereiding 

van het in werking·treden dezer wet of tot haar 
uitvoering noodig is, wordt, voor zoover deze 
wet daaromtrent -geen bepalingen inhoudt, bij 
algemeenen · maatregel van bestuur geregeld. 

Art. 410. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den naam ,,Invaliditeitswet". 

·· Art. 411. (1) De artikelen dezer wet-treden 
in werking op een door Oris te bepalen tijdstip, 
dat · voor versohillende artikelen versohillend 
kan worden gesteld. Eohter.,mag artikel 69 
niet in werking treden v66r artikel 31. 

, (2) Zes maanden na d~n·dag der afkondiging 
dezer wet treedt artikel 369 van rechtswege 
in werking, indien het niet vroeger in werking 
is getreden. 

(3) . Drie jaren na de inwerkingtreding van 
artikel -369 treden de artikelen dezer wet, die 
dan nog niet mochten in werking getreden zijn, 
van rechtswege in ·werking. 

-Lasten en bevelen, enz. -
Gegeven op het Loo, den 5den Juni 1913. 

(get.) . WILHELMINA. 
De 1rlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 

(get.)•· · A. S. TALMA., 

De· Minister van Justitie ad interim, 
(get.) HEEMSKERK. 

De -Minister· van• Financien, (get.) KOLKMAN. 

( Uitgeg. 9 Juni 1913.) · 

5 Juni 1913. WET, houdende verhooging en· 
aanvulling van de bij de wet van 20 Fe-

. bruari 1913 (Staatsblad n°. 66) vastgestelde, 
begrooting van inkomsten en uitgaven var{ 
het Staatsinuntbedrijf voor het dienstjaar · 

• 1913, aanvulling van artikel 2 dier wet en 
nadere voorziening omtrent de afschrijviii
gen ten laste van dat bedrijf. S. 206. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•.• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkheid is gebleken van eene 
verhooging en aanvulling van de, bij de wet 
van 20 Februari 1913 (Staatsblad :n°. 66) vast-
gestelde, begrooting van inkomsten en uitgavei:J. 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1913 !)n dat het, in verband daarmede, wensohe
lijk is artikel 2 dier wet aan te vullen eii. eene : 
nadere voorziening te treffen· omtrent de af• -
schrijvingen ten laste van dat bedrijf; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
--Art. ·1. Post 1 der begrooting van inkom

sten van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1913, luidende : ,,Muntloon voor aarimun
tingen voor rekening van het Rijk", wordt ver
hoogd met drie duizend tweehonderd · gulden 
(/ 3209) en daardoor gebraoht op een en tachtig 
duizend zevenhonderd twee gulden en vij ftig cents 
(/ 81,702.50). 

-2. Post 2 der bovenbedoelde begrooti.ng van:. 
inkomsten, luidende: ,,Muntloon. voor aan
muntingen voor rekening van het Departement 
van Kolonien", wordt verhoogd met eenhonderd · 
vijftig duizend gulden (f 150,000) en daardoor 
gebraoht, op vij fhond~rd drie en dertig duizend . 
zevenhonderd zes en zeventig gulden (f 533,776), 

. 3. · Post 7 der vorenbedoelde begrooting van 
inkomsten, luidende : ,, Uitkeeringen uit 's Rijks 
middelen wegens kapitaalsvermeerderiilg", 
wordt uitgetrokken tot een bedrag vau- zes· en 
dertig · duizend .driehonderd en · tien gulden 
(/ 36,310). 

4. Artikel 4 der begrooting van uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1913, 
luidende: ·,,verbetering, lasten en onderhoud 
der gebouwen en terreinen, aansohaffing en 
onderlioud van werktuigen en meubeleri", 
wordt verhoogd met twee duizend tweehonderd 
gulden (! 2200) en daardoor gebracht op zeven 
en dertig duizend .achthonderd en vijftig gulden 
(/ 37,850). 

: 5. Na artikel 4 der vorenbedoelde begrooting 
van uitgaven wordt ingevoegd een nieuw 
Artikel 4bis, luidende : 

-,,Kosten van uitbreiding van de Munt en· 
daarmede · in . verband staande. uitgaven, met 
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inbegrip van de aanschaffing van nieuwe 
werktuigen .. · ........ f 43,825." 

6. Artikel 10 der vorenbedoelq.e begrooting 
van uitgaven, luidende: ,,Uitkeering aan 
's Rijks middelen wegens kapitaalsv~rmin~e
ring", wordt .uitgetrokken voor ,,111emorie". 

. 7. Artikel 12 der vorenbedoelde begrooting 
van uitgaven, luidende: ,,Uitkeering aan 
's Rijks middelen als premie wegens brand
verzekering", wordt verhoogd met zes en veertig 
gulden (f 46) en daardoor gebracht op een 
duizend vierhond~rd zes en dertig gulden (f 1436). 

S. Artikel 13 der vorenbedoelde begrooting 
van uitgaven, luidende: Uitkeering aan 's Rijks 
middelen ten. bedrage van de zuivere winst", 
wordt verhoogd met eenhonderd vier en veertig 
duizend driehonderd negen en tachtig gulden 
(/ 144,389) en daardoor gebracht op driehonderd 
zes en zeventig duizend eenhonderd en zes gulden 
(I 376,106). 
. 9. Ten gevolge van de artikelen 1 fot en 

met 7 dezer wet wordt het totaal der voren
bedoelde begrooting, zoowel van inkomsten als 
van uitgaven, verhoogd met eenhonderd negen 
en tachtig duizend 1rijfhonderd en tien gulden 
(f 189,510) en mitsdien gebracht op zeven
honderd zes en veertig duizend vierhonderd acht 
en tachtig gulden en vijftig .cents (i 746,488.50). 

10. In artikel 2, eerste lid, der wet van 
20 Februari.1913 (Slaatsblad n°. 66) wordt tus
schen 4 en 5 ingevoegd : Abis. 

11. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in artikel 5 der wet van 20 Februari 
1913 (Staatsblad n°. 66) wordt gedurende de 
jaren 1913 tot en met 1917, telken jare van de 
aanschaffingswaarde der ten laste van artikel 
4bis der vorenbedoelde begrooting van uitgaven 
verkregen bezittingen van het Staatsmunt
betlrijf 20 ten honderd afgeschn ven. 

Laeten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 5den Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 
De 111 inister van Financien, 

(get.) KOLKMAN. 
(Uitgeg. 26 Juni 1913.) 

5 Juni 1913. WET, tot verhooging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1913. S. · 207. 

- 6 Juni 1913. BESLUIT, vaststellende den 
datum van inwerkingtreding van het Re
glement voor het Weduwen- en Weezen
fonds van Europeesche burgerlijke ambte
naren in. Nederiandsch-Indie. S. 208. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 2. Juni 1913, Statistisch Bureau, 
no. 47; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen · dat het bij Ons besluit van 17 

Maart 1913, n°. 32 (Staatsblad n°. 99). yast
_gestelde ,,Reglement voor het Weduwen- en · 
Weezenfonds van Europeesche burgerlijke amb
tenaren in Nederlandsch-Indie" in werking 
treedt op 1 October 1913. 

Onze Minister ·van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbl_ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Ori'zen Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den Juni 1913. 
(get.) WILHELM IN A. 

De Minister van Kolonien, 
(get.) DE W AAL MALEli'IJT. 

(Ui'.tgeg._ 20,Juni 1913.) 

6 Juni 1913. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

. Anne Marie. Gertrud· Hoven, geboren te 
Neutraal-Hloresnet den 22.September 1845, 
zonder beroep, weduwe van Nicolaas 
Joseph Silvertant, wonende te Aken (Prui
sen). S. 209. 

Heinrich Ferdinand Erdmann Wiechert, ge
boren te Stettin (Pruisen) den 25 Novem
ber 1888, student, wonende te Berlijn 
(Pruisen). S. 210. 

Johann Stephan Cuvellier,• geboren te Hor-· 
bach-Richterich (Pruisen) den 13 Juli 1878, 
landbouwer, wonende te Laure'f!sberg-Aken 
(Pruisen). S. 211. 

Albert van Haaren, geboren te Warbeijen 
(Pruisen) den 8 Mei 1864, ·kolenwerker, 
wonende te Duisburg-M eiderich. (Pruisen). 
s. 212. 

Johann Wilhelm Hubert Ubags, geboren te
·Neutraal-Moresnet den 4c November 1854, 
daglooner, wone_nde te Pruisisch-M oresnet. 
(Pruisen). S. 213. 

Heinrich Lavalle, geboren te Laurensberg
(Pruisen) den 19 October. 1871, kolen
handelaa:r, wonende te Homberg am Rhein 
(Pruisen). S. 214. 

Heinrich Hubert Joseph de Jong, geboreti te _ 
Aken (Pruisen) den 11. Juni 1879, · boek
binder, wonende ·te Aken (Pruisen). S. 215. 

1 

Dr. Heinig Frederik Lumentut, geboren te 
Kwandang, Ned.-lndie, den 3 Februari 
1884, officier van gezondheid der tweede 
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klasse bij het Nederlandsch-Indische leger, 
wonende te Pare-Pa~e, Nederlandsch-Indie. 
s. 216. 

Abraham Berg, geboren te Aleen (Pruisen) 
den 6 November 1870, koopman', wonende 
te Aleen (Pruisen). S. 21.7 .. 

Christine Josephina Hubertina de.Jong, ge
boren te Aleen (Pruisen) den 9 December 
1874, kinderjuffrouw, wonende .te Aleen 
(Pruisen). S. 218. ·· 

Victor Louis Willemsens, geboren te Eecleeren 
(Belgie\ den 23 December 1874, land
bouwer, wonende te Ossewirecht, (provincie 
Noordbrabant). S. 219. 

_Pet.er Joseph Horsmann, geboren te Aleen 
(Pruisen) den 28 Februari 1869, sloten
maker, wonende te"Aleen (Pruisen). S. 220. 

Gerson Eisenmann, geboren te Franfurt a/1vl 
(Pruisen) den 9 Januari 1864, handels
agent, wonende te Amsterdam (provincie 
Noordholland). S. 221. 

Ludwig Lennartz, geboren te Laurensberg 
(Pruisen) den 13 October 1874, herbergier, 
wonende te Aleen (Pruisen). S. 222. 

Heinrich Tummers, geboren te Wulfrath 
(Pruisen) den 23 Juni 1847, voerman, 
wonende te Duisburg-jJfeiderich (Prni.sen). 
s. 223. 

Eva Berg; geboren te Aleen (Pruisen) den 
1 Februari 1874, zonder beroep, wonende 
te Aleen (Pruisen). S. 224. 

Heinrich Johann Fritz Cordess, geboren 
te Gadebusch (Meclelenburg-Schwerin) den 
29 Januari · 1859, schoenmaker, wonende 
te 's Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 225. 

Jan Harm Klukkers, geboren te Frensdorf 
(Pruisen) den 30 September 1866; winke

lier, wonende te Amsterdam (provincie 
N oordholland). S. 226. 

Johann Jakob Hubert Biermanns,.geboren 
te Walhorn·(Pruisen) den 18 Maart 1878, 
landbouwer, wonende te Aleen-Forst (Prui
sen). S. 227. 

Franz Joseph Hubert Fleissig, geboren te 
Ahrweiler (Pruisen) den 14 September 1859, 
hotelhouder, wonende te Amsterdam, pro-
vincie N oordholland. S. 228. · 

Felix Cazier, geboren te Leuven (Belgie) den 
2,7 December 1873, waarnemend admini
strateur der derde klasse bij het Gouver
nem~nts-Pandhuis te Soemoroto (Ned. 0. 
Indie), wonende aldaar. S. 229. 

Heinrich Hubert Revenich, geboren te Dort
, mund (Pruisen) den 10 Juli 1874; kassier, 

wonende te Duisburg (Pruisen). S. 230. 

Peter Jo~eph Baadjou, geboren te Aken 
(Pruisen) den 5.-Februari 1868, werkman, 
wonende te Aleen (Pruisen). S. 231. 

Johann Thomas Douque, geboren te Nieder, 
Lahnstein (Pruisen) den 30 Mei 1860, 
koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland. S. 232, 

Heinrich Joseph Hubert Schrouff; .geboren 
te ,Wullenarle (Pruisen) den 22 Maart 1851, 

· lanqbouwer, wonende te Bsubach bij Aleen · 
(P{uisen). S. 233. 

Martin Peters, geboren te Aken (Pruisen) den 
28 Juni.1885, fabrieksarbeider, wonende ta
Kerlcrade, provincie Limburg. S. 234. 

. Wilhelm August Niemann, geboren te Lang
forden (Oldenburg) _den 4 Maart 1866, 
winkelier, wonende te Amsterdam, provin
cie N oordholland: S. 235. 

_Franz Lambert Neelen, geboren te Aken 
(Pruisen) den 7 November 1877, fabrieks
arbeider, wonendete Aleen (Pruisen). S. 236. 

Johann Kirchhof, geboren te Kempen (Prui
sen) den 24 Augustus 1869, fabrieks
arbeider, wonende te' Wurselen bij Aleen 
(Pruisen). S. 237. 

Mathias 'Kirchhofs, geboren te Kleinenbroich 
(Pruisen) den 9Augustus 1867, kleermaker, 
wonende te Alem (Pruisen). S. 238. 

6. Juni 1913. WET, tot het verleenen van 
tegemoetkomingen aan onderwijzers bij het 
lager onderwijs. S: 239. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/1913, n°. 214, 
1-11. 

Hand. • idem 1912/1913; bladz. 2944-2964, 
2966-2990. 

Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 760-762, 
841. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten :' 

Alzoo Wij in. overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is van Rijkswege eenig~ 
tegemoetkomingen toe te leggen . aan onder-
wijzers bij het lager onderwijs; ' ·. ~ 

Zoo i~_4et; dat Wij, den Raad van State enz: ~ 
Art. 1. Uit 's Rijks kas warden, onvermin-

derd de bijdr!1gen welke krachteils de lager, 
onderw_ijswet worden verleend, de volgende. 
tegemoetkomingen uitgekeerd : · 

a. indien het hoofd ·of de ond~rwijz~r van 
bijstand van eene open bare· school of van eene 
school welke voldoet aan de in artikel 59, eerste 
en tweede lid, · der lager-onderwijswet gestelde 
eischen, meer·.dan twee wettige of gewettigde . 
ki~deren b;~~den den achttienjarigen leeftijd 
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te zijnen laste heeft, veertig gulden per jaar voor 
· ieder kind boven de twee ; 

b. vijftig gulden per jaar voor iederen 
mannelijken onderwijzer van bijstand als 
onder a bedoeld, indien hij den leeftijd van acht 
en twintig jaren heeft bereikt en hetzij gehuwd 
is, hetzij als weduwnaar wettige of gewettigde 
minderjarige kinderen te zijnen laste heeft. 

De in het eerste lid onder a bedoeide tege
moetkoming wordt, waar het vrouwen geldt, 
slechts uitgekeerd, indien zij weduwe zijn. 

.2. De in het vorig artikel bedoelde· tege
Iiloetkomingen worden door bemiddeling van de 
gemeente-. en · schoolbesturen aan de recht
hebbenden_ uitbetaald volgens regels bij alge
meenen maatregel van bestuur te stellen. Zij 
worden niet medegerekend bij de grondslagen, 
naar welke voor pensioen is bij te dragen. 

3. Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1913. 
-Lasten- en . bevelen, enz. 
. Gegeven op het Loo, den 6den Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlq,ndsch~ Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 14 Juni -1913 

6 Juni 1913. BESCHIKKING van den Minister 
van Oorlog, betreffende nadere vaststelling 
van den staat, bedoeld bij § 4 der Land
weerinstructie Il 

De Minister van Oorlog, 
Heeft _ go_edgevonden · te bepalen.: 
De staat, bedoeld bij § 4 der Landweerin

structie II, wordt met ingang van 1 Juli a.s. 
ingetrokken en op dien datum vervangen door 
d\"n staat, Wlcllke als bijlage bij· deze Beschikking 
is gevoegd; 

Deelt voorts mede, dat als gevolg van het 
hiervoren 'bepaalde met ingang · van laatstge
noem_de:il datum als vervallen moeten worden 
beschouwd de· Beschikki~gen, hi~rna ve~meld. 

· 17 Maart' 1905, VII• Afd:, n~. 199. 
13 Februari 1908, Afdeeling Militie en Land-

weer (L.), n°. 95. · 
·5 December 1908, id., no. 89. 
4 Mei 1909, III• Afd., n° .. 183. 

·28 April 19ll, Afdeeling i\filitie en -Land-
w~er (L.), n°. 174. · 

1 November 19ll, id., n°. 162. 
20 April 1912, id., no. 97 . 
. 9 .April 1913, id., ~0 •• io7. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) ·A. J. DooRMAN. 

Behoort bij de Beschikking van den 
Minister van Oorlog van 6 Junil913, 
Afd. Militie en Landweer (L.)_n°. 35. 

§ 4 der Landweerinstructie II. 

B1JLAGE. 

STAAT, aangevende de verdeeling van 
het Rijk in Landweerdistricten en de 
standplaatsen van de Landweerdistricts
commandanten .. 

PROVINOIE FRIESLAND. 
Landweerdistrict I. 

Standplaats districtscommandant Sneek. 

GEMEENTEN: Barradeel. Bolsward. Franeker. 
Franekeradeel. Harlingen. Hemelumer Olde
phaert en Noordwolde. Hennaarderadeel. 

· Hindeloopen. IJlst. S~eek.· Stavoren. ·Wijm
britseradeel. Wonseradeel. ·Workum. 

Landweerdistrict Il. 
Standplaats districts9o_m~andant Leeuward,en . 

GEMEENTE.c--.: Baarderadeel. 't Bildt. Ferwerde
radeel. Idaarderadeel. Leeuwarden. Leeuwar
deradeel. Menaldumadeel. Rauwerderhem. 
Utingeradeel. 

Landweerdistrict III. 
Stand.plaats districtscommandant Leeuw_arden. 

GEMEENTEN : Achtkarspelen. Ameland. Dan
tumadeel. Dokkum. Kollumerland en Nieuw 

· Kruisland. Oostdongeradeel. · Schiermonnik
oog. Smallingerland. Tie.tjerksteradeel. West-
dongeradeel. · 

Landweerdistrict IV. . 
Standplaats districtscommandant H eerenveen 

(gem. Aengwirden). · · 

GEMEENTEN : Aengwirden. -Doniawerstal. Gaas
terland. Haskerland .. Lemster!and. Ooststel

-lingwerf .. Opsterland. Schoter!and. Sloten. 
W eststellingwerf. 

PROVINOIE 'GRONINGEN. 
La'ndweerdistrict V. · 

Standplaats districtscommanda1:t G_roningen. 

GEMEENTEN : Aduard. Ezinge. Grijpskerk. Gro
n-ingen. Grootegast. Haren. Hoogkerk. Leek. 
Marum. Noorddijk. Oldehove. , Oldekerk. 
Zuidhorn. 

Landweerdistrict VI. 
Standplaats districtscommandant Groningen. 

GEMEENTEN: Adorp. Appingedam·. Baflo. Be
dum. Bierum. Delfzijl. Eenrum. Hoogezand. 
Kantens. Kloosterburen. Leens. Loppersµm. 
Mi_ddelstum. Sappemeer. Slochteren.' Stedum. 
Ten Boer. Uithuizen. Uithuizermeeden-. · Ul
rum. Usquert. Warffum. Winsum. 't Zandt. 
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Landweerdistrict VII. 
. Standplaats districtscommandant Groningen. 
9.mMEENTEN: Be_erta. Bellingwolde. -Finster-

wolde_. Meederi. Midwolda. Muntendam. 
_.;Nieuwe-Pekela. Nieuwe Schans. Nieuwolda. 
: Noordbroek. 0nstwedde. 0ude-Pekela. 
_ Scheemda. Termuriten., Veendam. 'Vlagtwed-

de. Wedde. >Wildervank. Winschoten. Zuid
hroek. 

PROVINCIE DREN'VHE.

Laniweerdistrict VIII. 
Standplaats _districtscommandant .:Assen. 

GEMEENTEN: Anlo: - Assen. Beilen: Borger. 
Diever. Dwingelo. Eelde. Gasselte. Gieten. 
Norg._ Peize. Roden. Rolde. Smilde. Vledder. 
Vries. Zuidlaren. , 

Laniweerdistrict DC 
, ) Standplaats districtscommandant -Assen. 

GEMEENTEN : Coevorden. Dalen. -Emmen·. -Ha-
- velte. Hoogeveen.- Meppel. Nijeveen. 0doorn. 
- .Oosterhesselen. Ruinen.- Ruinerwold .. Schoo-
- nebeek.""Sleen. Westerbork: de Wijk. Zuid-

wolde. Zweelo. 

PROVINCIE OVERIJS_SEL. 

Landweerdistrict X. 
Standplaats districtscommandant _ Zwolle. 

GEM:EENTEJ'< : A vereest. Blankenham. Blokzijl. 
- Dalfsen .. Genemuiden. Giethoorn .. -Grafhorst. 
-·orams-bergen. den Ham. Ambt-Harderiberg. 
·Stad-Hardenberg. Hass\Jit. Heino. IJsselmui
'<len, Kampen: Kampe;veen. Kuinre. _Nieuw
·ieusen. 0ldemarkt. 01st. "Ambt:ommen. 

'' -Stad00mmen. Ra0:11ie. 'Staphorst. Steenwijk. 
· Steenwijkerwold. Ambt-Vollenhove .. Stad-

Volienh'ove. Waimeperveen. 'Wijhe. Wilsum. 
. :'.Zalk en 'Veecatim. Zwartsluis. Zwolle. ,Zwoller-

" - :kerspel. 
Landweerdistrict XI. 

· Standpl~~ts districtscommandant, Deventer. --

GEMEENTEN: Ambt-Almelo. Stad:Almelo. B~th
men. Denekamp. Deventer._ Diepenveen. Hel
lendoorn. Holteri. 0otmarsum. Rijssen. Tub-
hergen. Vriezen:veen. Wierden. ' 

Landweerdistrict XII.: 
'Standpladts liistrictscommandant -H engelo'. _ 

GEMEENTEN : Borne.' Ambt-Delden. Stad:Del
·aen." Diepeu'heim·. Enscihede. Goor: Haaks

·-bergen. Hengelo. 'Lonneker. Losser. llfarkelo. 
• Oidenzaal. ·W eerselo. · - -

PROVINCIE GELDERLAND. 
,J;andweerdistrict XIII. 

_-,,Standpla,a,ts t!,istrictscomman_dant Zutphen.; 
,G;EMEElNTEN :,, Bor<_mlo. Brummen.-- .Eibergen. 

- Epe. Gorssel. Groenlo. Laren. Lic::htenyoorde. 

l\!13. 

Lochem. Neede. Ruurlo. Voorst. · Vorden. 
Warnsveld. Winters'wijk. Zutphen: - -

Landweerdistrict XIV. 
Standplaat; -districtscommandant Doesburg. 

GEMEENTEN: Aalten. Angerio: Bergh. ,Didam. 
Dinxpe;lo. Doesburg. -Ambt-Doetinchem. 
Stad-Doetinchem. Duiven. Gendringen. Hen
gel~. Herwen en Aerdt. Hl\mmelo. Pannerden. 
Rheden. Rozendaal. Steenderen. WehL Wes
tervoort.· Wisch. _Zelhem. Zevenaar. 

' ' 

Land~eerdistrict XJ7, ' 
Standplaats districtscommandant Amersfoort. 

GEMEENTEN :_ ·Apeldoorn. Barneveld. Doorn
spijk. Eede. Elburg.: Ermelo. Harderwijk. 
Hattein. Heerde. Hoevelaken., Nijkerk. Olde
broek. Putten. Scherpenzeel: '. 

· Landweerdistrict XVI. 
Standplaats distrlctscommandant 'Arnhem·. 

GEMEENTEN·: Arnhem. BemmeL Beusichem. 
Buren., Buurmalsen. Dodewaard." Doorwerth. 
Echteld. Elst. Gent. Hemm~n. Hete;en: Huis
se~. IJzendoo~n. Keste~e~. -Liende~. Maurik. 
Renkum.' TieL Valburg. Wadenoij~n. Wage-
ningen. Zoelen. _ - -_ 

Landweerdistri~t XV II. 
• • • • I • 

Standplaat~ districiscopimandant Ni(jmegen. 

GEMEE~TEN: Amme~oden. Appclte_r~. Balgoij. 
Batenburg. Beesd. Bergharen. Beuningen. 
Brakel. Culenborg. Deil. Dreumel. Driel. 
Drutim. Est en 0pijnen. _ Ewijk. Gameren. 
Geldermalsen. Groesbeek. Haaften. Redel. 
Heerewaardim. Herwijnen. Hetimen. Horssen. 
Hurweneil. Kerkwijk. Millingen. N ederhemert. 

· Nijmegen. 0pliemert. 0verasselt: PoederojJen:: 
- Rbssui:n. Ubbergen. Varik: Vuten. Waarden

burg. Waniel. Wijchen. Zaltbommel: Zui-
lichem: _ ' 

PROVINCIE UTRE.CHT. 

Landweerdistrict XVIIL 
Standplaats districtscommandant -Utrecht.-'. 

GEMEENTEN : Amerongen: Amersfoort. -Baarn. 
·Benschop. _ 'de Bildt. -Bunnik. : Bunschoten. 
Cothen. , Doorn. Driebergen:·- Eemne·s: Haar
zuilens,: Harmelen. Hoe'nkobp. ' Hoogland. 

'Houten. IJsselstein. Jaarsveld. Jutphaas. 
Langbroek. Leers'um:- Leusden. Linschoten. 
Lopik. Maarn. • Maartensdijk. Montfoort. 
0dijk. 0udenrijn. Polsbroek. Renswoude. 
Rhenen. Rijsenburg. Schal1.--wijk. Snelrewaard. 
Soest;_,_Stoutenburg. Tull en ',t Waal. · v eeneri
daal. Veldhuizen. Vleuten. Vr!leswijk. ·werk-

, hoven. Wijk h,ij -D~uistede: Willige Langer~k.' 
Willes_kop.,, Woudenberg. -Zeist. , 

SL 
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Landweerdistrict XIX. 
Standplaats ·di;trictscommandant Utrecht. 

GEMEENTEN : Abcoude-Baambrugge. Abcoude
Proostdij. · Achttienhoven. Breukelen-Nijen
rcide. Breukelen-St. Pieters. Kamerik. Kock
engen. Laagnieuwkoop. Loenen. Loenersloot. 
Loosdrecht. l\faarssen. Maarsseveen. Mij
drecht. Nigtevecht. Ruwiel. Tienhoven. 
Utrecht. Vinkeveen. Vreeland. Westbroek. 
Wilnis. Zegveld. ·zuilen. 

PROVINCIE NOORDHOLLAND. 
Landweerdistrict XX. 

Standplaats districtscommandant N aarden. 
GEMEENTEN :.Aalsmeer. Ankeveen. Assendelft. 

Blaricum. Broek in Waterland. Buiksloot. 
Bussum. Diemen. 's Graveland .. Haarlem
merliede en Spaarnwoude. Hilversum. Huizen. 
Ilpendam. Koog aan de Zaan. Kortenhoef. 
Landsmeer. Laren. Marken._ Monnikendam. 
Muiden. Naarden. Nederhorst den Berg. 
Nieuwendam. Niemver-Amstei. Oostzaan. 
Ouder-Amstet ·Ransdorp. Sloten. Spaarndam. 
Uithoorn. Watergraafsmeer. vVeesp. Wees
perkarspel. Westzaan. Zaandam. 

Landweerdistrict XXI. 
Standplaats districtscommandant H aarlem. 

GEMEENTEllf: Bennebroek. BloemendaaL Haar
lem. Haarlemmermeer. Heemstede. Schoten. 
Velsen. Zandvoort. 

Landweerdistrict XXII t/m XXV. 
Standplaats districtscommandant Amsterdam (1). 
GEMEENTE : ·Amsterdam. 

Landweerdistrict XXVI. 
Standplaats districtscommandant Alkmaar. 

GEMEENTEN: Akersloot. Alkmaar. Avenhorn. 
Beemster. Beets. Bergen. Beverwijk. Broek 
op Langendijk. Castricum. Edam. Egmond 
aan Zee. Egmond-binnen. Graft. Harenkar
spel. Heemskerk. Heerhugowaard. Heiloo. 
Hensbroek. Jisp. Katwoude. Koedijk. Krom
menie. Kwadijk. Limmen. l\fiddelie. Noord
Scharwoude. Obdam. Oosthuizen. Oterleek. 
Oudendijk. Oudkarspel. Oudorp. St. Pancras. 
Purmerend. de Rijp. Schermerhorn. SchoorL 
Spanbroek. Uitgeest. Ursem. Warder. War
menhuizen. Wijdewormer: Wijk aan Zee en 
Duin. Wormer. Wo_rmerveer. Z,i.andijk. Zuid
en Noord-Schermer. Zuid-Scharwoude. 

Landiveerdistrict XXVII. 
Standplaats districtscommandant den Helder. 

GEMEENTEN : Abbekerk. Andijk. Anna-Pau
lowna. Barsingerhorn. Berkhout. Blokker. 

(l}'De bepaling, vervat' in het eerste lid van 
art. 2 van het ~andweer-Besluit _II (Staatsblad 
n•. 220 van 190'1), blijft van toepassing. 

Bovenkarspel. Callantsoog. Enkhuizen. Groo
tebroek. den Helder. Hoogkarspel. Hoogwoud 
Hoorn. St. ·Maarten. Medemblik. Midwciud. 
Nibbixwoud. Nieuwe-Niedorp. Opmeer. Up
perdoes. Oude-Niedorp. Petten. Schagen. 
Schellinkhout. Sijbekarspel. Terschelling. 
Texel. Twisk. Urk. Venhuizen. ·vlieland. 
Wervershoof. ·westwoud. Wieringen. Wie" 
ringerwaard. Wijdenes. Winkel. Wognum. 
Zijpe. Zwaag. 

PROVINCIE ZUIDHOLLAND. 

Landweerdistrict XXV 111. 
· Standplaats districtscommandant Leide;.. 

GEMEENTEN :_ Alkemade. Hillegom. Katwijk. 
Koudekerk. Leiden. Leiderdorp. Leimuiden. 
Lisse. Noordwijk. Noordwijkerhout. Oegst
geest. Oudshoorn. Rijn_saterwoude. Rijnburg. 
Sassenheim. Valkenburg. Voorhout. Voor
·schoten. War!Ilond. Woubrugge> Zoeter
woude; 

Landweerdistrict xx1x: 
Standplaats districtscommandant Gouaa. 

GEll1EENTEN : Ter Aar. Aarlanderveen. Alphen.
Ammerstol. Barwoutswaarder. Benthui2:en. 
Bergambacht. Berkenwo;ude. Bleiswijk. . Bo

. degraven. Boskoop. Capelle aan den IJsseL 
· · Gouda. Gouderak. Haa~trecht. Hazerswoude. 

Hekendorp.· Krimpen aan _de Lek. Krimpen 
aan den IJssel. Lange-Ruige Weide. -Lekker
kerk. Moerkapelle. Moordrecht. Nieuwerkerk 
aan .. den IJssel. Nieuwkoop .. Nieuwveen. 
Ouderkerk_aan den IJssel. Oudewater. Pape
kop. Reeuwijk. Rietveld. Schoonhoven. Stol
wijk. Vlist. Waarder. Wa_ddinxveen. Woerden. 
Zegwaard. Zevenhoven. Zevenhuizen. Zoe
termeer. Zw~mmerdam: 

. Landweerdistrict XXX. 
· Standplaats districtscommandant · G?rinche1(1,~ 

GEMEENTEN: Ameide. -Arkel. Asperen. Bles
kensgraaf. Brandwijk. Dordrecht. Dubbel
dam. Everdingen. Giessendam. Giesse?,:· 
Nieuwkerk. Gorinchem. Goudriaan. Groot
Ammers. Hagestein._ Hardim,ve_ld._:Hei- en 
Boeikop. Heukelum. Hoog~l~kland. Hopr
naar. Kedichem. Langei'ak. I;,eerbroek. Leer
dam. Lexmond. Meerkerk.· Molenaarsgraaf. 
Nieuwland. Niemvpoort. Noordeloos. Otto
land. Peursum. Schelluinen. ·Bchoonrewoe:rd. 
Sliedrecht. Streefkerk. -Tienhoven. Vianen.: · 
Wijngaarden. · 
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Landweerdistrict XXXI en XXXII. 
Standplaats districtscommandant '8 Graven

hage. (l) 
GEMEENTEN: 's Gravenhage. Loosduinen. Mon

ster. Veur. Voorburg. Wassenaar. 

-Landweerdistrict XXXIII. 
Standplaats districtscommandant Delft: 

'GEMEENTEN : Bergschenhoek.- Berkel. Delft. 
'S Gravenzande._Hilligersberg. Hof van Delft. 
Kethel. de· Lier. Maasland. Maassluis. Naald
wijk. Nootdorp, bverschie. Pijnacker. ·Rijs
wijk. -Schiebroek. - Schiedam. Schipluiden. 
Stompwijk. Vlaardingen. Vlaardingeram
bacht. Vrijenban. -wateringen. 

Landweer_district XXXIV t/m XXXVI. 
Standplaats ·districtscommandant Rotterdam ( 1 ). 

- GEMEENTE : -Rotterdam. 

Landweerdistrict XXXVII. 
· Standplaats districtscommanddnt Rotterdam. 

GEMEENTEN : Abbenbroek. Oud-Alblas. Alblas
serdam. Barendrecht. Nieuw-Beijerland. Oud
Beijerland. Zuid-Beije:dand. - den Bomniel. 
Brielle. Dirksland. Geervliet. Goedereede. 
Goudswaard. 's Gravendeel. ·Heenvliet. Heer
jansdam. Heinenoord. Hekelingen. Hellevoet
sluis. Nieuw,Helvoet. Hendrik-Ido-Ambacht. 
Herkingen. Hoogvliet. IJsselmonde. Klaas
waal. Nieuwlekkerland. Maasdam. Meli~sant. 
Middelharnis. Mijnsheerenland. Nieu~en
hoorn. Numansdorp. Ooltgensplaat. Oost
voorne. Ouddorp. Oudenhoorn. Papendrecht. 
Pernis. Piershil. Poortugaal. Puttershoek. 
Rhoon. Ridderkerk. Rockanje. Rozenburg. 
Sommelsdijk. Spijkenisse. Stad aan 't Haring
·vliet. Stellendam. -Strijen. Nieuwe-Tonge. 
· Oude-Tonge. Vierpolders. Westmaas. Zuid-
Iand. Zwartewaal. Zwijndrecht. · 

PROVINCIE ZEELAND. 
Landweerdistrict XXX V 111. 

Standplaat; districtscommandant 111 iddelburg. 
GEMEENTEN : Aagtekerke. St. Annaland. Arne

muiden. Biggekerke. Brouwershaven. Brui
nisse. Burgh. Colijnsplaat '. Domburg. Drei-· 

· schor. Duivendijke. Elkerzee. Ellemeet: Goes. 
·- · G:;-ijpskerke. Haamstede. 'sHeer-Arendsk~rke. 
· Kats. Kerkwerve._ Kortgene. Koudekerke: 

St. Laurens. St. Maartensdijk. Meliskerke. 
Middelburg. Nieuw- · en St. J oosland, Nieuwer
kerk. · Noordgouwe. Noordwelle. · Oost- en 
West-Souburg. dosterland. Oostkapelle. Oud
-Vossemeer. Ouwerkerk. St. Philipsla:rid. 
Pocirtvliet. _Renesse. Ritthem. Scherpenisse. 
Serooskerke (Schouwen). Serooskerke '(Wal-

(1) De bepaling, vervat in het_ eerst!) lid van 
art.' 2 van het Landweer-Besluit II'(Staatsb'lad 
n•. 220 van 1904), blijft van toepassing. 

cheren). Stavenisse. Tholen. Veere. Vlissingen. 
Vrouwenpolder. Westkapelle. Wissekerke. 
Zierikzee. Zonnemaire. Zoutelande. 

Landweerdistrict 'XXXIX. 
Standplaats districtscommandant Vlis-singen. 

GEM]!1ENTEN : Aardenburg. Axel. ' Ba~rland. 
Biervliet. Borsselen. Bosclikapelle. Breskens. 
Cadzand. Clinge. Driewegen. Eede. Ellewouts
dijk. Graauw enLangendam. 's Gravenpolder. 
Groede;_ 's Hrier-Abtskerke_. _ 's Heerenhoek. 
Heinkenszand. Hengstdijk. Hoedekenskerke. 
Hoek. Hontenisse. Hoofdplaat. Hulst. IJzen
dijke. St. Jansteen .. Kapelle. Kattendijke. 

-Kloetinge:· Koewa:cht. Krabbendijke. Krui
ningen. St. Kruis. Neuzen._ Nieuwvliet. Nisse. 
Oostburg. Ossenisse. Oudelande. • Overslag. 
Ovezande. ·Philippine. Retranchement. Ril
land-Bath. Sas van Gent. Schoondij~e. Schore: 
Sluis. Stoppeldijk. ·waarde. Waterlandkerkje. 
Wemeldinge. Westdorpe. Wolphaartsdijk.' 
Y erseke. Zaamslag: Zuiddorpe. ZuidzaiJ.de. 

PROVINCIE _NOORDBRABANT. 
Landweerdistrict XXXX. 

Standplaats districtscommandant_ Be~gen op-Zoom. 
GEMEENTEN : Bergen op Zoom. Dinteloord en 

. Prinsland. Etten en Leur. Fijnaart en Hei
ningen. Halst_eren. Hoeven. Hooge- en. Lage
Zwaluwe. Hi'i.ybergen. Klundert. Made -en 
Drimmelen. Nieuw-Vossemeer. Ossendrecht. 

-Oudenbosch. Oud- en Nieuw-Gastel. Putte. 
Roosendaal en Nispen. Rucphen en Voorns
einde. · Standdaarbuiten. · Steenbergen en 
Kruisland. W erkendam. Willemstad. W oens
drecht. Wouw. Zevenbergen. 

Landweerdistrict XXXXI. 
Standplaats districtscommandant Breda. 

GEMEENTEN: . Almkerk. Op- en Neer-Ap.del. 
Bre_da. Capel).e. Chaam. Dongen. Drongelen. 
Dussen. Geertruidenberg. Genderen. Giessen. 
Ginneken en Bavel. Gilze en Reijen. '.s Gra
venmoer. Meeuwen .. Oosterhout. :f'.rincenhage. 

_Raamsdonk. Rijsbergen. Rijswijk. Terheijderi. 
Teteringen. Veen. Waspi~. de WerkenenSleeu
wijk. Wijk en Aalburg. Woudrichem. Zundert. 

Landw~erdistrict .XXXXII. . .. 
- Standplaats districtscommandant Tilburg. ·· 

GEMEENTEN: Alphen: Baardwijk. Baarle-Nas
sau. Berke!. Besoijen. Blade!· en Netersel. 
-Boxtel. Diessen. Drunen. Esch. Goirle.• Haa

. ren. Hedikhuizen. Helvoirt. Herpt. Heusden. 
Hilvarenbeek. Hooge, en Lage-Mierde. Loon 

· op Zand. Moergestel. Nieuwkuyk. Oisterwijk. 
.Oostc, West- en :Middelbeers. Oudheusden. 
Reuse!. Sprang: Tilburg. Udenhout. Vlijmen. 
Vrijhoeve Capelle. Waalwijk. · 

31* 
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_LanJiweerdistrict XXXXIII . 
.. Standplaats districtscommandant Eindhoven. 

GEMEENTEN• _:_ Aalst .. Aarle-Rixtel. Asten: Bakel 
en Milheeze. Beek en Donk. Bergeyk. Best. 
Boeke!._ Borker en Schaft. Budel. Deurne en 
Lieiaiel. Domm.e_len. Duizel en Steensel. Eersel. 

-_-Eindhoven. Erp. Geldrop. Gernert. Gestel en 
Bla_artliem.. Heeze ... Helinond. . Hoogeloon. 
Ha pert en Casteren. Leende. Liempde. Lierop. 
.Lieshout. Luykgestel. Maarheeze. Mierlo. 

-·Nunen. Gerwen en Nederwetten. St. Oeden
. rode: Oerle. Oirschot. Riethoven. ScliijndeL 

Soereridonk. Sterksel - en Gassel. Someren. 
·_Son en BreugeL Stipliout. Stratum. Strijp. 
· · 'Tongelre. ·_ Valkenswaa_rd. Veghel. Veldhoven 
· en Mereveldliov;en. Vessem, Wintelre - en 
·, Knegsel. Vlier4en. W aalre. W esterhoven. 

·. -woenseL Zeelst. Zesgeliuchten. - . 

' , ' - Landwee;district XXXXIV. 
B(a;,,dplaats-districtscommandant 's H ertogenbosch. 
GEM_EENTEN : Alem, l\fa_ren _en Kessel. Beers. 

Berghem. Berlicum. Beugen en Rijkevoort. 
Bokh~ven·: Boxmeer; Cromvoirt. Cuyk en St. 
Agatha. Deursen en Dennenburg. Dieden, 
Demen en Langel. Diilther. den-Dungen: 
-Empel en· Meerwijk. Engelen. Escharen. 
Gassel. -Geffen. Grave. Haps. Heesch. Hees
-wijk. Herpen. 's·Hertogenbo~ch. Huisseling 

:: en Neerloon.· Linden. ·Lith. Lithoijen: Ma:as
'hees en·Overloon. Megen, Haren en'Macharen. 
-St. Michielsgestel. Mill en St. Hubert. Nistel-
rod~. Nuland. Oeffelt. Oijen en Teeff~len. Op

:"100, St. -Anthonis en Ledeacker. Oss. Raven
:steiri.Reek. Rosinalen.Sainbeek. Schayk.U den. 
_Velp. Vierlingsbeek. Vught:Wanroy. Zeeland. 

PROVINCIE LIMBURG. 
Landweerdistrict XXXX V. 

Staridplaats districtscommandant V enlo. , 
GEMEENTEN : Arcen en Velden. Beese!. Belfeld. 
--Bergen. Broekhuizen. Gennip. Grubbimvoi:st. 
- -Helden .. Horst. Kessel. Maasliree. Meerlo. 
: MeijeI: Mook en Middelaar. Ottersum. Rogge!. 
--Se~enum. Tegelen.- Venlo. Venray Wanssum. 

' ,: 
Landweer_wistrict XXXXVI. 

Standplaats districtscommandan,t Roermond. 

GEMEENTEN : Baexem. Beegden. Born, Bugge-
- num .. Echt. Grathem. Grevenbicht. Haelen .. 
;H('el,en Panheel.· Herten. Heythuizen. Horn. 

_,Hu_nsel._Ittervoort. Linne. Maasbra:cht. Maas
,-l)iel. Meli.ck e~ Herkenbosch._ Montfort .. Ne

·- derweert. Neer. Neeritter.- Nunhem. St. Odi
_,lienberg. Ohe en Laak. Posterholt. Roermond. 

.. Roosteren. Stevensweert. Stamproy. Sus
-terer1c. Swahnen. Thorn. Vlodrop. _ Weert. 
Wessem. 

Landweerdistrict XXXX VI I. 
Standplaats. districtscommandcint M aastricht. 

GEMEENTEN : Amstenrade: Beek. Bingelrade. 
Bocholtz. Broeksittard. Brunssum. Bunde: 
Elsloo. Eygelshoven. Geleen. Geulle. Heerlen. 
Hoensbroek. Hulsberg. Jabeek. Kerkrade. 
Klimmen. Limbricht. Meerssen. Merkelbeek. 
Munstergeleen. Nieuwenhagen. Nieuwstadt. 
Nuth .. Obbicht- -en Papenhoven.-, Oirsbeek. 
Schaesberg. Schimmert. · Schinnen. Schin op 
Geulle_. Schinveld .. Simpelveld. Sittard. Spau
beek. Stein.' Ubach over Worms. Ulestraten. 
Urmond._ Voerendaal. :Wijnandsrade. 

Landweerdistrict · XXX XV III. 
Standplaats districtscommandant !11 aastricht. 

GEMEENTEN: Amby. Bemelen.' Berg en Terblijt,, 
Borgharen. Cadier en.Keer. Eysden; St. Geer
truid. Gronsveld. G-qlpen. Heer. Houthem. 
Itteren. Maastricht. Margraten. Mesch. Mheer 
No~rbeek. Oud-Valkenburg. Oud-Vroenhoven. 
St. Pieter. Rijckholt. Slenaken .. Vaals. Val
kenburg. Wijlre. Wittem. 

. Mij bekend : :· . 
De Secret.sGener. van het.Departement van Oorlog, 

(get.) A. .J. DOORMAN. 

6 Juni 1913. BESOHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
·wijziging van zijne beschikking van.21,Mei 
1909, houdende vaststelling van het. for
Il!Ulier van den loon;taat, bedoeld in art:- 2 

. van het KB. van.17 Mei 1909 (Staatsblad 
n°. 122) en het formulier betreffende de.in
levering door de. werkgevers van de opga
ven, ·benooctigd tot vaststelling der p~emie 
over de loonen, op den loonstaat v'ermeld. 

De Minister van Landbo.uw, Nijverheid en 
Handel; . . .. , 

Gezien art. 46, lit( d, der Ongeyallenwet 1901 
(wet van. 2 Januari 1901, StaatslJiad ·n°. 241), 
laatstelijk.gewij;:igd b1j ·de wet van 11 Februari 
1911 (Staatsblad µ0 • 62), a!smede_de artt., 3-en 4 
;an. het Koninklijk besluit van 17 -Mei 1909 
(Staaisblad. no .. 122), tot vaststelling ;van. een 
algeII1eenen maatregei van bestuur, tElr: 1c1it
voering va11 de ·artt. 45 en 47bi.s der Ongevatl_en-
wet 1901 : · · · 

. Heeft goedgevonden: .· , . . 
met wijziging in zoover van zijne besch_ikki_Ilg 

va~.21. Mei 1909, n°. 835 II, een tweede for
~ulier· van het loonboek vast, te stellen overeen
komstig het bij deze - beschikking' ge"\'.oegd 
m.'odel, met bepaling : ' 
. . ~- - dat ais formuiier van het.· loonboek zal 
. gelden het formuli~~. vitstgest~~d o_;~_rEle~koi:n-. 
stig het _ model, gevoegd: bij de· beschikking yan. 



FORMULIER VAN EENE DO:BBELE BLADZIJDE UIT ·HET LOONBOEK. 
(Vas'tgesteld bij beschikking van den Minister vari Landbouw, Nijverheid en Handel, van 6 Juni 1913, n°. 1048, 

afdeeling Arbeidersverzekering.) 
NAAM VAN HET SCHlP: , . ·B { aangevangen ...... dag ....... 19 .. , v.m uur--

., 

So~rten en ho.eveellieden der verwerkte lading : a) 
ELA· 

DINO geeindigd ......... dag : ...... 19 .. , 

n.m. 

unr v.ll!-

VOORNAMEN 

n.m. 

L I ~~ngeva~gen .... · .. dag 
OS• 

SING ·..• • · , geemd1gd ...... , .. dag 

. . , ... ,. 19 .. , 

'· ...... 19 .. , 

v.m . uur--
." n.m. 

uur· v,1:ll, 
n.m. 

· .N.B. te vermelden: 
Het Ledrag van h,et loon voor los.sen en iaden, dat verdiend is of votg·ens het bepaalde in artikel 43 der Onge
vallenwet 1901 wurdt geacht te zijn verdiend, onverschillig of het reeds uitbetaald is, en onverschillig.,of het 
voor premieberekening in aanmerking komt, of, is de werkgever niet bij de Rijksverzekeringsbank aange
sloten, voor premieberekening in aanmerking zou komen, indien de werkgever we! bij de Rijksverzeke-
ringsbank was aangesloten: ·· 

Aantal Aantal 
1£N NAMl,N kalender- Verdiend loon. VOORNAMEN EN NAMEN kalender- Verdiend loon. 

., 

DER WERKLTEDEN, dagen (Zie boven.) DER WERKLIEDEN. dagen (Zie boven.) 
gewerkt. gewe.rkt. 

•· 

t · Transport t' 

, 

C ., 
.. 

''.l'?taal Totaal 

a) Indie1,1 verschilldi'i~lp soorte~ goederen, b.v. graan,' erts, houtsoortei1, ijzer, stukgoederen, gelost of geladen zijn, mocten aange
duid worder, de soort of soorten en hoeveelheden goederen, door den werkman of een reeks werklieden gezamenlijk gelost of geladen. 

0:, 

"-; 
q 
z 

'""" (0 

'""" CO· 
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7. Juni 1913. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

. Carl August Robert Caspar Mori, geboren te 
Klee/ (Pruisen) den 29 October 1867, zon

. der beroep;wonende te 's Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 240. 

Frederik Anton Muller, geboren te Tonsberg 
(Noorwegen) den 5.December. 1880, tijde
lijk lichtwachter-stoker bij 's Rijks kust
verlichting, wonende te 's Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 241. 

·camille Detollenaere, geboren te Kerkhove 
.(Belgie) den 20 Decelllber 1862, huis
knecht, wonende te Zeist, provincie Utrecht. 
s. 242,, 

Max Gustav _Habedank, geboren te Loburg 
(Pruisen) den 21 December 1876, hotel
directeur, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland. S. 243. 

Carl Heinrich Engelbert Arnold Bartel, ge
boren te Vechta (Oldenburg) den 22 Maart 
1866, directeur der firma Peek en Qloppen
burg, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S, 244 . 

. l3ernhard Terschliisen, geboren te Vijnen 
(Pruisen) den 6 October 1879, kantoor
bediende, wonen_de te Rotterdam, provincie 

. Zuidholland. S. 245. 
·Wilhelm Ferdinand Steijns, geboren te Aken 

(Pruisen) den 22 December· 1869; werk
man, wonende te Vaalserkwartier bij Aken 
(Pruisen). S. 246. 

Bernard Reinders, geboren te Essen (Ruhr), 
Pruisen, den 7 Juli 1861, schoenmaker, 

· wonende te Wiirselen-Aken (Pruisen). 
s. 247. 

. Theodor Derikx, geboren te St. Toenis (Prui
. sen) den 1 Januari 1878, stoker ,en ma
-0hinist, wonende te Wickrath (Pruisen). 
s. 248. 

:Richard Wilhelm Miiller, geboren te Winsen 
(Pruisen) den 19 Februari 1860, hotel

J>Ortier, wonende te Amsterdam, provincie 
.N oordholland. S. 249. 
Nicolaas Hubertus Jegers, geboren te Kes

. .;Senich (Belgie) den 8 Augustus 1867, hande
laar in gevogelte, wonende te Korschen
'broich (Pruisen). S. 250. 

Theodor Anton von den Benken, geboren te 
· 1Werzen (Pruisen) den 12 November 1875, 

koopman,. wonende te Kampen, provincie 
· Overijssel. S. 251. 

_Eva Kaufmann, weduwe van Joseph Spiro, 
.geboren te Geldern (Pruisen) den 24 Angus
' tus 1859, winkelierster, wonende te Arn

hem, provincie Gelderland. . S. 252. 

Hidde Petrus Nicolaas Halbertsma, geboren 
te Sneek den 4 Januari 1853, ingenieur, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 253 . 

Johann Winand Hubert Hodiamont, geboren 
te Aken (Pruisen·) den 26 Juni 1868, fa. 
brieksarbeider, wonende te Aken (Pruisen). 
s. 254. 

• • I • 

7 Juni 1913. WET, tot ve_rkla~ing v~n het al
gemeen nut der ·onteigening van eigen
dommen, noodig voor grondberging en 
V()or pa;-k- en boschaanleg bij deri Kraling-• 
schen Plas te Rotterdam. S. 255. 

7 Juni 1913: WET, tot verklari'ng van het al: 
gemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente 's Gravenhage ·te;_ 
behoeve van.de huisvesting van den di;nst 
van het Hoofdbestuur der Posterijen. en 
TelegrafiA. S. 256. 

7 Juni 1913~ WET, tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening van eigen-

. dommeii in de gemeenten Wassenaar, Voor
schoten en Zoeterwoude, noodig voor de ver
breeding van den Rijksstraatweg van den . 
Deyl (gemeente Wassenaar) naar Leiden: 

. s. 257. . ... 

7 Juni 1913. WET, tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het halte-emplacemerit 
Eerbeek. S. 258. 

7 Jimi 1913. WET, tot overbrenging in beheer 
en onderhoud- bij de gemeente Amersfom•t 

. van, gedeelten der Rijkswegen van Eemnes 
. naar Hoevelaken, _van Amersfoort naar Rens
woude en vari het landgoed Vollenhoi•en_ · 
onder de Bilt naar Amersfoort, met inbegrip 
van de daarop aanwezige verhardingen, 
beplantingen-. en de daarin gelegen ku~st: 
werken. S.' 259. · 

WIJ WILHEL)HN A, ENZ .•. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is gedeelten der Rijkswegen 
van Eemnes naar Hoevelaken, van Amersjoort. 
naar Renswoude en van het landgoed Vollen
hoven onder de Bilt naar Amer_sfooi"t met inbe
grip van de daarop aanwezige verhardingen, 
beplantingen en de daarin gelegen kunstwerken 
in beheer en onderhoud bij de'.geme!lnte 0Atners-
foort over te brengen ; · · 
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Gelet op art .. l,·eer;te lid, der wet van 10 No~ 
vember 1900 ·(Btaatsblad no. -176); - -

Zoo is ~~t, dat Wij, den Raad van Sta'te; enz: 

' Eenig artikel. 

Bij de gemeente Amersfoort worden in beheei 
en on:9-erhoud overgebracht gedeelten der Rijks, 
wegen vari. Eemnes naar Hoevelaken, '.· van 
Amersfoort naar Renswoude en·van het laiidgoed · 
Vollenhoven onder de Bill naar Amersfoort, ·met 
ii:rbegrip van de daarop aanwezige verhardiiJgen, 
beplantingen en de daarin gelegen kunstwerkeri; 
een ·en antler op den voet van de overeenkomst, 
gegloten bij de in afschrift aan deze wet geheclite -
a~e, van 28 September 1912, welke overeen
komst bij deze wet wo:rdt. bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op, het Loo, den 7den Juni 1913. 

(qet.) WI L H E L M I N A. 
De-Ministe,· van vVaterstaat, 

(qet.) L, H, W. REGOUT. 

. (Uitgeg. 15 Jidi 1913.) 

AFSCHRIFT .. 

1913 

n°. 2779, begrepeil_tusschen de -W\)Stelijke grens: 
van -het bij 6ndei-handsche overeenkomst van, 
4 l\faa~t 1889 door het Rijk aan de Gemeente '. 
Amersfoort in . beheer en onderhoud civerge
dragen gedeelfa eh ci.e parallelstraat. langs den 
spoorweg, en zich uitstrekkende van ·103 M.' 
ten oosten van Kilometerpaal 46 tot 2,75 M. 
ten westen- van dien paal, benevens de daairop 
aanwezig·e verharding; beplanting, grens'., af-
stands- ·en plantsoenpalen; . . . . 

2°. het gedeelte van den Rijks Grooten 
Weg der le klasse ri 0 • 2, van· Ainer~foort naar 
Renswoude-, kadastraal bekentl. Gem~ente . 
Amersfoort, Sectie B., n°. 3288 en n°. 3291 
(gedeeltelijk), begrepen tusschen het gedeelte 
reeds in beheer en onderhoud b1j de Gemeep.te 
Amersfoort en den spoorweg Amersfoort-Kes
teren · en zich uitstrekkende van 67 · M:· ten 
zuiden van· Kilometerpaal 4 7 tot 35 M. · ten 
zriidoosten van Hektometerpaal 47,8 benevens 
de' da~rop aanwezige verharding,' beplanting -
en gren_s-, af~tands'- en plal:\tsoenpalen, alsmede 
een steenen duiker ri0 • 1, wijd 0,33, hoog 0,43 
en lang 9 M., :inef. basalten nummerpaal, ge- · 
legen 1 M. ten zuiden_ van Hektometerpaal 47,6 

OVEREENKOMS'I; tot overdracht in beheer en eene ijzeren buisleiding onder den ·Rijksweg -
en onderhoud aan de gemeente Amers- nabij den spoorwegovergan:g, waarvan· het be
joort van gedeeiten der [tijkswegen ~an houd in hef'bel_ang van deh spoorweg niet ge-

. Eemnes naar Hoevelaken, van Amersfoort vorderd wordt; - · . 
naar· Renswoude en van- het landgoed 3~. van den-Rijks Gro·oten Weg der 'l• klas~e 
Vollenhoven onder de Bilt ·naar Amers- n°: 5 van het landgoed Vollenhoven ond_er de 
foort, met inbegrip van de daarop ·aan- Bilt naar Amersfoort : ' 
wezige verhai-dingen, beplantingen en de a. het · gedeelte, kadastraal bekend: Ge·:· 
,J,aarin gelegen kunstwerken. meente Amersfoort, Sectie C, ri0 • 756 en n°. 887 

Op lieden d~h 28' September 19'.lO t~aalf ~ijn (gedeeltelijkj, oegrepen tusschen het gedeelte 
de 6ndergeteekenden, c: A. JOLLEii, · Hoofdin- reeds in ·beheer. en onderhoud bij de Gemeente ·, 
geni~ur:iiirecteur' van den' Rijkswaterstaat .in Amersfoort en den spoorweg Amersfoort-kes: 
de' 6de directie te Arnhem; hiindelende namens teren en zich uitstrekkeride- van 100 M. -ten 
het Rgk, ingevolge op:lracht van d~n Minister noorden van Hektonieterpaal -90,8 tcit 66 'M .. 
van.-Wi,tterstaat,_ verleend bij sclirijveri van 17 ten zuidwesten van dien paal, beneveils de 
Jcl.i 1912, n°. 215, Afd. Waterstaat, ter eene daarop - aanwezige· verha:i:ding, beplanting, 
zijde; en Jl!-r. 'J. C. Graaf VAN RANDWIJCK, grens;, afstands-, plantsoen- en schanippalen, 
Biirgemeester, en mr. J: ·n: WERKMAN, Secre- alsmede een steen·en p'otbu:isdiiikei, wijd 0,15 M., 
tariii'-°der Gemeeiite Amersfooit, als zoodanig lang- 26 M., met twee .. putten, voorzien: van 
vertegenwoordig~nde het Bestuur dier Gemeente ijzeren roosters; gelegen op 46 M: ten nc,ordoos
en handelende krachtens de Raad~besluiten van . ten van Hektometerpaal 90,8; 
28 April 1908, n°. i37 en van 22 Juni 1909, b. het gedeelte, kadast:raal bekend, G~nieente 
n°. 204, .ter andere zyde, behoudens oekr·aoh- Amersfoort, Seotie C., n°. 887 (gedeeltelijk) en 
tiging bij d·e wet ·ovefeengekoinen als ·volgt·: n°. 987 (gedeeltelijk), begrepen · tusschen den-

.Art. 1. · Het Rijk draagt in beheer en onder, spoorweg Amersfo6rt-Kesteren ·en eene derik
houd over aan· de' Gemeente Amersfoort; die - beeldige lijn, getrokken uit Hektometerpaal 
in beheer en onderhorid \iari het Rijk overneemt:' 89;6 loodrecht op de richting van de as der be- . 

1°. ··het gedeelte van den Rijks Grooten Weg 'strating van den weg en zich uitstrekkende _van'' 
der. le klasse 'n°. 1 van Eeinnes na:ar :Hoilvela- · 122 M. ten noordoosten van Hektometerpaal 
k~n, deel uitmakendeyan li.et perceel; kadastraal · 90,6 · tot Hektometerpaal 89,6, benevens · de 
bekend, Gemeente - Amersfoort, Sectie· D., daarop ,~~n:w:ezige_ · ve~harding, beplanting, 
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grens:, afsta11-ds: en schamppalen, alsmede eene 
ijiieren bµisleiclhigonder den Rijksweg nabij den. 
spoo:r~~g~ve;gang, · waarvan het behond in. )let . 
belan.g ·va:n den sp:)(.>rweg niet .gevqrderd w.ordt. 

:pe in _dit Artikel bedoelde over te .drag~n 
Rijkswegv;i,kken zijn op de bij ·deze akte be~. 
hoi:irende, door beide par.tijen gewa.armer~e 
k~art. !Y[l. d~ schaaY van 1 "a 25000 door, :roode ; 
Iijnen eri. de le~ters q,,' b en C aangeduid_. (IL 

"l:l. Da overdracht en ~vername in beheer eµ 
onderhoud geschiedt bep.o.udens cle. rechten v11,n 
derd~nl met' inl;>egrip van de daarbij b,ehoorende . 

meente worden · gerooid, . onversohillig of .. zij 
al of niet door haar vervangen· worderi, worden· 
ter be.schikking van:het Rijk.gesteld. · 

De boomen, welke de Gemeente voor de 
evenbedoelde in de plaats stelt, zijn en blijven 
eigendom der Gemeente. · 

,6. Het bestuur der Gemeente'. Amersfoor1r 
draagt zorg. dat binnen eene maand n:a het .fo, · 
w:erking treden der bovenvermelde wet de be
trokken wegvakken op :de kadastrale liggers 
wqrden gesteld als in beheer en onderhoud b:ij 
die Gemeente; 

of d,a.arin _ liggende kunstw_erken, de daarop· . .. 7. Alle op deze overeenkomst vallende kosten 
staande pale;n en. de aanwezige_ beplanting als komen ·ten- laste van de Gemeente Ainersfoort: 
trave_~S\l op _deµ vo_et :yaµ_het .. besluit van d~n . Aldus opgemaakt .in tweevoud· en' ondertee-· 
Soir~~reinen. Yorst .van 20 Septemb~r: 1~14,. kend te Arnhem en Aniersfoort, ten dage, maand 
n~;:. 5~. · .'. . · : . . ·;-. , · · . . · en jaar · voornoemd. 

3.. De Gemeente Amersfoort treedt door. de De·, Contractant ter· eene · ziJde : 
ov~~na;11e ;in behee~ en onde;p.oud van. bov~n.: ·,: De H oofdingenie~~-Directeur · 
bedoelde wegvakke.n ook: tegenover. derden in . •van den Rijkswaterstaat. in de 

· d~ rechten en 'verplichtingen van het Rijk te 6de directie, 
d~zer .za,ke, . . . . · · 

. . (get.) C. A. JOLLES. 
Aan. derden verleende vergunningen '\Toor, 

we,rkeri in ~fop de doo,r de, Gemeente Amersfoort 
in beheer en onderhoud overgenomeµ wegvak
ke!l · en zic.h :ook · daarbuiten uitstrekkende, 
alsmede vergunningen· verleend aan of _ten be
hoe:ve van :Departementen van Alge:p:1een Bii
st~u'r, moge~ niet worden ing~trokken zond.er 
bewilliging van de autoriteit,_ die de vergunnin
g~n. v~rleend(), tenzij het werken betreft, waar
van het voortbestaan thans reeds van het. goe_d,. 
vinden der Gemeente afhankelijk is. 

-Voorts is de Gen:ieente .verplicht te' gedoqgen, 
dat.'de houders van vorenbedoelde vergunningen 
de' kracp.tens 'die v:ergunnirigen aanwe~ige 
w~~ken onderhouden en zoo, noodig verniel).wen 

. onder geen bezwarender . vqorwaarde!l, dan 
waarop d}t op h1:t tijdstip. v;an deze over9-r~cht 

· zo.u, mogen geschiederi .. · . , . 
Het ,Rijk. behoudt de. bevoegdheid tot het 

aanbrengen en onderhouden van telegraaf, .. en. 
teiefoonpalen met geleidingen enz. 

De Gemeente draagt .zorg, dat,het karakter 
va'.n de .overgedrageµ weggedeelten ten di£mste 
van het openbaar verk;eer niet verloren gaat. 

. 4. Het doo, .de Gemeerite .overgenomene 
moet door haar in gcieden en reinen1 staat 
worden gehouqen. · 

5: De Gemeente onderhoudt de aan-he1 .. Rijk_ 
belioorende beplanting zoolang zij de aanwezig
heid van bep!anting op de ~~gvakk~n. wel\sche
lijk a(lht .. _Rijk;sboo!llen , w~lke d[!Or de Ge-

(1) Deze kaart, als •van -plaatselijk belang, 
wm:dt hierna niet opgenomen ... 

De Contractant ter andere zijde, 
Het Bestuur ~er Gemeente 

Amersfoort : . · ... 
(get.) . V. RANDWIJCK; Burg~me~ster .. 

. (get.) J. D. W1!JRKMAN,. Secretaris . 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het' Departement 

van .. W aterstaat, 
(get.) SALVERDA DE GRAVE. 

7 Juni 1913. WET, _houdende machtiging tot 
het a~ngaan v;n eene ·overeenkomst.met d!l' 

.. N~derlandsche Centraal Spo9r,weg-Maat::-. 
schappij, betreffende ,de nensioenregeling 

. voor haar ·personeel,. ,S. _260 .. 

-WJJ WILHELMINA, ENz: .. doen te weten :-.. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben? 
dat het ~~nschelijk is Onze .Ministers van · 

. Wat~rstaat en van .. F'inancieri. te machtigen 
niet de Nederlandscl:ie~ Cent.r;i,al. Spoorweg.'. 
Maatschappij eene overeenkomst aan. t.e gain.· 
in zake de pensioenregeling voor het.vaste per • 
soi:teel dier Maatschapp_ij ; · · · 

Zoo. is het, dat .Wij, .den Raad. van State, em;. 
&:t . . :L Onze .Ministers van Waterstaat _en 

van. Finanqien Worden gemachtigd, om ,namens . 
den Staat de in ontwerp met eene. bijlage bij. · 
deze wet gevoegde overeenkomst · aan te. gaan 
met de Nederlandsche Centraal ,Spoorweg
Maatschappij; nadat in den .aanhef. van dat 

· ontwerp, de d~gteelrnni.ng · dezer ,wet en b,()t, 
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nummer van het Staatsblad, waarin zij zal 
word en afgekondigd, zullen · zijn · ingev'uld. 

2. De overeenkomst, in artikel 1 bedoeld, 
wcirdt .. met de bijlage daarvan ·gratis geregis
treerd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven .op b,et. Loo, den 7den Juni 1913. 

(get.) WI L H E L MI N A. 

De Minister van vVaterstaat, 
(get.) L. H: W. REGOUT. 

.De Minister' van F'inancien: 
(get.) KOLKMA.N. 

. (Uitgeg. 10 Juli 1913.) · 

.,· ' 

ONTWERP. 

Tusschen: 
den Staat.der Nederlanden,. vertegenwoordigd 

door den Minister ,:an Waterstaat .en _den, Mi, 
nister van Financien, tot het aangaan van deze 
overeenkoµist gem:whtigd bij de wet van 

. ( Staatsb,lad .n °. ), ter eenre, . 
en 

de Nederlandsche Oentraal. Spoqrweg-Maat
schappij, gevestigd te :Utrecht,.vertegenwoordigd 
door haren Directeur, tot het aangaan van deze 
overeenkomst door de Algemeene Vergadering 
van. Aandeelhouders der Maatschappij , ge
machi.igd, ter andere zijde, 

is het navolgende overeengekomen: 
Art. 1. Ingeval de Maatscliappij ophoudt 

hare spoorwegen ,, Utrech~Zwolle" en ,,Zwolle 
-Kampen" te exploiteeren, zal de Staat het 
P!)nsioenfonds ten behoeve van _het vaste per
soneel der Maatschappij overnemen, met dien 
verstande: .d\tt .geene V('rplichting _tot voort
zetting van dat Fonds op 'deµ Staat oyergaat,: 
doch dat de · Staat. aan de belanghebbenden 
zal waarborgen : 

.a. de v66r de overneming,ten:laste van het 
Fonda overeenkomstig de bepalingen van het 
reglement toegekende pensioenen en 

. b: de pensioenen, waarop de deelgenooteµ, 
op het tijdstip, waarop zij den dienst van de 
Maatschappij verlaten, volgens het dan gel-·. 
dende · reglement van .het Fonds aanspraak 
hebben verkregen wegens den bij de Maat
schappij volbrachten diensttijd. 

Door de in het ,o,ige .]id· bedo.elde overne
ming verkrijgt de Staat eene vordering ten 
laste van ·de Maatschappij, t~t het · bedrag 
hepwelk ·het Fonds op het. tijdstip der c;,ver
neming . eventue.el van de MaJLtsc]lappij _te -
vorderen, heeft. , De Maatschappij is voo;rts: 
aansprakelijk , voor de ov~~dracht, bij . den 

overgang van het·.Fonds, .aan,den Staat, van 
de waarden waarin de:aan den Staat overgaande: 
gelden van het· Fonds· overeenkomstig het 
reglement zijn · belegd, behalv.e ·voor zoover de 
bedoelde waarden aan de Nederlandsche Barik · 
in bewaring of· onderpand ··zijn gegeven. en niet · 
kunnen teruggenomen worden· zonder goed; 
keuring van de Ministere van Waterstaat en 
van Financien, alsook voor,zciover de, bewaring 
:op andere wijze :heeft plaats gehad , volgens. 
:door de ··Ministers van ·Waterstaat en van· 
Einancien gegeven voorscluiften, in welk ]aatste · 
geval de, daar~oor ont~tane.; hoogere kosten · 
van bewaring,.door den Staat wordeh gedrageri> 
· 2. De Maatschappij verbindt zich· zorg·.-.te:, 
dragen: , 

l 0 • dat een gewijzigd 'reglement voor heL 
Pensioenfonds ten behoeve van · haar vaste. 
·personeel · wordt ingevoerd, waarvan een 
afdruk. aan deze overeenkomst is gehecht ; , 

2°. dat de Directeur de in artikel ·13 vaµ' 
het bovenbedoelde reglement vermelde stors•
tingen za!. ·bepalen (den, Adviseur: gehoord); 
volgens eene berekening, i waarvan· de grond-• 
slagen : door de Ministers I van W aterstaat en·· 
van Financien zijn .goedgekeurd; · , · ·· 

3°. , dat .van de bevoegdheid, den Directeur· 
g~geven ,bij artikel 49 vari het bovenbedoelde'· 
reglement, wat betreft de, bijdragen van het·· · 
personeel en van de M~atschappij, gebruik ; 
zal worden gemaakt, · vooi zooveel dit door de 
Ministers van Waterstaat en. ,'.an Financien ' 
wordt . verlangd, zoodra- op grond van een · · 
onderzoe'k · ~aar den .toestand van het · Fonds, . 
ingesteld hetzij door· den in artikel 48, van.' , 
genoemd reglement bedoelden Adviseur, hetzij · 
door een van, Regeeringswege:• aangewez<:m-' 
deskundige, of we! - bij verschil van mee- . 
ning tusschen de beidej evenbedoelde des-. 
kundigen - door een door die beiden aan .te 
wijzen derden deskundige, gebleken is dat 
tot volledige dekking der op het.Fonds rustende:.: 
lasten, de baten van. hJt Fonds · niet meer·: 
voldoende zouden zijn . 

Voor de toepassing van liet onder 3°. bepaalde· 
wordt ondersteld, dat : I ' 

a. op den lsten Janua;i 1913 in het Fonds·. 
is gestort eene som van ; een millioen gulden 

, (l _1,000,000); I 
b. met ingang van 1 f anuari 1913 is inge-. · 

voerd eene blijvende vernooging van de bij
dragen aan het··Fonds m~t 2,29 pCt. van het 
gezamenlijk bedrag_ derf bezoldigingen van 
de deelgenooten, waarovrr door dezen door
looperide ko'rting wordt J:\etaald ; 

en zijn mitsdien 'vcior aie toepassing onder 
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,,baten" te verstaan .de. werkelijke .baten van 
het Fonds (het kapitaal en de contante waarde 
van alle toekomstige bijdragen), vermeer' 
derd met, de naar een rentevoet. van· drie -.en. 
drie-vierden ten honderd. (3¼ pCt.) 's jaars 
berekende waarde-.van eene storting ell' eene 
verhooging van bijdragen, als . onder a en b 
bedoeld .. 

De Staat is te allen tijde bevoegd ·een onder-. 
z~ek naar den toestand van het Fonds . door 
een · van. Regeeringswege · aan · te wijzen des
kundige te. doen instellen; de l\faatschappij_ is 
in dat geval gehouden aan dien deskundige 
alle door dezen gewenschte inlichtingen .te 
verstrekken .. 

3. · De 1\faatschappij verbindt zich zorg· te 
dragen, dat. binnen· twee jaren na de dagtee
kening van deze overeenkomst aan de .. wette-. 
lijke goedkeuring, . bedoeld. bij art. 49, lid b,. 
van • -het _ aan : deze overeenkomst gehechte 
reglement v~or het Pensioenfonds ten. behoeve 
van haar vaste personeel, .zal kunnen · worden 
onderworpen. een voorstel tot herziening. vari 
bedoeld reglement, . voor zooveel betreft de. 
daarin vervatte regeling. der pensioenen- van 
nagelaten betrekkingen van . de deelgenooten, . 
en de aanwijzing der middelen, tot dekking 
van de nit.die herziening voor·het.fonds voortc 
vloeiende hoogere lasten, met dien verstande 
dat. voor die .dekking van de· deelgenooten 
van het Fonds,. boven de volgens het aan deze 
overeenkomst gehechte regleinent door hen 
verschuldigde .• bijdragen, zal word en· gevor-. 
derd eene verhooging van de doorloopende 
korting met ten hoogste een ten honderd, 
en eene afloopende korting over het deel der · 
aanvangsjaarwedden van nieuwe deelge
nooten, hetwelk een nader-vast te stellen bedrag 
overtreft. 

4 . . De Staat verbindt zich mede te werken. 
tot eene herziening van de bij deze overeen
komst vastgestelde pensioenregelirig van het 
·vaste personeel der Maatschappij, voor het 
geval dat eene algemeene wettelijke regeling 
van ouderdoms- en (of) invaliditeitspensi
oenen tot stand komt en. daarbij aan de Maat
schappij en (of) aan haar vaste ·personeel 
nieuwe lasten worden opgelegd. 

Aldus in tweevoud overeengek(lmen , te . 
's-Gravenhage, den 

Utrecht, 

De 1rl inister van W aterstaat, 

De_ Minister van Fina_ncien, 

De N ederlandsche Oentraal Sp_oorweg 
M aatsch_appi,j, 

REGLEMENT voor het · Pensioenfonds ten 
behoeve van het-• -vaste personeel der 

· N ederlandsche Oentraal Spoorweg- · 
lf aatschappij. 

HOOFDSTUK. I. 

DOEL EN VORMING VAN HET FONDS. 

Art. 1. Het Pensioenfonds strekt ten be
hoeve van het vaste personeel der Maatschappij 
en van de nagelat~n betrekkingen van dat 
personeel. 

2. Het ]j'onds wordt gevormd door : 
1°. het kapitaal, dat zich op 1 Januari 1876 

in het. bij de Maatschappij ten behoeve van 
haar vaste personeel bestaande Ondersteu
ningsfonds bevond ; 

20. de jaarlijksche overschotteil van het 
o~der 1°. genoemde Ondersteuriingsfonds over 
de jaren 1876 t/m 1912; voorzoover deze 
volgens' de voorschriften in·· het Reglement 
voor dat Ondersteuningsfonds daartoe zijn 
aangewezen ; 

... 30_ - de bijdragen der deelgenooten ; 
40, de'· bijdragen der Maatscliappij ; · 
5°. giften of onvoorziene opbrengst'en; 

,.6ci. · de ·renten van· waarden, eigendom van 
het ,Fo~ds. · 

HOOFDSTUK II. 

.VERHOUDING DER MAATSCHAPPIJ TOT 

HET FONDS. 

3.· De Maatschappij verzekert de'bij dii regle
ment toegekende pensioenen aan hen, die 
daarop volgens de bepalingen van dit regle_. 
ment aanspraak hebben. 

4.· De jaarlijksche bijdrage der Maat~chappij 
bedraagt vier ten honderd ( 4 'pCt.) van het 
bedrag der gezamenlijke bezoldigingen, waar
over de deelgenooten van het Fonds in het · 
afgeloopen jaar doorloopende korting hebben 
betaald, vermeerderd met hetgeen door die 
-deelgenooten te zamen .in· dat jaar minder clan 
vier ten honderd (4 pCt.) Over bovenbedoeld 
bedrag als doorloopende korting 'is bijge
dragen. 

HOOFDSTUK III. 

DEELGENOOTSCHAP VAN HET FONDS. 

5. Zij, die volgens het door den Minister 
· van Waterstaat goedgekeurde of vastgestelde 
Regleni.ent· Dienstvoorwaarden (·N.C.S.) be-· 
hooren tot het vaste personeel der Maatschapp,ij, 
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zijn verplicht deelgenoot van het Fonds te zijn, 
t(lnzij in dat reglement anders is ·bepaald. 

6. Het deelgenootschap van het Fonds 
vangt -,aan op den dag, waarop men ond'er 
het vaste personeel der Maatschappij is opge
nomen. 

7. Het deelgenootschap van het Fonds 
, houdt op, zoodra men - , om welke ,red·enen 
ook - den dienst der Maatschappij verlaat. 

8. Elk deelgenoot ontvangt een bewijs van 
deelgenoptschap. · 

Als zoodanig zal ook gelden een v66r 1 Ja
nuari 1913 uitgereikt ,,bewijs. van lidmaat
schap". 

HOOFDSTUK IV. 

BIJDRAGEN_ DER DEELGENOOTEN. 

9. De _ bijdragen der deelgenooten word en 
op hunne bezoldiging ingehouden en bestaan in•: 

.A.. eene doorloopende korting ; , 
B. eene aflcmpende korting, telkens wan-' 

neer hunne bezoldiging verhoogd wordt. 
10. a. De bezoldiging, waarnaar de -bij- · 

drage der Maatschappij, zoomede de kortingen_ 
berekend worden, bestaat in : 

1 °. de bezoldiging in geld door de -Maat
schappij voor het vervullen der dienstbetrek
king vastgesteld, verhoogd. voor na te noemen 
categorien van personeel met een. door den 
Directeur vast te _ stellen bedrag· wegens het 
genot van premie of overgeld bij stukwerk ; 

2°. het genot van woning met vuur en licht, 
onder welken vorm ook door de Maatschappij 
verstrekt, berekend tot eene waarde van 
vijf en twintig ten honderd -(25 pCt.) van de 
onder 1 °. bedoelde bezoldiging, zonder ver
hooging als daar bedoeld ; 

3°. het genot van woning zonder vuur en 
licht, onder welken vorm ook door de Maato 
schappij verstrekt, berekend tot eene waarde 
van tien ten honderd ( 10 pCt.) van de onder 
1°. bedoelde bezoldiging, zonder verhoqging 
als daar bedoeld. · 

b. Behoudens het bepaalde in het vorige 
lid onder 1 °. worden .andere emolumenten dan 
die aldaar bedoeld onder 2°. en 3°., bij de 
berekening van het als korting -te betalen be
drag, niet als bezoldiging aangemerkt. 

c. Eene verhooging als bij lid a, 1 °. van 
dit artikel bedoeld, wordt toegepast : 

ox, wegens het- genot -van premien voor de 
beambten, , belast . met het bestuur van de 

comotieven ; 
0 (J. wegens het genot van overgel_d; bij 

stukwerk voor de beambten der w'erkplaatsen. 

11. a: _De do'orloopende 'korting bedraagt 
vier ten honderd ( 4: pCt. ) der bezoldiging of 
zooveel minder als de Directeur bepaalt, doch 
niet minder dan drie· en een half ten honderd · 
(3 ½ pCt.) der hezoldigirig voor de mannelijke 
Ieden en twee en·een half ten honderd·(2½ pCt.~ 
der bezoldiging voor de vrouwelijke leden. 

b. Aan hem, die. op 31 December 1912 lid 
van het Fonds was, zal, wanneer ·ingevolge, 
derr aarihef van het vorige lid de door hem· . 
te betale~ doorloopende korting op een hooger 
percentage · der bezoldiging · wordt gesteld 
dan dat op evengenoemden datum verschuldigd, 
indien en zoolang zijne jaarlijksche bezoldi
ging het bedrag van vier duizend vijf honderd 
gulden (I 4500) niet overtreft, ten laste der 
Maatschappij eene vergoeding worden toe-. 
gekend -tot dekking van den daaruit voort
vloeieriden achteruitgang in inkomsten. 

12. a. De afloopende , korting bedraagt. 
voor: 

1°. manrielijke deelgenooten: 
liet bedrag der verhooging,- met inachtne

ming .van.-art. 14, in te houden bij .de· betaling 
van ·bezoldiging· of loon,· en we! gelijkmatig .. 
verdeeld over vier jaren ; 
_ 2°. · vrouwelijke deelgenooten : 
- een :vierde gedeelte (¼) der verhooging, 

met inachtneming van bovengenoemd artikel, 
in te houden bij de· betaling .van bezoldiging 
of loon, en we! gelijkmatig ·, verdeeld· over 
een jaar. ·, 

b.· .Aan· hem, die op 31,. December 1912 lid 
van· het Fonds was, zal, wanneer hem inge0 

volge den aanhef van het vorige lid eene · 
afloopende korting wordt opgelegd · over· ver,· 
hoogingen van bezoldiging, waarop hij krach
tens het op 31 December 1912 geldende Regle-·' 
ment Dienstvoorwaarden (N. C. S.) 1911 aan
spraak had, eene vergoeding worden toegekend, 
tot dekking van den daaruit voortvloeienden 
achteruitgang -in inkomsteri. 

13. a. Indien iemand ouder dan een en 
dertig (31) jaar onder het vaste personeel 
der l\faatschappij wordt opgenomen, moet hij 
binnen eeri maand na zijne indiensttreding, 
een bedrag in het Fonds storten; te -bepalen 
door den Directeur, den .A:dviseur gehoord. 

b. Hij, die. in het Fonds heeft -gestort, of 
het in de eerste zinsnede van dit artikel bedoeld 
bedrag, of dat verschuldigd volgens de bepa
lingen v66r 1 Januari 1913 -geldende bij op
neming onder het vaste personeel op meer 
dan vijf en dertig (35) jarigen leeftijd, wordt 
voor de toepassing te zijner tijd van de artt. 
18, 23, 36, 39 en 40 beschouwd alsof hij sedert 
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den eeri en dertig (31) j~rigen; ·. onderscihei
denlijk den vijf en dertig ·(35) jarigen. leeftijd 
onafgebroken tot · het vaste.•. personeel had 
behoord en· tot het ·Fonds had bijgedragen· en 
de hem bij - zijne indiensttreding toegekeµde· 
bezoldiging - sinds dat . tijdstip steeds : had 
genoten. 

14. a. Deelgenooten, wier,bezold ging drie
honderd gulden.(/ 300.,-.....) per jaar. of minder 
bedraagt, zijn geene· .afloopende korting. ver, 
schuldigd: -

b. Bij verhooging hunner. bezoldiging boven 
driehonderd gulden (/ 300.-) per jaar,- wordt 
de afloopende • korting · berekend. over· · het 
bedrag, waariuede de · verhoogde bezoldiging 
driehonderd ·gulden (f'.300.-) per jaar ·over
schrijdt, 
- c. Geerie korting, . afloopende noch . door

loopende, is:,verschuldigd· voor:·zoover de. be
zoldiging in den zin -van art. 10, zes duizend 
gulden (/ 6000.-) te boven gaat. , 

15. Bij achtereenvolgende verlaging ·en :ver
hooging van : bezoldiging geldt als ·regel, . dat 
over • eene • verhooging, waarvan de, afloopende 
korting reeds gestort is, niet ten.tweeden male 
·afloopende korting berekend· wordt; 

_16. Indien een ambtenaar, in -den zin van 
een reglement, als bedoeld bij art. 5, deel
genoot • van het Pensioenfonds wordt :met 
eene bezoldiging, hooger dan het voor zijne 
betrekking ·vastgestelde mrmmum, zonder 
dat door hem volgens de bepalingen van art. 13 
of art. 26 wordt gestort of afloopende korting 
wordt ondergaan, ·zal het: versohil • tusschen 
zijne bezoldiging en bedoeld -minimum be
schouwd warqen als eene· verhooging van be-• 
zoldiging, hem bij den aanvang van zijn d_Eiel. 
genootsoha p toegekend, Van het bedrag bov:en 
het minimum is· dan afloopender korting· op 
den bij art .. 12 omsohreven voet .•verschuldigd. 

1-7. De in het · -Fonds gestorte. hijdragen 
warden in geen geval teruggegeven. 

. HOOFDSTUK V, 

. .FENSIOENEN VAN DE-DEELGENOOTEN. 
·-

.18.._.Onverminderd .het bepaalde bij· art. 39 
lid a en-, b -wordt. aan·.hen, die- op· het tijdstip, 
waarop zij den- dienst der Maatschappij_ v:er
laten, ,d'eelgenooten van het ·Fonds zijn;, en 
minstens, -over vijf ( 5), jaren tot het Fonds 
hebben, bijgedragen, een jaarlijksch pensioen 
toegekend: 

, 1°. - ingeval- zij in d_ienst_ der Maatschappij. 
den leeftijd van vijfen:zestig_(65) jaren hebben 
bereikt; · 

20. ingeva1 zij v66r den onder 1°; bepaalden 
leeftijd, terwijl zij in dienst der Maatschappij 
zijn, invalide ·-warden, · 
mits -in het eene en het andere ge.val'de dienst
betrekking z_ij geeindigd door opzeggirig• over
eenkomstig het Reglement Dienstvoorwaarden 
(-N. C:·S.) hetzij ·van de zijde der Maatschappij. 
hetzij dom den deelgenoot. 

19. · a. Qnder invaliditeit worden verstaan 
die ziels- en lichaamsgebreken, waardoor men 
voortdurend onbekwaam wordt om de werk
zaamheden te verrichten,- verbohden aan · de 
dienstbetrekking. 

b. Invaliditeit geeft geen aanspraak op 
pensioen, wanneer zij het gevolg is van onze
delijk gedrag cif. wamieer zij opzettelijk is te
weeggebraoht. 

20. De aanvrage om pensioen geschiedt 
schriftelijk en behoorlijk met· redenen omkleed 
aan. den Di'recteur. 

21. a. De Direoteur-: kan een deelgenoot, 
die invalide is bevonden, desniettegenstaande 
aanwijzen- ·tot· het , vervullen - eener andere 
dienstbetrekking •bij de Maatschappij. 

b. Hem -zal -'--'- bij aanvaarding 'der · hem 
aangewezen betrekking I en wanneer de aan 

-deze verbonden bezoldiging in- den ·zin van 
art. 10/ lid· a; geringer is · dan die, waarover 
laatstelijk door hem- werd bijgedragen ·..:__: ten 
laste van het Pensioenfonds eene jaarlijksche 
uitkeering worden toegekend, gelijk aan het 
verschil· tusschen• het· ·bedrag -van ·Jaatstbe; 
doelde en. van eerstbedoelde bezoldiging. · 

c. Wanneer · en zoolang de· deeTgenoot 
krachtens wettelijke bepalingen· betreffende 
ongevallenverzekering boven zijhe hezoldigiiig 
eene rente geniet ter zake van een- ongeval 
hem in verband niet ·de uitoefening van het 
bedrijf ·der Maatschappij" ·overkomen,- wordt 
voor -de· toepassing van het· vorige · lid de be: 
zoldiging, aan de nieuwe betrekking verbonden, 
geacht zooveel meer te bedragen als die ·rente 
beloopt. · 

d. De in lid b bed<ielde jaarlijksche uitkee: 
ring kan -hoogstens bedragen • het pensioen, 
w;aarop betrokkene 'aanspraak' ZOU ·:·hebben 
gehad. · 
.-e . . Latere verhooging zijner "bezoldiging 

brengt geene -w1Jz1gmg in het bedrag· cler uit: 
keering •uit het Pensioenfonds .. 

f. De bij· dit artikel bedoelde uitkeering( eri) 
is (zijn) ·voo·rde _toepassing van dit reglement 
en de -,,Voorschriften"/" -bedoeld, in : art .. 44, 
onder pensioen(en) te begrijpen. ,. · 
: 22 .. · :Oe -invalide, die• met -genot van eene 

uitkeering als -bedoeld , bij ,het vorige' · artikel 

\ 
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en· (of} van eene- rente; toegekend ingevolge 
wettelijke ·bepalingen betreffende· ·ongevallen
verzekering ~ doch . met vermind'ering .. van 
bezoldiging ·•- in dienst. blijft van de Maat
schappij, · draagt •.in· het Fonds bij - behalve 
over zijne bezoldiging · in de nieuwe betrek
king "--- over· het bedrag dei: hem toegekende 
uitkeering "en (of) ongevalrente. 

23. a.· Behoudens het bepaalde · bij lid. c 
van dit artikel en bij lid b van art. 25 bedraagt 
het pensioen, dat zoowel bij vijf en zestig 
( 65) jarigen · leeftijd als · bij. invaliditeit' wordt 
toegekend, voor elk jaar, dat de '(het) dee!:, 
genoot (lid) tot het ·Fonds heeft· bijgedragen, 
alsmede voor elk jaar dat de· (het) deelgenoot 
(lid) v66r 1 Janua'ri 1877 tot het- vaste .per
soneel der Maatschappij heeft behoord, ·een 
ze~tigste gedeelte (1/ 60 ) · van het gemiddeld 
bedrag der jaarlijksohe · bezoldiging; · waar' 
naar gedurende de•laatste vijf (5) jaren, waarin 
h_ij tot het· Fonda heeft bijged:rageh, zijn:e. bij
drage berekend · werd·. 

b; Het -pensioen · in het -vorige lid bedoeid, 
kan nooit me"er bedragen dan twee,detden (2/s) 
van het aldus, berekeµd gen:iiddeld bedrag der 
jaa:dijksche · bezoldigi~g; noch· illeer 'dan vier~ 
duizend gulden (/ 4000).-

,c. Wanneer eh zoolailg · een· pehsioentrek,' 
kende krachtens wettelijke bepalingen, betref- · 
fende ongevallenverzekering eene ·rerite geniet 
ter· zake'van een ongeval; hem in v:erband met 
deuitoefening-vari het bedrijf der Maatschappij 
overkomen, zal hij als pensioen ontvarigeri 
een . bedrag · berekerid· · o.;,.ereerikoinstig liet 
bepaalde liij: lid a en' b · van' dit artikel, · docli 
met-vervanging·fo'lid a van d'e daar. geiioenide'. 
br~uk :van ·een zestigste (1/ 60 ): door 'eeri hon
derdste (1/io~l en in lid b,van twee derde~ ("la)' 
door· veertig honderdsten '(40/100)' en· van· vier~ 
duizend ·gulden (/ 4000)" '.door :,tweediiizerid 
vierhon:derd guiden' (f 2400), met dien ver
stande echter dat ·over eenig tijdvak-.aa~ pen: 
sioen en rente 'te·- zameh' nimme'r minder zal 
worden geiloten dan', wanrieer de perisioen-' 
tre'kkende uitsluitend pe:hsioen ·genoot ·volgens' 
lid a-en ·b ·van ·dit' ·a:rtikel ·en niet meer dan
de bezoldiging in deri zin'· Vari·. art·. · 10: · 
: · 24: -Tot" bestrijdirig van. zeg~lkosten der 

uittreksels · uit - de · registers van den· Burger-·' 
lijken stand· en' andere .,bescheiden, die',·ioor· 
de · toekeO:nirig' · en uit betali:rig van pensioen: 
moete0:- warden 'overgelegd; ~ordt · het · pen-:· 
sioen·met'twee gulden (f2) 've'rhoogd.·· 

25:. a>De-invalide;- bedoeld bif ift,:22, zal' 
iri fait genot van·. ·pensioeri ·,treden; ·indieri -liij 
uit den dienst der Maatscliappij C:wordt , orit- · 

slagen; alsdan ,,vervalt· de ,uitkeering, bedoeld 
bij art. 21. ---

. b . .. Het ·toe te,·:kennen pensioen wordt -
bij ontslag, al dan · niet op verzoek, wegens
het bereikt hebben-van'.den· vijf eri •zestig (65), 
jarigen -leeftijd of wegens invaliditeit - volgens 
het bepaalde. bij art; 23 'berekend naar het· 
gemiddeld bedrag · van bezoldiging- en uit
keering ·en· (of) ongeval;rente te zamen,' waar:: 
naar.gedurende de laatste vijf-(5) jaren, waarin 
hij tot·, het · Fonds ·heeft bijgedragen, zijne 
bijdrage berekend werd. 
-.:c: Onverminderd het bepaalde bij ,art: .41 

is ·bij ontslag; al dan niet op' verzoek, om andere 
redenen dan. -leeftijd of invaliditeit, het. inge
volge lid a van d!t-artikel toe-te kennen penC: 
sioen gelijk aan dat, ·hetwelk destijds · zou zijn 
verleend, indien- de deelgenoot wegens invali
diteit ontsfageO: .. wate met ingang van den dag, 
waarop. in· vet band . met het genot vall' uit
keering cif o:rigevalrente, zijne bezoldiging werd'. 
verminderd:· · 

26. ·a. Wartneer·-iemand··onder het vaste 
petsoneel der '.Maatschappij, is•, of· wordt -'dp0 

· genomen, , 'die :ci.~artoe·'. vroeger reeds. heeft 
behoord en bij .zijn uittreden, de 'door hem iw 
het Fonds gestorte bijdrageh niet heeft terug
ontvangeri, zaf•de· tijd, · over' welken hij v66r 
en na zijne . wederaanstelling: tot het Fonds• 
heeft bij'gedragen:en (of) -_krachtens de vroegere· 
of tegenwoordige bepalingen .van·, dit artikel · 
of ·van art. 13 -geaclit werd· of:wordt te· hebben 
bijgedrage'n 'en (of) v66r l" Januari 1877 tot 
het va.ste · :i:>ersoneel heeft · behoord, vcior de 
toepassing te zijner. tijd- van :de ·artt: 18, 23, 
36;, 39-en 40,gelijkelijk:worden in-·aahmerking' 
genomeh.' 

·:Bij' de toepassing -dezer · bepaling'.:zal-in: -geen:. 
ge::val ·. e·enig tijd vak meer dan · eenniaa:1- · in 
rek~ning worden gebracht. 

Indien -de wedera:a.nstelling · na · 1 :Januar 
1913 geschiedt ·en ·den: wedera~ngestelde 
daar bij ,• eehe ·. hoogere -vaste- bezoldiging wordt: 
toegekend dan hij laatstelijk voor zijn uittreden 
genoot;, moet'hij wegens het meerdere -'bedrag 
zijner, riieuwe . bezoldigirig a:floopende · korting, 
behoudens het, :bepaalde: bij •art. -14; · op·rden: 
bij art. 12 omschreven voet ondergaan .. · · · 
'b:"· Wanneer de ·wederaangestelde ·bij zijne 

wederopileming onder het· vaste- personeel, -
ouder is dan een en dertig (31)' jaren;, zal - , 
onverminderd het vorenb~paalde onder a -
art. 13 op hem van toepassing zijn, rµet dien 
versta:iicie echter dil£,' indien hij v66r zijne 
wederaa~stell~g · reeds -gJdurende' eeriigen tijd 
boveii deh eeil en dertig (31)·,jarige~ leeftijd 
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heeft - of krachtens vroegere storting volgens 
art. 13 geacht wordt te hebben - bijgedragen 
tot het ·Fonds of tot het vaste- personeel te 
hebben behoord, zulks voor de berekening 
der door hem bij de wederaanstelling te storten 
som te zijnen· bate door den Adviseur zal 
Worden in aanmerking genomen. 

· ·c. De wederaangestelde kan, met afwijking 
van het. vorenbepaalde, mits hij bij.zijne weders 
aanstelling verklaart <lit te verlangen, ·word-en 
beschouwd alsof hij op dat tijdstip, voor de 
·eerste ,maal onder het vaste p~rsoneel wordt 
opgenomen. In <lien zin zullen alsdan alle 
bepalingen van dit reglement ten aanzien 
van hem eti /Of) zijne betrekkingen worden 
toegepast., De tijd v66r zijne laatste aan
stelling verstreken, komt din voor de toe
passing t_e zijner tijd van de artt. 18, 23, ·36, 
39 en 40 niet in aanmerking dan indien en voor 
zooveel hij daarop door storting bij zijne 
laatste aanstelling ingevolge art. 13 voor zich 
en zijne betrekkingen aanspraak verkrijgt. 

d. Wederaangesteldei:i _en hunne nagelateri 
betrekkingen ontleenen eventueel aanspraken 
op pensioen of rente, of aan art. · 18 resp. 31, 
of aan art. 39, of aan art. 40, <loch nimmer 
aan meer- dan een dezer ·artikelen, 

27. ,a: Het genot van. pensioen treedt -
behoudens het bepaalde onder c. van <lit ar
tikel - · in op den <lag, waarop de .dienstbe-
trekking eindigt. . , 

b. De toekenning van het pensioen heeft 
niet plaats, alvorens alle daartoe . vereischte 
bescheiden door het Fonds_. zijn ontvl!,ngen. 

c. Bij vertraagde inzending 9:ezer bescheiden 
wotdt het genot van pensioen verleend over 
een tijdvak van hoogstens 6en jaar, vooraf
gaande aan den <lag, waarop alle bov:enbedoelde 
be·scheidep in het bezit van het Fonds zijn 
gekomen. 

28.· Indien gedurende vijf jaren _dEl ):>etaling 
van een termijn van -pensioen niet wordt op
gevraagd, -. wordt _ liet recht op .. _<lien termijn 
v:erbeurd. 

.29. De pensioeneli worden ·uitbetaald tot 
het,: einde van het vierendeel jaars, · waarin
zij ophouden ·door het Fonds verschuldigd 
te zijn. 

30. De pensioenen zijn niet vatbaar: voor 
v:er-vreemding_. of voor overdracht· aan derden 
onder welken· titel ook. 

HOQFDSTUK VI. 

·PEN~IOENEN VAN NAGELATEN llETREK- . 

KINGEN VAN DE DEELGENOOTEN. 
'. - ' . '. - . ~ ' . ' ' 

· 31 . . OnvElrminderd het. bepaalde: bij art._ 39 

lid. c wordt een jaarlijksch pensioen toegekend 
aan de nagelaten. betrekkingen . van heh, die 
bij hun overlijden of deelgenoot (lid)"van .het 
Fonds waren of bij <lit ovedijden pensioen van 
het Fonds gehoten of daartoe gerechtigd ·waren. 

32. a. • Ais· nagelaten betr.ekkingen, aan 
wie . pensioen wordt verleend, worden- .behou
dens het hierna b~paalde in <lit artikel en ih 
.art. ·33; beschouwd de weduwe of - bij ont
stentenis van de weduwe - de wet.tige, gewet
tigde of wettelijk: erkende natuurlijke kinderen 
beneden den_ leeftijd van achttien (18) jaren 
van•den overledene. 

b. De -vrouw, die huwt met een deelgenoot· 
van het ,Fonds, nadat hij den IEleftijd van zestig 
(60) jaren heeft vervuld, alsmede de kindereh 
beneden den leeftijd van achttiel). (18) jaren. 
nit zulk een huwelijk ·zullen als nagelaten 
betrekkingen van <lien deelgenoot eleohts 
aanspraak_ hebben • -op pensi9en, indien de 
deelgenoot j,:mger of niet meer dan twintig (20) 
jaren ouder is dan zijne echtgenoote. 

: Het pensioen, · bij de vorige zinsnede bedoeld, 
wordt ):>erekend volgens art. 36, t~nzij de 
deelgei;wot meer dan tien (10) <loch ten hoogste 
twintig (20) jaren ouder is dan de echtgenoote, 
in welk geval de in de vprig~ zinsnede genoem_de 
nagelaten betrekkingen aanspraak zullen hebben 
op het ·hierna aangegeven dee! van _het yolgens _ 
art . .,36 -berekende pensioen, t. w.: 

· 1 °. bij een leeftijd?verschil van meer dan 
tjen (10) .<loch ten hoogate vijftien (15) jaren. 
op vijf en zestig ten honderd (65 pCt.); 

, 2°. bij . een leeftijdsversohil van meer. dan 
vijftien (15) <loch ten hoogste twintig (20) 
jaren op vijf.en.vijftig ten honderd (55 pCt.). 

Indi.en · er eohter onder de . pensioengerech
tigde kinderen zijn, die reeds v66r het aangaan 
van. het, huwelijk, waarbij de vorenbedoelde 
beperking .. van toepassing is, behoorden tot 
de onder a genoemde_ betrekkingen_ v:an,_d_en 
(het). deelgenoot,(lid), _zal het aan de geza_men
lij\e·· nagelaten kinderen .,.te. verleenen pen, 
sioen: worden bepaald. op het volgens art;, 3,6. 
te berekenen bedrag en onverminderd worderi 
genoten, totdat het jpi;igste.•hunner den aohts. 
tienjarigen leeftijd heeft bereikt. 

_ c. Natuurlijke kind~ren; gewettigd :of wetc 
tEi!ij~_ ,.erkend nadat het· deelgenootschap. (l~d·
maatschap) is geeindigd, _zoo;rnede _de.·vrouw; 
die_ l;r\lwt met een voormalig(en)·: dee!gen.oo.t. 
(Hd) van_ het Fonds, ·en de .kinderen, die,.ge
boren worden .nit z~llj: ,eell' ,huwelijk,· zullen;

0 

als, n_agelaten betrekkingen· .vap.. ;<lien_, (qa,t) 
v:oorma_lig_(eil) deelgenoot (lid), geen aanspraak:; 
hebben;__op _.pensi_oen.. · 
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33. a. Een deelgenoot van het Fonds, mits 
meerderjarig en dell leeftijd van vijf en zestig 
(65) jaren niet oversohreden hebbende en 
ongehuwd of wel weduwnaar (weduwe) zijnde, 
zonder wettige, gewettigde of wettelijk erkende 
natuurlijke kinderen, kan zijne (hare) moeder
mits wed_uwe zijnde - of een .zijner (harer) 
ongehuwde zusters, mits niet beneden · den 
leeftijd van aohttien (18) jaren en ouder of 
niet meer dan tien (10) jaren jonger dan hijzelf 
(zijzelve), voor het pensioen aanwijzen. 

b. De aanwijzing wordt nietig : 
a. door het huwelijk van hem, door wien 

zij_ is gedaan ; . · 
~- ingeval tijdens het deelgenootsohap eeu

of meer natuurlijke kinderen w~rden gewet
tigd of op wettige wijze worden erkend ; 

'l· door het huwelijk of het overlijden van 
• de aangewezene. · 

(). Tijdens den duur van het deelgenoot
sohap kan, telkens wanneer eene aanwijzing 
nietig is geworden -· met inaohtneming· van 
het in dit artikel onder a bepaalde - opnieuw 
eene aanwijzing worden gedaan. 

34. Het pensioen aan Ii.agelaten betrek
kingen wordt verleend : 

1 °. aan de weduwe tot aan haar over
lijden of tot door haar een nieuw huwelijk 
wordt aangegaan ; daarna gaat het pensioen 
over op de in art. 32 bedoelde kinderen, zoolang 
zij den leeftijd van aohttien (18) jaren niet 
hebben bereikt; 

2°. bij ontstentenis der. weduwe aan de 
onder 1 °. bedoelde kinderen ; 

3°. aan. de moeder of de zuster volgens de 
bepaling van art. 33 tot aan haar huwelijk of 
overlijden. 

35. De aanvrage om pensioen gesohiedt 
door of namens de nagelaten betrekkingen en 
·vergezeld van de noodige bewijsstukken sohrif
telijk aan den Direoteur. 

36. a. Behoudens het ·bepaalde bij · lid c 
en d van dit artikel bedraagt het pensioen ·aan 
nagelaten betrekkingen ·vijf honderdtwiritigste 
deelen (5/ 120 ) van het gemiddeld bedrag der · 
jaarlijksohe bezoldiging, waarnaar gedurende · 
de laatste vijf (5) jaren, waarin de (het) deel
genoot· (lid) tot het Fonds heeft bijgedragen, 
zijne bijdrage berekend ·werd, vermeerderd 
met een honderdtwintigste deer (1/ 120) · van 
dat gemiddeld bedrag voor elk jaar; dat de 
(het) deelgenoot (lid) tot het Fonds heeft 
bijgedragen, alsmede voor elk jaar dat de 
(het). · deelgenoot (lid) v66r 1 Januari 1877 
tot ·het vaste personeel der Maatsohappij heeft 
behoord. 
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b. Het pensioen, in het vorige lid bedoeld, 
kan niet meer bedragen dan vijf en dertig 
honderdtwintigsten .·(35/ 120) van .het aldus bee 
rekend_e gemiddeld bedrag der jaarlijksohe 
bezoldiging ; met dien verstande- · dat, indien 
dit pensioen minder dan duizend driehonderd 
en taohtig gulden (I 1380.-) bedraagt, terwiji 
volgens het vorige lid een grooter aantal jaren 
dan dertig (30) in rekening kan warden gebraoht, 
het pensioen zal warden verhoogd met .een· 
honderdtwintigste (1/ 120 ) van voornoemd ge
middeld bedrag der bezoldiging · voor elk jaar 
boven de dertig (30), tot ten hoogste vijf en 
veertig honderdtwintigsten (45/ 120) van dat 
bedrag en tot geen hooger bedrag dan duizend· 
driehonderd en taohtig gulden (/ 1380.-). 

(), Onverminderd het bepaalde bij art. 41 
is .bij ·overlijden van een invalide als bedoeld· 
bij art, ~2, na ontslag uit den dienst der Maat, 
sohappij oni andere redenen dan leeftijd :of 
invaliditeit, het aan de nagelaten betrekkingen: 
toe te kennen pensioen gelijk aan dat hetwelk 
zou zijn verleend, indien de deelgenoot wegens 
invaliditeit ontslagen ware met ingang van 
den dag, waarop in verband met het. •genot·, 
van uitkeering of ongevalrente zijne bezol-· 
diging werd verminderd. 

d. W anneer en zoolang de pensioentrekkende 
weduwe of moeder of een of meer der weezen · 
van een deelgenoot of een voormalig(en) 
deelgenoot (lid) kraohtens wettelijke.bepalingen 
betreffende ongevallenverzekering eene rente: 
geniet(en) ter iake van een ongeval, laatstbe. 
doelde· in verband met de uitoefening van het 
bedrijf der· Maatsohappij overkoll).en, zal 
(zullen) de pensioentrekkende(n) als pensioen 
ontvangen een bedrag berekend overeen
komstig het b°epaalde bij lid a en b van dit 
artikel, dooh met vervanging in lid a van de 
daar genoemde breuken van vijf honderd
twintigsten (5/ 120 ) en· een honderdtwintigste 
( 1/ 120) door vijf tweehonderdsten (5/z00 ) resp._ 
een· tweehonderdste. (½00 ) en in lid b van vijf 
en dertig honderdtwintigsten (35/;.0), een hon
derdtwintigste (1/ 120) en vijf en veertig honderd-· 
twintigste1;r (45/ 120) door vijf en dertig tweehon
derdst.en (35/z00), een tweehonderdste (½00) en· 
vijf en veertig- tweehonderdsten·· (4½00), met· 
<lien verstande · echter dat over eenig tijdvak 
aan pensioen en rente te zamen nimmer .minder, 
zal worden genoten dan wanneer de pe:ri.sioen-·. 
trekkende(n) uitsluitend pensioen genoot .. (ge-.'_ 
noten) volgens lid a en b van dit artikel. 

e.· Ingeval het belang. van een-of meer-pen-.· 
sioengereohtigde: kinderen van: een· overleden '. 
deelgenoot of. vo,ormalig( en)· deelgen_oot:: (lid-),: 
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' splitsing van het hun. volgens dit· artikel toe
komende • pensioen vordert, · wordt. ieder dier 
kinderen·geacht aanspraak te. hebben op een 
g\llijk dee! van dat pensioen. 

f. . . Het pensioen wordt verhoogd met twee 
gulden (/ 2.-),· overeenkomstig het bepaalde 
in ·art.- 24. 

37. a; Het genot van het peilsioen treedt -
behoudens het bepaalde onder c van dit ar
tikel - in op den dag van het overlijden ~an 
den deelgenoot. of van den (het) voormalig(en) 
deelgenoot (lid). · · 
· •b. Indien deze reeds pensioen genoot, 

treden. de nagelaten betrekkingen in het· genot 
van pensioen na afloop van den termijn, ge-
noemd in art. 29. · 

.c. Het bepaalde in art. 27 onder· b en c is 
ook van toepassing op de pensioenen van 
nagelaten. betrekkingen. 

38. ·. De artt. 28, 29 en 30 zijn ook van toe
passing op de pensioenen van nagelateri' be
trekkingen. 

.39. · a .. Zij, die minstens tien (10) jaren tot 
het vaste personeel · van de Maatschappij 
hebben behoord, of die met inachtneming van 
de bepalingen · van art. 13 of 26 moeten be
schouwd worden als gedurende tien (10) jaren 
tot dat personeel te hebben behoord, kunnen -
wanneer hunne dienstbetrekking tot· de Maat
schappij met ingang van of na 1 Januari.1913, 
doch v66r het bereiken van .den vijf en zestig 
(65)- jarigen leeftijd is beeindigd door. opzeg
ging overeenkomstig het · Reglement Dienst
voorwaarden (N.C.S.) hetzij van de zijde der 
Maatschappij, hetzij door den. deelgenoot. en 
zij op het tijdstip van hun ontslag·deelgenooten 
van het Fonds waren 7 in afwijking van het 
bepaalde in.art. 18 onder 1°., z'oodra zij den 
leeftijd van vijf en zestig (65) jaren hebben 
bereikt, aanspraak op · pensioen doen gelden·, 
berekend overeenkomstig art. 2.3 van dit regle-
ment. · · 

,b. De bepaling van het vorige lid geldt mede 
ten aanzien . van voormalige leden van het 
Fonds, wanneer de dienstbetrekking v66r 
1- Januari 1913 is beeindigd op_ de wijze daar 
aangegeven, behoudens ·dat de in q.en aanvang 
dier bepaling · bedoelde termijn- dan zal be
dragen twintig (20) jaren en de in het slot dier 
bepaling genciemde leeftijdsgrens van vijf 
en zestig (65i jaren zal bedragen zestig (60)' 
jaren. 

c. De nagelaten betrekkingen van de in de 
· vorige· zinsneden bedoelde personen kunnen, 
in·afwijking van.het bepaalde in art. 31,-aan
spraak op ·pensioen doen gelden, berekend 

over~enkomstig het bepaalde in· art. 36 · -van 
dit reglenient, hetzij • die uit den · dienst der 
Maatschappij getreden personen v66r den 
leeftijd van vijf en zestig (65) jaren ovarlijden, 
hetzij zij ingevolga het vorenbepaalde pensioen 
genieten .of daartoe gerechtigd zijn. · 

d: Zij, die hunne aanspra,ak op p9nsioen niet 
do.en gelden binnen zes maanden na den <lag, 
va,naf walken zij krachtens dit artikel i-echt 
hebben. op pensioen, verliezen,' zoo v0or zich 
als voor · hunne nagelaten betrekkingen, elke 
aanspraak op pensioen uit dit ·artikel voort
vloeiende. 

40. a. Zij, die op of na 1 ,Tanuari H\13 
zonder aansp_raak op pensioen ·-en. zonder: te 
vallen in de .termen van art. 39, den dienst 
der Maatschappij hebben verlaten, kunnen,
wanneer zij bij hun ontslag deelgenoot (lid) 
van het Fonds waren en v66r dat ontslag 
gedurende ten minste vijf. (5) jaren tot het 
Fonds hebben bijgedragen of volgens art: 13 
of 26 geacht moeten worden te hebben bijge
dragen,_ zoodra zij den leeftijd van vijf en zestig 
(65) jaren hebben bereikt, aanspraak - doen 
geld en op eene j aarlijksche rente ten laste 
van het Fonds. 

b. Bij overlijden van een voormalig(en) 
deelgenoot ·(lid) van het Fonds als in-de vorig'e. 
zinsnede bedoeld, kunnen, hetzij v66r hetzij 
na het bereiken van den vijf en, zestig (65) 
jarigen leeftijd, diens nagelaten betrekkingen 
aanspraak doen gelden op eene jaarlijksche 
rente ten laste van het Fonds .. 

c. Voor de berekening der onder a en b 
bedoelde renten geldt hetgeen met betrekking 
tot .de berekening van pemrioenen is bepaa[d. 
bij art. 23 onderscheidenlijk bij art. 36, be
houdens het na volgende : 

1 o. in stede van een zestigste gedeelte (1 / 60 ) 

van .het in art. 23 onder a aangegeven gemid
delde bedrag is voor elll:- daar bedoeld jaar in. 
rekening te brengen .een honderdste gedeelte 
( 1/ 100) van dat bedrag; . 

2□• in stede van twee derden (2/ 3) van het 
in art. 23 onder b bedoelde gemidcielde bedrag 
is te stellen veertig honderdsten (40/ 100 ) van. 
dat bedrag; 

3°. in stede van ·vijf honderdtwintigste 
deelen (6/ 120 ) van het in art. 36 onder a aan
gegeven gemiddelde bedrag vermeerderd met 
een honderdtwintigste deel (1/ 120 ) van dat 
gemiddelde bedrag voor elk daar bedoeld jaar, 
is in rekening te brengen vijf tweehonderdste 
deelen (5/ 200 ) van. dat bedrag vermeerderd 
met een tweehonderdste deel (½00 ) daarvan .. 
voor elk jaar als daar bedoeld ; 
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4°. in stede van vijf en dertig honderd
twintigsten (35/ 120), een honderdtwintigste (½00 ) 

en vijf en veertig honderdtwintigsten (45/ 120) 

van het in art. 3.6 onder b b~doelde geiniddelde 
bedrag is te stellen vijf en dertig tweehon
derdsten _(36/ 200), een tweehonderdste (½00 ) en 
vijf . en veertig tweebJ)nderdsten (45/ 200 ) . van 
dat bedrag. · ' 

d. Art. 39, laatste lid; is toepasselijk. met 
betrekking tot de aanspraak op rente krachtens 
<lit artikel. 

e. De bij dit artikel bedoelde rente(n) is 
( zijn), voor zoover zulks niet in strijd komt 
met de bepalingen van dit artikel, voor de 
toepassing van dit reglement en de ,,Voor
schriften" bedoeld in art. 44, onder ,,pen
sioen(en)" te begrijpen. 

41. a. Bij ontslag van.een invalide als be
doe_ld bij art. 22, _om andere redenen dan leef
tijd of invaliditeit, wordt voor de toepassing 
te. zijner tijd van art. 39, onderscheidenlijk 
art. 40 - zo_o ten aanzien van den (het) voor
malig(en) deelgenoot (lid) als van zijn nagelaten 
betrekkingen - aangenomen, a dat hij slechts 
tot het vaste personeel der Maatschappij heeft 
behoord (tot het Foi:tds heeft bijgedragen) 
sedert den dag, waarop in verband met het 
genot van uitkeering of ongevalrente, zijne. 
bezoldiging werd verminderd; ~ dat hij den 
<lienst der Maatschappij heeft verlaten zonder 
aanspraak op pensioen. 

b. Hetgeen den (het) voormalig(en) deel
genoot (lid) of zijne nagelaten betrekkingen 
uit hoofde van het vorig lid toekomt, wordt 
gevoegd bij het pensioen, waarop ingevolge 
art. 25 lid c, onderscheidenlijk art. 36 lid c, 
aanspraak bestaat, behoudens het bepaalde 
bij het· volgende lid.· 

c. In het geheel kan ten laste van het Fonds 
niet meer genoten worden dan : ingeval art. 39 
toepassing vindt, het bij art. 23 lid b onder
scheidenlijk art. 36 lid b bepaalde maximum. 
of wanneer en zoolang de pensioentrekkende(n) 
yalt (vallen) in de termen van art. 23 lid c, 
onderscheidenlijk art. 36 lid d, het maximum, 
Yolgens die bepalingen ; ingeval art. 40 toe
passing vindt, het daarbij bepaalde maximum, 
verhoogd met een honderdvijftigste (1/ 150) 

onderscheidenlijk een driehonderdste (1/ 300) 

yoor elk jaar, dat bij de berekening van het 
pensioen ingevolge art. 25 lid _c, onderschei
denlijk art. 36 lid c, in aanmerking komt. 
.Deze verhooging wordt niet toegekend, wanneer 
en zoolang de pensioentrekkende(n) valt 
(vallen) in de termen van art. 23 lid c of art. 36 
lid d. 
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HOOFDSTUK VII. 

.BEHEER VAN HET FONDS. · 

42. Het beheer van het Fonds wordt ge;_,.oe~d 
door den Directeur. Deze vertegenwoordigt 
het Fonds in en buiten rechten en is bevoeg\J. 
tot behandeling- en beslissing van alle aange
iegenheden, het Fonds b!)treffende, beho"udens 
de bij dit reglement gemaakte b~perkingen, 

43. De administratie van het F9nds ge
schiedt voor rekening_ der llfaatschappij. en is 
opgedragen aan den Centralen Dienst. 

44. De bijzondere bepalingen omtrent de 
ad~nistratie van ·het Fonds, · in het bjJzonder 
betreffende de berekening en inning der bij
dragen, de berekening en uitbetaling der pen-·' 
sioenen en uitkeeringen, alsmede de vereischte 
bescheiden voor_ het deelgenootschap en het 
doen gelden van aanspraken, worden opge
nomen in de ,,Voorschriften_ tot uitvoering 
van het Reglement voor het Pensioep.fonds." 

45. Alle bescheiden, bevattende verbintenis 
of kwijting, warden onderteekend door _"den 
Directeur· en door den Secretaris of door hunne 
plaatsvervangers; alle overige bescheid~n wor
de~ onderteekend door een. van beiden of d_oor 
diens plaats_vervanger. 

46. a. De gelden van het Fonds mogen 
slechts worden belegd in soliede effecten, of 
op eerste hypotheek met dertig ten honderd 
(30 pCt.) overwaarde; een en antler overeen
komstig bepalingen, door den Directeur vast 
te stellen en a.an de goedkeuring van de Mi
nisters van Waterstaat en van Financien te 
onderwerpen. 

b. De Directeur heeft de bevoegdheid -
wanneer onmiddellijke belegging der gelden · 
minder raadzaam is :- die gelden tijdelijk op 
prolongatie of tot een bedrag van ten hoogste 
zeshonderdvijftig duizend gulden (f 650,000) 
bij de Maatschappij tegen eene rentevergoe
ding van . tenminste drie en drievierden ten 
honderd (3¾ pCt.) 's jaars, in bewaring te 
geven. 

47. De rekening en verantwoording wordt 
jaarlijks op ultimo December gesloten. 

48. a. De Directeur benoemt een deskundig 
Adviseur (geen ambtenaarvan dellfaatschappij),. 
die hem terzijde staat. 

b. De Adviseur maakt telkens om de drie 
jaren een uitvoerig verslag van het Fonds. 

c. De belooning van dien Adviseur en van 
de geneeskundigen, wier diensten door het 
Fonds noodig warden geacht, zijn ten laste 
van het Fonds. 

49. a. Behoudens het bepaalde bij het vol-
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gentle lid kan dit reglement door den Direoteur, 
met goedkeuring van den Minister van Water
staat, herzien en gewijzigd worden. 

b. Wijzigingen van dit reglement, welke 
betrekking hebben op _de l:>ijdragen van het 
personeel of van de Maatsohappij of de bedragen 
der pensioenen, treden niet in werking dan 
nadat daarop wettelijke goedkeuring is ver
kregen. 

50. De deelgenooten of gewezen deelgenooten 
(leden) van het Fonds of hunne nagelaten 
betrekkingen doen afstand van elke vordering 
in reohten tegen het Fonds. 

51. a. W anneer een deelgenoot of gewezen 
deelgenoot (lid) van het Fonds of zijne nage
laten betrekkingen zioh met eenige hem (hen) 
betreffende beslissing _ van den Direoteur niet 
kunnen vereenigen, dan is (!l;ijn) hij (zij) be
voegd hunne bezwaren daartegen te onder
werpen aan de uitspraak van drie soheids
lieden, te benoemen als hierna wordt geregeld. 

b. Zij moeten hun daartoe strekkend ver
langen sohriftelijk mededeelen aan den Direo
teur binnen drie maanden, nadat de beslissing 
of besohikking aan hen is medegedeeld.- Zij 
moeten daarbij tevens opgeven den naam van 
den persoon, dien zij als een der soheidslieden 
kiezen. Doen zij een en antler niet binnen dien 
tijd, zoo worden zij geaoht met de beslissing 
genoegen te nemen en af te zien van hunne 
bevoegdheid om die beslissing aan de uitspraak 
van de soheidslieden te onderwerpen. 

e. Nadat de kennisgeving der keuze van den 
eersten soheidsman binnen_ den gestelden 
termijn den Direoteur zal hebben bereikt, zal 
deze van zijne zijde aan de belanghebbenden 
binnen vier weken mededeeling doen van 
den persoon, <lien hij als tweeden soheidsman 
kiest ; de twee aldus gekozen soheidslieden 
benoemen den derde. 

d. Indien de beide soheidslieden binnen den 
daarvoor door den Direoteur gestelden termijn 
niet tot overeenstemming kunnen geraken 
omtrent de keuze van den derden soheidsman, 
zal de derde worden _benoemd door den l\!Iinister 
van vVaterstaat. 

e. De soheidslieden spreken tussohen par
tijen reoht als goede mannen naar billijkheid ; 
tegen hunne beslissing is geene voorziening 
toegelaten. 

HOOFDSTUK VIII. 

. . OVERNAME VAN HET FONDS DOOR DEN ST.A.AT. 

52. Ingeval de iYiaatsohappij ophoudt hare 
spoorwegen ,,Utrecht-Zwolle" en ,,Zwolle-

Kampen" te exploiteeren, zal de Staat het Fonds 
overnemen, met <lien verstande dat geene ver
plichting tot voortzetting van dat Fonds op 
den Staat overgaat, doch dat de Staat aan de 
belanghebbenden zal waarborgen : a) de v66r 
de overneming ten laste van het Fonds, over
eenkomstig de bepalingen van <lit reglement, 
toegekende pensioenen en b) de pensioenen, 
waarop de deelgenooten op het tijdstip, waarop 
ziJ den dienst van de Maatschappij verlaten, 
volgens het dan geldende reglement van het 
Fonds aanspraak hebben verkregen wegens den 
bij ·de Maatsohappij volbrachten diensttijd. 

HO OFDSTUK IX. 

BEP.ALINGEN VAN VERSCHILLENDEN .A.ARD. 

53. Voor hen, die op 31 December 1912 lid 
van het Fonds waren, zullen, behalve tot dek
king van lasten voortvloeiende uit eene (ook) 
voor hen geldende verbetering der pensioen
regeling, de doorloopende en de afloopende 
kortingen niet hooger kunnen worden gesteld 
dan bij de artikelen 11 en 12 van dit reglement 
is bepaald. 

54. Personen, die den dienst der lYiaat
schappij hebben verlaten v66r 1 Januari 1913 
en volgens de op den-dag van hun ontslag gel
dende bepalingen geen a3!nspraak op pensioen 
hadden, hebben even als hunne nagelaten be
trekkingen nimmer eenige aanspraak op 
pensioen. 

55. a. i\fot betrekking tot de pensioenge
reoht.igdheid der vrouw, die gehuwd is met een 
voormalig(en) deelgenoot (lid) van het Fonds 
of met een deelgenoot (lid) van het Fonds, 
nadat hij den leeftijd van zestig (60) jaren 
heeft vervuld en van de kinderen uit zulk een 
huwelijk, zoomede met betrekking tot het 
eventueel aan zoodanige vrouw resp. kinderen 
toe te kennen pensioensbedrag gelden de be
palingen van het reglement, van kraoht ten 
tijde van de v.:,ltrekking van het huwelijk. 

b.- Eene v66r 1 Januari 1913 met inaohtne
ming van de destijds geldende bepalingen ge
dane aanwijzing van moeder of zuster voor 
het pensioen blijft van kraoht, totdat zij vol
gens die bepalingen nietig zou zijn geworden. 

c. Heeft zoodanige aanwijzing. nog kraoht 
bij het overlijden van den aanwijzer, dan kunnen 
gewettigde of wettelijk erkende natuurlijke 
kinderen van dezen als nagelaten betrekkingen 
geen aanspraak op pensioen doen gelden . 

56. a. Het bij art. 10 in lid a, 1 °. bepaalde 
betreffende verhooging van de bezoldiging 
wegens het genot van premie of overgeld b,j 
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stukwerk is op personeel, dat reeds voor 
1 Januari 1913 in het genot van de betrokken 
premien of van bedoeld · overgeld was; slechts 
toepasselijk, ·indien belanghebbende het ver
langen daartoe schriftelijk heeft te kennen 
gegeven aan den Directeur. 

b. Ter zake van de verhooging zijn alsdan 
de voorgesohreven kortingen versohuldigd 
sedert 1 Januari 1913. 

c. Verhooging der bezoldiging overeenkom
stig art. 10, lid a l 0 • wordt aan het in lid a 
van dit artikel bedoelde personeel op of na 
den len Juli 1913 sleohts toegestaan na be
taling in eens eener extra storting in het Fonds 
overeenkomstig het volgende lid. 

d. Gestort wordt de som van : 
:,. het bedrag dat, zoo wegens doorloo

pende korting als wegens bijdrage der Maat
schappij, door het Fonds sinds 1 Januari 1913 
tot den dag der storting meer zou zijn ont
vangen, indien het in lid a van dit artikel 
bedoelde verlangen door den (het) deelgenoot 
(lid) v66r den lsten Juli' 1913 ware kenbaar 
gemaakt, onder bijberekening van vie_r ten 
honderd (4 pet.) 's jaars rente op rente en 

(3. een op denzelfden voet berekend bedrag 
wegehs gemis van rente tengevolge van de 
latere betaling der afloopende korting terzake 
van de verhooging versohuldigd. 

57. a. De pensioenen, toegekend zoo aan 
voormalige leden als aan nagelaten betrekkins 
gen v66r 1 Januari 1913, zullen warden herzien 
en vastgesteld overeenkomstig de op 1 Jannari 
1913 geldende bepalingen, waarbij eohter uit
sluitend in rekening komen de jaren gedurende 
welke het betrokken lid kraohtens de- reglec 
mentaire bepalingen aan het Fonds heeft bij
gedrageu of volgens art. 13 of art. 26 geaoht 
moet warden te hebben bijgedragen, en met 
dien verstande, dat v66r 1 Januari 1913-toe
gekende pensioenen niet verlaagd kunnen 
worden. 

b. Het herziene pensioen is versohuldigd 
van den lsten Januari 1913 af. Het wordt 
toegekend onder voorwaarde, dat- afstand 
worde gedaan van alle aanspraken op boven 
het pensioen ten laste der Maatsohappij ver
leende toelagen, voor zoover de toelage de 
pensioensverhooging niet overtreft. 

c. De Maatsohappij betaalt aan het Fonds 
maandelijks terug de uit dit artikel voor 
het- Fonds ·voortgevloeide hoogere kosten. 

58. a. Tot het vaste personeel der l\faat
sohappij kunnen ten opziohte van het Fonds 
gerekend. worden -te blijven behooren de per
sonen, die bij of tengevolge. van het in gebruik 

nemen van het nieuwe station te Amersfoort 
uit den dienst der Nederlandsohe Centraal 
Spoorweg-Maatschappij in _ den dienst der 
-liollandsohe IJzeren Spoorweg-Maatsohappij 
zijn overgegaan en tijdens dien overgang leden 
van het Fonds waren. 

b. Deze personen blijven alsdan leden (zijn 
deelgenooten) van het Fonds. met al de reohten 
en verpliohtingen aan dat deelgenootsohap (lid
maatsohap) verbonden, kraohtens dit regle
ment, zooals het thans bestaat of later zal 
warden vastgesteld, met dien verstande dat 
ontslag uit - of het verlaten van - den 
dienst der Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij voor hen dezelfde gevolgen zal 
hebben; als welke het reglement bepaalt of 
zal bepalen voor ontslag uit - of het verlaten 
van - den dienst der Nederlandsohe Centraal 
Spoorweg-Maatscha ppij. 

59. Voor hen, die op 31 December 1912 lid 
van · het Fonds waren, zal, indien zij · daartoe 
v66r 1 Juli 1913 aan den Directeur schriftelijk 
het verlangen hebben te kennen gegeven, als 
leeftijdsgrens in de artikelen 18, 23 en 25 ziju 
aan te nemen 60 jaren in plaats van 65 jaren_ 

60. De bepalingen van dit reglem~nt en 
met name de artikelen 4, 11, 23, 36, 40 en 41 
zullen warden herzien, indien en zoodra in 
Nederland eene wettelijke. regeling van ouder
doms- en (of) invaliditeits-pensioenen tot stand 
komt en de llfaatschappij en (of) haar vaste 
personeel in de kosten dier pensioenen zal 
hebben bij te dragen. 

61. Dit herziene reglement treedt in werking 
op den lsten Januari 1913. 

7 Juni 1913. WET, houdende goedkeuring 
van eene met de Bouwgrond-Maatschappij 
,,'s Gravenhage-Voorburg", gevestigd te 
Voorburg, gesloten overeenkomst tot mi
ling van grond. S. 261. 

7 J,mi 1913. WET, betreffende overbrenging 
in eigendom, beheer en onderhoud bij de 
gemeente Hengelo (0.) van gedeelten der 
Rijkswegen van Goor over Denekamp naar 
de Rijksgrens in de richting van Nordhorn 
en van Nijverdal naar Glanerbrug c. a. S. 262. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen teweten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de gemeente Hengelo (0.) gedeelten der 
Rijkswegen van Goor over Denekamp naar 
de Rijksgrens in de richting van Nordhorn en 
van Nijverdal naar Glanerbrug· c. a. in eigen
dom, beheer en onderhoud wenscht over te 
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nemen en dat daartegen in 's Rijks belang geen 
bezwaar bestaat ; 

Gelet op artiket 1, eerste lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artilcel. 

Bij de .gemeente Hengelo (0.) worden in 
eigendom, beheer. en onderhoud overgebracht 
gedeelten der Rijkswegen van Goor over 
Denekamp naar de Rijksgrens in de richting 
van Nordhorn en van Nijverdal naar Glaner
brug c. a. onderscheidenlijk van 86 M. voorbij 
H.M. 477. tot 81 M. voorbij H.M. 490 en van 
94M. voorbij H.1L 611 tot741VI. voorbij H.M. 624. 

De overbrenging geschiedt op den voet der 
overeenkomst van 17 October 1912, van welke 
de akte in afschrift aan deze wet is. gehecht 
en welke bij die wet wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 7den Juni 1913. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Minister. van Waterslaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 
IJe Ministe1· van Financilfn, (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 16 .fog. 1913.) 

AFSCHRIFT. 

OVEREENKOMST betrefiende overdracht 
in eigendom, beheer en. onderhoud bij 
de gemeente Hengelo (0.) van gedeelten 
der Rijkswegen van Goar over Dene-· 
kamp naar de Rijksgrens in de ricliting 
van Nordhorn en van Nijverdal naar 
Glanerbrug c. a. 

De ondergeteekenden : 
G. RoosEBOOM, Hoofdingenieur-Directeur 

van den Rijkswaterstaat in de 5de Directie te 
Zwolle, handelende ingevolge machtiging van 
den Minister van Waterstaat. van den 7 Au-, 
gustus 1912 n°. 262, Aftleeling Waterstaat en 
van den Minister van Financien van den 
25sten April 1912, n°. 99, in deze vertegen
woordigende het Rijk, 

en Mr. N. A. ToNCKENS, burgemeester der 
gemeente Hengelo (0.) en L. VEENHOVEN, 
secretaris dier gemeente, te zamen vertegen
woordigende het College van Burgemeester 
en Wethouders, dat namens die gemeente 
handelt, t~r uitvoering van het besluit van 
den gemeenteraad van den 18 Maart 1912, 
goedgekeurd bij Besluit van Giideputeerde 
Staten van Overijssel van den 2 April 1912, 
2de · Afdeeling nummer 1852/1524 zijn, onder 
voorbehoud van bekrachtiging bij de wet, 
overeengekomen als volgt : 

Het Rijk verkoopt voor eene som van drie 
duizend gulden aan de gemeente Hengelo (0.): 

a. den grond uitmakende een hierna om
schreven gedeelte van den Rijksweg van Goor 
over Denekamp naar de Rijksgrens in de rich
ting van Nordhorn, 

b .. het buiten den afstand van 7.25 .meter 
uit deas der bestrating van den Rijksweg gelegen 
deel van het perceel kadastraal bekend, ge
meente Hengelo sectie B n°. 3572, en 

c. den grond uitmakende een hierna om
schreven deel van den Rijksweg van Nijverdal 
naar Glanerbrug ; een en, antler gelegen binnen 
de gemeente Hengelo (0.). 

Het hierbedoelde onder a genoemde gedeelte 
Rijksweg strekt zich uit ten opzichte van de 
Hectometerverdeeling van dezen Rijksweg, 
van eene lijn loodrecht op de as der bestrating 
op 86 meter voorbij Hectometer 477, dat is 
nabij de kruising van dezen weg met den 
spoorweg Hengelo-Almelo, tot eene lijn lood
recht op de as der bestrating op 81 meter voorbij 
Hectometer 490, dat is nabij den Ouden 
Molenweg. Dit overgedragen, 1295 M. lange, 
weggedeelte is, voor zoover het is gelegen in· 
de kadastrale Sectie C, ongenummerd, het 
overige behoort tot de perceelen Sectie B, 
nummers 3573, 2934 en 3100. 

In dit verkochte wegvak zullen zijn begrepen 
de gedeelten van het voormalige tolhuisterrein 
bij de Weidebrug, zijnde Hengelo Sectie B, 
nummers · 3980 en 3572, voor zoover 'gelegen 
binnen 7.25 meter uit en evenwijdig aan de 
as der verharding van den Rijksweg. 

Het hierbedoelde onder c genoemde gedeelte 
Rijksweg strekt zich uit ten opzichte van de 
Hectometerverdeeling van dezen Rijksweg 
van eene lijn loodrecht op de as der bestrating 
op 94 meter voorbij Hectometer 611, dat is 
bij den Ouclen Bornschen weg tot eene lijn 
loodrecht op de as der bestrating op 74 meter 
voorbij Hectometer 624, dat is nabij ·de kruising 
van dezen weg met den spoorweg Hengelo
Oldenzaal. Dit overgeclragen, . 1280 Meter 
lange, weggedeelte is, voor zoover het is ge
legen in de kadastrale Sectie B, gedeeltelijk 
ongenummerd en gedeeltelijk opgenomen in 
n°. 2933 en n°. 2934, en voor zoover het ligt in 
Sectie C, gedeeltelijk ongenummerd en gedeel-
telijk opgenomen in n°. 4460. . 

In dit verkochte wegvak zullen zijn begrepen· 
de binnen 8 meter uit- en evenwijdig aan de 
as der verharding van den Rijksweg gelegen 
gedeelten van het oucle tolhuisterrein bij den 
Ouden Bornschen weg, zijnde Hengelo Sectie B. 
nummers 489 eD 490, alles zonder opstallen, 
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om bij het weggebied te worden getrokken 
nadat de huur, welke de laatste tolbaas van 
woning en grond heeft, definitief zal zijn ge
eindigd en de woning zal zijn afgebroken, zul
lende de huurpenningen ingevolge de loopende 
huurovereenkomst geheel door het Rijk worden 
genoten. 

De overgedragen weggedeelten met hetgeen 
er volgens de hierbovenstaande nadere om
schrijving· bijbehoort en het onder b als ver
kocht vermelde gedeelte van het perceel seC'tie 
B, nummer 3572 zijn met eene steenroode 
kleur aangeduid op de aan het voor het Rijk 
bestemde exemplaar dezer akte gehe<'hte en 
door beide partijen gewaarnierkte teekening. ( 1) 

Met den eigendom van voreno~schreven 
wegvakken, wordt door het Rijk het beheer en 
onderhoud daarvan aan · de gemeente over
gedragen ; door deze laatste wordt het beheer 
en onderhoud dier wegvakken aangenomen. 

De verkoop en overdracht in beheer en 
onderhoud hebben plaats onder de navolgende 
voorwaarden: 

1. In den verkoop· en de overdracht zijn 
begrepen de op de bedoelde wegvakken staan·de 
beplantingen met de daarom staande boom
hekjes, de. wegbermen en bermslooten, wat den 
verkoop · betreft voor zoover een en antler 
Rijkseigendom is, voorts de volgende in de 
over te dragen wegsgedeelten aanwezige 
kunstwerken, te weten : 

in den weg onder a genoemd : 
de ijzeren brug over de Barflosche beek 

genaamd .de Weidebrug, wijd 4. 75 Meter, met 
steenen landhoofden en vleugels, ijzeren leu
ningen en 4 steenen schamppalen, liggende 
19 Meter voorbij Hectometer 481, de ijzeren 
brug over de Drienerbeek genaamd de Thiems
brug, wijd 5 Meter, met steenen landhoofden 
en vleugels en ijzeren leuningen, Iiggende 
93 Meter vporbij Hectometer 484, · benevens 
de aansluitende steenbekleeding van het 
beloop der Drienerbeek, Jang 34 Meter. 

in den weg onder c genoemd : 
een gemetselde steenen duiker Jang 10 Meter, 

wijd 0.40 Meter en hoog 0.50 Meter met front
muren en vleugels liggende 33 Meter voorbij 
Hectometer 615. 

2. Het Rijk is tot geenerlei vrijwaring hoe
genaamd, verplicht, verklarende koopster ten 
eigen bate en schade het gekochte te aanvaar
den en wel te kennen en daarvan geen nadere 

(1) Deze teekening als van plaatseiijk be
lang, wordt hierna niet opgenomen. 

oms~hrijving of grensaanw1Jzmg te verlangen 
of te zullen vorderen. 

Mocht later blijken, dat het Rijk geeri eige
naar zoude geweest zijn van eenig dee! van 
het verkochte dan zal de koopster in deze 
het er voor houden dat bedoeld dee! ook niet 
in den verkoop werd begrepen en verbinci.t 
zij zich in dit geval te zullen medewerken om 
tot eene juiste kadastrale boeking van den 
grond te geraken. 

3. Het gekochte wordt - behoudens het
geen omtrent de oude tolhuisterreinen wordt 
bedongen - in genot aauvaard en het beheer 
en onderhoud door de gemeente Hengelo (0.) 
op zich genomeri :van den dag af, waarop de 
wet in werking zal treden, waarbij deze over- · 
eenkomst wordt bekrachtigd. 

4. De gemeente draagt zorg, dat het karakter 
van de overgedragen wegvakken ten dienste 
van het doorgaande verkeer over de volle 
breedte niet verloren ga en dat de verharding 
van dat gedeelte evenals de overgedragen 
kunstwerken in voldoenden toestand blijven, 
ten behoeve van dat verkeer. 

5. De op de wegvakken aanwezige Heoto
meterpalen, grenspalen, duikerpalen en ken
teekens voor rijwielpaden zijn niet in den ver
Jwop, we! in de· overdracht in-· beheer en onder
houd begrepen. Deze voorwerpen mo gen 
ter plaatse blijven staan zoolang de gemeente 
dit wenscht,· mits de gemeente zorg draagt 
voor het verven ervan. · 

De bedoelde palen en kenteekens moeten, 
indien de gemeente het behoud ervan op het 
terrein later niet meer wenschelijk of noodig 
mooht aohten, door haar ter besohikking van 
het Rijk binnen de gemeente Hengelo (0.) 
ter plaatse vanwege het beheer van 's Rijks 
waterstaat aan te·wijzen, worden nedergelegd. 
Het opgraven en vervoeren van de ·palen 
en kenteekens geschiedt op kosten van de 
gemeente. 

Verder zijn nooh in den verkoop nooh in 
de overdracht in beheer en onderhoud be
grepen de op en in den grond aanwezige tele
graafpalen en -lijnen, terwijl voorts in den. 
verkoop niet zijn begrepen zoodanige werken, 
welke aan derden behooren, .hetzij deze al dan. 
niet met vergunning van het Rijk werden. 
aangelegd. 

Voorts is de getneente verplioht om zonder
aanspraak op schadevergoeding te gedoogen. 
den aanleg en de instandhouding van l;l,ijks
telegraaf- en telefoonlijnen c. a. (palen enz.) 
in bedoelde weggedeelten zulks ter plaatse waar 
de Minister van Waterstaat zal noodig achten. 
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De kosten van het uitvoeren van voorzie
ningen ten behoeve van de opheffing van be
lemmering, welke aan de bedoelde lijnen wordt 
teweeggebraoht door werken van de gemeente, 
Worden door deze gedragen; tenzij eenig wet
telijk voorsohrift uitdrukkelijk anders mooht 
bepalen. 

6. De gemee_nte Hengelo (0.) verbindt zioh 
de vanwege het Rijk verleende - bij de in
werkingtreding der wet, welke deze overeen
komst bekrachtigt nog geldende ---'- vergun
ningen tot het hebben van sterkstroomgelei
dingen in, op, langs of over de onderwerpelijke 
wegvakken, voor zoover die geleidingen dienen 
voor de levering van ele<'trisohen sterkstroom 
buiten de gemeent~, alsmede alle aan of ten 
behoeve van een Departement van Algemeen 
Bestuur verleende vergunningen, niet te zullen 
doen eindigen dan met goedvinden van den 
Minister van Waterstaat. 
-. Zij verbindt zioh voorts te zullen gedoogen, 
dat de houder van eene der ·vorengenoemde 
vergunningen, de geleidingen o. a. onderhoudt 
en zoo noodig versterkt, onder geen bezwarender 
voorwaarden dan waaronder zulks bij de in
werkingtreding der vorenbedoelde bekraohti
gingswet kan geschieden ; -alles onverminderd 
de bevoegdheid van de gemeente Hengelo (0.) 
om, wanneer zij tot het heffen van eene retri
butie voor het hebben van sterkstroomgelei
dingen op, of in de gemeentewegen moo ht 
overgaan, deze retributie ook te heffen voor 
het .hebben van de hiervoor bedoelde gelei
dingen, zulks eohter niet dan met_ inaohtne
ming van het beginsel nedergelegd in artikel 
254 der gemeentewet en tot geen hooger be drag 
dan voor een zoodanig gebruik van gemeente
wegen van _ter plaatse gevestigde instellingen 
of personen gevorderd zal worden. 

7 .. Vanwege de gemeente Hengelo (0.) 
wordt elk einde van de overgedragen weg
vakken aangewezen door twee op hare kosten 
te plaatsen en te onderhouden steenen of 
ce~entijzeren palen, waarop in verdieping 
zijn aangebraoht de letters G. H. 

Aan elke zijde van den weg wordt een van 
deze beide palen geplaatst. 

8. De betaling der koopsom moet gesohieden 
ten kantore van den ontvanger der registratie 
en domeinen te Almelo binnen eene maand 
na inwerkingtreding der wet, houdende be
kraohtiging dezer overeenkomst. 

9. De jaarlijksohe tot nu toe aan het Rijk 
versohuldigde reoognitien in verband met 
verleende vergunningen tot het leggen van 
dammen en het maken van uitwegen v66r 

peroeelen,- grenzende aan de_ thans verkoohte
wegsgedeelten, vervallen in verband met de 
veranderde bestemming van de wegsgedeelten 
als stadsstraat. 

De reoognitien versohijnende tot en met 
31 December 1912,' worden nog ten behoeve 
van het Rijk ge"ind. 

10. De belastingen welke van het verkoohte 
geheven worden, komen ten laste van koopster 
vanaf 1 · Januari volgende op de bekraohtiging 
dezer akte. 

ll. De feitelijke inbezitneming door de 
ko.opster geldt voor feitelijke levering. 

De wettelijke levering- door oversohrijving 
ten - hypotheekkantore gesohiedt door de 
zorgen van genoemden ontvanger na de 
wettelijke bekraohtiging. 

12. De kosten van zegel, · registratie en 
hypotheoaire oversohrijving dezer akte en 
aangeheohte teekening zjjn ten laste van de 
gemeente en moeten binnen 8 dagen na opgave 
ten kantore van genoemclen ontvanger betaald 
worden. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekencl te 
Zwolle en Hengelo (0.), den 17 Ootober 1912. 

(get.) ToNCKENS. (get.) ROOSEBOOM. 

(get.) VEENHOVEN. 

Voor eensluiclend afs<'hrift, 
De Secretaris-Generaal van_ het 
Departement van W aterstaat, 

(get.) SALVERDA DE GRAVE. 

7 Juni 1913. WET, houdencle goedkeuring van 
het den 20sten Mei 1912 te Gh,·istiania tus
schen Nederland en Noorwegen geteekend 
verdrag van handel en scheepvaart. S. 263. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ..• cloen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in het verdrag van handel en soheepvaart, 
den 20sten lVIei 1912 tussohen Nederland en 
N oorwegen te Ohristiania door wederzijdsohe 
gevolmaohtigden geteekencl, bepalingen voor
komen, die wettelijke rechten betreffen ; 

Gelet ·op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; , 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het nevens deze wet .in afdruk 

gevoegde verdrag tussohen N ederland en Noor
wegen den 20sten Mei 1912 door wederzijdsohe 
gevolmaohtigden te Ohristiania geteckencl, 
wordt goeclgekeurd. 

2. Wij behouden Ons met betrekking tot 
de gesohillen, bedoeld in artikel 8 van het in 
deze wet genoemde verdrag, 'de . bevoe gdheid 
voor om in elk bijzoncler geval met N oorwegen 
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een · compromis .te sluiten, als bedoeld in 
artikel 52 van het verdrag van 18 October 1907 
voor .de vreedzame beslechting van internati
onale geschillen (Staatsblad 1910, n°. 73). 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkoncliging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op. het Loo, drn 7den Juni 1913. 

_(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buifenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN,SWINDEREN. 

De Min. van Landbouw, Nijver_heid en Handel, 
(get.) . A. s. TALMA. 

De 111inister van Financii!n, (get.) KOLKMAN. 

De Minister van Koloniiin, 
(qet.) DE W .A.AL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 28 Juni 1913.) 

TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVI
GATION ENTRE LES PAYS-BAS 

. ET LA NORVEGE. 

Sa l\fajeste la Reine des Pays-Bas, 
et 

Sa Majeste le Roi de Norvege, 
egalement animes du desir de resserrer les 
liens d'amitie et les rapports de commerce 
qui unissent les Pays-Bas et la Norvege, ont 
decide d'un commuri accord de conclure a 
oet effet un nouveau traite special et ont 
nomme pour leurs plenipotentiaires, savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 
Son chambellan, le Baron GUILLAUME, BER

NARD, RENIER DE WELDEREN RENGERS, .Son 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipo
tentiaire pres Sa Majeste le Roi de Norvege; et 

Sa Majeste le Roi de Noryege: 
Son Ministre des Affaires Etrangeres, Mon

sieur . J Oll.ANNES IRG ENS ; 
Lesquels, apres s'etre communique leurs 

pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, 
sont convenus des articles suivants : . 

Art. 1. Le traitement sur le . pied de la 
nation la.plus favorisee sera garanti dans les 
Pays-Bas et dans ses colonies et possessions, 
oompletement et sans autres reserves que 
celles contenues dans !'article 7, aux sujets 
norvegiens, et reciproquement !edit traitement 
sera garanti en Norvege aux sujets neerfandais. 

2. Le traitemeot sur le pied de la nation 
la plus favorisee sera garanti dans les Pays
Bas et dans· ses colonies et possessions, com
plete~ent et sans autres reserves que celles 
contenues dans l'article 7, a toute marchand_ise 
originaire de ou venant· de la Norvege, et 

reciproquement ledit traitement sera garanti 
en Norvege a toute marchandise. origi~aire 
des ou venant des Pays-Bas et de ses colonies· 
et possessions. 

Pour ce qui concerne les marchandises qui. 
ne sont pas produits du sol ou de l'industrie 
des pays respectifs le traitement de la .nation 
la plu_s favorisee ne pourra etre reclame que si , 
les marchandises en question sont originaires 
d'un pays jouissant du traitement le plus 
favorise. 

3. Le traitement reserve au pavilion national 
pour tout ce qui regarde les navires ou leur 
cargaison sera reciproquement garanti en 
tous points et en toutes circonstances aux 
Iiavires des deux Hautes ·Parties contractantes, 
dans le Royaume des Pays-Bas et .ses colonies 
et possessions, comme dans le Royaume de 
Norvege. 

TI est fait exception a la disposition qui 
-precede pour le cabotage, dont le regime 
demeure soumis aux lois respectives des Hautes 
Parties, oontractantes. TI est cependant con- .. 
venu qu'a cet egard les navires des deux 
nations seront traites, de part et d'autre, 
sur le meme pied que les navires des nations 
les plus favorisees. 

4. Seront consideres comme neerlandais en 
Norvege et comme norvegiens dans les Pays
Bas et ses colonies et possessions les na vires 
qui navigueront sous les pavillons respectifs · 
et qui seront porteurs des pa piers de bord et 
des documents exiges pour la justification de 
la nationalite des ·batiments de commerce, 
par les lciis de l'Etat auquel ils appartiennent 
respectivement. 

5. Les consuls-gi\neraux, consuls et vice
consuls neerlandais en Norvege ainsi que les 
consuls-genera ux, consuls et vice-consuls nor
vegiens dans les Pays-Bas jouiront, a c\iarge 
de reciprocite, des memes privileges, pouvoirs 
et exemptions dont jouissent ·ou jouiront ceux 
des nations les plus favorisees. 

Dana le cas ou ils exerceraient une pro
fession, uoe industrie ou un commerce quel
conques, ils seront soumis aux memes lois, 
reglements et usages auxquels serorit soumis 
les partiouliers de leur nation a· l'endroit ou 
ils resident. 

6. Les consuls-generaux, consuls et vice-. 
consuls de chacune des Hautes Parties con
tractantes recevront des autorites locales 
toute aide et· assistance pour la recherche, 
l'arrestation et la remise des marins et autres 
individus faisant partie de l'equipage . des 
navires de g~_erre ou de commerce de leur pays 

i 
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respectifs et qui auraient deserte dans un 
port situe sur le territoire de l'une des Hautes 
Parties- contractantes. 

A cet effet, ils s'adresseront par ecrit aux 
tribunaux, juges ou fonctionnaires compc\tents 
et justifieront, par l'exhibition des registres 
du batiment, roles d'equipage ou autres 
documents officiels, ou bien, si par contre 
le navire etait parti et que cela leur soit possible, 
par la copie desdites pieces dument certifiee 
par eux, ou en cas d'impossibilite, par une 
simple declaration, emanant d'eU:x, que les 
hommes qu'ils reclament ont reellement fait 
partie dudit equipage . 

.. Sur cette deni~nde , ainsi justifiee, la remise 
ne pourra etre refusee. 

Lesdits deserteurs lorsqu'ils auront ete 
arretes, resteront a la disposition des consuls
generaux, consuls et vice-consuls et pourront 
meme etre detenus et gardes dans les prisons 
du pays, a la requisition et aux frais des agents 
precites, jusqu'au moment ou ils seront rein
tegres a bord du batiment auquel ils ·appar
tiennent, OU jusqu'a Ce qu'une OCCaS~on· Se 
presente de les renvoyer dans les pays desdits 
agents, sur un navire de la meme ou de toute 
autre nation. 

Si, pourtant, cette occasion ne _se .. pn\sentait 
pas dans le delai de deux mois, a compter du 
jour de leur arrestation, ou si les frais de leur 
emprisonnement · n'etaient pas regulierement 
acquittes par la partie a la. requ'ete de laquelle 
l'arrestation a ete operee, lesdits deserteurs 
seront remis en liberte sans qu'ils puissent 
etre arretes de nouveau pour la meme cause. 

Neanmoins, si le deserteur avait commis, 
en outre, quelque ·delit a terre, ·son extra
dition pourra etre differee par les autorites 
locales jusqu'a ce que le tribunal competent 
ait dument statue sur le dernier delit, et que 
le jugement interv,mu ait re,;m son entiere 
execution. 

Il est egalement entendu que les-marins ou 
autres individus faisant partie de !'equipage, 
sujets du _pays ou la desertation a eu lieu, 
sont exceptes des stipulations du present article. 

7. Les dispositions des articles 1 et 2 et la 
disposition finale de l'article 3 ne pourront 
pas etre invoquees en ce qui concerne'les con
cessions resultant de la conclusion 'd'une 
union douaniere, ni les concessions que _les 
Hautes Parties contractantes ont accordees 
ou accorderont a l'avenir a des etats limi
trophes, en vue de faciliter les relations de 
frontiere. 

Les articles 5 et 6 ne seront pas applicables 
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aux colonies et a ux possessions· neerlandaises, 
les dispositions de la convention conclue a 
La Haye le 10 septembre 1855 continuant 
a rester en vigueur. 

Les dispositions de l' article 1 et 2 et la 
disposition finale de l' article 3 ne pourront 
pas etre invoquees en ce qui concerne les con
cessions speciales accordees ou a accorder par 
la N orvege a la Suede. 

8. Les Hautes Parties contractantes s'enga
gent a soumettre a la cour permanente d'ar
bitrage a La Haye les diffc\rep.ds qui pour
raient s'elever entre Elles· au sujet de l'appli
cation ou de l'interpretation du present traite 
et qui n'auront pu etre resolus par la voie 
diplomatiq ue. 

Dans chaque cas particulier les Hautes 
Parties contractantes signeront un compromis 
special determinant nettement l'objet du 
itige, l'etendu du pouvoir du tribunal arbitral, 
la langue dont le tribunal arbitral £era usage 
et celles dont l'emploi sera autorise devant 
lui, le montant de la somme que chaque Partie 
aura a deposer a titre d'avance pour les frais 
ainsi que les regles a observer en ce qui concerne 
les formalites et les delais de la procedure. 

A defaut de clauses ,compromissoires con
traires le tribunal arbit;raf sera comp_~se de 
trois membres. Chacune des Hautes Parties 
contractantes en designera un. Le surarbitre 
sera designe conformement aux regles inserees 
dans la convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le reglement pacifique des conflits 
internationaux. · · 

9. Le present traite, apres avoir ete approuve 
par les representations nationales respectives, 
sera ratifie et les ratifications en seront echangees 
a Kristiania le plus tot possible. 

10. Le present traite entrera en vigueur 
le jour ou l'echange des ratifications aura 
eu lieu. En meme temps le traite de com
merce et de navigation entre · Ies Pays-Bas 
et la Norvege conclu le 25 septembre ·1847, 
avec la d6clara.tion y annex0e, ainsi que la 
declaration du 29 mai 1827 concernant la 
remise de marins desertes·et celle du 29 novem
bre 1856 concernant le ·cabotage cesseront 
en ce · qui concerne les relations entre les Pays~ 
Bas et la N orvege a sortir leurs effets. 

Le traite restera en vigueur pendant un an 
a partir du jour de l'echange des ratifications 
et ensuite jusqu'a l'expiration de douze mois 
apres que l'une des Hautes· Parties contrac
tantes aura notifie a · l'autre· son intention· de 
le faire cesser. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont 
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signe le present traite et 1'ont revetu de leurs 
cachets. 

Fait a Kristiania en double expedition le 
20. mai 1912. 

(Signe) W. VAN WELDEREN RENGERS. 
( ,, ) ·J. lRGENS .. 

7 Juni 1913. WET, houdende wijziging, aan
vulling en verhooging van het derde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1913. S. 264. 

Bij deze wet worden eenige · ·artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt een nieuw 
artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
!Ide · afdeeling van gezegd hoofdstuk nader 
vastgesteld op/ 1,141,414.20. 

dat der 4de afdeeling op / 39,424, en dat van 
het geheele, hoofdstuk op / 1,396,188.20. 

7 Juni 1913. WET, tot· verhooging van het 
zevende hooid5tuk B der Staatsbegrooting 

. voor het dienstjaar 1913. S. 265. 
Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan worden het totaal van 

de V de afdeeling en het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met / 8667. 

7 Juni 1913. WET, tot aanvulling en wijziging 
van de ~et van 21 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 126), gewijzigd bij de wet van 23 Mei 
1910 (Staatsblad no. 138), tot regeling van 
het militair onderwijs bij de landmacht, 
voor zoo'ver daarbij de opleiding voor den 
officiersrang en de hoogere vorming van den 
officier zijn betrokken. S. 266. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/1913, n°. 272, 
1-6. 

Hand. idem bladz. 3239, 3240 .. · 
Hand. l• Kamer bladz. 793, 842. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in de wet van 21 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 126), gewijzigd bij de wet 
van 23 Mei 1910 (Staatsbl'!d n°. 138), tot rege
ling van het Militair Onderwijs bij de Land
macht, voor zoover daarbij de opleiding ·voor 
den officiersrang en de hoogere vorming van den 
officier zijn betrokken, zoodanige wijziging 
aan te brengen, dat de gelegenheid tot opleiding 
voor den · officiersrang ruimer wordt open
gesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Het laatste lid van artikel •15 der 

voormelde wet wordt gelezen als volgt : 

,,Wij behouden Ons nochtans voor, ook 
anderen dan de jn den aanhef van dit artikel 
bedoelde personen tot de C;i,dettenschool toe 
te laten." 

Art. II. Het laatste lid van artikel 26 der 
voormelde wet wordt gelezen als volgt : 

,,Wij behouden Ons nochtans voor, ook 
anderen dan· de in den aanhef van ·dit artikel 
bedoelde personen tot de Koninklijke Militaire 
Academie toe te laten." 

Lasten en be,elen, enz: 
Gegeven op ·het Loo, den 7den Juni 1913. 

(get.) · W I L H E L M I NA. 

De Minister van Oorlog, 
(get.) H. CoLIJN:. 

De lrlinister van Kolonien, 
(get.) . DE WA.AL MALEFIJT. 

( Uitgeg. 15 Juli HH3.) 

Juni· 1913. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1913.. (Reorganisatie Rijks
landbouwproefstations.) S. 267. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Ude afdeel.ng en het eindcijfer van het tiende, 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor·het dienst
jaar 1913 verhoogd met / 42,000. 

7 Juni 1913. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1912. (Verschillende onder
werpen.) S. 268. 

Bij deze wet warden eenige artikelen verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 

tot~al der IIde. afdeeling met / 155,100. 
dat der IIIde afdeeling met f 36,350. 
dat der IV de afdeeling met f 13,500 .. 
dat der Vde afdeeling met f 13,000. 
en dat der VIIde afdeeling met f 13,000. 
terwijl het eindcijfer van het tiende hoofd-

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1912 wordt verhoogd met f 230,950. 

7 Juni. 1913. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven voor Nederlandsch-Indie over·het 
dienstjaar 1909. S. 269. 

7 Juni 1913. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname.over 
het dienstjaar 1908. S. 270. 
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10 Juni 1913. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 December 1905 
(Staatsblad n°. 355), houdende vaststelling 
van een Reglement voor-- de Algemeene 
Landsdrukkerij. S. 271. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bi:imenlandsche Zaken van 6 Juni 1913 
n°. 2347, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit ; 

_ Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de navolgende wijzigingen in 

het Reglement voor de Algemeene Landsdrµk
kerij, vastgesteld bij Ons besluit van den 22sten 
December ·1905 (Staatsblad n°. 355) worden 
gerekend te zijn ingegaan met 1 Januari 1913. 

Art. 1. Artikel 8 van genoemd Reglement 
wordt gelezen als volgt : 

Het personeel der Algemeene Landsdrukkerij 
bestaat uit : 

l 0 • · een directeur ; 
2°. een onder-directeur ; 
3°. administratief personeel, bestaande uit 

ho~fd-commiezen, c~mmiezen, adjunct-com
miezen en klerken ; 

4°. een chef-expediteur, een meesterknecht 
der zetterij, een meesterknecht der drukkerij 
en een meesterknecht der bin-derij ; 

5°. b_eambten en werklieden. 
Met machtiging van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken kunnen, op de door dezen 
te bepalen voorwaarden, personen beneden den 
16-jarigen leeftijd, door den directeur, als leer
ling, zoomede het no9dige tijdelijke personeel 
in dienst worden genom.en. 

Onze vooruoemde Minister voorziet het per
soneel, voor zooveel noodig, van instructifa1. 

2. Artikel 9 van genoemd Reglement wordt 
gelezeii als volgt : 

De ambtenaren, bedoeld in artikel 8, sub 1 o_ 
tot· en met 4°., worden door Ons benoemd en 
ontslagen, met uitzondering van de klerken, 
welker benoeming en ontslag gesohiedt door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Op den dag van ingang der benoeming van 
de· hierbedoelde arnbtenaren vangt tevens het 
genot der bezoldiging aan. 

De klerken worden bij eerste aanstelling be
noemd nit sollicitanten, die in het bezit zijn van 
het diploma van ·voldoend afgelegd examen. 
Artikel 6 van het Koninklijk besluit van 
21 April 1913 (Staatsblad n°. 136) is hierbif van 
toepassing. De klerken kunnen door Onzen 
voornoemden· Minister worden gesohorst, al 
dan niet met stilstand van ·wedde. 

De beambten en werklieden, .. bedoeld in 
artikel 8, sub 5°; worden aangesteld en· ont,• 
slagen door den directeur, na verk:regen machti
ging van Onzen voornoemden Minister. Zij 
kunnen, behoudens. goedkeuring ·van dien 
Minister, door den directeur worden.geschorst, 
al dan niet met stilstand van loon. 

3. Artikel 11 van genoemd Reglement wordt 
gelezen als volgt": 

De jaarlijksohe bezoldiging .van het personeel 
bedraagt voor : 

den directeur; ten minste f 3000 en ten 
hoogste f 4500, benevens vrije woning, vrij vriur 
en licht. Bij gemis daarvan wordt hem eene 
vergoeding van f 500 's jaars toegelegd.; 

den onder-directeur, ten.minste f-2000 en ten 
hoogste f 2900 ; · 

de hoofd-commiezen, ten minste / 2400 en ten 
hoogste /. 2900 ; 

de commiezen, . ten minste f 1800 en ten 
hoogste f 2300 ; 

de adjunct-commiezen, ten minste f 1200 en 
ten hoogste f 1700 ; · 

de -klerken, ten minste f 600 en ten hoogste 
f 1100; 

den chef-expediteur en de meesterknechts, 
ten minste f HOO en ten, hoogste f-1800 ; 

de beambten en werklieden, ten minste f 312 
en ten hoogs~e f 1248. 

Het voor de beanibten en werklieden be
paalde maxi:inumloon kan met het aan overwerk 
verdiend loon worden overschreden. 

4. - Artikel 12 van genoemd Reglement wordt 
gelezen als volgt : 

I. De bezoldiging van het in artikel 8 be
doelde administratief personeel wordt, bij be
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver, .ver
hoogd als volgt : 

voor de hoofdcommiezen, .na twee, vier en 
zes jaren dienst in dien ·rang, tot f 2600; f 2800 
en f 2900 's jaars ; 

voor de commiezen, _na anderhalf, drie, vier 
en een half, zes en acht jaren dienst· sedert het 
tijdstip, waarop zij voor het eerst in het genot 
zijn getreden eener bezoldiging van f 1800, 
tot f 1900, f 2000, f '2100, f 2200 in f 2300 
's jaars; 

voor de -adjunct-commiezen na Mn, twee,. 
drie, vijf en zeven jaren dienst in dien rang, tot 
f 1300, f 1400, f 1500, f 1600 en f 1700-'s jaars ; 

voor de klerken, na een, twee, vier, _zes.en 
acht jaren dienst in dien rang, of als tijdelijk 
scnrijver doorgebraoht, tot f 700, f SOO, f 900, . 
f 1000 en f HOO 's jaars, ongeaoht of zij v66r het 
in werking treden van dit besluit den rang 
hadden van ._eerste- of tweede-klerk; 
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·2, Bevordering in rang geschiedt bij keuze. 
Onverminderd de mogelijkheid om in•bijzon

dere omstandigheden vroeger te worden be
vorderd, worden de klerken, wanneer zij daar
voor wegens hunne bekwaamheid, geschiktheid 
en dienstijver fn aanmerking komen, na gedu-. 
rende een jaa,r het mctximum-traktement van 
klerk genoten te hebben, bevorderd tot adjunct. 
commies. Dit is niet van toepassing op 
klerken, die zijn aangesteld, zonder te hebben 
voldaan . aan het daartoe afgenomen examen 
of aan een daarmede door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, gelijkgesteld examen. 

De bezoldiging van laatstbedoelde klerken 
wordt, drie jaar na het bereiken van de maxi
mum-bezoldiging verhoogd met f 100, na nog
maals drie jaar andermaal met f 100 en na 
wederom drie jaar nogmaals met f 100, mits 
hun ijver en toewijding niets· te wenschen over
laten. 

3. De bezoldiging van adjunct-commiezen 
en van commiezen, die de maximum-bezoldi
ging, aan hun rang verbonden, hebben bereikt en 
die, omdat de hun opgedragen taak hen niet 
in aanmerking doet komen voor bevordering in 
hun rang, moeten gehandhaafd blijven, wordt, 
indien hun ijver en toewijding niets te wenschen 
overlaten, drie jaar na het bereiken van de 
iiiaximum-bezoldiging, verhoogq met f 100 en 
na nogrn:aals drie jaar andermaal met f 100. 

4. Gaat de benoeming in op een anderen dan 
den eersten dag van een kalenderkwartaal, dan 
worden de gestelde tijd vakken geacht aan te 
vangen met den eersten dag van het onmiddel
lij k daarop volgende kwartaal. 

5. De tijd, gedurende welken, krachtens 
wettelijk voorschrift, verlof wordt genoten ter 
vervulling van militairen dienstplicht, komt 
van rechtswege in aanmerking als diensttijd, 
geldig voor de in dit artikel bedoelde periodieke 
traktementsverhoogingen. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd, gedurende welken de ambtenaar is ge
schorst, alsmede die buiten bezwaar van 
's Rijks schatkist met verlof doorgebracht, 
indien het verlof langer dan een jaar achtereen
v.olgens geduurd heeft,. of verleend is op een 
vrijelijk door den ambtenaar gedaan verzoek 
in zijn persoonlijk belang. 
• Wij behouden Ons nochtans voor om in 

gevallen, waarin een veriof voor langer dan een 
jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang ver
leend wordt, te ·bepalen, dat de tijd van dat 
verlof als diensttijd in aanmerking zal komen. 

De in beide voorgaande leden vporkomende 
bepalingen blijven buiten toepassing op ver-

loven welke v66r den 30sten Juli 1909 zijn 
_verleend. 

6. Tenzij er reden is om dienaangaande 
anders te handelen, worden, voor het·geval dat· 
een of meer verhoogingen onthouden worden, de 
verdere periodieke verhoogingen zooveel later 
toegekend, als de laatste· onthouding heeft ge
duurd. 

7. Behalve de voorgeschreveu periodieke 
verhoogingen, kunnen tot het maximum voor 
den rang vastgesteld, ook andere traktements
verhoogingen . worden verleend, wanneer zij 
in het belang van den die'nst wenschelijk zijn. 

De aldus verhoogde bezoldiging, alsmede 
traktementsverhooging, v66r het in werking 
treden van dit besluit toegekend, wordt, zoo 
daaromtrent· niet anders wordt beschikt, voor 
toekenning van de naaste en de daarop volgende 
periodieke verhoogingen beschouwd als verkre-, 
gen door regelmatige periodieke verhooging, 
na den daarvoor gevorderden diensttijd. 

Het vorig lid is eveneens van toepassing voor 
het geval, dat bij de benoeming eene hoogere 
dan de aan den rang verbonden minimum
bezoldiging is of wordt toegekend. 

8. Is de bezoldiging niet bepaald op een 
bedrag, dat door regelmatige periodieke ver
hooging kan worden verkregen, dan wordt bij de 
eerstvolgende periodieke verhooging het ver
schiL aangezuiverd. 

9. Voor zoover de bezoldiging van de bij het 
in werking treden van dit besluit in dienst 
zijnde ambtenaren lager is dan zij naar de ge
stelde regels zou ku:tmen bedragen, wordt zij, 
behoudens de gestelde voorwaarden voor trak
tementsverhooging, verhoogd· tot het bedrag, 
dat volgens de schaal der periodieke verhoogin
gen onmiddellijk volgt op de genoten bezoldi
ging. Telkens na verloop van een jaar wordt 
op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden 
de bezoldiging verhoogd totdat zij het in 
artikel 11 bedoelde maximum heeft bereikt. 

10. De thans in dienst zijnde klerken, die 
ten gevolge van de toepassing van Onze be
sluiten van 22 Juli 1903 (Staatsblad n°. 215) 
en 9 Mei 1906 (Staatsblad n°. llO), eerder het 
maximum-traktement, verbonden aan den 
rang van eerste-klerk, zouden hebben bereikt, 
dan volgens de regels in dit artikel voor de 
klerken gesteld komen voor periodieke verhoo
gingen in aanmerking op-den voet, zooals zulks 
in het laatste aang"?haalde thans ingetrokken 
Koninklijk besluit · was bepaald, totdat het 
maximum-traktement van f 1100 voor klerk 
is bereikt. 

11. Tijdelijke diensten blijven voor de toe-
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passing van de in dit artike J bedoelde periodieke 
verhoogingen buiten rekening. 

. 12. B::>ven en behalve de voren omsohreven 
verhoogingen kunnen boven het maximum
traktement voor den rang vastgesteld, persoon
lijke traktementsverhoogingen worden toege
kend aan de administratieve ambtenaren, 
wegens den huu opgedragen meer belangrijken 
werkkring, zo9me::le aan de administratieve 
ambtenaren, die zioh gedurende hun langen 
diensttijd ondersoheiden hebben, mits de.hier
voor benoodigde gelden op de begrooting der 
Algemeene Landsdrukkerij voor dit doel zijn 
beschikbaar gesteld. 

Ten aanzien van deze verhoogingen wordt 
besohikt door Ons bij gemotiveerd besluit. 

13. De toekenning van alle overige in dit 
artikel bedoelde traktementsverhoogingen ge
schiedt door Onzen lllinister van Binnenland
sche Zaken. 

De traktemeuten van - den chef-expediteur 
en de meesterkneohts, alsmede de loonen en de 
opklimming in de verschillende rangen -van de 
beambten en werklieden worden, met inacht
neming der gestelde grenzen- en de daarbij voor 
overwerk gemaakte uitzondering geregeld door 
Onzen voornoemden Minister. Het genot van 
vrije _ woning kan in de plaats treden van een 
door genoemden :Minister te bepalen deel der 
bezoldiging. 

5. Artikel 13 van genoemd reglement wordt 
gelezen als volgt : 

De directeur der Algemeene Landsdrukkerij 
is belast met het beheer van en de leiding der 
werkzaamheden aan de-inrichting, alsmede met 
bet gezag over het verder personeel. 

Bij ontstentenis of ziekte wordt hij vervangen 
door den onder-directeur of op de door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan te 
geven wijze.-

6. Artikel 14 van genoemd reglement 
vervalt. 

Onze Minister vaU: Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den lOden Juni 1913. 

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

De 1vl inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 20 Juni 1913.) 

12 J uni 1913. BESLUIT, tot bepaling van den 
dag, waarop artikel 369 van de Invalidi
teitswet zal in werking treden. S. 272. 

WIJ WILHELl\HNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Juni 
1913, n°. 163, Kabinet; 

Gelet op artikel 411 der Invaliditeitswet (wet 
van 5 Juni 1913, Staatsblad n°. 205); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 369 van de Invalidi

teitswet zal in werking treden op 3 December 
1913. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besl uit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den Juni 1913. 
(get.) WILHELllHN A. 

De ~nfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 14 Juni 1913.) 

12 Juni 1913. BESLUIT, houdende voorschrif
ten betreffende de uitvoering van de Land
stormwet (Staatsblad 1913, n°_. 149). S. 273, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappel/jke voordracht van 
Onzen Minister van Oorlog en- van Onzen 
Minister van Oorlog, ad interim Minister van 
Marine, van 22 Mei 1913, Afdeeling Militia 
en Landweer (L.) n°. 113, en van 30 Mei 1918, 
Bureau S, no. 48 ; 

Overwegende, dat voorschrifte!l behooren te 
worden gegeven voor de uitvoering van de 
Landstormwet (Staatsblad n°. 149); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende voorschriften;

welke zullen uitmaken het 

LANDSTOR1'1-BESLUIT. 
Art.· 1. 1. De ongewapende landstormdi enst 

bestaat uit het verrichten van werkzaamheden 
en van diensten niet met de wapenen, ten 
behoeve van de krijgsmacht van den Staat. · 

2. De gewapende landstormdienst bestaat 
uit het met de wapel,len deelnemen aan de 
krijgsverrichtingen van de gemobiliseerde 
strijdkrachten. 

2. 1. Gewapende landstormdienst kan niet 
worden gevorderd· van de categorie van per
sonen, daarvan reeds uitgezonderd krachtens 
het bepaalde in artikel 4, tweede lid, der wet, 
onder a, en bovendien niet van de gediend 
hebbenden (artikel 4, tweede lid, der wet, 
onder b) voor zooveel deze laatsten :· · 
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a. uitsluitend hebben gediend als ingelijfden 
bij de militie en de landweer en dien dienst 
hebben vervuld bij de hospitaalsoldaten of de 
administra tietroepen ; 

b. in het algemeen deel hebben uitgemaakt 
van de zeemacht, van het leger hier te lande, 
van de gouvernements-marine in Nederlandsch
Indie of van de koloniale troepen, doch wegens 
den aard hunner daarbij vervulde dienstbetrek
king gcacht moeten worden, in den dienst met de 
wapenen niet of niet voldoende geoefend te zijn. 

2. Het overige dienstplichtige landstorm• 
personeel is beschikbaar zoowel voor den ge
wapenden als voor den ongewapenden land
stor:µidienst, voor zoover door Onze ~Iinisters 
van Marine en van Oorlog niet anders wordt 
bepaald. 

3. 1. De ingevolge artikel 5 der wet door 
den burgemeester van iedere gemeente te 
houden registers ter inschrijving, ambtshalve, 
van de tot den landstorm behoorende dienst
pliehtigen, zijn ingericht overeenkomstig het 
bij dit besluit gevoegde model 1 en model 2. 

2. In het inschrijvingsregister model 1 wor
den opgenomen degenen, van wie uitsluitend 
ongewapende dienst kan worden gevorderd 
(artikel 2, eerste lid). 

3. In het inschrijvingsregister model 2 wor
den opgenomen degenen, van wie zoowel ge• 
wapende als ongewapende dienst kan worden 
gevorderd (artikel 2, tweede lid). 

4. 1. De inschrijving van den landstorm
plichtige geschiedt op of zoo spoedig mogelijk 
na het tijdstip, waarop, ingevolge artikel 3 
der wet, voor hem de dienstplicht bii den 
,landstorm aanvangt, en in de ge~eente,' waar 
hij alsdan gevestigd is of zich vestigt. 

2. Indien de landstormplichtige ten tijde, 
als in het vorig lid aangegeven, niet binnen 
het Rijk gevestigd is of zich vestigt, dan wordt 
hij ten aanzien van de inschrijving geacht ge• 
vestigd te zijn in zijne laatste woonplaats bin
nen het Rijk. 

3. Ingeval die woonplaats niet kan worden 
aangewezen, wordt hij ten aanzien van het 
onderwerp, in het vorig lid bedoeld, geacht 
gevestigd te zijn : 

a. in de gemeente, waar hij werd ingeschre
ven voor de militie, ingeval deze inschrijving 
te zijnen aanzien heeft plaats gehad; 

b. in de gemeente Amsterdam, ingeval hij 
voor de miiitie niet werd in~eschreven. 

5. 1. Ten behoeve van de inschrijving van 
de tot den landstorm behoorende dienstplich
tigen wordt gebruik gemaakt van de gegevens, 
vervat in: 

a. de inschrijvings-, de alphabetische- en de 
lotingsregisters van de militie, voor zooveel 
betreft de categorieen van personen, bedoeld 
onder 1 ° van artikel 2, eerste lid, der wet; 

b. de registers van verlofgangers van de 
militie en de landweer, voor zooveel betreft 
de categorieen van personen; bedoeld onder 
2°a van artikel 2, eerste lid, der wet ; 

c. de opgaven, welke daartoe worden gedaan 
naar voorschriften, door Onzen Minister van 
Oorlog in overleg met Onzen Minister van 
Marine en van Kolonien vast te stellen, voor 
zooveel betreft de categorieen van personen, 
bedoeld onder 2°b van artikel 2, eerste lid, 
der wet. 

2. Mede wordt te_n behoeve van de inschrij
ving gebruik gemaakt van het bevolkings
register. 

3. Ondergaat hetgeen omtrent den tot den 
landstorm behoorenden dienstplichtige in de 
inschrijvingsregisters is aangeteekend, veran
dering, dan worden d·e registers dienovereen
komstig gewijzigd. 

6. 1. De ingeschrevene wordt door den bur
gemeester met zijne inschrijving uiterlijk den 
achtsten dag, nadat ze is geschied, schriftelijk 
in kennis gesteld. 

2. De in het vorig lid bedoelde kennisgeving 
is ingericht volgens het bij · dit besluit ge
voegde model 3. 

3. Ingeval het den burgemeester wegens on
bekendheid met het adres van den ingeschre
vene niet mogelijk is dezen de in het eerste 
lid bedoelde kennisgeving te doen toekomen, 
dan stelt de burgemeester den ingeschrevene 
met zijne inschrijving in kennis door middel 
van openbare kennisgeving. Deze openbare 
kennisgeving geschiedt op de wijze, door Onzen 
Minister van Oorlog va8t te stellen. 

7. 1. Blijkt den burgemeester van de ge
meente, waar een tot den landstorm behoorende 
dienstplichtige voor den landstorm staat in
geschreven, dat deze zich in den loop eener 
maand gaat vestigen of heeft gevestigd in eene 
andere gemeente, dan doet die burgemeester 
zoo mogelijk uiterlijk den achtsten dag der 
daarop volgende maand daarvan opgaaf· aan 
den burgemeester van laatstbedoelde gemeente. 

2. Deze opgaaf is ingericht overeenkomstig 
het bij dit besluit gevoegde model 4. 

3. In de opgaaf over de maand November 
behooren in voorkomend geval mede te worden 
opgenomen zij, wier dienstplicht met den lsten 
December daaraanvolgende krachtens artikel 3 
der wet aanvangt en die, hoewel zij in de ge
meente voor de militie zijn ingeschreven en 
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c. q. voor de gemeente aan de laatstgehouden 
loting voor de militie hebben deelgenomen, 

· elders moeten worden ingeschreven voor den 
landstorm. 

8. De tot den landstorm behoorende dienst
plichtige, die ophoudt binnen · het Rijk geves
tigd te zijn, blijft ingeschreven in de gemeente, 
waar hij laatstelijk gevestigd wa~, totdat blijkt, 
dat hij zich in eene andere gemeente binnen 
het Rijk gevestigd heeft. 

9. 1. Vestigt zich binnen het Rijk iemand, 
die naar zijn leeftijd tot den landstorm zou 
kunnen behooren, dan onderzoekt de burge
meester der gemeente, waar de vestiging plaats 
heeft, of hij tot den landstorm behoort. Blijkt 
den burgemeester, dat dit het geval is en dat 
de landstormplichtige niet in zijne gemeente 
voor den landstorm staat ingeschreven, dan 
geeft hij van de vestiging binnen acht dagen 
kennis aan den burgemeester der gemeente, 
waar de_ naam van dien persoon in de inschrij
_vingsregisters voorkomt. Laatstbedoelde burge
meester doet van den landstormplichtige op
gaaf overeenlwmstig het bepaalde in artikel 7 
en wel uiterlijk den achtsten dag der maand, 
volgende op die, waarin de kennisgeving bij 
hem is ontvangen. 

2. Blijkt een burgemeester, dat een persoon 
_ten onrechte niet voor den landstorm staat 
ingeschreven, dan bevordert hij, dat die in
schrijving alsnog plaats vinde. 

10. De burgemeester neemt binnen acht 
dagen na ontvangst eener opgaaf, als in artikel 7 
of artikel 9 bedoeld, de daarop vermelden in 

· de inschrijvingsregisters van den landstorm 
der gemeente over voor zoover hem blijkt, dat 
dezen werkelijk in zijne gemeente zijn geves
tigd. Van deze inschrijving doet hij aan ieder 
van de ingeschrevenen uiterlijk den achtsten 
dag, nadat zij is geschied, eene kennisgeving 
toekomen, overeenkomstig die, vermeld in 
artikel 6. Van de inschrijving en in voor
komend geval van de niet-inschrijving doet 
hij voorts ten spoedigste mededeeling aan den 
burgemeester, die hem de opgl).af toezond. 
Na ontvangst dezer mededeeling worden de 
namen der overgenomenen door laatstbedoelden 
burgemeester in de inschrijvingsregisters door
gehaald, voor zooveel zij in die registers voor
komen. De reden en de datum der doorhaling 
worden in beknopten vorm aangeteekend in de 
kolom ,,Opmerkingen" van de registers. 

11. De volgorde, waarin de landstormplich
tigen in de inschrijvingsregisters worden op
genomen of overgenomen, wordt bepaald door 
de volgorde der dagen, waar.op de inschrijving 

geschiedt.. De landstormplichtigen, die op 
denzelfden dag in het register kunneil worden 
ingeschreven, worden daarin opgenomen of 
·overgenomen in volgorde van de dagteekening 
van geboorte en, bij gelijke dagteekening van 
geboorte, in lexicographische volgorde van 
hunne namen. 

12. 1. Is door Ons de in artikel 6 der wet 
omschreven machtiging verleend, da:ri. geschiedt 
hiervan ten tijde en op de wijze, door Onzen 
Minister van Oorlog vast ·te stellen, in iedere 
gemeente openbare kennisgeving. 

2. Van den dag af, waarop de in het vorig 
lid bedoelde open bare kennisgeving heeft plaats 
gehad, geschieden, in afwijking van het bepaal
de in de artikelen 6, 7, 9 en 10, dein die artike
len voorgeschreven verrichtingen onverwijld. 

3. Deze afwijking neemt een einde, zoodra 
Onze Minister van Oorlog haar niet meer 
noodig acht. 

13. 1. Zoodra de in artikel 12 bedoelde 
openbare kennisgeving heeft plaats gehad, 
keeren de tot den landstorm behoorende dienst
plichtigen, die in het Duitsche Rijk of in het 
Koninkrijk Belgie gevestigd zijn of zich daar 
tijdelijk ophouden en niet, hetzij ingevolge 
artikel 14, hetzij krachtens eene bepaling, als 
bedoeld in artikel 7, laatste lid, der wet, be
hooren tot degenen, die riiet of voorloopig niet 
in werkelijken dienst komen, naar Nederland 
terug en melden zich bij den burge~eester 
der gemeente, - waar zij voor den land storm 
staan ingeschreven, · 

2. Hij, die door ziekte buiten staat is aan 
het bepaalde in het vorig lid te voldoen, geeft 
hiervan kennis aan den burgemeester van de 
in dat lid bedoelde gemeente, onder overleg
ging van eene desbetreffende, behoorlijk ge
legaliseerde, geneeskundige verklaring, nfge
geven door twee personen, bevoegd tot de 
uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, 
waar hij ·gevestigd is of zich tijdelijk ophoudt. 

14. Voor den werkelijken dienst bij den 
landstorm behoeven : 

A. niet op te komen : 
1. De hoofden van departementen van alge-

meen bestuur. 
2. De directeur van bet Ka bin et der Koningin. 
3. De leden van de Staten-Generaal. · 
4. De leden van den Raad van State .. 
5. De leden van de Rechterlijke macht. 
6. De ambtenaren in Nederlandschen diplo

matieken en consulairen clienst, alsmede. de 
·personen, die ter Kanse!arij van een Neder
landsch Gezantschap of consulaat werkzaam 
dan wel daaraan verbonden zijn. 
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7. De Commissarissen der Koningin. 
8. De leden van de Algemeene Rekenkamer. 
9. De leden van Gedeputeerde Staten. 

10. De burgemeesters. 
11. De wethouders. 
12. De gemeente-~ecretarissen. 
13. De agenten van de Rijksverzekeringsbank. 
14. De controleerende geneesheeren van de 

Rijksverzekeringsbank. 
15. De ambtenaren van de Rijksverzekerings

bank. 
16. De hoofdambtenaren, ambtenaren en be

zoldigde beambten bij de Rijks- en bij de ge
meentelijke politie, wier werkkring uitsluitend 
of althans in hoofdzaak zich tot het politie
wezen bepaalt. 

17. De ambtenaren en beambten bij gevan
genissen en Rijkswerkinrichtingen, met uit
zondering van de schoolonderwijzers. 

18. De ambtenaren en beambten bij Rijks
op".oedingsgestich ten en tuch tscholen. 

19. De ambtenaren, beambten en werklieden 
bij de Rijkswerven, zoomede het vaste perso
neel der Marinebakkerij. 

20. De studenten in de geneeskunde, die 
bestemd zijn om te zijner tijd als officier van 
gezondheid bij de zeemacht in dienst te 
treden. 

21. Het personeel van den loodsdienst als : 
de loodsschippers, de zee- en binnenloodsen, 
de hnlploodsen, de loodskweekelingen, matro· 
zen, kwartiermeesters, roeiers, machinisten en 
stokers, zoomede het personeel bij de beton
_ning, bebakening en kunstverlichting, dat aan
gesteld is als militaire kustwachter. 

22. De bakenmeesters. 
23. Het lid van den raad van toezicht op de 

spoorwegdiensten, bedoeld in artikel 6 van 
het Reglement, vastgesteld bij het Koninklijk 
Besluit van 17 September 1912 (Staatsblad 
no. 295). 

24. De ambtenaren en tijdelijke geemployeer
den bij de topographische inrichting. 

25. De ambtenaren in vasten dienst, werk
lieden en tijdelijk personeel bij de artillerie
inri eh tin gen. 

26. De ambtenaren, de werklieden en het 
tijdelijk personeel bij het }{ijksmagazijn van 
geneesmiddelen. 

27. De ambtenaren, de mindere geemployeer
den, de - kleerrrrnkers-buitenwerkers en het 
tijdelijk personeel bij de centrale magazijnen 
van militaire !deeding en '.l.itrusting. 

28. De werklieden en het tijdelijk personeel 
bij de militaire verplegingsinrichtingen. 

29. De werklieden en c. q. het tijdelijk per-

soneel bij inili taire inrichtingen tot drink
watervoorziening. 
· _ 30. De vaste lijnwerkers bij de magazijnen 
van het Regiment Genietroepen. 

· · 31. De leden van commissien voor de ver
pleging en de verzorging van leger en bevol
king in linien en stellingen. 

32. De leden van de aanschaffings-commissie 
van voorraden verplegingsbehoeften voor het 
leger. 

33. Het perscineel, behoorende tot bakkerijen, 
meelfabrieken, fabrieken van verduurzaamde 
levensmiddelen, kleermakerijen en schoenma
kerijen,, met welker eigenaars of directien 
con tracten zijn aangegaan tot levering aan het 
leger. 

B. voarlaapig niet op te komen : 
1. De leden · van het korps ingenieurs van 

den waterstaat, de havenmeesters, de opzich
ters van den waterstaat, het personeel op de 
Rijksdienstvaartuigen, het haven-, sluis-, brug
en pontpersoneel en -het personeel bij de stoom
gemalen, voor zoolang deze ambtenaren en 
beambten in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden in 
hun gewoncn dienstkring zoodanig werkzaam 
zijn, dat zij daarin niet kunnen worden ge
mist, clan wel vervangen. 

2. De bestuurders en de beambten en be
dienden eener spoorwegonderneming, voor 
zoolang zij in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden bij _ 
die spoorwegonderneming werkzaam zijn. 

3. Het personeel in dienst der posterijen en 
telegraphie, dat als zoodanig eene -vaste aan
stelling heeft verkregen, voor zoolang dat per
soneel in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden in den 
dienst der posterijen en telegraphie werk
zaam is. 

4. De chef der Afdeeling generale-thesaurie 
bij het Departement van Financien ; de aan 
dezen onderhoorige ambtenaar, belast met de 
behandeling van de algemeene zaken, de 
·administratie der generale-thesaurie betreffen
de; en die ambtenaren behoorende tot voor
melde administratie, welke werkzaam zijn aan 

et derde bureau (beheer van 's Rijks schat
kist), voor zoolang zij in geval van oorlog 
oorlogsgevaar of audere buitengewone omstan
digheden hunne gewone of hun in verband 
met de bijzondere tijdsomstandigheden opge
dragen werkzaamheden verrichten. 

5. De agent van het Ministerie van Finan
Cien, directeur van de grootboeken der natio

·nale schuld en de aan dezen onderhoorige, 
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aan de Afdeeling Agentschap verbonden amb
tenaren boven den rang van klerk, voor. zoo
lang zij in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden hunne 
gewone of hun in verband met de bijzondere 
tijdsomstandigheden opgedragen werkzaam
heden verrichten. · 

6: De Rijksbetaalmeesters en de aan de be
taalmeesterskantoren verbonden Rijksboek
houders, voor zoolang· in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden de betaalmeesterskantoren voor den 
dienst geopend moeten blijven of Rijkskas
gelden aan die kantoren berusten. 

7. De mun.tmeesters ,van· 's Rijks munt, de 
controleur-generaal van 's Rijks munt en de 
secretaris bij de directie van 's Rijks munt, 
voor zoolang zij in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden 
hunne gewone of hun in verband met de bij
zondere tijdsomstandigheden opgedragen werk
zaamheden verrichten. 

8. De ambtenaren der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, voor zoolang zij 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden hunne gewone 
of hun in verband met de bijzondere tijds
omstandigheden opgedragen .werkzaamheden 
verrichten. 

9. De bewaarders van de hypotheken, het 
kadaster en de scheepsbewijzen, en de ont
vangers der registratie en domeinen, der suc
cessierechten en van het zegel, voor zoolang 
deze ambtenaren met de inning van 's Rijks
gelden ziju belast. 

10. Het personeel bij de betonning, bebake
ning en kustverlichtiIIg, voor zoolang dat 
personeel in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden in de 
genoemde diensten werkzaam is en voor zooverre 
het niet als militaire kustwachter is aangesteld. 

11. Het personeel bij de Landsdrukkerij, 
voor zoolang dat personeel in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden in den dienst dier inrichting werk
zaam is. 

12. Het personeel, werkzaam bij aannemers, 
met wie, op het tijdstip van het oproepen van 
den landstorm, contracten loopende zijn voor 
de leveriI,g van uitrustingstukken of grond
stoffen ten dienste van het leger. 

15. In de daarvoor bestemde kolom van de 
inschrijvingsregisters wordt, voor zooveel noo
dig na onderzeek, in voorkomend geval aan
geteekend tot welke categorie van personen, 
genoemd in het vorig artikel onder A of onder 

B, of tot welke groep van person en, vrijgesteld 
krachtens het laatste lid van artikel 7 der wet, 
de ingeschrevene behoort. 

16. 1. Komt, nadat de in artikel 12 bedoelde 
openbare kennisgeving heeft plaats gehad, •de 
noodzakelijkheid tot handhaving der voorloo
pige vrijstelling van opkomst tot den werke
lijken dienst te vervallen ten aanzien van 
landstormplichtige personen, behoorende tot 
een der in artikel 14 onder B genoemde .cate
gorieen, dan. doet de chef, aan wien die per
sonen onmiddellijk oi:derhoorig zijn, hiervan 
zonder uitstel mededeeling zoowel aan hen 
als - onder opgaaf van hunne namen - aan 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
den landstorm staan ingeschreven. 

2. Het bepaalde in het vorig lid is mede 
van toepassing ten aanzien van de tot den 
landstorm behoorende dienstplichtigen, die 
krachtens het Jaatste lid van artikel 7 der wet 
voorloopig van opkomst tot den werkelijken 
dienst zijn vrijgesteld .. 

1 7. Afgescheiden van het bepaalde in het 
vorig artikel, doen tot den landstorm behoo
rende dienstplichtigen, die van opkomst tot 
den werkelijken dienst. voorloopig zijn vrijge
steld en eene mededeeling als in dat artikel 
bedoeld niet hebben ontvangen, zoodra hun 
uit het feit, dat de vervulling van de betrek
king, die zij bekleeden of van de werkzaam
heden, waarmede zij zijn belast, door, de tijds
omstandigheden niet verder mogelijk is, kenne
lijk is gebleken, dat de noodzakelijkheid tot 
voortzetting dier voorloopige vrijstelling te 
hunnen aanzien heeft opgehouden te bestaan, 
hiervan onverwijld mededeeling aan den bur
gemeester der gemeente, waar zij voor den 
landstorm ~taan ingeschreven. Bovendien geven 
zij aan den chef, aan wien zij te dien tijde 
onmiddellijk onderhoorig zijn, van een en antler 
kennis, onder beknopte vermelding van redenen 
en met inachtneming van hetireen bij het neer
leggen hunner be.trekking ·of het afbreken 
hunner werkzaamheden behoort te geschieden, 
dan wel dienstig is, in verband met de tijds
omstandigheden, waarin zulks plaats vindt. 

18. 1. De voorloopige vrijstelling van op
komst tot den werkelijken dienst wordt geacht 
te zijn geeindigd : 

ten aanzien van de tot den landstorm be
hoorende dienstplichtigen, omtrent wie of van 
wie door den burgemeester eene mededeeling 
is ontvangen, als vermeld in de beide voor
gaande artikelen, van en met den dag, vol• 
gende op dien der .ontvangst van de mede
deeling; 
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ten aanzien van de tot den landstorm be
hoorende dienstplichtigen, die ter zake van 
het doen der mededeeling, als in den eersten 
volzin vim het vorig artikel bedoeld, naar het 
oordeel van den burgemeester in verzuim zijn, 
van ·en met den dag, waarop dit verzuim ge
acht wordt te zijn ingetreden. 

2. De in het vorig lid bedoelde dienstplich
tigen zijn van den dag af, waarop voor hen 
de voorloopige vrijstelling van opkomst tot 
den werkelijken dienst wordt geacht te zijn 
geeindigd, op den gewonen voet voor die op
komst beschikbaar; van dit beschikbaar z\in 
worden de in verzuim geoordeelden, als in het 
vorig lid · vermeld, zonder uitstel door den 
burgemeester onderricht. 

19. 1. De tot den landstorm behoorenden, 
van wie gewapende dienst wordt gevorderd, 
zijn overeenkomstig de eischen van dezen door 
hen te verrichten dienst gewapend en in den 
regel van uniformkleeding voorzien. 

2. Voor zooveel aan deze personen uniform
kleeding niet kan worden uitgereikt, worden 
zij voorzien van een ken- of onderscheidings
teeken, als bedoeld bij het eerste lid van 
artikel 11 der wet. Van dat ken- of onder
scheidingst'eeken zijn insgelijks voorzien de 
tot den landstorm behoorenden, van wie on
gewapende dienst wordt gevorderd. 

20. Het ken- of onderscheidingsteeken,. in 
het vorig artikel bedoeld, is een orauje katoenen 
band, 4 c.M. breed en voorzien van het in 
zwart opgedrukt Rijkswapen. Het wordt ge
dragen om den buitenkant van het om het 
hoofd sluitend deel van het hoofddeksel en 
daaraan · ]levestigd met het Rijkswapen naar 
voren. 

21. 1. De afz_onderlijke onderscheidingstee
kenen, bedoeld in het tweede lid van artikel 11 
der wet, zijn sterren van zilver en biezen van 
goud galon, lang 8½ c.M. ; ronde 'glad metalen 
plaatjes van zilver; zoomede chevrons van 
balfgoud galon, breed 1 c.M., en van geel 
kemelsgaren galon, breed 2 c.M. 

2. De sterren worden gedragen op elk der 
voorzijden van den kraag van de jas; de ster
ren en biezen op elk der voorzijden van den 
kraag van de overjas, zoowel aan de binnen
als aan de buitenzijde. Is hun aantal drie, 
dan worden zij geplaatst een in het midden 
en daarachter twee boven elkander; twee ater
reri komen naast elkander, een ster of een 
plaatje korht in het midden. De biezen worden 
ter zijde van de sterren geplaatst. 

3. De chevrons worden gedragen op de beide 
benedenmouwen van de jas en van de overjas, 

1913. 

6 cM. van den onderkant, Twee chevrons 
komen boven elkander met 3 m.M. tusschen
ruimte. 

4. Drie sterren van wit metaal met bies .zijn 
het teeken van gelijkstelling met den rang van 
Jrnlonel, twee sterren met hies van gelijkstel
ling met den rang van luitenant-kolonel, een 
ster met bies van gelijkstelling met den rang 
van majoor. 

5. Drie sterren van wit metaal zijn het teeken 
van gelijkstelling met den rang van kapitein, 
twee van gelijkstelling met den rang van eers te
luitenant, een van gelijkstelling met den rang 
van twecde-luitenant. 

6. Een rond plaatje van wit metaal is het 
teeken van gelijkstelling met den rang van 
adj uclan t-oiiclerofficier. 

7. Twee chevrons van-half goucl galon zijn 
het teeken van gelijkstelling met clen rang van 
sergeant-majoor, een chevron.van half goucl ga
lon van gelijkstelling met clen rang van sergeant. 

8. Een chevron van gee! kemelsgaren galon 
is het teeken van gelijkstelling met clen rang 
van korporaal. 

9. De bij dit artikel vastgestelcle teekenen 
van gelijkstelling worclen door hen, die niet 
in uniform zijn gekleecl, in bet openbaar niet 
geclragen, zoncler clat tevens gedragen wordt 
bet ken- of onclerscheidingsteeken, bij artikel 20 
vermelcl. 

22. 1. De bijzonclere werkkringen, becloelcl 
in het laatste licl van artikel 11 cler wet, zijn 
vermeld in cle bij clit besluit gevoegcle bijlage A. 
In deze bijlage zijn mede aangeteekencl cle 
militaire rangen, met welke onclerscheiclenlijk 
cle positie is ~elijkgestelcl van cle tot den land
storm behoorenclen, clie in bedoelcle werkkrin
gen zijn geplaatst. 

2. Wanneer cle belangen van den clienst h.et 
vorderen, kunnen Onze Ministers van Marine 
en van Oorlog ook tot den landstorm behoo
renclen, die in werkelijken dienst zijn tot het 
verrichten van hetzij gewapenclen, hetzij on
gewapenclen dienst, en geplaatst zijn in een 
werkkring niet genoemcl in de in het vo'rig 
licl becloelde bijlage A, in positie gelijksteilen 
met een der militaire rangen. 

23. 1. De tot den landstorm behoorencle, 
wietis positie krachtens het bepaalde bij het 
vorig artikel is gelijkgestelcl met een cler 
officiersr:mgen, legt bij zijne indienststelling, 
als zoodanig, clen eed (de belofte) af volgens 
het· formnlier vastgestelcl voor de officieren 
van cle zee- of van de lanclmacht, naar gelang 
van zijne · inclienststelling bij de eerste dan wel 
bij cle laatste. 

33 
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2. Onze Ministers van Marine eu vau Oorlog 
wijzen· de autoriteiten aan. in wier handen de 
eed (belofte) wordt afgelegd. 

3. Van de beeediging maakt de autoriteit, 
in het vorig lid bedoeld, een door haar en door 
den· beeedigde te onderteekenen proces-verbaal 
op,' .met welk stuk daarna wordt gehandeld 
als met de processen-verbaal van beeediging 
van officieren. 

24. 1. De tot den landstorm behoorenden 
voeren het gezag van den militairen -rang, 
waarvan zij het gelijkstellend teeken dragen. 

2. Zij worden in het gezag van dien rang 
erkend zoowel door het personeel van de zee
en van de landmacht, als door dat van den 
landstorm. 

3. Gezaghebbenden van den landstorm rang
schikken steeds onder militairen van den rang 
met wie zij in positie zijn gelijkgesteld. 

4. Zij genieten, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 10 der wet, zoolang zij in werkelijken 
dienst zijri, het traktement, de jaarwedde,. de 
soldij en de verdere vergoedingen uit 's Rijks 
kas, als door de bekleeders van den militairen 
rang, met wie zij in positie gelijkgesteld zijn, 
worden genoten bij aanstelling in dien rang 
bij het korps, het wapen, het dienstvak, de 
dienstafdeeling of de inrichting van de zee- of 
van de landmacht, waarbij zij zijn in dienst 
gesteld of waarmede zij dienen. 

25. 1. In de voor den landstorm vermoede
lijk benoodigde voorraden wapenen, voorwer
pen van ledergoed, munitie, uniformkleeding, 
ken- of onderscheidingsteekenen en gelijkstel
lingsteekenen, wordt in tijd van vrede voorzien. 

2. De oplegging van een en ander wordt door 
On,zen Minister van Oorlog, voor zooveel llOO· 

dig na over leg met Onzen Minister van Marine, 
geregeld. · 

26. 1. Indien ten gevolge van het verblijf 
in werkelijken dienst van een tot den land
storm behoorenden dienstplichtige voldoenJe 
middelen tot levensonderhoud ontbreken of 
zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of 
aau dat, waartoe hij behoort of waarin hij als 
pleegkind opgenomen is, clan wel aan personen, 
die hem in den eersten of den tweeden graad 
van bloed- of aanverwantschap bestaan, wordt 
door zijne echtgenoote, door het hoofd van 
dat gezin, dan wel door die personen, om toe
kenning van vergoeding te lrnnnen erlangen, 
een daartoe strekkend verzoek ingediend. Is 
de echtgenoote van den tot den landstorm be
hoorenden dienstplichtige overlede;n ofis degene 
(zijn degenen), die volgens den vorigen volzin 
het verzoek om vergoeding ~ouden moeten 

indienen, wegens bijzondere redenen niet in 
staat om zelf over toegekende vergoeding te 
beschikken, of moeten zij geacht worderi daar
toe niet in staat te zijn, dan geschiedt de in
diening van het verzoek, ten behoeve van het 

.gezin of van d~(n) persoon, waaraan of aan 
wie(n) vergoeding zou worden toegekend, door 
degene (dengene) die in aanmerking komen 
kan voor het in ontvangst nemen der vergoe
ding en daartoe bereid zal zijn. 
· 2. In elk verzoek om vergoeding behooren 

o. m. te worden vermeld het nauwkeurig adres 
van den verzoeker (de verzoekster), alsook, 
indien deze in het J.)uitsche Rijk of in het 
Koninkrijk Belgie is gevestigd, de ·rang en de 
standplaats van den Nederlandschen consulai
ren ambtenaar binnen wiens ressort de plaats 
van vestiging is gelegen. Mede behoort uit 
het verzoek te blijken van· den geslachtsnaam 
en van de voornamen van den tot den land
storm behoorenden tiienstplichtige, van het 
jaar en de dagteekening zijner geboorte, alsook 
van de gemeente, waar, van het nummer van 
het morrel van het register (model n°. 1 of 
n°. 2), waarin, en van het volgnummer, waar
onder hij voor den landstorm staat ingeschreven. 

3. Het verzoek om vergoeding wordt gericht 
aan den burgemeester der gemeente, waar 
degene, die het verzoek doet, woonplaats heeft, 
tenzij die woonplaats buitenslands gelegen is, 
in welk geval het verzoek gericht wordt aan 
den burgemeester der gemeente, waar de tot 
den landstorm behoorende dienstplichtige, op 
wiens werkelijken dienst de verzoeker zich 
beroept, voor den landstorm staat ingeschreven. 

4. De tot den lundstorm behoorende dienst· 
plichtige doet, zoo hij daartoe niet buite,n 
staat is, van zijne instemming met het verzoel~ 
om vergoeding blijken door mede-onderteeke
.ning daarvan. 

27. Onze Minister van Oorlog regelt de 
wijze, waarop het onderzoek naur de gegrond
heid van het verzoek zal geschieden. 

28. 1. De vergoeding mag ten hoogste be
dragen f 1,00 per dag als de tot den landstorm 
behoorende dienstplichtige in het jaar van zijn 
verblijf in werkelijken dienst het 26ste levens
jaar, ten hoogste f 1,50 per dag, als hij in het 
jaar van zijn verblijf in werkelijken dienst het 

· 3lste levensjaar nog niet volbrengen zou. Zou 
hij in of v66r het jaar van zijn verblijf in 
werkelijken dicnst laatstgenoemd levensjaar 
volbrengen of volbracht hebbcn; dan kan ten 
hoogste f 2,00 per. dag worden toegekend. 

2. De vergoeding mag voorts niet te boven 
gaan het bedrag aan inkomsten, dat wordt 
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ged~rfu wegens de afwezigheid van den tot 
den landstorm behoorenden dienstplichtige, op 
wiens werkelijken dienst het verzoek om ver
goeding gegrond is, verminderd, bij voor
komend geval, met de kosten van diens .eigen 
levensOI1derhoud. 

29. 1: Het bedrag der vergoeding wordt be
paald door den burgemeester der ge!lleente, 
in het derde lid van artikel 26 bedoeld, zulks 
onder nadere goedkeuring van Onzen Minister 
van Oorlog. In afwachting van de nadere 
goedkeuring, bij den vorigen volzin bedoeld, 
wordt de vergoeding door of vanwege den 
burgemeester uitbetaald. De daarvoor benoo
digde, uit· de gemeentekas voor te schieten, 
gelden worden hem op zijne aanvraag tegen 
quitantie door den gemeente-ontvanger ter 
hand gesteld. 

2. Vergoeding, die niet in ontvangst is ge
nomen binnen den door Onzen Minister van 
Oorlog vastgestelden tijd na den dag, voor de 
uitkeering daarvan door Onzen voornoemden 
Minister aangewezen, wordt geacht niet te 
zijn toegek:end. 

30. 1. Onze Minister van Oorlog kan zijne 
ingevolge het vorig artikel vereiscbte goed
keuring niet anders aan door den burgemees
ter verleende vergoedingen .ontbouden, dan 
voor zooveel deze blijken te zijn toegekend, 
betzij met afwijking van het voorscbrift van 
artikel 9 der wet, hetzij met veronachtzaming 
van · d_e bepalingen in de . artikelen 26 tot en 
met 29 van dit besluit vervat. 

2. De uitgaven wegens vergoedingen, door 
den burgemeester toegekend, worden, in zoo-· 
verre Onze voornoemde Minister aan die ver
goedingen zijne goedkeuring niet heeft gehecht, 
ten laste van 's Rijks kas niel verevend. 

31. De teruggaaf uit 's Rijks kas van het 
uit de gemeentekas gedaan voorschot ter z_ake 
van de ingevolge artikel 29 geschiede uitkee
ring der vergoeding heeft plaats naar regelen, 
daarvoor door Onzen Minister van Oorlog vast 
te stellen. 

32. Met betrekking tot het ontslag op grond 
van artikel 15 der wet, geldt hetgeen vervat 
is in de bij dit besluit behoorende tabellen I 
en II. 

33. De verklaringen, volgens de in het vorig 
artikel vermelde tabellen over te leggen, moe
ten, voor zoover uit de voor die verklaringen 
bij dit besluit vastgestelde modellen niet het 
tegendeel blijkt, binnen het Rijk zijn afgegeven. 

34. 1. De verklaringen, in het vorig artikel 
vermeld, zijn ingericht overeenkomstig de bij 
dit besluit gevoegde modellen 5-34. 

2. De handteekeningen, gesteld op de ver
klaringen volgens de modellen 5 tot en met 16, 
19 en 21 tot en met 34, worden gewaarmerk't 
door den burgemeester der gemeente, waar de 
afgifte is geschied. 

35. De aan Ons te richten aanvraag-tot het 
verkrijgen van het in artikel 15 der wet be
doelde ontslag wordt door den tot den land
storm behoorenden dienstplichtige eigenhandig 
onderteekend en met de .vereiscbte verklaring 
ingezonden aan den burgemeester der gemeente, 
waar hij voor den landstorm staat ingeschreven. 
De burgemeester zendt die stukken, onder bij
voeging van zijn advies, aan Ons toe door 
tusschenkomst van Onzen Minister van Oorlog. 

36. Zoolang door Ons niet is beslist op cene 
overeenkomstig het vorig artikel ingezonden 
aanvraag om ontslag, behoeft de tot den land
storm behoorende dienstplichtige, wien die 
aanvraag geldt, geen gevolg te geven aan eene 
te zijnen aanzien gedane oproeping tot ·aen 
werkelijken dienst. 

37. Onze beslissing op eene aanvraag om 
ontslag als in artikel 35 bedoeld, wordt door 
Onzen Minister van 'Oorlog ter kennis gebracht 
van den belanghebbende, zoomede van den 
burgemeester der gemeente, waar de belangheb
bende voor den landstorm staat ingeschreven. 

.38. Omtrent het verleenen van ontslag op 
grond van artikel 16, eerste lid, 1°, der wet 
wordt door Ons beslist. 

39. Ingeval eene aanvraag om ontslag op 
den in het vorig artikel bedo~lden grond bij 
Ons is ingediend, behoeft, zoolang door Ons 
op die aanvraag niet is beslist, de tot den 
landstorm behoorende, wien de aanvraag geldt, 
geen gevolg te geven aan eene te zijnen aan
zien gedane oproeping tot den werkelijken 
dienst. Bevindt hij zich reeds in werkelijken 
dienst, dan wordt hij in afwachting van Onze 
beslissing van elke dienstverrichtingvrijgesteld. 

40. 1. Onze beslissing omtrent het verlee
nen · van ontslag, als in artikel 38 bedoeld, 
wordt door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog ter kennis gebracht van den belang
hebbende, indien door of voor dezen eene aan
vraag om vermeld ontslag werd ingediend. 

2. Ingeval het ontslag door Ons wordt ver
leend, geschiedt hiervan door Onzen voor
rioemden Minister kennisgeving of mede 
kennisgeving aan de bij de uitvoering betrok
ken autoriteiten. 

41. De ziekten en de gebreken, bedoeld in 
artikel 16, eerste lid, 2°, der wet, zijn dezelfde 
als die, welke bij het onderzoek naar de licha
melijke geschiktheid voor den dienst bij de 
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militie volgens de daaromtrent geldende voor
schriften tot ongeschiktverklaring voor dien 
dienst leiden_ 

42. Door of voor den tot den landstorm 
behoorenden, niet in werkelijken dienst zijnden 
dienstplichtige, die behept is met eene ziekte 
of een gebrek, als in het vorig art.ikel bedoeld, 
en wenscht deswege in aanmerking te komen 
voor ontslag, wordt eene daartoe strekkende 
aanvraag aan Onzen :Minister van Oorlog ge
richt, onder bijvoeging van eene behoorlijk 
gelegaliseerde !\'eneeskundige verklaring tot 
staving van de gegrondheid der aanvraag. 

43. 1. Eene verklaring, als ve1:meld in het 
vorig artikel, moet zijn afgege"l'en door twee 
tot de uitoefening van de geneeskunde in Ne
derland bevoegde personen. 

2. Met afwijking in zooverre van den in 
het vorig lid gestelden regel, kan worden vol
staan, ingeval de tot den landstorm behoorende 
dienstplichtige elders clan binnen het Rijk ge
vestigd is, met eene verklaring, afgegeven door 
twee personen, bevoegd tot de uitoefening van de 
geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. 

44. 1. De aanvraag om ontslag, in artikel 
42 bedoeld, is onclerworpen aan de beslissing 
van Onzen :Minister van Oorlog. 

2. Van de bes!is8ing, in het vorig lid be
doeld, is beroep niet toegelaten. · Zij wordt ter 
kennis gebracht zoowel van den belanghebbende 
als van den burgemeester der gemeente, waar 
de belanghebbende voor den landstorm staat 
inge~chreven. 

45. Wanneer het Onzen Jliinister van Oor
log wenschelijk voorkomi; ook van zijnentwege 
den tot den landstorm behoorenden dienst
plich tige, door wien of te wiens behoeve over
eenkomstig de artikelen 42 en 43 eene aanvraag 
om ontslag is ingediend, een geneeskundig 
onderzoek t.e doen ondergaan alvorens op diens 
ontslag-aanvraag te beslissen, dan opent hij 
voor clezen de gelegenheid zich aan zoodanig 
onclerzoek te onderwerpen. · 

46. Zoolang door Onzen Minister van Oor
log -niet is beslist op eene aanvraag om ontslag, 
als bedoeld in artikel 42, is de toL den land
storm behoorende, wien die aanvraag geldt, 
gehouden te voldoen aan eene te zijnen aanzien 
geclane oproeping tot den werkelijken dienst. 

47. 1. Komt een persoon, die krachtens de 
artikelen 2 · en 3 der wet tot den landstorm kan 
behooren, te verkeeren in een der gevallen, 
omschreven in ·het eerste lid, onder 3°, 50 en 
6° van artikel 16 der wet, dan geschiedt van 
het betrekkelijk vonnis ( de betrekkelijke von
nissen) kennisgeving aan Onzen Minister van 

Oor!og, zulks onder opgave, zoo mogelijk, van 
de gemeente binnen het Rijk, welke zijne 
woonplaats is of laatstelijk geweest is, dan wel, 
indien die woonplaats niet kan worden aange
wezen, zoo mogelijk van de gerneente, waar hij 
we-rd ingeschreven voor de militie, ingeval deze 
inschrijving te zijnen aanzien heeft plaats gehad. 

2. De kennisgeving, in het vori11: lid be
doeld, wordt gedaan door de autoriteit, daartoe 
door Onzen Minister van Justitie aangewezen. 

3. Zou de in het eerste lid bedoelde persoon 
tot den landstor~ behooren, dan geschiedt zijn 
ontslag van den dienstplicht bij den landstorm 
door of op last van onzen Minister van Oorlog. 

4. Van bet vonnis (de vonnissen), in het 
eerste lid bedoeld, en van het ontslag, in het 
derde lid bedoeld, wordt door of vanwege 
Onzen Minister van Oorlog kennis gegeven aan 
den burgemeester der gem1;ente, waar de in het 
eerste lid vermelde persoon, indien deze als 
dienstplichtige tot den landstorm mocht be
hooren, als zoodanig _zou staan ingeschreven. 

48. 1. Blijkt aan de mi:litaire of de in het 
vorig artikel bedoelde burgerlijke autoriteit, 
dat een tot den landstorm behoorende dienst

-plichtige verkeert in een der gevallen, om-
-schreven in het eerste lid oncler 3°, 5° en 60 
van artikel 16 der wet, dan wordt daarvan door 
die autoriteit kennis gegeven aan Onzen Jlii
nister van Oorlog, zuJ.ks zoo mogelijk onder 
aanteekening van het betrekkelijk ,onnis (de 
betrekkelijke vonnissen) en van de gemeente, 
waar die dienstplichtige voor den lanclstorm 
staat ingeschreven. 

2. Het ontslag van den tot den landstorm 
behoorenden dienstplichtige, die blijkt te ver
keeren in een der in het vorig lid vermelde 
gevallen, geschiedt door of op last van Onzen 
voornoemden Minister, die van clat ontslag 
kennisgeving doet toekomen aan den burge
meester· der gemeente, waar de ontslagene voor 
den landstorm staat ingeschreven, zulks onder 
mededeeling van het vonnis (de vonnissen), in 
verband waarmede bet ontslag geschiedde. 

49. 1. Ten aanzien van het ontslag van 
den dienstplicht bij den landstorm van den 
daartoe behoorende, die tijdens zijn verblijf in 
werkelijken dienst blijkt ongeschikt · te zijn 
voor den 'dienst wegens ziekten of gebreken, 
als bedoeld in het eerste lid, 2°, van artikel 
16 der wet, of die verkeert in een der geval
len, vermeld in het eerste lid, 4°, van gemeld 
wetsartikel, wordt gehandeld op overeenkom
stige wijze als geschiedt ten aanzien van het 
ontslag 0111 bedoelde redenen o. a. uit den 
dienst bij de militie van clen daarbij ingelijfde. 
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2. Van het ontslag, in het eerste lid ver
meld, wordt onder aanteekening van de reden 
van het ontslag door of vanwege Onzen daarbij 
betrokken Minister opgaaf gedaan aan den 
burgemeester cler gemeente, waar de ontslagene 
voor den landstorm staat ingeschreven. 

50. 1. De bii artikel 17 der wet voorge
schreven afvoerir.g van de inschrijvingsregis
ters geschiedt qoor het cloorhalen ih die regis
ters van den naam van den a£ te voeren persoon. 
Hierbij geldt het voorschrift, vervat in den 
slotzin van artikel 10. 

2. Van de in het vorig lid bedoelde afvoe
ring van de inschrijvingsregisters, voor zooveel 
deze geschiedt wegens ontslag, op grond van 
het eerste lid van artikel 16 der wet, wordt 
door den burgemeester zoo mogelijk kennis 
gegeven aan der. afgevoerden persoon. 

51. 1. De burgemeester van iedere gemeente 
doet jaarlijks in de tweede helft van December 
aan Onzen Commissaris in de Provincie eene 
opgaaf toekomen : 

a. van de sterkte op 15 December van het 
dienstplichtige landstormpersoneel, dat in de 
gemeente is gevestigd of ten aanzien van de 
inschrijving wordt geacht in de gemeente ge
vestigd te zijn (artikel 4) en waarvan uitsluitend 
ongewapende dienst kan worden gevorderd ; 

b. van de sterkte op 15 December van het 
dienstplichtig landstormpersoneel, dat in de 
gemeente" is gevestigd of ten aanzien van de 
inschrijving wordt geacht in de gemeente ge
vestigd te zijn (artikel 4) en waarvan zoowel 
gewapende als ongewapende clienst kan worden 
gevorderd. 

2. De opgaaf, in het vorig lid bedoeld onder 
a, is ingericht overeenkomstig het bij dit be
sluit gevoegde · model 35; die, aldaar bedoPld 
onder b, is ingericht overeenkomstig het bij 
dit besluit gevoegde model 36. 

52. 1. Onze Commissaris in de Provincie 
doet eene verzameling opmaken van de opgaaf 
bedoeld oncler a en eene verzameling van de 
opgaaf bedoeld onder b in het vorig artikel. 

2. De in het vorig lid becloelde vername
lingen zijn onderscheidenlijk ingericht zooveel 
mogelijk overeenkomstig de voor ci.e opgaven 
vastgestelde modellen 35 en 36 : aan den voet van 
iedere kolom wordt het totaal daarvan vermeld. 

3. De gemeenten worden in de verzamelingen 
in de alphabetische volgorde harer namen in
geschreven e11 de aantallen der in een rang 
(posi tie) bij de onderscheiden korpsen (korps
onderdeelen ), wapens, dienstvakken, dienst
afdeelingen of inrichtingen van de zeemacht, 
van het leger hier te lande, van de koloniale 

troepen of van de gouvernementsmarine in 
N ederlandsch-Indie gediend hebbenden worden 
in de verzameling overeenkomstig model 36 
ten aanzien van iedere gemeente vermeld, even
zoo in de verzarneling overeenkomstig model 
35 de aantallen der in eene administratieve 
betrekking in een militair hospitaal gediend 
bebbenden. 

4. De verzamelingen worden jaarlijks in de 
rnaand ,Tanuari aan Onzen Minister van Oorlog 
ingezonden. 

SL01·BEPALINGEN. 

53. 1. Nadat door Ons machtiging is ,er
leend om tot den landstorm behoorende dienst
plichtigen tot werkelijken dienst te doen op
roepen, kunnen personen, die niet behooren 
tot de rnilitie, de landweer of den landstorm, 
noch wegens nit anderen hoofde op hen rus
tende verplich ting reeds tot dienst bij de zee
of de landmacht kunnen worden geroepen, 
ongeacht hun leeftijd worden toegelaten tot 
eene vrijwillige verbintenis bij den landstorm, 
voor zooveel zij voor de door hen te vervullen 
diensten ook lichamelijk geschikt worden ge
oordeeld en hunne aannerning in het belang 
der landsverdediging wenschelijk is te ach ten. 

2. De rninderjarige rnoet een behoorlijk ge
legaliseerd bewijs van toestemming overleggen, 
afgegeven door hem of haar, die de ouclerlijke 
macht of de voogdij uitoefent. 

54. De toelating tot de verbintenis, in het 
vorig artikel vermeld, geschiedt door of van
wege de autoriteiten, die ingevolge artikel 6, 
derde lid, der wet zijn aangewezen als bevoegd 
tot het vorderen der 9proeping van tot den 
landstorm behoorende dienstplichtigen. 

55. 1. De verbintenis wordt gesloten voor 
den tijd, dien de krachtens artikel 185 der 
Grond wet buitengewoon opgeroepen dienst
plichtigen van rnilitie of van landweer van 
den. datum der verbintenis af nog geheel of 
ten deele onder de wapenen zullen zijri'. 

2. Van de verbintenis wordt eene al;:te in 
twe13voud opgemaakt volgens het als bijlage 
B bij dit besluit gevoegde formulier. 

56. 1. Van elke vrijwillige verbintenis van 
een tot den landsto_rm behoorende bij de zee
macht, het korps rnariniers en de marine
reserve hieronder begrepen, bij bet leger bier 
te lande, het reserve-personeel der landmacht 
hieronder-begrepen, of bij de koloniale troepen, 
bedpeld in net eerste lid van artikel 8 der wet, 
worclt kennis gegeven aan den burgemeester 
der gemeente, waar de verbondene in de in
schrijvingsregisters staat ingeschreven. 
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2. De in het vorig lid bedoelde kennisgeving 
geschiedt binnen acht dagen na den dag, waar
op de verbintenis is gesloten, en is ingericht 
cvereenkomstig het daarvoor door Onzen Mi
nister van Oorlo11: vastgestelcle model. 

3. De kennisgeving worclt gedaan : 
a. -door of vanwege Onzen Minister van. 

Marine, voor zooveel betreft personen, clie 
eene vrijwillige yerbintenis hebben aangegaan 
bij de zeemacht ; 

b. cloor of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog, voor zooveel betreft personen, clie zulk 
eene verbintenis hebben aangegaan bij het 
leger hier ·te lande ; 

c. cloor of vanwege Onzen Minister van 
Kolonien, voor zooveel betreft personen, die 
zulk eene verbintenis hebben aangegaan bij de 
koloniale troepen. 

57. 1. Waar in dit besluit gesproken worclt 
van ,,de wet" wordt met deze uitdrukking be
doeld cle Landstormwet (Staatsblad 1913, n°.149). 

2. Waar in dit besluit gesproken wordt van 
,,inschrijvingsregister" wordt met deze uit
drukking becloelcl het register, vermeld in 
artikel 5 der wet. 

58. In gemeenten met meer clan 20;000 
zielen kan, onder verantwoordelijkheid van 
den burgemeester, door een claartoe clo.or hem 
aangewezen gemeenteambtenaar geschieclen : 

1°. het doen, zoomecle het waarmerken, van 
opgaven, kennisgevingen en meclecleelingen, 
welke volgens <lit besluit door clen burgemees
ter moeten warden gedaan ; 

2°. het waarmerken van handteekeningen 
oncler stukken, welke volgens clit besluit war
den opgemaakt. 

59. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na clien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn; iede·r voor zooveel hem betreft, be.last 
met de uitvoering van dit besluit, clat in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onze :Ministers van 

Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche 
Zaken, van Kolonien en van Justitie, zoomede 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den I2den Juni 1913. 
(qet.) W,ILBELMIN A. 

De Ministe,· van Oo,·log, (get.) B. OOLIJN. 

De Minister van Oorlo_q, 
ad interim M iniste,· van Marine, 

(get.) H. OOLIJK. 

(Uitgeg. 5 Jitli ll-Jl3.) 
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l'<"ecfer1anelschefter
vormde Kerk 

Evangelisch-Lu
thorsche Kerk 

Hersteld-Evange
lisch-Luthersche 
Kerk . 

Remonstrantsche 
Broederscbap 

Doopsge,inde 
mcenten . 

Gereformeerde 
Kerken in Ne
derland 

Christelijke Gere
formcerde Kerk. 

Vrije · Christelijke 
Gemeentcn ' . . 

Protcstantsche Ge
meenten in Ne
Jandsch-Indie 

) 

a. zij, die predikant of 
leeraar zij n bij eene 
kerkelijke gemeento 
of plaatselijke kerk; 

b. zij, die tot propo
nent zijn bevor
derd: 
zij,die den rang van 
candid:iat in de 
godgeleerdheid he b
ben bekomen. 

zij, die predikant 
zjjn bij eene kerke
lijkc gemeente. 

de predikanten, de 
hnlppredikers, alsme
de de godsdienstleer
aars voor-'de, voorzie
ning in de godsdfon-

) 
I 

zij, die onderricht ·in de 
godgeleerdheid ontvangen 
aan eene wcttiglijk be
staande .inrichting vnn 
hooger onderwijs, met hot 
stcliig gebleken voornc
men om tot bedi.ena.ar vn.n 
den godsdicnst te worden 
opgcleid, en zij, die [eer
ling der 5de of der fldc 
klassc van ecn wettigliik 
bcstaand gyrnnttsium zijn 
en uan die inrichting on
derwijs ontvanuen in "de 
H ebreeuwsche "taal met 
het stellig geblcken voor
nemcn om zich voor te bc
rciden tot de st1Jdic der 
godgeleerdhei,L 

-net---,;Jassica,i;L-lle
stuur, in welks ressort 
zij zijn gevestigd. 

de synodale com
missie der Eva}?-ge
lisch-Luthersche Kerk. 

de algemeenc ker
kelij ke commissie der 
Hersteld-Evangelisch
Luthersche Kerk. 

het college van pro
fessor en curatoren 
van het seminarium 
der Brocdcrsclrnp. 

het bestuur der Al
geme.ene Doopsgezin
de Sooiilteit. 

I I w, .. ~~ d .. 

1 """"'l'ke '"'· 

/ 
de kerkeraad van de 

·kerkelijke geme'ente, 

de dirocteur van bet 
Denartement van al
gemeen burgerlijk be
stuur in N ederlandsch
Indie, waaronder \J.e 

de rector-magnilicus van 
de universiteit., waar zij 
zich tot het leeraarsambt 
voor bereiden, of de rector 
van het gy1nnasium, waar 
zij onderwijs ontvangen. 

curatoren van het Evan
gelisch-Luthersch semina 

· rium, de rector-1nagnificus 
van de inrichting van hoo
ger onderwijs, waar zij 
zich tot het leeraaraam bt 
voorbereiden, of de rector 
van het, gymnasium, waar 
zij onderwijs ontvangen. 

de algomeene kerkelijke 
commissie der Hersteld
Evangcliach-Lu thersche 
Kerk of de rector van het 
gymnasium, waar zij' on
derwijs ontvangen. 

het college van profes
sor en curatorcn van hct 
seminarium der Broeder
schap of de rector van het 
gymnasium, waar zij on
derwijs ontvangen. 

, curatoren van het semi
narium der Algemeene 
Doopsgezinde '3ociiiteit, 
de rector-inagnificus der 
inrichting van hooger ~n
derwijs, waar zij zich tot 
het leeraarsambt voorbe: 
rciden, of de rector van 
het gymnaBium, waar zij 
onderwijs ontvangen. 

de rector-magnificus van 
de vrije universiteit, de 
rector der theologische 
school van de Gerefor
meerde Kerken, of de rec
tor van het gymnasium, 
waar zij onderwijs ont-
vangen. -

het curatorium van de 
theologische school tot op
leiding voor predikant in 
de Christelijke Gerefor
mecrde Kerk of de rector 
van hct gymnasium, waar 
zij onderwijs ontvangen. 
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l. (zic pag. 518) I 2. (zie pag. 518) 

Protestantschc Ge
meenten in do 
kolonien Surina
me en Curatao. 

Roomsch-Katho
licke Kerk 

stige behoeften der 
minder gegoede ledcn 
van Protestantsche 
gemeenten. 

de predikan ten bij 
de Bcrvormde en de 
Evangelisch-Luther

sche gemeentrn to Pa
ramaribo en hij de 
VereenigdeProtestant· 
ache o-emeenten te 
Nieuw-'N'ickerie 011 op 
Cura~no, de leeraren 
bij de Protestantscho 
gemeenten op Bonaire 
en Aruba en do hoofd
voorstanders, leerarcn, 
dienstdoende geeste
l~ken en hulpzendc
lmgen bij de Evange
lisehe Broedcrgemeen• 
ten in Suriname. 

zij, die door het ont
vnngen van de kerkc
lijko wijding de hoe
danigheid hebben vcr
kregen van pricster, 
diakcn of su b-diakcn. 

3. (zie pag. 518) 

zij, die met hot etellig 
geblekcn voornemen om· 
de kerkelijke wijding te 
vcrkrijgen, hnnne oplei
ding tot bcdicnnar van 
don godsdienst on tvangen: 

hetziJ aan cene der af
dcelingen van do bisschop
pelijke seminariiin der di
ocesen van Utrecht, Haar
lem, 's-Hertogenbosch , 
Breda en Roermond, on
derscheidenHjk gevesitgd 
t;) Dciebergen, Warmond, 
Haaren, Hooven en Rocr
mond; 

hetzij aan do inrichting 
van hooger ondcrwijs in 
cle Abdij van Berne, ge
vest,igd te H ceinrij k ; 

hetzij aan eene inrich
ting, die voldoet aan de 
artt. 149 en 150 dcr hoo
ger-onderwijswet, n1its 
deze inrichting staat on
der het bestuur van ee.ne 
instelling of vereeniging, 
die recht,spersoonl\jkheid 
bezit en of voor het geheel 
of voor de afdeeling, waar
in de belanghebhcnclc ,ich 
bevind t, uitsluitend be
stemd is voor hen, van wie 
het hovengenoemd voor
p~men ste/li_g,_blijkt e_n dio 

4. (zio pag. 518) 

eeredienst ressorteert, 
of de Minister van 
Kolonien. 

de Gouverneur der 
kolonie of de Minister 
van Kolonien. 

do bisschop of, bij 
gebreke van dezen, de 
kerkvoogden, die den 
hisschop vervangen , 
iedcr voor zooveel zijn 
diocces betreft, of, in
geval het Roomsch
Katholieke geestelij
ken in Neder!andsch
Indie geldt, hetzij de 
Apostolisch-Vicaris en 
Pastoor van Batavia, 
hetzij de Minister van 
Koloniiin. 

u. (zio pag. 518) 

de bisschop of, b1j ge
breke van dezen, de kerk
voogclen, clie den bisschop 
vervn.ngen, ieder voor 
zooveel zijn diocccs bc
treft.. of do rector van het 
gym11asiu1n, waar zij on
derwijs ontvangen. 

16. (z.p.518) 17.(z. p. 518) 

is 
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guu~urnm:n.1 : 
en zij, die leerling der 

5de of der 6de klasse van 
een wettiglijk bcstaand Ol 
gymna~ium zijn on aan die t,:) 

· inriohting onderwijs ont- I-' 
vangen in de Hebreeuw-
s,,he taa\ met hot stellig 
gebleken voornomen om 
zir h voor te bereiden tot 
de studie der godgeleerd-
beid. · 

Oud-Bisschoppc- zij, die door bet ont- zr,, die met hPt stellig de bisschop or, hij de bisschop of, bij · ge- 19 24 of 27 
lij ke Clercsic . vungen van de kcrke· geb eken voorncmen om gebreke van dezcn, de broke van dezen, de kerk-

lijke wijding de hoe- de kerkelijke wijding to kerkvoogden, die den voogden, die den bissobop 
dnnigheid hcbben vcr- verkrijgcn, hunnc oplei- bisscho p ve~vangon , vervangen , ieder voor 
kregen van pi iester; ding tot bedicnaur van ieder voor zooveel zijn zooveel zijn diocees bo-
diaken of sub-diaken. den godsdienst ontvangen diooees betrdt, of, in- l!reft, of. de rector va.'c' het 

aan het seminal'ium der geval het Roomsch- gymnasmm, waar ZJJ on-
Cleresie, en Katholieke gecstelij- derwijs ontvangen. 

zij, die leerling der 5de ken in N ederlandsch-
of der 6de klasse van cen India geldt, hetzij de 
wettiglijk bcstaand gym- Apostoliseh-Viear1s en 
nnsi um zij n en aan die in- Pastoor van Batavia, 
richting onderwijs ontvan- hetzij de Minister van 

I-' gen in de H cbrceuwsche Kolonieu. 
t,:) ta11! met het stellig geblc-

ken voornemen om zich 
'-< voor tc bcreidcn tot de q studie der godgeloerdheid. 
z N cderlandsch-Isrn- 7-ij, die als student aan 19 26 of 27 !'"' clietische Kerk . cen van de Israiilietische 

seminarien zjn ingeschrc-

zij, die een van de 
ven en aan ie inrichting 
van onderwijs voortdu-

graden in de godge- rend · ondcrrioht ontvan-
leerdheid, bij de be- gen in de godgeleerdheid 
staande of nader vast met het stellig· ge bleken 
te stellen reglementon, vdornemen om tot bedie-
op dit onderwerp als naar van den godsdienst • curatoren of regenten zoodanig erkend, heb- bij het Jsraelietisch kerk- lrnt kerkbcstunr der van het seminarium, of de hen ver kregen en bij genootsebap te worden kerkolijke gemeento. rector van het gymnasi-eene Israelietiscbe ge- opgeleid, en waarbij zij hun ambt um, waar zij onderwijs meente het tedik- of zij, die leerling der 5de uitoofenen. 
eenig ander ezoldigd of der 6de klasse van ecn ontvangen. 
geostelijk am bt voort- wettiglijk bestaand gym-
durend en met uit- nasium zijn en aan die in-
sluiting van iedere an- richting onderwijs ont-
dere · niet-kerkelijke vangcn in de Hebreeuw-
betrekking uitoefenen. sche taal met het stellig 

gebleken voornemen om 

I zich voor te bereiden tot 

'""" Portngeesch-Israii- de studie der gddgeleerd- 25 26 of 2_7 C0 lietische Kerk . heid. . 
'""" co 



Artikel 15 der Landstormwet. 

Artikel 32 van het Landstorm-Besluit. 

TA B E L II, houdende regeling van het ontslag van den dienstplicht bij den Landstorm van zendeling-leeraren, broeders-dialco-:ien, 
Roomsch-Katholieke ordebroeders , zendeling-kweekelingen en proefbroeders. 

Hoedanigheid. 

Zcndeling-lcemar 

Zcndeling-kweekeling . 

Brocdcr-diakoon . 

Proefbroeder 

Roomsch-Katholiek ordc
broeder . 

Wie geacht warden de aangoduide 
hoedanigheid to bozitten. 

2. 

zij, die bij een binnen het Rijk gcvestigd kerk
gep.ootschap, of, ovcrecnkomstig de statuten of 
reglemen ten van eene binnen het Rij k gcvestigde, 
als rechtspersoon erkende godsdienstige ver
eeniging, bij die vereeniging de hoedanigheid van 
zencleling-leeraar hebben verkregen en deze be
diening voortdurend en met uitsluiting van iedere 
andere niet-godsdienstige betrekking uitoefenen. 

zij, die als zendeling-kweekeling zijn toegelaten 
in eene inrichting van onderwijs, daartoe bestemd 
door een binnen het Rijk gevestigd kerkgenoot
schap of cene binnen het Rijk gevestigde, als 
rechtspersoon erkende. godsdienstige vereeniging 
en aan die inrichting voortdurend ondcrricht ont
vangen met het stellig gebleken voorncmcn am 
tot zendeling-leeraar te warden opgelcid. 

zij, die de bindende gelofte hebben afgelegd als 
broeder-diakoon dcr als rechtspersoon crkende 
godsdienstige vereeniging, genaamd ,,de Cbri~te
lijkc vereenigin~ voor de verpleging van lijders 
aan vallende ziekte", gevestigd te Haarlcm, en 
als zoodanig voortdurend en met uitsluiting van 
iedere andere niet-godsdienstige betrckking bij 
die vereei::iiging werkzaam zijn, · 

zij, die als proefbroeder aan ecne inrichting der 
als rechtspersoon erkende godsdienstige vereeni
ging, genaamd ,,de Christelijke vereeniging voor 
de verpleging van lij ders aan vallende ziekte", 
gevestigd te Haarlem, voortdurcnd onderricht ont
vangen met het stellig gebleken voornemen om 
tot broeder-diakoon te warden opge!eid. 

zij, die bchooren tot de bcvolking ·van eene 
binnen het Rijk gevestigde kloosterinrichting 
eener Roomsch-Katholieke godsdicnstige aide, 
congregatie of vereeniging, wicr leden na vooraf
gaanden proeftij d bindende geloften afleggen. 

Door wie ·de verklaring moet 
warden afgegeven. 

3. 

het bestuur' van hct kerkgenoot
schap of van de als rechtspersoon 
orkendo godsdienstigo vereeniging , 
waar bij zij hunne beclicning uit-
oefenen. · 

het bestuur van het kerkgenoot
schap of van de !_11s recht.spersoon 
erkende godsdienstige voreeniging, in 
wier inrichting van onderwijs zij tot 
zondeling-leornar warden opgeleicl. 

bet bestuur van deals rcchtspersoon 
· .erkende godsdienstige vereeniging, 

genaamd ,,de Christelij ke vereeniging 
voor de verpleging van lij ders aan 
vallenclc ziekte" , gevestigd te 
Hnarlem. 

de bisschop of, bij gebreke van 
dezen, de kerkvoogden, die den bis
schop vervangen, ieder voor zooveel 
zijn diocees betreft. 

N aar welk dcr bij het 
Landstorm-Besluit behoo
rende modellcn de over to 
leggen verklaring moet 
warden opgemaakt. 

4. 
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' Artikel 3 van het Landstorm-Besluit. MODEL 1. 
LANDSTORM. 

Gemeente........................ . 
lNSOHRIJVINGSREGIS'rER MODEL 1, vermeldende de tot den landstorm behoorende dienstplichtigen, van. wie ingevolge artikel 2, 

eerste lid, van het · Landstorm-Besluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden gevorderd. 
JAARKLASSE 1.... 1°. ledere tot den landstorm behoorende, wiens dienstplicht overeenkomstig artikel 3 der Landstormwet 

lien aanvang neemt, wordt ingeschreven in het register der jaarklasse, waartoe hij naar zijn leeft:ijd behoort. - 2°. De jaarklasse, 
waartoe de landstormplichtige behoort, wordt aangewezen door het jaar, waarin hij 20 jaar wordt of is geworderi. Zoo behoort de 
in 1873 geborene tot de ja,i,rklasse 1893; de in 1874 geborene tot de jaarklasse 1894; de in 1893 geborene tot de jaarklasse 1913. -

. 3°. In iedere gemeente is steeds voor elke dienstplichtige jaarklasse een inschrijvingsregister model 1 voorhanden ; in het geheel dus 
21 dergelijke ·registers.~-;- 4°. :2.Het verdient aanbeveling b:ij elk register een klapper aan te ·1eggen. · 
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Artikel 3 van het Landstorm-Beslii.it. - MODEL 2. 
LANDS TORM. 

Gemeente......................... . 
INSCHRIJVINGSREGIS'.l'ER MODEL 2, vermeldende de tot den landstG>rm behoorende dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede 

lid, van het Landstorm-Beslu!t zoowel gewapende als ongewapende dienst kan worden gevorderd. . 
JAARKLASSE 1.... 1°. Iedere tot den landstorm behoorende, wiens dienstplicht overeenkomstig artikel 3 der Landstormwet · 

een aanvang neemt, wordt ingeschrcven in het register der jaarklasse, waartoe hij zijn naar leeftijd behoort. - 2°. De jaarklasse, 
waartoe de landstormplichtige behoort, wordt aangewezen door het jaar, waarin hij 20 jaar wordt of is geworden. Zoo behoort de 
in 1873 geborene tot de jaarklasse 1893; de in 1874 geborene tot de jaarklasse 1894; de in 1893 geborene tot de jaarklasse 1913. -
3°_. . In iedere gemeente is steeds· voor ellce dienstplichtige jaarklasse een inschrijvingsregister .model 2 voorhanden ; in het 
geheel dus 21 dergelijke registers. - 4°. Het verdient aanbeveling bij elk register een klapper aan te leggen. 
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Artikel 6 *) -van het Landstorm-Besluit. 

MODEL 3. 

DEZE KENNISGEVING ZORGVULDIG 

TE BEW AREN, tot de dienstplicht bij d~n 

land8torm voor den houder een eind-e neem,. 

LAND STORM. 

KENNISGEVING VAN INSCHRIJVING VOOR 

DEN DIENST. 

Op heden den ....... rn: ... is ingevolge 

het bepaalde in de Landstormwet voor den 

dienst (zoowel gewapenden als ongewapenden) 
( ongewapenden) 

bij den landstorm onder volgnummer .... 

ingeschreven in het inschrijvingsregister_ mo-

del (Jaarklasse l .... ) van de ge-

meente ............. · ...... de.persoon van: 

(Geslaohts- en voornamen) 

geboren den ........ te ....... . 

Ter voldoening aan ·_ het voorsohrift van 

artikel 6 *) . van het Landstorm-Besluit wordt 

door den burgemeester van .............. . 

van die insohrijving bij deze aan den inge-

' sohrevene kennis gegeven. 

....... , den 19 ... . 

De Burgemeester van ......... _ 

N. B .. ! 
1 °; De bij artikel 3 der Landstormwet om

sohreven duur van den· dienstplioht kan uit
sluitend in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden worden 
verlengd. 

2°. De tot den landstorm behoorende kan 
uitsluitend in· geval -van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere_- buitengewone omstandigheden tot 
werkelijken dienst worden opgeroepen. 

3°. De maohtiging tot het doen oproepen 
van tot den landstorm behoorende dienst
pliohtigen wordt bij open.bare kcnnisgeving in 
de gemeente bekend gemaakt. 

4°. Zoodra de ·onder 3°. bedoelde open bare 
kennisgeving heeft plaats gehad, 

*) Bij voorkomend geval bet cijfer ,,6" te 
wijzigen in ,,10". 

a. keert de ·tot. den landstorm oehoorende 
dienstplichtige; die in het Duitsche Rijk of 
in het Koninkrijk Belgie gevestigd is of zioh. 
daar tijdelijk ophoudt, naar Nederland terug 
en meldt zich bij den burgemeester der ge
meente, waar hij voor den landstorm staat in
geschreven ; 

b. houdt iedere tot d_en landstorm behoo
rende dienstpliohtige· zi?h ,gereed om aan de 

-eerste te . z_ijnen aanzien gedane oproeping 
tot den werkelijken dienst te voldoen. 

5°. Zij, die · in aanmerking wenschen te 
komen voor eene geldelijke vergoeding wegens 
den werkelijken diensC van hun tot den land
storm behoorenden dienstpliohtigeri kost
winner, richten hun desbetreffend verzoek 
aan den burgemeester dei gemeente, waar zij 
woonplaats hebben, of zoo zij buitenslands 
woonplaats hebben, aan den burgemeester der 
gemeente, waar ·de becloelde kostwinner 
voor den landstorm staat ingesohreven. 

Ieder verzoek, als in het -vorig lid bedoeld, 
behoort o. m. te v:ermelden het nauwkeurig 

.adres van den verzoeker, den geslachtsnaa~ 
en de v_oornamen van -den tot den landstorm 
.behoorende; op wiens werkelijken dienst de 
verzoeker zich beroept, het jaar en de dagtee
kening der geboorte van dien tot deu-landstorm 
behoorende, alsook de gemeente, waar, het 
nummer van het model van het register 
(model n°. 1 of n°. 2), waarin, en het volg
nummer, waaronder hij voor den landstorm 
staat ingeschreven. De buitenslands woon
plaats hebbende maakt voorts in zijn verzoek 
_melding van den rang en de stanclplaats van 
den Nederlandschen consulairen ambtenaar, 
binnen wiens ressort de plaats ge]egen is. waar 
hij is gevestigd. 

Het verzoek moet door den tot den landstorm 
behoorencle, zoo hij daartoe niet buiten staat 
is, worden mede-onderteekend zulks ten blijke 
van zijne instemming daarmede. 

6°. De tot den landstorm behoorende, die . 
niet voldoet aan eene oproeping voor den 
,}V"erkelijken dienst, stelt zich bloot deswege 
onverwijld te worden vervolgd. 

7°. De tot den landstorm behoorende, die· 
een geestelijk of een godsdienstig-me!lschlievend 
ambt bekleedt of daartoe wordt opgeleid en 
aeswege wenscht te worden ontslagen van 
den dienstplicht bij den landstorm, zendt zijne' 
daartoe strekkende, aan de Koningin geriohte, 
aanvraag, eigenhandig onderteekend, in aan 
den burgemeester der gemeente, waar hij voor 
den landstorm staat ingesohreven, zuiks oncler 

•bijvoeging van eene verklaring, afgegevpn door 
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den persoon of het college, tot die afgifte be
vorgd. (Zie tabellen I en II, behoorende 
bij het Landstorm-Besluit.) 

8°. De tot den landstorm behoorende, die 
niet in werkeliiken dienst is en wegens ziekte 
of gebrek in aanmerking wenscht te komen 
voor. ontslag van den dienstplicht bij den 
landstorm, zendt zijne daartoe strekkende 
aanvraag aan den .Minister van Oorlog, onder 
bijvoeging van eene behoorlijk gelegaliseerde 
geneeskundige verklaring tot staving van de 
gegrondheid der aanvraag. De geneeskundige 
verklaring moet zijn afgegeven door twee tot 
de -uitoefeniug van de 

0

geneeskunde in Neder
land bevoegde personen ; is de tot den land
storm behoorende gevestigd elders dan binnen 
Nederland, zoo · kan. worden volstaan met 
eene verklaring, afgegeven door twee per
sonen, bevoegd tot de uitoefening van de 
geneeskunde in het Rijk, waar hij geves
tigd is. 

9°. Bij artikel 14 van het Landstorm
Besluit zijn aangewezen de categorieen van 
.landstormplichtigen, die in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden niet of voorloopig niet ill werke
lijken dienst behoeven te komen, omdat de 
dienst van den Staat, van eene provincie, 
van eene gemeente of een ander openbaar 
belang vordert, dat zij de plaats, w'elke zij 
innemen ook dan voortdurend of voorshands 
blijven bezetten. Bovendien kan, wanneer 
redenen, als in den vorigen volzin vermeld, 
het vord~ren, de Minister van Oorlog, voor 
zooveel noodig na overleg met den Minister 
van ·Marine, bepalen, dat ook landstorm
plichtigen, niet begrepen in de bij artikel 14 
van het Landstorm-Besluit aangewezen cate
gorieen, niet of voorloopig niet in werkelijken 
dienst komen. Het verdient aanbeveling, 
dat hij, die behoort of komt te behooren, hetzij 
tot een der categorieen van landstormr lich
tigen bij hei; zooeven aangehaalde areikel 14 
van het Landstorm-Beslnit aangewezen, hetzij 
tot de landstormplichtigen, die bij eone mini
sterieele bepaling, als bedoeld, voor goed of 
voorloopig van opkomst in werkelijken dienst 
zijn vrijgesteld, hiervan kennis geeft aan den 

burgemeester der gemeente, waar hij voor 
den landstorm staat ingeschreven. 

Indien de landstormplichtige ophoudt te 
behooren tot degenen, die overeenkomstig 
het hiervoren vermelde niet of voorloopig niet 
voor den werkelijken dienst opkomen, dan 
verdient het aanbeveling, dat hij ook hiervan 
kennis geeft aan den burgemeester der ge
meente, waar hij voor den landstorm staat 
ingeschreven. 

De tot den landstorm behoorende dienst
plichtige, die van opkomst tot werkelijken 
dienst voorloopig is vrijgesteld, moet, zoodra 
hem uit het feit dat de vervulling van de be. 
trekking, die hij bekleedt, of van de werkzaam
heden, waarmede hij is belast, door de tijds
omstandigheden niet verder mogelijk is, 

.kennelijk is gebleken, dat de noodzakeliikheid 
tot voortzetting der voorloopige vrijstelling 
te zijnen aanzien heeft opgehouden te be
staan, hiervan onverwijld mededeeling doen 
aan den purgemeester der gemeente, waar 
hij voor den landstorm staat ingeschreven. 
Bovendien moet hij aan den chef, aan wien 
hij te dien tijde onmiddellijk onderhoorig is, 
van een en antler kennis geven, onder bekno pte 
vermelding van redenen en met inachtne ming 
van hetgeen bij het neerleggen zijner betrek
king, of het afbreken zijner werkzaamheden 
behoort te geschieden, dan wel dienstig is, 
in verband met de tijdsomstandigheden, 
waarin zulks plaats vindt. 

100. Het is wenschelijk, dat de tot den 
landstorm behoorende in geval van opkomst 
tot den werkelijken dienst meeneemt deze , 
,,Kennisgeving", en het zakboekje, zoomede 
andere bescheiden, die van vorigen militairen 
dienst in zijn bezit mochten zijn. 

110. Alle in verband met de bepalingen 
van de 'Landstormwet en van de te harer uit
voering gegeven voorschriften in te dienen 
verzoekschriften, over te leggen of gevorderde 
stukken en uit te reiken beschikkingen zijn 
vrij van het recht van zegel, van legesheffing, 
van de forma.liteit van registratie, van kosten 
van legalisatie, van de rechten, bedoeld in 
art. 2 der wet van 23 April 1879 (&taatsblad 
n°. 72), en van griffiekosten. 
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Geslacht.snaam. Vf)ornamen. 
(Voluit.) 

J aartal en dagteekening van 
geboorte. 

Geboorteple.ats. 

Adres in de nieuwe woonplaats. 

Burgerlijke staat tijdens het 
opmaken van deze opgaaf. 

A. Ongehuwd, weduwnaar zonder 
kind of kinderen, gehuwd zonder kind 
of, kinderen, gescheiden van echt 

"'zonder kind of kinderen. 
· B. Gehuwd met kind of kinderen, 

weduwnaar met kind of kinderen. ge
scheiden van echt met kind of kinderen. 
(Kinderen, die den ingeschrevene niet 

ten laste zijn, warden niet in aan
m~rking genomen.) 

bij: 
(korps, wapen, dienstvak, dienst- ~ 

afdeeling of inrichting van de zee- :;, 
P'macht, van het leger hier te lande 

l1f van de koloniale troepen, waar- ~ 
bij laatstelijk gediend.) (2) 1:

in den rang van : ~ z. 
~ .., (Hecft de landstormplichtige 

· geen rang bekleed, dan wordt in 
deze kolom niets ingevuld.) (3) ~ 

bij de gouvernementsmarine f 
?"in · Nederlandsch-Indie in de .,_. 

positie van : 

:" Am bt, beroep of bedrijf. 

Behoeft voor den werkelijken dienst: 
1. niet op te komen ; 
2. voorloopig niet op te komen. 

b (In voorkomend geval in deze kolom, 
· te vermelden tot welke van de in ar-1 

tikel 14 L. S. B. {I) genoemde cate
gorieen van personen de landstorm
plichtige behoort.) 

Gemeente, waar en datum, waarop 
overeenkomstig artikel 6 L. S. B. (1) 
de Iandstormplichtige bij schriftelijke 
kennisgeving (in voorkomend geval, 

~ bij open bare kennisgeving) met zijne 
inschrijving voor den dienst bij den 
landstorm in kennis is gesteld. 

1. Gemeente. 
2. Datum. 

Aantcekening betrekkelijk vervul
den werkelijken dienst liij den land

t:; storm. 
· 1. Datum van opkomst. 

2. Datum van terugkeer. 

Staat in de gemeente ingeschreven 
in het register voor den landstorm. 

~ a. Model 1. 
• b. Model 2. 

e. J aarklasse. 

Opmerkingen. 
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Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besl nit. 

MODEL 5. 

LANDSTORM. 

VERKLARING. 

Het Classicaal bestuur te .............. . 
verklaart, dat ......................... . 

, (Eerste geval.) _ 
predikant is b\j de Hervormde gemeente te ... 

( T_weede geval.) 
tot pi:oponent is bevorderd . 

19 .... 
H et Olassicaal bestuur voornoemd, 

2) Praeses. 
2 ) Scriba. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

.......... , ......... 19 ... . 
De Biirgemeester, 

2) 

1 ) Geslachts- en voornamen 
schrijven. 

2) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 6. 

LANDSTORM. 

VERKLARING. 

voluit te 

R~jks-
De Rector-magnificus van de Gemeente

~Vrije 
universiteit te ....... verklaart, dat ....... 1 ) 

(Eerste geval.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

(Tweede geval.) 
als student aan die universiteit is ingeschre
ven en, _ blijkens aangehechte verklaring van 

de(n) hoogleera r:: ............... , werkelijk 

de theologische lessen aan genoemde inrich
ting van onderwijs volgt en alzoo inderdaad 
onderricht in de godgeleerdheid ontvangt 
met het stellig gebleken voornemen om tot 
bedienaar van den god~dienst te worden 
opgeleid. 

Bovenstaande handteekening is die van den 
hoogleeraar .......... , rector-magnificus aim 

Rijks-
de Gemeente- universiteit te · ........... . 

Vrije 
......... 19 .... 

De Biirgemeester, 
") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 7. 

LANDSTORM. 
VERKLARING. 

De Synodale commissie der Evangelisch-
Luthersche Kerk verklaart, dat .......... 1 ) 

(Eerste geval.) 
predikant is bij de Evangelisch-Li1thersche 
gemeente te .......... , .......... . 

(Tweede geval.) 
tot proponent is bevorderd. 

19 .... 
De Synodale commissie voornoemd, 

2) President. 
2) Secretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die 
van 

......... , ......... 19 .. :. 
De Burgemeester, 

• 2) 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te· 
schrijven. 

2) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 8. 

LAND STORM. 

VERKLARING. 

Curatoren van het Evangelisch-Luthersch 
seminarium verklaren, dat ............... 1 ) 

(Eerste geval.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

. ........ , ......... 19.... (Tweede geval.) 
De Rector voornoemd, aan dat seminarium onderricht in de godge-

2) leerdheid ontvangt met het stellig gebleken 



12 JUN I. 1913 

voornemen om tot bedienaar van den gods
dienst bij het Evangelisch-Luthersch kerkge
nootschap te worden opgeleid. 

Amsterdam, . . . . . . . . 19 . ... 
Ouratoren voornoemd, 

2 ) President. 
2) Secretaris. 

Boven staande handteekeningen zijn die van 

Amsterdam, . . . . . . . . 19 .... 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2 ) Handteekening. 

Artikel 34_ en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 9. 

LANDSTORM. 

VERKLARING. 

De Algemeene kerkelijke commissie der 
Hersteld-Evangelisch-Luthersche kerk ver-
klaart, dat ............................. 1) 

(Eerste geval.) 
predikant is bij de Hersteld-Evangelisch-
Luthersche gemeente te ................ . 

(Tweede geval.) 
tot proponent is bevorderd. 

(Derde geval.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

( V ierde geval.) 
door haar als student in de godgeleerdheid 
is aangenomen en aan hare kweekschool on
derricht in de godgeleerdheid ontvangt met 
het stellig gebleken voornemen om tot bedie
naar van den godsdienst bij het Hersteld
Evangelisch-Luthersche kerkgenootschap te 
warden opgeleid. 

Amsterdam, ......... 19 ... . 
De Algemeene kerkeli,ike commissie voornoemd, 

. 2 ) President. 
2 ) Secretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

Amsterdam, . . .. .. .. .. 19 .... 
De Burgemeester, 

") 

1) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2 ) Handteekening. 

1913. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 10. 

LANDSTORM. 

VERKLARING. 

Het College· van professor en curatoren van 
het seminarium der Remonstrantsche Broedl)r-
schap verklaart, dat ........ , ............. 1) 

(Eerste geval.) 

predikant is bij de Remonstrantsche gemeente 
te ....................... . 

( Tweede gevai.) 

tot prop,ment is bevorderd. 

(Derde geval.) 

den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

( V ierde geval. ) 

als student aan dat seminarium is ingeschre
ven en aan die inrichting van onderwijs 
onderrioht in de godgeleerdheid ontvangt met 
het stellig gebleken voornemen om tot be
dienaar van den godsdienst bij de. Remon
strantsche Broedersohap te worden opgeleid. 

......... , ......... 19, ... . 
H et College· voornoemd, 

2 ) Voorzitter. 
2 ) Secretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

....... :., , ........ 19 ... . 
De Burgemeester, 

2) 

1) Geslaohts- en voornamen voluit · te 
sohrijven. . 

2 ) Handteekening. 
'--

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landst orm-Besluit . 

MODEL 11. 

LANDSTORM. 
VERKLARING. 

Het Bestuur der Algemeene Doopsgezinde 
Sooieteit verklaart, dat ................. 1) 

(Eerste geval.) 

leeraar is bij de Doopsgezinde gemeente 
te ....................... . 

34 
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(Tweede geval.) 

tot proponent is bevorderd. 

Amsterdam, . . . . . . . . 19 .... 
Het Bestuur voornoemd, 

2 ) Praeses. 
2 ) Scriba. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

Amsterdam, . . . . . . . . 19 .... 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besl uit. 

MODEL 12. 

LAND ST ORM. 

"VERKLARING. 

Curatoren van het seminarium der Alge
meene Doopsgezinde Societeit te Amsterdam 
verklaren, dat .......................... l) 

(Eerste geval.) 

den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

(Tweede geval.) 

als student aan dat seminarium is ingeschre
ven en aan die inrichting van onderwijs 
onderricht in de godgeleerdheid ontvangt met 
het stellig gebleken voornemen om tot bedie
naar van den godsdienst bij de Algemeene 
Doopsgezinde Societeit te worden· opgeleid. 

Amsterdam, ........ 19 ... . 
Ouratoren voornoemd, 

2) Voorzitter. 
2) Secretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die 
van 

Amsterdam, . . . . . . . . 19 .... 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit to 
schrijven. 

2) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 13. 

LAND ST ORM. 
VERKLARING. 

De Kerkeraad van de plaatselijka kerk 
te ...................... behoorende tot de 

Christelijke Gereformeerde Kerk, kl a t 
Gereformeerde KerkeninNederland, ver a r ' 
dat ................................... 1) 

te dezer plaatse bij die -Kerk het leeraars
Kerken 

ambt bekleedt . 
. . . . . . . . . , ......... 19 ... . 
De Kerkeraad voornoemd, 

2) Praeses. 
2) Scriba. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die 
van 

......... , ......... 19 ... . 
De Burgemeester, -

") 
1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 

schrijven. 
2 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besl uit. 

MODEL 14. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

De Rector der Theologische School van de 
Gereformeerde Kerken te Kampen verklaart, 
dat .................................... 1) 

(Eerste geval.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

(Tweede geval.) 
als student aan die Theologische School is 
ingeschreven en aan deze inrichting van onder
wijs onderricht in de godgeleerdheid ontvangt 
met het stellig gebleken voqrnemen om tot 
bedienaar van den godsdienst bij de Gerefor
meerde Kerken in Nederland te worden op
geleid. 

, 
Bovenstaande 

Kampen, .......... 19 ... . 
De Rector -voornoemd, 

2) 

handteekening is die van 
........................................ ~ 

Kampen, .......... 19 ... . 
De Burgemeester, 

2) 
1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 

schrijven. 
2 ) Handteekening. 
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Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 15. 

LANDS TO RM. 
VERKLARING. 

Het Curatorium van de Theologische School 
tot opleiding van predikanten in de Christe
lijke · Gereformeerde Kerk verklaart, dat 
....................... : ... , ........... ') 

(Eerste geval.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

( Tuieede geval.) 
aan genoemde school onderricht in de godge
leerdheid ontvangt met het stellig gebleken 
voornemen om tot bedienaar van den gods-

- dienst bij de Christelijke Gereformeerde Kerk 
te warden. opgeleid. 

......... , ... : .... : 19 ... , 
H et 0-uratorium voornoemd, 

~) President. 
2 ) Secretaris. 

Bovenstaancle handteekeningen zijn die 
van ..................... ,\,,. ·········-·· . 

.. . _ ...... , ... , ..... 19 .... 
De BiirgBtmeester, 

2) 

1 ) Geslaohts- en voornam<;n voluit 
sohrijven. 

· 2 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 16. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

te 

De Kerkeraad van de kerkelijke gemeente 
der Vrije ·Cbristelijke Gemeenten in Nederland 
te ........ , verklaart, dat ................ 1) 
te dezer plaatse predikant is b~j genoemde 
Gemeente. 

......... , ......... 19 .... 
De Kerkeraad voornoemd, 

2) Praeses. 
2 ) Scriba. 

Bovenstaande handteekeningen :s~jn die 
van 

......... , ......... 19 .... 
De Biirgemeester, 

") 

1 ) Geslachts~- en voornamen voluit 
schrijven. 

·•) Handteekening: 

te 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Lanclstorm-Besluit. 

MODEL 17. 

LAND STORM. 

VERKLARING, 

De directeur van het Departement. van ..... . 
De Minister van Kolonien 

in Nederlanclsch,Indie kl t cl t ') ver aar, a ..... . 

" bij de Protestantsche gemeenten in Neder-
lanclsoh-Indie werkzaam is 

(Eerste geval.) 

als predikant te ...... , ..... . 

(Tweede geval.) 

als hulpprediker ten clienste van de Inlandsche 
Christengemeenten te ........... . 

(Derde geval.) 

als godsdienstleeraar voor de voorziening in 
de godsdienstige behoeften der minder gegoede 
leden van evenvermeide gemeente te ......... . 

.. ....... , ......... 19 .. .. 
De Directeiir voornoemd, 
De Jvl inister van Kolonien 

2) 

1 ) Geslachts- en v9ornamen voluit te 
sch'rijven. 
- 2) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 18. 

LAND STORM. 

VERKLARING. 

De Gouverneur van (Suriname, Cura9ao) 
De Minister van Kolonien 

verklaart, dat ......................... 1) 
in de kolonie ...... , . . . . . . . . . werkzaam is 
als ....................... .. 

. ........ , ......... 19 ... . 
De Gouverneur vi:Jornoemd, 
De Minister van Kolonien, 

") 

1 ) Geslachts- en voornamen 
schrijven. 

2 ) Handteekening. 

voluit te 

34" 



1913 12 JUN I. 532 
Artikel 34 en 'fabel I van het 

Landstorm-Besluit. 
MODEL 19. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

De onderget_eekende verklaart, in zijne 
hoedanigheid van ....... · ................. , 
dat- ....................... 1 ) door het ont-
vangen van de kerkelijke wijding de hoedanig-
heid van ........... heeft verkregen .en alzoo 
den geestel:ijken stand is ingetreden. 

........ ·., ......... 19 ... . 
2) 

Bovenstaande handteekening is die van 

......... , ... _ ...... 19. · ... 
De Burgemeester, 

' ") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 20. 

L'A.NDSTORM. 
VERKLARING. 

De Apostolisch-Vicaris en Pastoor van Batavia 
De Minister van Kolonien 

verklaart, dat .......................... 1) 
als Roomsch-Katholiek geestelijke werkzaam 
is in Nederlandsch-Indie . 

. . . . . . . . . , ......... 19 ... . 
De· A postolisch- Vicaris en Pastoor van Batavia, 

.De 111.inister van Kolonien, 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 21. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

De ondergeteekende verklaart, in z:ijne 
hoedanigheid van .. · ....... , dat .......... 1 ) 

student is in de godgeleerdheid met het stellig 
gebleken voornemen om de kerkel:ijke wijding 
te verkrijgen, en zijne opleiding tot bedienaar 

van den godsdienst ontvangt aan de te ...... . 
gevestigde afdeeling van het seminarium van 

het aa~!:!~!om van : ................... . 

. . . . . . . . . 19 ... . 
") . 

Bovenstaande handteekening · is die van 

......... , ......... 19 ... , 
De Burgemeester, 

2) 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

. 2 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 22. 

LAND STORM. 

VERKLARING. 

De ondergeteekende verklaart, in zijne 
hoedanigheid van, . . . . . . . . . . . in het bisdom 
van 's Hertogenbosch, dat .• .............. 1 ) 

student is in de godgeleerdheid met het stellig 
gebleken voornemen om de kerkelijke wijding 
te verkrijgen, en zijne opleiding tot bedienaar 
van den godsdienst ontvangt aan de inrichting 
van hooger onderwijs in de Abdij van Berne, 
gevestigd te Heeswijk. 

......... , ......... 19 ... . 
") 

Bovenstaande handteekening is die van 

. ........ , .......... 19 ... . 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2) ·Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 23. 

LAND ST ORM. 

VERKLARING. 

De oridergeteekende verklaart, in z:ijne hoe-
danigheid van ........................... , 
dat .................... 1 ) student is in de 
godgeleerdheid met het stellig gebleken voor
nemen om de kerkelijke wijding te verkrijgen, 
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en zijne opleiding tot. bedienaar ['van den 
godsdienst ontvangt aan de inrichting van 
hooger onderwijs ................ ; ...... 2); 

dat deze inrichting voldoet aan de a:r:tt. 149 
en ~50 der hooger-onderwijswet en staat onder 
het bestuur van eene instelling of v~reeniging 
die rechtspersoonlijkheid bezit, eri dat de 
v.oormelde inrichting 3 ) uitsluitend! bestemd 
. h , . h b I IS voor en, van wie et ovengenoemde 
voornemen · stellig blijkt en die hu 1 ne oplei
ding ontvangen tot bedienaar van den gods: 
dienst. · 

......... , ......... 19 .... 
4) 

Bovenstaande handte_ekening is die -van 

..... : .... , ......... 19 .... 
De Burgemeester, 

I ., 
1

) Geslachts- · . en. v. oornamen v] oluit te 
schrijven. · 

2) Naam der mr1chtmg ·en gemeente, waar 
deze gevestigd is. 

1 
3 ) Indien van de inrichting slechts eene af

deeling de aangeduide bestemmihg heeft, 
dan in plaats van ,,de voornielde · ihrichting" 
te stellen : ,,de afdeeling van de .:Voormelde 
inrichting, waarin hij zich bevindt". · . 

4 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 24. 

LANDSTORM. 
, V ERKLARING. 

De ondergeteekende · verklaart, in zijne 
hoedanigheid van .......... , dat .. .. . .. .. 1) 

student is ·in de godgeleerdheid met het stellig 
gebleken voornemen om de kerkelijke wijding 
te verkrijgen en zijne · opleiding tot I bedienaar 
van den godsdienst -ontvangt aan het semi-

. narium der Oud-Bisschoppelijk Cleresie 
te .................... . 

.. .. .. .. -. 19 .... 
2) 

Bovenstaande handteekening is die van 

.. .. . .-; .·., ......... 19 .... 

1 ) Geslachts- en 
schrijven. 

2 ) Handteekening. 

De Burgemeester, 

I 2) 

voornamen vo1it te 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL-25. 

LANDSTORM. 
VERKLARING. 

· · Nededandsch- ... 
Het Kerkbestuur der -p t h Israehe-. or ugeesc -. · 

tische gemeente te . . . . . . . . . . . . . verklaart, · 
dat ......................... 1 ) den graad 
van ........ ·. . . . . . . . . . he<'lft verkregen en 
bij gehoemde gemeente het ambt van ........ ' 
voortdurend en met uitsluiting van ieder'e 
andere niet-kerkelijke betrekking uitoefent. 

......... , ......... 19 ... . 
-Het Kerkbestuur voornoemd, 

2) Voorzitter . 
2) S ecretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

......... , ......... 19 .... 
De Burgemeester, 

2) 

1 ) Geslachts- en voornamen ·voluit te 
schrijven. 

2) Handteekening .. 

Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 26. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

Curatoren van het Nederlandsch-18raiilietisch 
Regenten. Portugeesch- · 

semfoarium te ...... , verklaren, dat' ...... 1 ) 

als student aan dat seminarium is ingeschre
ven e~ aan die inrichtfog van onderwijs 
onderricht in de godgeleerdheid ontvangt met 
het stellig gebleken voornemen om tot bedie-

. .. Nederlandsch-
naar van den godsd1enst brJ het p t h or ugeesc -
Israiilietisch kerkgenootschap te worden op-
geleii · 

..-....... , ........ . 19 .... 

. Ouratoren ·voornoemd, 
Regenten 

2 ) Voorzitter. 
2) Secretaris . 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

......... , ......... 19 .... 
De Burgemeester, 

2) 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

2) Handteekening. 
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Artikel 34 en Tabel I van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 27. 

LANDSTORlVI. 
VERKLARING. 

De Rector van het gJ.mnasium te ........ . 
. verklaart, dat ..... : .................... 1 ) · 

- Me . 
eerling der -6d- klasse van dat gymnasmm 

,, e 

is en aan die inrichting ontlerwijs ontvangt 
in de Hebreeuwsohe taal met het stellig ge
bleken voornemen om zich voor te bereiden 
tot de studie der p.lgeleerdheid. 

, .. ___ ... , ..... ·-· .. 19 .... 
De Rector voornoemd, 

2) 

Bovenstaande handteekening is die van 

. . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : :: . : : : : : : : : : . i(i:::: 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schr~jven. 

2 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel II van het 
Landstorm- Besluit. 

MODEL 28. 

LANDSTORlVI. 
VERKLARING. 

• • • • • • . • • • • • • • • 1 ) van ... _- ........... 2 ) 

verklaart, dat .......................... 3 ) 

bij dat kerkgenootschap de hoedanigheid van 
zendeling-leeraar heeft verkregen en deze 
bediening met uitsluiting van iedere andere 
niet-godsdienstige betrekking uitoefent. 

......... , ......... 19 ... . 
H et Bestuu1· voornoemd, 

•) V oorzitter. 
4 ) S ecretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

. . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : :: .. · _. _. _. _. .· .· _. _. ·ig:::: 
- De Burgemeester, 

') 

1 ) Naam van het kerkbestuur. -
2) Naam van het kerkgenootschap. 
3 ) Geslachts- en voornamen voluit te 

-sohrijven. 
') Handteekening. 

Artikel 34 en Tabei II van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 29. 

LANDS'l'ORl\I. 
VERKLARING. 

Het Bestuur van de bij Koninklijk be-
sluit van ...................... , n° ... : ... , 
als rechtspersoon erkende goc!sdienstige ver-
eeniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) 

verklaart, dat .......................... 2 ) 

overeenkomstig de statuten of reglementen van 
genoemtlevereeniging, bij die vereenigingdehoe
danigheid van zendeling-leeraar heeft verkregen 
en deze bediening met uitsluiting van iedere 
andere niet-godsdienstige betrekking uitoefent. 

......... , ......... HJ ...• 
H et Bestuur voornoemd, 

3) V oorzitter. 
3 ) Secretaris . 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

............... · .- .-.-.-.- .· .· .·,- ·.·.-.-.-.-.-.·.-_.· .i!i." ."." .· 
De Burgemeester, 

3) . 
1) Naam der vereeniging en gemeente, waar 

deze gevestigd is. 
2) Geslachts- en voornamen voluit te 

schrijven. 
3 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel II van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 30. 

LAND STORM. 
VERKLARING . 

•••••••••..•••• 1 ) van ............... 2 )· 

verklaart, dat ........................ : . 3 ) 

als zendeling-kweekeling aan de .daartoe door 
genoemd kerkgenootschap bestemde inrichting 
van onderwijs ......................... 4 ) 

onderricht ontvangt met het stellig gebleken 
voornemen om tot zendeling-leeraar bij voor
meld kerkgenootschap te worden opgeleid. 

. ........ , ......... 19 .. .. 
Het Bestuur ·voornoemd, 

5 ) V oorzitter. 
5) Secretaris . 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 

.............. : : : : : : : : :; . : : : : : : _.:: . i!i .- .- : : 
De Burgemeester, 

6) 
1 ) Naam van het kerkbestuur. 
2 ) Naam van het kerkgenootschap. 
3

) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrijven. 

4 ) Naam der inrichting en gemeente, waar· 
deze gevestigd is. 

5 ) Handteekening. 
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Artikel 34 en Tabel II van het 

Landstorm-Besluit. 
MODEL 31. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

Het Bestuur van de bij Koninklijk besluit 
van .......................... , no . ..... , 
als rechtspersoon erkende godsdienstige ver-
eeniging .......................... l •••• 1) 
verklaart, dat ..................... l .... 2 ) 

als zendeling-kweekeling aan de daartoe door 
genoemie vereeniging bestemde inricht\ng va,:i 
onderw1Js .... •· ............ , , , .. • , . ,

1 
• • • • ) 

onderricht ontvangt met het stellig gebleken 
voornemen om tot zendeling-leeraar bij voor
melde vereeniging te worden opgelei~. 

•••••••.• , ••••••••• I 19 .... 
Het Bestuur voornoemd\ 

4 ) V oor¾itter. 
4 ) Secretaris. 

Bovenstaand~ handteekeningen zijn die van 

.. .. .. . .. , .... '." .. ·19 .... 
De Bitrgemeester, 

') 

1 ) Naam der vereeniging' en gemeerite, waar 
deze gevestigd is. · 

2 ) Geslachts- en voornamen voluit te 
schrij verr. 

3 ) Naam der inrichting en 
deze gevestigd is. 

gemeente, waar 

4 ) Handteekening. 
~ 

Artikel 34 en Tabel II van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 32. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

. I 

Het Bestuur van de bij Koninklijk besluit 
van ......................... , n° . ...... , 
als rechtspersoon erkende godsdienstige ver
eeniging, genaamd ,,De Christelijke vereeniging 
voor de verpleging van lijders aan vallende 
ziekte", .gevestigd te Haarlem, verklaart, 
dat .................................... 1 ) 

de bindende belofte heeft afgelegd als broeder
diakoon van voormelde vereeniging en als 
zoodanig met uitsluiting van iedere andere 
niet-godsdienstige betrekking bij die vereeni
ging werkzaam is. 

......... , ......... 19 .... 
H et Bestuur voornoemd, 

2 ) V oorzitter. 
•) Secretaris. 

Bovenstaande handt~ekeningen zijn die van 
......................................... 

.. .. .. .. . , ......... 19 .. .. 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslachts- en · voornamen 
schrijven. . 

2 ) Handteekening. 

voluit te 

Artikel 34 en Tab~l II van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 33. 

LAND STORM. 
VERKLARING. 

Het Bestuur van de· bij Koninklijk besluit 
van ...... ~ .................. , n° . ....... , 
als ·rechtspersoon erkende godsdienstige vcr
eeiiiging, genaamd ,,de Christelijke vereeni
ging voor de verpleging van lijders aan val
lende ziekte", gevestigd te Haarlem, verklaart, 
dat .......... : ......................... 1) 
als proefbroeder dier vereeniging aan hare 
inriohting ............ 2) · onderricht ontvangt 
met het stellig gebleken voornemen om tot 
broeder-diakoon bij voormelde vereeniging te 
worden opgeleid. 

. ........ , ......... 19 .. ·-
Het Bestuur voornoemd, 

3 ) V oorzitter . 
3 ) Secretaris. 

Bovenstaande handteekeningen zijn die van 
............ ···················"-·•······· 

........ , .......... 19 .. .. 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslaohts- en voornamen voluit te 
sohrijven. 

2) Naam der inriohting en gemeente, waar 
deze gevestigd is. 

3 ) Handteekening. 

Artikel 34 en Tabel II van het 
Landstorm-Besluit. 

MODEL 34. 

LAND ST ORM. 
· VERKLARTNG. 

De ondergeteekende verklaart, in zijne hoe-
danigheid van ........ , dat .. · ........... 1 ) 

behoort tot de bevolking van de te ....... . 
gevestigde kloosterinriohting der Roomsoh-

. orde 
Katholieke godsdienstige oongregatie ....... , 

vereeniging 
wier leden na voorafgaanden proeftijd bin-
dende geloften afleggen, · 

......... 19 .... 
") 

Bovenstaande handteekening is die van 

· · · · · · · · · · · · · ·:::::::: :,: ·::::::::: · io:::: 
De Burgemeester, 

") 

1 ) Geslaohts- en yoornamen 
sohrijven.- .. 

2 ) Handteekening. 

voluit te 



hrt.l]l;ol 51 van b~t La.nd!torm-Bealult 
Model 35. 

LANI>STORM. 
Oemeente ............ .. 

Opg;1af viin de st;rJ.:.t'e op·Upn l&den Decomtier to_ 1') viLn het in de hierlloven genoemue·gomcm1t.o mgt,~chrnvcn '1andstormpersoneei, waarvan 

uitslult.cnd knn warden• gevorderd ongewopcndfl rti~ni:.L 

AMH'l'. eEnoEP oF ~J,:DRIJF 

DU..,ndO!'llboroepen. Zoov.r&ndon,on1- I 

I I'; I I,. 
I I· 

(1) In dew '1Jterkte mOOten al zoo o. a. reed a begropen Z!,ln (8) ln · doze kolom o. n. tc vermeldon, . ,·oor elke Jeoloin 
do tot don landstorm behoorenden, wlor dlenatpllcht•volgem>, . · afi:onderlUk.,·hot aalital der dienstplichtlgondlenidofllOO'flocpig 

• art. 8 der wet een oanvang hcert genomei:;i met den lsten DPcmnber . 11itl bchoovcn op to komen voor den werkeJUken dlonet. Des· 
van bet Janr, waalin de opga.af wordt gcdrum. gewenecbt ko.n de vcrmclding van do l1ier bedoeld~ gogevom,, 

(2) Vnn do In dew kolom vermeldon hobbrn ";~ -·- l'J eene -:~ 
6a~d~t~~~rr~~J0°t,J0;~~~~r~!~gd~~~:ta'fi~~l~!~ij1\:8

:~ 

odmln!11,trat!evo botre~k!n~ ~,kkcd In ecn mlllU1lr llo,sp~timl. t!~{~l~ ~~s ztil~~:n~n;iso~f~ :~~:c~ek~i~!~/
1
\~~~n~~~kt!~:!~ 

1•1 , In to vul]on; hrt !ltL!ltal-

..... 
c:0 .... 
00 



ti.rtl~ol C.l VMl hot l,andtitorm-803\uU. 
llltodnl 36. LANDSTORM.. 

Gemeente ---~----~ 
Opgaaf van de sterktc op den l5den Dec.ember 19._ ~an, het in de hierboven genoemde gemeente ·mgeschreven landStor_mpersoneeJ, 

waarvan kan warden gevordCrd zoowel gewapen°de als ongewapende · dienst. 

'i\~BT, DAT ,WORDT BEKLEED, BEROEP OF BEDRIJF, DAT WORDT UITGEOEFEND DOOR DE VERMELDEN m DE KOLOMMEN 61-87. 

I' ,,, I I I I 1., I I 

(I) Van de gedlend 
hebbendon,-ln do ko\nmmeo 
61-87 vermeld, beklcedde11 

' laats~l!J~; 

j 
I 

I I 
I I I I I I 

1•1 ln te vullen: de aantallen, dla In de range11 tpos!tlt!s), te vormeldon ohder 1••1, 
· gedhmd hebb1m, bl! het L:.orps (korpsonderdeelJ, wapen,dlenstvak,dedlensta.fdeellngofdo 
·1nrtcht!ng van de zeemscht., van hot !eger blor to ·lande, van de ko\onhile troepen of 
van de gouvernemontsmarinc:ifl Nederlandach•Indlll, le noemen onder iu•i. Desgewen·imht 
le.an ile vomiolrllng van' de bier bedoe!de,,'gegovons ook geschledon hetzl1.ln dll dC!lbO• 
troffende kolommon van dez1m staat, hotz\j !n een dMrbU alshU!agetcvoegonafzondor• 
IUkcn t1l1111t, wollrn al:.dan ~ehoort V' zUn samengosteld overeenkomstig dezen sterktestaat. 

, _ 1') In d~M kolOllJ behooron ultorann.1 riirl te worden opgenomOn de pornonen, die gedlend hebben in eeno pos!Uo,' 
a!s vermeld in de kolommen 62-64 van model 8a, en dus reeds In den storktcstaat van dat model zUn a.angetcekond. 

Pl Jn doze kc,Jom o, a. te vermelden. voor elke kolom afzondorltlk, hot aantal dor dienstpliehtlgen, d!O ni~I or 
11oorlcopig nid behoeven op te komen voor den werkel!jkon diensL Drsgowenscht kan de vennoldlng van do hlor 
hedoeldo gegevon~. in 1<tcde van In de kolom -.Opmorkingen", ook l{eschleden botzU In do desbetrelfonde L:.o!ornmen 
.,.an dozen s.ta:i.t. he':7-iJ In ecn daarbU a\s b!Jlage te vocgen arwnder!Ukon st.'\.1t, wulko alsdan bebool1. W 1.Un samoo
gc~Wld f)V{lrr()nknrnsti{l' tl01.e11 i.ter~l~ta:il, 

· 1 I l.J 
I I 

I 

I 

I I 
I 

Heobben_Iaatstelllk gcdlond11) 

I I 
I I 
! 

I 
,den __ ,, __ , 

De Burg~mtu VOii ~-----

'"""" ltlllOIU/,p, 

',' 

··-·• 19 __ 

1-,," 

Nl 
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z 
!:"' 
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Artikel 22 van het Landstorm-Besluit. 
BIJLAGE A. 

OVERZICHT van de bijzondere werkkringen, 
bedoeld in het laatste lid van artikel 11 der 
Landstormwet, zoomede van de militaire 
rangen, waarmede de positie is gelij kgesteld 
vqn· de tot den landstorm behoorenden, die 
in de genoemde bijzondere werkkringen zijn 
geplaatst. · 

Bijzondere werkkringen, I Militie range~, 

als in het hoofd dezer bedoeld. 

Veearts . . . . . . . . . · 
Arts. . ....... · 1 
Apotheker . . . . . . . . E t 
Ingenieur . . . . . . . . . ers e-
Postam btenaar aan het hoofd Luitenant. 

van een kantoor der veld post 
Tolk of translateur . . . . . 
Telegrafist, hoofd van 

kantoor ...... . Tweede- · 
Telephonist, hoofd van 

kantoor ...... . 

een ~ 
een Lui tenant: 

A pothekersassistent . . . } • -· · 
Hoofd van een hulpmagazijn. Adjudant, . 
01u!a.~!er_ o~e~ ~1-:-~0~ '_"e~k: onderofficier. 

Opzichter over 26-50 werk-1 
lieden . . . . . . . . . . S t 

' Chef van een depot voerlieden ergean · 
of werldieden, in eene majoor. 
etappeplaats of elders . . . 

Ploegbaas over 11-25 werk- } 
lieden . • • · · · · · · · Sergeant. 

Chauffeur ........ . 
Zieken verpleger(gediplomeercl) 
Hulp-clrnuffeur . . . . . . 
Hoefsmid ......... . 
Ploegbaas over een groep tot 

10 wer klieclen . . . . . . 
Ziekenverpleger (niet gediplo- KorporaaL 

meerd) ........ . 
Helper lste klasse bij eene zie

kentransportcolonne (niet 
gediplomeercl 11,ls zieken ver-

om het Koninkrijk der Nederlanden te clienen 
als vrijwilliger bij den lanclstorm, bestemcl tot 

h . h gewapenclen . et verrw ten van - cl 3 ) dienst, onge,vapen en 
zulks gedurencle den tijd. dien de krachtens 
artikel 185 der Grondwet buitengewoon op
geroepen dienstplichtigen van militie of van 
landweer na de dagteekening dezer akte nog 
geheel of ten deele onder de wapenen zullen 
zijn, en onder de bepalingen bij de Landstorm
wet en de tot hare uitvoering gcgeven voor
schriften vastgesteld, voor zooveel die bepa
lingen den landstorm of den tot den landstorm 
behoorend e in het algemeen betreffen en zij 
niet uitsluitend op den tot den landstorm be
hoorenden dienstplichtige betrekking hebben; 
en ik 2) ••••••••••••• '.: •••••••.•••.•••.••• 

verklaar, mij door 1 ) ...•..•.•..•.•.•......• 

te hebben doen aannemen tot gezegd einde. 
Zijnde wijders de contractanten nopens de 

navolgende bijzondere voorwaarde overeen
gekomen: 

dat het aan den Minister van lVOior~og 3 ) zal 
ar1ne 

vrijsta:i,n de tegenwoorclige verbintenis zonder 
formaliteit te ontbinden, ingeval hij dit om 
eenige reden in het belang van den dienst 
of van den aangenomene noodig of wenschelijk 
zal oordeelen. 

En is hiervan te . . . . . . . . . . . . . . . . den .... 
••••••••••••••• 4 ) deze akte in tweevoud op
gem.aakt en door beide contractanten onder
teekend ; zijnde voorts door elk dezer een 
exemplaar daarvan behouden. 

') !) 

1 ) Geslachtsnaam, voornamen, rang en 
dienstbetrekking van den persoon, ingevolge 
artikel 54 van het Landsto'.rm-Besluit bevoegcl 
om het Rijk ten deze te vertegenwoordigen. 

pleger) . . . . 
Bootsman .... 
Bureel-ambtenaar. 

2
) Gesfachts- en voornamen van den aange

no_men persoon. 
· \ Sergeant. · 3) Door te sfaan, wat niet van toepassing is. 
. Korporaal of 

Sergeant. . 41 Op te geven in schrijfletters . 

Artikel 55 van het Landstorm-Besluit. 
BIJLAGE B. 

Ik 1 ) ••••••..•.••••••••••••••••••••••••. 

als bevoegd ingevolge artikel 54 van het 
Lanclstorm-Besluit, om, ten aanzien van het 
onderwerp dezer akte, het Rijk te vertegen
woorcligen, verklaar te hebben aangenomen 
den p ersoon van 2 ) •••••••••••••••••••••••• 

. •) en 6 ) Handte.keningen. 

13 Juni 1913. KoNINRLIJK ·BESLUIT, betref
fende onthouding van goetlkeuring aan de 
begrooting der gemeente Arnhem voor 1913. 

Waar art. 210 der Gemeentewet voor
schrijft, dat Gedeputeerde Staten hunne 
goedkeuring verleenen of onthouden aan de 
begrooting in haar geheel, sluit goedkeuring 
der begrooting van zelve in goedkeuring 
van alle posten der begrooting, en staat 
omgekeerd niet-goedkeuring van een of 
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uitgesloten was ; dat alleen reeds het feit, dat 
deze gemeente in geenerlei onmiddellijke samen
werking met _de gemeente Rheden was betrok
ken, noch zich ter verkrijging van eenige con
cessie tot haar had behoeven te wenden, de 
gedachte aan eene overeenkomst te eenen
male uitslu.it; dat slecht~ door 's Ministers 
wensch dat met de geheel op zich zelf staande 
belangen van de gemeente Rheden · bij de tot
standkoining van de tramverbinding vol
doende rekening zou worden gehouden, de ge
meente Arnhem zich genoodzaakt heeft gez:en, 
zich voor die totstandkoming van de wenschen, 
van de gemeente Rheden te vergewissen ; dat 
dus de verklaring, dat zij met die wenscheii 
rekening zou houden, slechts tegenover den 
Minister, die de concessie te vergeven had, op 
hare plaats was ; dat het nog anders ware ge
weest, indien de omstandigheden het daarheen 
hadden geleid, dat onder medezeggenschap van 
beide gemeenten in aanleg en exploitatie een 
gemeenschappelijk trambedrijf ware opgericht ; 
dat dan voorzeker eene overeenkomst had ge
sloten kunnen worden, welke op de wijze be
doeld bij art. 121 der Gemeentewet was tot 
stand gekomen ; doch, waar de wil van beide 
gemeenten steeds is gericht geweest op de ver
krijging van een eigen trambedrijf, het niet wel 
denkbaar was, dat twee publiekrechtelijke 
licharrian eene ·overeenkomst zouden hebben 
gesloten, welke der eene partij geen andere 
prestatie oplegde, dan ,,het staken van hare 
tegenwerking van de plannen der andere" ; 
dat om al deze redenen het Raadsbesluit van 
10 l\faart 1910, n°. 340, geworden is eene een
zijdige wilsverklaring van den Raad der ge
meente Arnhem tegenover den Minister van 
Waterstaat, ten opzichte van de voor,vaarden 
van concessie ; dat het besluit met geen antler 
doel genomen werd, dan om den Minister den 
waarborg te geven, dat, werd eene concessie 
aan de gemeente Arnhem verleend, .(le ·Speciale 
Rhedensche belangen niet zouden worden ver
waarloosd, in welk geval alleen het hem moge
lijk zou zijn tussch6n de gelijke aanspraken van 
de beide gemeenten op die concessie, ten voot
deele van de gemeente Arnhem eene keuze te 
doen ; dat de beantwoording van de vraag of de 
bepalingen van art. 121 der Gemeentewet al 
dan niet geacht moeten worden op de getroffen 
regeling toepasselijk te zijn, in het voorgaande 
ligt opgesloten ; dat immers waar de concessie- · 
verleening tengevolge heeft gehad, dat thans 
een, alleen ;.an de gemeente Arnhem toebehoo
rend trambedrijf is in het !even geroep·en, in 
geenen deele kan worden toegegeven, dat het 

vastleggen van de verplichtingen, welke de 
gemeente Arnhem tegenover den Minister op 
zich nam ter zake van het Arnhemsch gemeen
telijk tra:mbedrijf, zou moeten worden be
schouwd als het met de gemeente Rheden regelen 
van eene gemeenschappelijke zaak, belang, 
inrichting of werk in den zin van art. 121 der 
Gemeentewet ; dat zelfs dan, indien tusschen de 
gemeenten Arnhem en Rheden, in plaats van 
onderhandsch overleg gepleegd, , eene overeen
komst ter zake \'vare getroffen, dan nog · deze 
overeenkomst.niet op den voet van art. 121 der 
Gemeentewet zou behooren te zijn behandeld ; 
dat immers bij de bewuste overlegpleging nim
mer de bedoeling heeft voorgezeten, om met de 
door art. 121 onderstelde eensgezindheid eene 
regeling omtrent gemeenschappeljike belangen 
tot stand te brengen ; dat er slechts overeen
stemming is verkregen omtrent de door den 
Minister aan de gemeente Arnhem als zelf
stan1ige exploitante der electrische tram op te 
leggen concessie-vo_orwaarden ; dat deze zaak 
in haar eigenlijk wezen in geen enkel opzicht 
,,tre~dt op het gebied van het provinciaal gezag 
of van de provinciale zorgen," zooals THOR

BEOiE ·het uitdrukte, en derhalve niet valt 
ond~r art. 121 der Gemeentewet ; dat, waar de 
gemeente Arnhem het tramnet, waarvan de 
verbjnding station Arnhem-Velp-. een deel' uit: 
maalf:t, geheel zelfstandig' heeft aangelegd . en 
behe~rd, met geen argument de opvatting zou 
kunrlen worden verdedigd, dat dit Arnhemsch 
gemeentebedrijf zou zijn een zaak, inrichting of 
werl_: gemeenschappelijk aan de gemeenten 
Arnhem en Rheden; dat in het algemeen de 
gemJente Rheden, wanneer zij van Arnhemsche 
gemeente-instellingen gebruik maakt, er· op 
uit z~l zijn, daardoor zoo commercieel mogelijk 
in haar eigen behoeften te voorzien, <loch de 
gemciente Arnhem, door die instellingen ter 
bescliikking van de gemeente Rheden te stellen, 
alleeh den bloei van die instellingen op het oog 
zal hebben; dat nooit, zou kunnen worden volge
houden, dat indien de gemeente Rheden electri-

' sche j stroom van de gemeente A.rnhe1n zou 
willen gaan betrekken, hierdoor een ,,gemeen
schappelijk- belang" ter regeling zou ontstaan; 
dat de dwaling, waarop de tegenovergestelde 
meerling berust, haar ontstaan vindt in het 
feit, Uat de onderneemster van de tramverbin
ding ~n quaestie toevallig ·eene gemeerite is, dat 
zelfs indien tusschen de gemeenten Arnhem en 
Rhed~n eene overeenkomst ter zake van cen lijn 
van het Arnhemsch gemeentelijk trambedrijf 
ware!gesloten, op deze overeenkomst artikel 121 
der Gemeentewet niet van toepassing zou zijn, 

·I 
1 
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en dat dit d us te minder het geval kan zijn op 
de eenzijdige wilsverklaring van den Raad der 
gemeente Arnhem .. tegenover den Minister van 
,vaterstaat inzake voorwaarden van concessie; 

dat Gedeputeerde Staten, op het beroep ge
hoord, van oordeel zijn, dat hct goedkeurings
recht van hun College van de begrooting van 
van het gemeentelijk trambedrijf niet steunt 
op artikel 207 der Gemeentewet, maar op punt 
.IV sub d der krachtens art. 114bis dier wet door 
den Raad van Arnhem vastgestelde verorde
ning van 17 October/12 December 1910; dat 
van de ingevolge laatstbedoelde bepaling door 
Gedeputeerde Staten te nemen beschikking geen 
beroep op de Kroiin openstaat, weshalve Gede
puteerde Staten in overweging geven te bevor
deren, dat de Raad van Amhem in zijn beroep 
niet-ontvankelijk worde verklaard; · 

Overwegende ten aanzien der vraag of 
appellant ontvankelijk is in zijn beroep ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
15 Januari 1913 n°. 20, hebben goedgevonden 
1 °. aan de begrooting van het Trambedrijf der 
gemeente Arnhem voor 1913 goedkeuring te 
onthouden; 2°: de overige begrootingen der 
gemeente Arnhem. voor 1913 goed te keuren en 
van het bewijs dier goeclkeuring voorzien terug 
te zenden; 

dat door dat besluit Gedeputeerde Staten 
feitelijk hunne goedkeuring aan de begrooting 
der gemeente hebben onthouden; 

dat toch niet-goedkeuring van de begrooting 
van het Trambeddjf noodwendig tengevolge 
moet hebben, dat een post op de gemeente
begrooting voorkomende onder Inkomsten, 
,,Ontvangsten ter zake van de Tram" met werd 
goedgekeurd, daar toch _ die ontvangst ten laste 
komt van de niet-goedgekeurde begrooting van 
het. Trambedrijf ; 

dat, waar artikel 210 der Gemeentewet voor
schrijft, dat Gedeputeerde Staten hunne goed
keuring verleenen of onthouden aan de begroo, 
ting in haar geheel, goedkeuring der begrooting 
van zelve insluit goedkeuring van alle posten der 
begrooting en omgekeerd niet-goedkeuring van 
een of meer posten der b~grooting gelijk staat 
met weigering, om de begrooting in haar geheel 
goed te keuren ; 

dat dit ook daarom moet worden aangeno
men, omdat Gedeputeerd<l Staten anders door 
het weigeren van goedkeuring aan deze begroo
ting voor een onderdeel der gemeentelijke 
administratie, waarvan geen beroep - en het 
niettemin goedkeuren · van de begrooting der 
gemeente in haar geheel :__ waarvan mede geen 
beroep, den Raad elke gelegenheid tot het 

komen in beroep van het betrekkelijk besluit 
van Gedeputeerde Staten aangaande de begroo
ting zouden ontnemen ; 

dat derhalve krachtens art. 209 der Gemeente
wet appellant ontvankelijk is in zijn beroep ; 

Overwegende wat de zaak zelve betreft : 
dat in· de begrooting der uitgaven van het 

Trambeclrijf onder Hoofdstnk XII een post is . 
opgenomei'i, luidende: ,,Uitkeering aan de 
gemeente Rheden" ; 

dat die post moet worden geacht het gevolg 
te zijn van eene door de gemeenten Arnhem en 
Rheden getroffen regeling, betreffende den aan
leg en de exploitatie eener electrische tramver
binding tusschen het Staatsspoorwegstation te 
Arnhem en het·dorp Velp; 

dat deze tramverbinding mag geacht worden 
te zijn een gemeenschappelijk belang der beide 
betrokken gemeenten, en dat karakter niet ver
loren gaat, omdat zich bij de regeling behalve 
gemeenschappelijk, ook tegenstrijdige belangen 
openbaren ; . 

dat dit gemeenschappelijk . belang door de 
gemeentebesturen . van Arnhem en Rheden is 
geregeld bij besluiten van 10/12 Maart 1913; 

dat ·wel i\t .. :waar niet blijkt, dat tusschen de 
beide gemeentebesturen eene overeenkomst is 
gesloten, maar dat waar de beide. gemee·nte
besturen, zij het bij eenzijdige verklaringen, 
over en weder jegens elkaar verplichtingen heb
ben op zich genomen om de totstandkoming der 
tramverbinding mogelijk te maken, eene rege
ling van dat gemeenschappelijk belang is tot 
stand gekomen ; 

dat deze regeling ingevolge artikel 121 der 
Gemeentewet na machtiging, de goedkeuring · 
vereischte van Gedeputeerde Staten en zonder 
die machtiging en goedkeuring ook boven
bedoelde post tot uitkeering aan de gemeente 
Rheden niet op de begrooting mocht worden 
gebracht; 

dat derhalve aan de begrooting der gemeente 
Arnhem de goedkeuring behoort te worden ont
houden; 

Overwegende echter, dat het besluit van 
Gedeputeerde Staten, ofschoon deze, blijkens 
het boven uiteengezette, de begrooting in het 
wezen der zaak terecht niet hebben goedge
keurd, niet kan worden gehandhaafd ; 

dat toch art. 210 der Gemeentewet uitdruk
kelijk voorschrijft, dat Gedeputeerde Staten 
hunne goedkeuring aan de begrooting in haar 
geheel, gelijk zij door den Raad is vastgesteld, 
verleenen of onthouden ; 

dat Gedeputeerde Staten, ofschoon feitelijk 
niet-goedkeuring van een pos_t der begrooting 
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gelijkstaat met weigering om de begrooting in 
haar geheel goed te keuren, niettemin formeel in 
strijd hebben gehandeld met· art. 210; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde . Staten van Gelderland van 

.15 Januari 1913; n°. 20, aan de begr9oting der 
gemeente Arnheni voor 1913 de goedkeliring 
te onthouden. 

Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D. B. A.) 

13 Juni 1913. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
uitvoering van art. 10 van het Koninklijk 
Besluit van 8 December 1902 (Staatsblad 
no. 214). 

Blijkens een tot den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel gericht schrijven 
van het Bestuur der Rijks-Verzekeringsbank, 
wordt in het algemeen door de gemeente
besturen het voorschrift, vervat in alinea 2 
van art. 10 van het Koninklijk besluit van 
8 December 1902 (Staatsblad nQ.. 214), om 
nl. aan vermeld Bestuur tweemaal in de maand 
met zooveel mogelijk gelijke tusschenruimten 
eene opgave te zenden van de-wijzigingen in de 
lijst van rentetrekkenden, ingevolge de Onge
vallenwet 1901 aangebracht wegens gevallen 
van verandering van woonplaats, overlijden, 
huwelijk of bereiken van den zestienjarigen 
leeftijd, niet voldoende nageleefd. 

Hierdoor is het het bedoeld bestuur niet 
mogelijk een voldoende controle op de rente
trekkers uit te oefenen, terwijl het niet-opvolgen 
van genoemd voorsrihrift bovendien ten gevolge 
had, dat ten onrechte rente werd uitgekeerd. 

Gevolg gevende aan den wensch van ge
noemden l.VIinister, heb ik de eer- Uw College te 
verzoeken, de gemeentebesturen in Uwe pro
vincie namens mij uit te noodigen om, voor 
zoover zulks niet geschiedde, in 't vervolg 
nauwkeurig de hand te houden aan de uitvoe
ring van art. 10 van het Koninklijk Besluit van 
8 December 1902 (Staatsblad n°. 214). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN._ 

14 J~tni 1913. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van de;,_ 26sten 
October 1906 (Staatsbladn°. 273), houdende 
bepalingen omtrent de Commissien vandes
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en scheepspatenten. S. 274. 

5--1,2 . 

W1rJ WILHEL\IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze :Ministers van 
Lan4bouw, Nijverheid en Handel en van Buiten
landsche Zaken van 19 April 1913, no. 2246, 
Afde~ling Nijverheid, en van 22 April 1913, 
twee~e afdeeling, n°. 8446 ; 

D~n Raad van State gehoord, advies van 
27 J.v1:ei 1913, n°. 47; _ 

Gelet op de nadere voordracht van Ooze 
voor~oemde Ministers van 6 Juni 1913, n°. 3539, 
afde~ling Nijverheid, en van 11 Juni 1913, 
n°. 111765, tweede afdeeling ; 

Ge~ien de artikelen 15 tot en met 18 der her
zien1 Rijnvaartakte van 17 October 1868, als
med(l het bepaalde onder 4 A van het bij die 
akte i behoorende slotprotokol ; 

:i'Jebben goedgevonden en verstaan: 
te :bepalen als volgt : 

I 
Art. I. In artikel 11, derde lid, . van het 

Koni~klijk besluit van 26 October 1906 (Staats
blad ¥0 • 273), zooals dit is gewijzigd bij de Ko
ninkl/jke besluiten van 2 December. 1911 
(Staatsblad n°. 350), vari 6 Februari 1913 
(Staatsblad n°. 50) en van 31 Maart 1913 
(Staatsblad n°. 117), wordt in plaats van: 
,,bij I haar bekende · vertrouwbare perso
nen" 1 gelezen : ,,gepatenteerde varende Rijn
schip1ers". 

Achter artikel 11, derde lid, van genoemd 
beslutt, wordt gevoegd een nieuw vierde lid, 
luidende: 

,,D~ Commissie moet zich door· het onder-
1 • 

vrager der betrokken personen van de betrouw-
baarheid der getuigenissen vergewissen en is ' 
bevo~gd deze op grond van onbetrouwbaarheid · 
buiteil beschouwing te laten." 

Artikel 11, laatste lid, van genoemd besluit, 
wordt gelezen als volgt : . 

,,De betreffende getuigschriften of de schrif
telijkJ getuigenissen warden in het archief der 
betro~ken Commissie bewaard. Eerstbecloelde 
stukk~n worden desverlangd, na door den 
Voorzitter te zijn gewaarmerkt, weder aan den 
aanvrager teruggegeven, in welk geval afschrift_ 
er va~ in het a:rchief der betrokken Commissie 
zal worden bewaard." 

Art! II. Dit besluit treedt in werking op den 
tweedbn dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant waarin het is. 
geplaitst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Hand~l is belast met de uitvoering van dit be
sluit, lhetwelk in hot Staatsblad en gelijktijdig 
in dei N ederlandsche Staatscourant geplaatst 

I 
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en aan den Raad van State in afschrift mede -
gedeeld zal worden. 

Het Loo, den 14den Juni 1913. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

De 1lfin. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De 111 inister van Biiitenlandsche Zaken. 
(get.) DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg 9 Juli 1913.) 

14 Juni l!H3., BESLUIT, houdende vaststel
ling van een nieuw reglement voor den 
dienst der Rijkstelegraaf. S. 275, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 21 April 1913, n°. 13, afdeeling 
Posterijen en. Telegrafie ; 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. 7) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 
23sten Juni l 909 (Staatsblad n°. 199), houdende 
vaststelling van een nieuw reglement voor den 
dienst der Rijkstelegraaf, · alsmede op het 
Koninklijk besluit van den 28sten Maart · 1912 
(Staatsblad n°. 113), waarbij dit reglemerit werd 
gewijzigd; 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid, 
dat het reglement voor den dienst der Rijks." 
telegraaf in overeenstemming wordt gebracht 
met de bepalingen van het den 5den Juli 1912 
te ,Londen gesloten internationaal Radiotele
graafverdrag, welke met ingang van 1 Juli 1913 
in werking zullen treden ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
deri 27sten Mei 1913, n°. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juni 1913, n°. 30, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1913 te bepalen: 
1 °. Het reglement voor den dienst der 

Rijkstelegraaf wordt vastgesteld, zooals het aan 
het tegenwoordig besluit is gehecht.; 

· 2°. De Koninklijke besluiten van 23 Juni 
1909 (Staatsblad n°. 199) en van 28 Maart 1912 
(Staatsblad n°. 113) worden ingetrokken. 

Onze voornoemde l\finister is belast met de 
uitvoering van dit besiuit, dat gelijktijdig in het 
Staatsbla,l en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en ,vaarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den Juni 1913. 
(get.), WILHELMINA. 

De ~Minister van Waterstaat, 
(get.) ' L. H. W. REGOUT. 

( Uitgeg. 29 Ji.ni 19li) 

REGLEMENT vom· den dienst der Rijks
telegraaf. 

Kantoren. 

Art. 1. De Minister van Waterstaat bepaalt 
waar Rijkstelegraaf- of huiptelegraafkantoren 
gevestigd worden. De gemelde Minister is 
mede bevoegd tot opheffing van kantoren, zoo 
daartoe aanleiding bestaat. 

De voornoemde Minister is bevoegd den 
dienst van Rijksradiotelegraafkantoren te be
perken tot het verkeer met door hem aan te 
wijzen k~,ntoren. 

Geheimhoudf,ng. 

2. Den beambten, met den telegraafdienst 
belast, is elke mededeeling ·omtrent telegram
men, anders dan aan hen, die tot kennisneming_ 
bevoegd zijn, overeenkomstig hun ambtseed 
verboden, op de in het Wetboek van Strafrecht 
bepaalde straffen. Ook mogen zij middellijk 
noch onmiddellijk,' anders dan ambtshalve, 
nieuwstijdingen aan dagbladen bezorgen of 
met de redactie dier bladen, tenzij met uitdruk
kelijke vergunning vari den Minister van Water
staat, in eenige betrekking staan. 

Toegang tot de dienstkamers. 

3. De toegang tot de dienstkamers is alleen 
geoorloofd aan het dienstdoende· personeel 'en 
voorts aan hen, die daartoe door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie zijn ge
machtigd. 

Openstelling van de lcantoren. 

4. De kantoren worden naar den tijd, ge
durende welken zij voor de aanneming en over
brenging der telegrammen open zijn, verdeeld 
in ·drie klassen, namelijk : 

a. kantoren met dag- en nachtdienst ; 
b. kantoren met doorloopenden dagdienst ; 
c. kantoren met beperkten dagdienst. 
De kantoren met dag- en nachtdienst zijn 

onafgebroken voor den dienst open. 
De kantoren met doorloopenden dagdienst: 

van 8 uur des morgens tot 9 uiir des avohds. 
De Directeur-Generaal der Posterijen eri 

Telegrafie iii echter b~voegd, den diensttijd van 
Rijkstelegraafkantoren met doorloopenden dag
dienst in bijzondere gevallen te beperken of uit 
te breiden:. Tot zoodanige beperking of uit
breiding gaat hij steeds over, wanneer dit wordt 
verlangd door den Minister van Waterstaat, aan 
wien hij van elke beperking of uitbreiding 
onverwijld kennis geeft. Hij regelt tevens den 
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diensttijd van die kantoren op Zon- en feest
dagen, alsmede den diensttijd der kantoren met 
beperkten dagdienst, zoowel op werkdagen, als 
op Zon- en feestdagen. · 

De uren van openstelling der kantoren war
den in de Staatscourant medegedeeld. Eene 
aanwijzing daaromtrent wordt voortdurend 
op eene aan de buitenzijde van het kantoor 
zichtbare plaats ·voorgehangen of op andere 
wijze bekend gemaakt. 

De middelbare zonnetijd van Amsterdam 
geldt voor al de Nederlandsche kantoren. 

Verzending uit plaatsen waar geen kantoor 
bestaat. 

5. Uit plaatsen, waar geen kantoor is ge
vestigd, kan de inzending van telegrammen 
aan het naaste telegraaf- of hulptelegraaf
kantoor door tusschenkomst der postlrnntoren 
geschieden. 

De tusschenkomst der postkantoren bestaat 
in de aanneming van de telegrammen i n den 
vorm ·van gesloten brieven,• welke ambtshalve 
aan het betrokken kant.oor, met de eerstver
trekkende post, warden gezonden, en de invor
dering en overmaking van de verschuldigde 
gelden. 

Schrij fgereedschap ten dienste van het publiek. 

6. De telegrammen kunnen aan de telegraaf
kantoren warden geschreven. Het noodige 
schrijfgereedscha p is daar ten dienste van het 
publiek beschikbaar. 

Hoe de telegrammen zijn te onderscheiden. 

7. De telegrammen worden onderscheiden 
in regeerings-, dienst- en bijzondere_ telegram-
men. 

Onder · regeeringstelegrammen worden ver
staan: 

a. telegrammen van de Koningin en van de 
leden van het Koninklijk Ruis ; 

b. telegrammen van de Il'linisters, hoofden 
van Departementen van algemeen bestuur, en 
van de Comm.issarissen der Koningin in de 
p_rovincien ; 

c. _telegrammen van den directeur van het 
Kabinet der Koningin ; 

d. telegrammen van de opperbevelhebbers 
der land- en zeemacht, van de bevelhebbers in 
de militaire ·afdeelingen, linien en stellingen en 
van de commandanten der maritieme direc-
tien, alsmede telegrammen van de bevel
voerende officieren van Harer Majesteits schepen 
aan den Minister van Marine en aan de corn-

. -
mandanten der maritieme directien : 

! 
e. telegrammen van de Nederlandsche. en 

vreema'e tliplomatieke en consulaire agenten, 
met tlien verstande, dat, wanneer corsulaire 
agenteri handel tlrijven, hunne telegrammen 
niet ats regeeringstelegrammen warden be
schouwd, tenzij die aan een officieel persoon 
gericht ! zijn en over dienstzaken handelen. 
Intusschen warden de, telegrammen, welke 
aan de ,laatstgenoemde voorwaarden niet vol
doen, wel door de kantoren aangenomen en 
als reg~eringstelegramm.en overgeseind, .mB,ar 
onmiddellijk ter kennis gebracht van den 
tlirecteiir-generaal der poste:rijen en telegrafie; 

/. t~legrammen van de voorzitters der 
hoofdst~mbureaux, betreffende den uitslag der 
verkiezingen, aan den Minister van Binhen
landsche Zaken of aan de Commissarissen tler 

I 

Koningtn in de provincien ; 
g. telegrammen van burgemeesters, betref

fende verstoring der openbare orde, aan de 
Regeeri'ng, aan de Commissarissen der Koningin 
in de p1ovincien, aan de officieren van justitie 
of aan~ cGmmaI!danten van de gewapende 
macht, I alsmed e telegrammen van provinciale 
adjutlanten en van plaatselijke en garnizoens
comma~danten, betrekking hebbende op het 
verleenim van militairen bijstand; 

h. hMegrammen over dienstzaken van den 
comma!deerenden officier van het kolonLtal 
werfdepot te Harderwijk; 

i. telegrammen over dienstzaken, wannef'r 
de beh4ndeling als regeeringstelegram bij de 
aanbieding afzonderlijk wordt vervJ~ht, van de 
procureµrs-generaa1. der gerechtshoven, wm 
den adiocaat-fiscaal van de zee- en landma';ht, 
van de: oflicieren van justitie, van de burge
meester~ in hunne hoedanigheid van hulp
officier ~a-;.i. ~ustitj~, V!¼!'I d.~ autliteurs-militair, 
van de! rechters-commissaris, van de kanton
rechterJ, van de officieren en . onderofficieren 
der mar:echaussee en van de commissarissen van 
politie ;j 

j. te
1
legrammen van den agent van het 

Ministerie van Financien te Amsterdam aan den 
l\l[inister, alsmede van de directie der Neder
landsche Bank, gewisseld · met de bijbank te 
Rotterddm en de agentschappen ; 

k. t~legrammen nopens den toestand der 
rivieren> van of aan waterstaatsambtenaren, in 
tijden, :dat de buitengewone riviercorrespon
dentie is ingesteld, alsmetle telegrammen van 
den daarbjj betrokken hoofdingenieur van den 
waterstfat omtrent .den djenst van ~E:t kanaal 
te Neuzen; 

l. te!egra;mmen van de opzicht.ers der kust-
verlfohtingen, betreffende zeerampen, de bewe-

1 . . 

I 
I 
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ging van oorlogsschepen, het toezicht op de vis
schersvloot of andere dringeiide marineaangele
genbeden, aan den Minister van Marine, de com
mandanten der marine, de inspecteurs van het 
loodswezen of de commissarissen der loodsen ; 

m. telegrammen van den chef van het loods
wezen te Vlissingen aan zijn ambtgenoot te 
Antwerpen; 

n. telegrammen gewisseld tusschen den raad 
van toezicht op de spoorwegdiensten en de 
ambtenaren, onder de b;velen van den _raad 
geplaatst, alsmede de telegrammen gewisseld 
tusschen den raad en de daaronder behoorende 
ambtenaren eenerzijds t:)n de bestuurders van 
spoorwegdiensten anderzijds ; 

o. telegrammen betreffende het .. buiten
gewoon militair vervoer over de spoorwegen, 
va~ . den directeur van het etappen- en ver
keerswezen, de . officieren en oud-officieren, 
dienstdoende bij het bureel voor buitengewoon 
militair vervoer, de leden der stationscommis
sien, de bestuurders van spoorwegdiensten, 
benevens de ·op voordracht van genoemde 
bestuurders door den chef van den generalen 
staf, of den directeur van het etappen- en -ver
keerswezen, aan te wijzen spoorwegambtenaren, 
zonder dat dit uit eenige aanwijzing op het 
telegram behoeft te blijken-; .alles vanaf . het 
tijdstip, waarop de vordering der spoorwegen 
is ingegaan, krachtens artikel 50 van de wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 

p. de in tijden van oorlog en voorbereiding 
tot oorlog gewisselde militaire diensttele
grammen; 

q. telegrammen, aan welke door den Minis
ter van Waterstaat tijdelijk de rang van regee
ring~telegrammen wordt toegekend; 

r. antwoorden · op regeeringstelegrammen, 
met dien verstande, dat hij, die een telegram 
als antwoord op een regeeringstelegram .wenscht 
te zien beschouwd, bij de aanbieding daarvan, 
desverlangd, het ontvangen regeeringstelegram 
vertoone. 

Als diensttelegrammen w9rden beschouwd 
telegrammen, welke den dienst van de telegraaf 
of van de .telefoon, of den vereenigden •post- en 

. telegraafdienst betreffen. 
Bijzondere telegrammen zijn die, welke niet 

tot de regeer,ings- of diensttelegrammen be
hooren. 

Kenteekenen van regeeringftelegrammen. 

8. Regeeringstelegrammen moeten, ten 
blijke der bevoegdheid van den afzender en van 
zijn verlangen om het bericht ,i,ls regeerings
telegram te doen behandelen, in den regel en be-

19 l 3. 

houdens het geval, dat o_mtrent een · en antler 
geen twijfel bestaat, van een zegel of stempel 
zijn voorzien. 

Gebruik van talen. Telegrammen zonder inhoud. 

9. De telegrammen worden, in het binnen
lands<ih verkeer, a_angenomen in elke taal, 
waarvan de . letters door de voorgeschreven 
seinteekens kunnen worden overgebracht. 

In het verkeer met het buitenland · mogen 
de telegrammen worden gesteld in de talen, 
voor dat verkeer· aangewezen. Nochtans ge
bruike men bij voorkeur Fransch, Dttit~ch of 
Engelsch. 

Zoowel in.bet binnenlandsch als in het buiten -
landsch verkeer. kunnen radiotelegrammen 
gesteld worden in de seinletters van bet inter
nationaal seinboek ten dienste van alle natien. 

Telegrammen · zonder inhoud worden aan-
genomen. 

-'1 '• ,· 
Geheim schrift. 

10. Het gebruik van geheim schrift wordt 
toegelaten in het binnenlandsch verkeer, als
mede in het buitenlandsch verkeer, voor zoover 
dit niet is verboden door het land van be
stemming. 

De inhoud van telegrammen kan gedeeltelijk 
uit verstaanbare ta.al e; gedeeltelijk uit geheim 
schrift bestaan. 

Het geheim schrift wordt onderscheiden in 
overeengekomen taal en cijferschrift. 

1. De 01,ereen_gekomen taal bestaat uit 
woorden, welke in eene andere dan hunne 
gewone beteekenis worden gebruikt. Die 
woorden, hetzij bestaande of kunstmatig ge
vormde, moeten zijn samengesteld uit letter
grepen, welke in de Duitsche, Engelsche, Frari
sche, Ttaliaansche, Latijnsche, Nederlandsche, 
Portugeesche of Spaan-sche taal, o,ereen
komst g hE-t geldend gebruik, uitgesproken 
kunnen worden. 

De kunstmatig gevormde woorden mogen niet 
0 

de van accenten voorziene letters a, a, a, e, 
ii, 6 en ii beva,tten. 

De :wciorden van de overeengekomen taal 
mogen niet langer zijn dan tien letters volgens 
het alphabet van Morse, waarbij de samen: 
voegingen ae, aa, ao, oe en ue elk geteld worden 
voor twee letters. De samenvoeging eh wordt 
in kunstmatig gevormde -ivoorden eveneens voor 
twee letters geteld. 

Samenstellingen, welke niet aan deze voor
waarden beantwoorden, worden beschouwd 'als 
tot letterscl.rift met geheime beteekenis te be
hooren. Nochtans is de met het taalgebruik 

35 
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strijdige samenvoeging van woorden niet toege
laten. De vobr de berichtenwisseling in over
eengekomen taal bestemde coden kunnen 
worden onderworpen aan het oordeel van de 
daartoe aangewezen ·telegraafadministratien, 
ten einde belanghebbenden de gelegenheid te 
openen om zekerheid te verkrijgen, dat de in die 
coden voorkomende woord~n aa,n c;J.e bepalingen 
van dit artikel voldoen. 

2. Tot het cijferschrift worden geacht te 
behooren: 

a. op zichzelf staande en groepen of reeksen 
van Arabische cijfers met eene geheime betee
kenis, alsmede op zichzelf staa.nde en groepen 
of reeksen van letters met ee·n geheime betee
kenis, met <lien verstande, dat de van accenten 

0 -
voorziene letters, a, a, a, e, n; ii en u niet zijn 
toegelaten ; 

b. woorden, namen, uitdrukkingen of sa
menvoegingen van letters, welke niet beant
woorden aan de eischen voor de verstaanbare 
of voor 1e overeengekomen _taal gesteld. Het 
gemengd gebruik in dezelfde groep van cijfers 
en letters, met geheime beteekenis, is verboden. 

Telegramadressen, de letters tot a_anduidiri.g 
va.n handelsmerken, beurskoersen, de in de 
gewone of handels-correspondentie gebruike
lijke verkortingen, als : fob, cif, caf, svp en 
dergelijke, alsook de seinletters van het Inter
nationaal seinboek ten dienste van alle natien, 
voorkomende in radiotelegrammen en kust
seintelegrammen, worden· niet als letterschrift 
m·et geheime beteekenis beschouwd. 

Duidelijk schrift. TV a.armerkingen. 

11. Elk te verzenden telegram moet duide
lijk geschreven zijn in letters of cijfers, welke 
door de voorgeschreven seinteekens kunnen 
worden overgebracht. Uitschrappingen, ver
wijzingen, doorhalingen, bijvoegingen of over
schrijvingen worden alleen: toegelaten, indien 
zij behoorlijk, zijn gewaarmerkt. 

Volgorde. Verkorte aanwijzingen. 

12. Bij de samenstelling van een telegram 
moet de onderstaande volgorde worden in acht 
genomen: 

1. de bijzcindere aanwijzingen ; 
2. het adres ; 
3. de inhoud ; 
4. de onderteekening. 
De onder 1 bedoelde bijzondere aanwijzingen 

zijn de volgende : · 
Dringend . . . . . . . . . . of D. 
Antwooru betaald x (woorden) RPx. 
Antwoord- betaald gl. x. . . . ,, RPgl.x. 

I 

Reponsf payee fr. x . . . . . . ,, RPfr.x. 
(Deze aamvijzing wordt alleen gebe

zigd voor radiotelegrammen, bij 
welker verzending niet uitsluitend 
Nederlandsche kantoren betrokken 

, zijn.) 
Dringerid antw.oord betaald x 

(wootden) .... 
Collationneering . . 
Kennisgeving ontvang 
Dringertde kennisgeving ontvang 
Kennisgeving ontvang post 
N'aseinen 
Open .; .. 
Eigenh11-ndig 
Dag ., .. 
Nacht ·I ..... 
Post a~ngete~kend 
Bode .i .... 
Bode betaald 
Bode bbtaald x 
Bode bbtaald telegraaf 
Bode betaald post 
Telegraaf restant. 
Post .! ..... 
Poste restante 
Poste restante aangeteekend 
x dage~ ...... . 
x adressen. . ... . 
X overnemingen telegraaf. 
x overriemingen brief 
Alie· adJ.essen mededeelen 
BestelgJJd betaald · . 
Telefoon ....... . 

of RPDx. 
,-, TC. 
,, PC. 

POD. 
,, POP. 

FS. 

,, MP. 

PR. 

,, XP. 
,, XPx. 
,, XPT.' 
,, XPP. 
,, TR. 

GP. 
,, GPR. 

,, TMx. 

;, OTA. 
,, DP. 

Schrijft men aan het hoofd van buiten
landsch~ telegrammen de aanwijzingen voluit, 
clan moeten zij in het Fransch gesteld zijn. 

Adressen. 
I 

13. De adressen moeten volle~ig en duidelijk 
zijn met vermelding, zoo mogelijk, van straat, 
buurt en huisnummer of we! van het beroep van 
den geal:iresseerde of andere dergelijke aanwij-

' zing, ini dier voege, dat de bestelling zonder 
zoeken of navragen kan plaats hebben. 

Elk adres moet ten minste nit twee woorden 
bestaanJ waarvan het eerste den naaln van den 
geadresseerde en het tweede den naam van het 
telegraafkantoor van bestemmii:tg ·aanduidt. 

In 1Jt buitenlandsch verkeer w'orden ' de 
telegrarrimen geadresseerd ,,poste restante" of 
,,telegraaf restant" ·met een adre·s, bestaande 
uit hetzij op zichzelf sta~nde lett_ers of cijfers, 

I • • 

hetzij le~ters en cijfers aangenomen, .voor zoover-
het land van bestemming deze soort adressen. 
_toelaat.

1 
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Indien de opeµing van een kantoor nog niet 
niet is medegedeeld, is de afzender verplioht 
het adres aan te vullen met den naam vaff het 
land van besternming of van het betrokken 
onderdeel daarvan, dan ,vel met elke andere 
aanwijzing, wel½:e hij voldoende acht om de 
goede ·verzending van zijn telegram te ver
zekeren. 

De aanneming van telegrammen, waarvan 
het adres niet aan de in de twee vorige zinsneden 
gestelde eischen beantwoordt, wordt geweigerd. 

Indien het telegram gericht is aan iemand, 
die- verblijf houdt bij een derde-, dan behoort 
de ·naam van laatstgenoemde te worden yooraf
gegaan door de' vermelding van ,,bij", ,,chez", 
,,per adres", ,,aux soins de", of eene andere der
gelijke aanwijzing. 

De adressen kunnen. in een tusschen de be
langliebbenden overeengekomen of in een ver
korten vorin ( telegram-adre,9) word en gesclire
ven: Voor het gebruik van elk telegram-adres 
is een recht van twintig gulden 's jaars ver
schuldigd, bij vooruitbetaling te voldoen door 
deri geadresseerde, die zich orider dat adres 
-telegrammen doet seinen. 

Het adre:S der telegrammen, naar andere dan 
Nederlandsche kantoren," moet worden gesteld 
in het Fransch of in de taal vari het land van 
bestemming. 

Het laatste woord van het adres moet in het 
algemeen de naam van het kantoor van besiem
ming zijn, geschreven zooals hij voorkomt in de 
officieele naamlijst der kantoren. Die naam 
kan gevolgd worden door dien van het land 
van bestemming of van eenig onderdeel daarvan 
of van beide. In het laatste geval moet de. 
naam van het onderdeel onmiddellijk op dien 
van het kantoor van bestemming volgen. 

Telegrammen aan reizenden gericht zijn 
alleen toegefaten, als de afgifte zonder bezwaar 
voor den dienst kan geschieden. 

Het adres van radiotelegrammen naar sche
pen moet bevatten : 

a. den naam of de kwaliteit van dim ge
adresseerde, met de aanwijzingen, welke verder 
noodig mochten zijn ; · 

b. den naani van het ~chip, zooals die voor
komt-in de eer~te kolom v:an de officieele na.a.m
lijst der radiot~legmafstations van het :i:nter
nationaal Bureel te Bern ; 

c. den ~aam .van het.kuststation, zooa.ls die 
voorko~t in de o·fficieele ria;mlijst, bedoeld 'sub b. 

Echter kan- de naam van het schip op verant
woordelijkh!Jid" ;~n den afzender worden ver
vangen door ,de· aanduiding van den door het 
schip gevolgden weg, aangegeven door de namen 

van de havens van afvaart en vim bestemming 
of door eenige gelijksoortige -aanwijzing. 

De•afzender vari een radiotelegram naar een 
schip op zee kan den termijn aangeven, gedu
rende welken dit telegram door het kuststation _ 
ter_ beschikking van het scheepsstation moet 
Worden gehouden. Hij schr1jft dan boven het 
adres de aanwijzing · ...... dagen. In het 
te vermelden aantal dagen is de dag van aan
bieding te begrijpen. 

Behoudens het bepaalde in de vierde zinmede 
van dit artikel, worden telegrammen, waarvan 
de adressen in ·eenig opzicht onvolledig- zijn, 
slechts aangenomen op verantwoordelijkheid 
van den afzender: De,gevolgen van een onvol
doend adres komen steeds voor zijne rekening. 

Vi,tere aanvulling of verbetering vari een 
onvolledig of gebrek:kig adres, of van eene 
onvoldoende· aanwijzing. voor bezorging buiten 
den bestellingskring, geschiedt bij een betaald 
dienst,telegram aan het kantoor van bestem
ming, op kosten van den afzender (zie art. 38 }. 

Onderteekening. 

14. Onderteekening van een telegram in een 
verkorten vorm of met een telegram--adres is 
geoorloofd. Zij kan ook geheel wegblijven. 

Vari den afzender kan echter worden ver
langd, dat hij zijne identiteit bewijze, - en de 
beambte kan vorderen, dat de naanr van den 
afzender op het telegram worde gesteld, en 
dat de woonplaats of het adres van deri afzender 
worde opgegeven: 

De afzender is bevoegd de verklaring de·r 
echtheid van zijne handteekening in het tele
gram· op te nemen. Hij kan die verklaring 
doen overbrengen na de onderteekening, hetzij 
woordelijk, hetzij in dezen vorm: ,,Onderteeke-
ning bekrachtigd door ................... " 

De beambte overtuigt zich van de deugdelijk
heid der bekrachtiging. Tenzij de· ondertee
kening aan het kantoor bekend is, wordt die 
niet als deugdelijk erkend, dan voorzien van het 
zegel of den stempel der auto~iteit, die" de be
krachtiging heeft onderteekenu. 

Tarief. 

15. De ·seinkosten voor telegrammen tus
schen twee Nederlandsche kanto:ren in verschil
lende plaatsen bedragen : 25 cent voor de 
eerste 10 woorden of minder; 5 cerit ·voor elke 
volgende ·5 woorden of minder, van 11 tot en 
rriet 50 woorden en 5 cent voor elke volgende 
10 woorden · of minder, voor ·de - woorden 
boven 50. 

De seinkosten voor telegrammen · tusschen 

35 * 



1913 14 JUXI.1 q48 

een Rijkskantoor en de .binpen den bestellings
kring (art. 41) van dat kantoor gelegen bijkan
toren, alsmede die voor telegrammen, welke 
·door het kantoor van aanbieding moetel). w<;>rden 
besteld (locaa.Uelegrammen), bedragen .15 cent 
voor de eerste .10 ~oorde.n of mi~der, doch 

·worden voor de woorden boven 10 l]erekend 
als in het ~erste lid van dit. artikel voor de 
gewone. telegrammen is bepaald. 

Laatstgenoemd tarief geldt mede voor tele
grammen tusschen kantoren in plaatsen, welke 
aan elkander grenzen, zoo de locale gesteldheid 
daarvoor naar het oordeel van den Minister 
vaq Waterstaat reden. geeft. 

Het tarie_f voor telegrammen naar plaatsen 
buiten Nederland wordt door den voornoemden 
Minister volgens de gesloten of nader te sluiten 
o,ereenkomsten vastgesteld. 

Het tarief voor radiotelegrammen omvat 
naar omstandigheden : 

1°. (a) de kusttaks, toekomende aan het. 
kuststation ; 

(b) de scheepstaks, toekomende aan het 
.scheepsstation; 

2°. de kosten voor de v&rzending langs de 
lijnE:n van het telegraafnet, berekend naar de 
gewone regelen, met dien verstande, dat, niet 
afwijking van het'bepaalde in het eerste, tweede 
en derde lid van dit artikel, deze kosten voor 
telegrammen, afkomstig van of bestemd voor 
Nederlandsche kantoren te land en te wisselen 
door tusschenkomst van Rijkskuststations, 
bedragen 2 cent per woord met een minimum 
van 20 cent per telegram ; 

3°. de transittaksen _voor de overnemende 
kust. of scheepsstations en de kosten. voor. de 
bijzon.dere diensten, welke door den afzender 
worden verlangd. 

De transittaks voor een radioteleg~am wordt 
voor elk overnemend station slechts eenmaal in 
rekening gebracht. 

De kust. .en de transittaks v.an __ de Rijks
kuststations,. alsmede de scheeps- en de yr?,nsit
taks van de Rijksscheepsstations bedragen tien 
ce.nt per woord met een minimum van een gul
den per telegram. w·orden echter de telegram. 
men, hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschen
komst van andere radiotelegraafstations, tus
schen de bedoelde Rijksstat.ions gewisseld, dan 
worden de kust- of scheepstaksen niet afzonder
lijk berekend, doch · voor de beide betrokken 
Rijksstations . te zamen een algemeene taks 
toegepast van tien _ cent per woord met een 
minimum.van een gulden per telegram, in voor
komende gevallen vermeerderd met de kosten 
e:n taksen, bedo\)ld sub 2 en 3 hierboven._ 

I 

Op ~lk kantpor zijn tarieven ter inzage_voor 
het publiek voorµanden. 

I ·w oordentelling. 

A. A 1 g e Ill e e n e _r. e /5 e 1 e n .. 

16. :1- Met. uitzondering van de il). artikel ;lg 
van dit reglement genoemde aanwijzing van den 
verzendingsweg, alsmede van de in artikel 34 
van dit reglement bedoelde aanwijzing ,,radio", 
wordeti alle woorden,, bestemd .. om te wo.rden 
overgElseind, in de wbordimtelling begrepen. 
De str~pen, alleen dienen_de om de verschillende 
woordrn of groepen van · een telegram van 
elkan~er te scheiden,. worden noch medegeteld, 
noch medegeseind. · · · 

Zinteekens, apostrophen en. koppelteekens 
wordE:11 slechts overgebracht op. uitdrukkelijk 
verzoek van den afzender en dan in d.e prijs
berek~ning begrepen. 

Zinteekens, welke niet in. hunne eigenl_ijke 
betee~enis worden gebruikt, doch groepsgewijze 
in een! telegram voorkomen, worden als cijfer
groepJn geschat volgens punt 9 van dit artikel. 

De ieekens, welke de telegraaf niet kau over
breng~n en welke de afzender mitsdien door 
woord~!! m0et :)m:;ob.rijvpn, worden voor.zooveel 
woord~n, als er gebruikt zijn, .be~ekend. 

2. '.M:et het taeJgebruik strijdige sainen
voeging of verandering van woorden is niet 
geoorhiofd. Intusschen kunnen de namen van 
steden; en landen, <;le familienam\)n aan eenzelf
den P"rrsoon toebehoorende, de namen van,ge
meent~n, plaatsen, pleinen,, boule".ards,. straten 
en an~ere benamingen tot aanduiding van opE>n• 
bare "l'egen, de namen van.schepen, de geheele 
_getall~n, d.e breuken, de . in letters gesch;reven 
tiende~lige of gewone breuken, .alsmede de 
EngeIJche en Fransche sam.engestelde woorden, 
welke.lnaar het taalgebruik door een koppel
teeken' of streep zouden· zijn te scheiden, elk 
als een woord aaneengeschreven worden. 

3. Indien een telegram samenvoeging of 
veranderingen van woorden in de taal van het 
land ~an bestemming. of in een andere taal dan 
die va,n het land van oorsprong. bevat, welke 
tegen _het gebruik van die taal. strijden en niet 
vallen~ onder toepassing van punt" 2. van dit 
artikel, wordt het _telegram niet afgeleverd, 
tenzij ;de geadresseerde het door. df!n afzender 
te weinig betaalde voldoet. W eiger~ de ge
adresseerde deze beta.ling, dan wordt daarvan 
a~btshalve kennis g~geven aan. den. afzender, 
die het verschuldigde alsdan kan bijbetalen, ten 
einde lie late~e aflevering te verzekeren. 

Betreft het radiotelegrammen, ··dan heeft het 
kanto9r of sc_heepsstation v,i,n bestemming de 

I 
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bevoegdheid, ·om het door den ·afzender te 
weinig betaalde . op den geadresseerde te ver
halen, indien deze telegrammen, bij bestemming 
naar een schip, samenvoegingen of veranderin
gen van woorden bevatten, strijdig met een der 
talen van het land, waartoe het schip behoort, 
en, bij afzending door een schip, samenvoegin
gen· .of veranderingen van woorden bevatten, 
strijdig met een der talen van het land van be
stemming. Wordt betaling geweigerd, dan 
kurinen bedoelde radiotelegrammen in hun 
loop worden gestµit. 

B. Tellen van woorden. 

4, Als een woord worden geteld : 
a. ·in he( adres : 
I. de naam ,van het kantoor ·van bestem

ming, mits geschreven zooals die v~orkomt in 
de eerste kolo'-m van de officieele naamlijst der 
kantoren van h~t Internationaal Bureel te 
Bern, zelfs indie'n hij gevolgd wordt door dien 
van het land van bestemming of eenig onder
deel daarvan, zoo deze. eveneens in die kolom 
zijn opgenomen''; 

II. respectievelijk de namen van het land 
van beste~ming of van eenig onderdeel · daar: 
van, indien die geschreven zijn, zooals zij voor0 

komen in de tweede kolom van de gemelde 
naamlijst, of overeenstemmen met de in de 
inleiding van die lijst gevolgde schrijfwijze ; 

III. de naam van het schip, zooals die. voor
komt in de eerste kolom van de officieele naam
lijst der radiotelegraafstations van het Inter
nationaal Bureel te Bern ; 

· b. in telegrafische postwissels : 
de namen van de postkantoren van 'afzending 

en van uitbetaling, alsmede die van de woon
plaatsen der geadresseerden ; 

indien. de verschillende deeleri, waaruit de 
sub a en b aangegeven benaniingen kunnen zijn 
samengesteld, niet als een woord geschreven 
zijn, worden zij door den aannemenden beambte 
aaneengevoegd ;· . 

c. op zichzelf staande · letters of cijfers, 
onderstrepingen; aanhalingsteekens (,, ") en 
haakjes ( ), alsmede zinteekens, apostrophen en 
koppelteekens, 'welke op verzoek van den af
zender zijn ·over te · brengen; 

d. ·de in ·artrkel 12 genoemde verkorte aan
wijzingen, behalve RPfr.x. 

5: In telegra:ri:J.men, waarvan de inhoud 
geheel uit verstaanbare taal bestaat, wordt elk 
Ivoord, ·dat :riiet "Ii:J.eer dan 15 letters be vat, voor 
een woord · ge'teld. Bij langere woorden geldt 
elk vijftiental letters, alsmede de overschie
tende letters, •minder clan 15, voor Mn woord. 

Oh, a ( ae) en ii ( ue) word en bij deze telling als 
een letter aangemerkt. 

6. ·Behoudens· Iiet hepaalde sub 7 van .dit 
artikel geldt in telegrammen, waarvan, de in
houd uit overeengekomen taal of gedeeltelijk 
uit ·verstaanbare en gedeeltelijk uit overeenge
komen taal bestaat, zoowel ten aanzien van de 
verstaanbare als van de overeengekomen taal., 
elk 10-tal letters, alsmede de overschietencle 
letters, minder clan 10, voor een woord. Is ge
deeltelijk verstaanbare taal en gedeeltelijk 
cijferschrift gebruikt,. dan worden de woorden 
van de verstaanbare taal volgens·punt 5 ·en die 
van het cijfer·schrift volgens punt 9 van clit 
artikel berekend. 

7. Het adres van telegrammen, waarvan de 
inhoud geheel of gedeeltelijk in ove~eengekom~n 
taal is gesteld, wortlt volgens het bepaalde bij 
de punten 4 en 5 van dit artikel geschat ; de 
ontlerteekening wortlt geschat overeenkomstig 
de punten 4 ·sub c en 5 van tlit artikel. 

8. Woorden of woorddeelen, door een 
apostrophe gescheiden of door een koppelteeken 
verbonden, word~n elk· voor een woortl geteld. 

c. T e 11 e n v a n c.ij f e r- e n 
1 e t t e r g. r o e p e n. 

9. Elke groep, welke niet meer clan 5 cijfers 
of ,5 letters bevat, wordt voor een woortl geteltl. · 
Bij groepen van meer dan 5 cijfers of letters 
geldt elk vijftal, alsmede de overschietentle 
cijfers of letters, minder clan 5, voor ee'n woortl. 
Bij handelsmerken worden de bijeengevoegde 
letters en cijfers als cijfergroepei;i. geteld. Elk 
tler samenvoegingen ae, aa, ao, oe, ue en eh 
geltlt voor twee letters. 

Punten, komma's, dubbele punten, strepen 
en breukstrepen tellen in de gro,ep, waarin_ zij _ 
voorkomen, als een cijfer of letter mede. 

Hetzelftle is van toepassing op letters bij _ 
rangschikkende getallen, als : 25sten, _·20ieme, 
alsmetle op de letters en cijfers, welke in e_en· 
adre~, zolfs al komt dit in den inhoud of de 
onderteekening van .een telegram yoor, bij 
h'uisnumme~s zijn gevoegd. 

Vrijstelling van sein_kosten. 

17'.. Alleen diensttelegrammen worden kos
teloos overgeseind, met· dien verstande, dat 
diensttelegrammen, uitsluitend betrekking heh-. 
bend op den gewonen telegraaftlienst, geen . 
vrijdom genieten in den radiotelegraafdienst 
en omgekeerd die, uitsluitentl verband houdend 
met den radiotelegraafdienst, geen vrijdom 
hebben ih den ·gewonen telegraafdienst. 
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Hij, , ie verlangt vooruit te betalen, stelt bo
ven het adres ·. van zijn telegram de. woorde_n : 

18. Behoudens de bij dit reglement. verinelde 
uitzonderingen, warden· de sein:kosten van den 
afzender· geheven_. · D·eze kan · ~chter ve;lan-gen; 
d~t zijne telegrammen zonder.dadelijke betaling, 
warden aangenomen, mits vooraf bijhet kantoor 
van afzending eene _ toereikende som is gestort 
tot nadere ·verrekening van de verschuldigde 
seinkosten. · · 

In de ·gevailen, dat hefting van kosten. bij 
aankomst moet geschieden, w01;dt het telegram 
den geadr~sse_erde niet d~ri tegen betaling van 
het verscb.uldigde .bedrag a:fgeleverd. 

Onjuist berekende kosten; 

19. Indien later niocht blijken, dat den 
afzender van een tel;gram t~ weinig kosten zijn · 
b~rekend, is hij t_ot bijbetaling van het te weinig 
gevorderde verplicht. 

A ntwooi·d betaald of RP, gevolgq. door. de aa_n
wijzingJ van het _aantal, waarover hij_zijn co:i:
respon1ent wenscht te late_n beschikken, bijv .. : 
Antwoord betaald 10 of RP 10. . 

Indie~ de afzender e;n dringend antwoord 
wenscht vooruit te betalen, schrijft hij boyen 
het ad{es de aanwijzing : Dringend antwoord 
betaald x (woorden) of RPD x (woorden). 

Geld~ het een radiot~legram, d~n ziin boven . I , . " 
het adits te plaatsen_ de_ woo_~den.: Antwo~rd 
betaald gl.x of RPgl.x, ·mdien bJJ de behandelmg 
slechts ~ederlandsche kantoren betrokken zijn, 
en in alle overige gevallen de woorden : Reponse 
payee tJ·.x of RPfr.x. . . 

Te veel inge.vorderde 
terugbeta~ld. 

Doorlhet" kantoor van bestemming w.ordt aan 
den· geadresseerde een antwoordbewijs uitge
reikt, "jaarvoor _bij alle kantoren .binneh Neder~ 
land de

1 

kostelooze overbrenging kan warden: 
kosten worden hem verlangf van een telegram, onverschillig voor 

welke bestemming, mits de kosten dier over

Bij- en nabetaling door den afzender. · 

20. Behoudens het geval van naseining op 
verzoek van derden ( artikel 26 b 2) is de afzender 
verplicht tot· betaling van de kosten, welke de 
geadresseerde- vers'chuldigd is, maar niet ver
goedt, of die van dezen nie_t kunnen warden 
ingev.oerd, omdat hij niet te vinden is. 

Quitanti_e v6or betaalde kosten. 

21. - · Quitantien voor betaalde kosten warden 
afgegeven tegen · voldoening van: vijf cent ~oor_ 
.elke· qui.tantie.. · · · 

Drin'gende telegrammen. 

22. De afzender van een bijzonder telegram 
'in het "binnenlandsch verkeer of besteind voor 
-een land, in· het verkeer waarmede_ dit is toege
laten, kan vorderen, dat zoodanig telegram 
v66r andere telegrammeti ·van denzelfden rang 

·worde · overgeseihd en besteld: Hij stelt dan 
·.ooven het adres van het telegram het woord : 
.Dringend of ,D. 

· Voor overbrenging van een dringend tele, 
gram wordt in het binnenlandsch verkeer het 
dubbel, en in dat met het buitenland het drie
voud van den gewone~ tariefsprijs gehe~en. 

Radiotelegrammen kunnen alleen als drin
gende ·telegrammen warden verzonden, voor 
zoover betreft den afstand, langs de lijnen van 
het telegraafnet te doorloopen. 

Vooruitbetaling van antWOf!rd .. 

, ~3. ·Ieder afzender kan het antwoord, dat 
hij zijn correspondent yraagt, vooruitbetalen. 

b;engink het op het bewijs uitgedrukte bedrag 
niet ovhtreffen. Een antwoordbewijs echter, I . . -
afgegeven door een antler sc_heepsstation dan 
een ~ij*sscheepsstation, kan slechts dienen voor 
de be_taling van een radiotelegram aangeboden 
op het ftation, dat het bewijs afgaf. Wat het 
telegraip- meer kost moet worden bijbetaald, 
doch wrt het minder kost wordt niet terugge
geven, yenzij het verschil tusschen de verschul
digde seinkosten en de waarde van het ant
w:oord b~wijs 50 cent of m~er bed;aagt, in welk 
geval dit verschil aan den afzender van het' 
oorsprorkelijke telegr?,m w.ordt terugbetaald, 
wanneer dit gevraagd wordt binnen een tijds
verloopl van drie maanden, ,te_rekenen van_ den 
dag van uitgifte van het. antwoordbewijs. 
· Het ~ntwoordbew_ijs is geldig gedurende twee 
en veertig dagen, gerekend_van den dag 'volgenfle 
op die~ der uitgifte. · 

Bijal1ien de geadresseerde geen gebruih:·heeft 
gemaak~ van het antwoordbewijs, kan terug
betaling van de antwoordkos_ten,_aan.den afzen
der ge~cbieden. Tot dat einde moet de ge
adressebrde in het binne~landsch" verkee; binn~n 
twee e4 veertig dagen, en in dat .met,_ buiten
landschF kantoren · binnen dri_e, maanden, eene 
aanvraag om. terugbetaling ten bate.; van_ de_n 
afzendef, ·vergezeld van-. het antwoor<ibewij~, 
overleggen aan het kanto_or van het'f_elk hij het 
ontving. . 

I • 
Weigrrt de geadresseerde ,het antwoord-

bewijs, 
1

a.an warden de kosten d.a,~rv,an _aan den 
afzender, op verzoek, terugbeta_ald, 

_ .Bif o1 bestelbaarheid van eeI1 telegraIU met 
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vooruitbetaald. antw:oord wordt daarvao. vol
gens· de artikelen 45 en 46, kennis gegeven. 
Indien het telegram gedurendc twee en ·veertig 
dagen onbestelbaar blijft, warden de gestorte 
antwoordkosten, ambtshalve, aan den afzender 
terugbetaald; wat het buitenlandsch verkeer 
betreft, slechts .voor zoover zij ten minste vijftig 
cent bedragen. 

Nochtans kunnen die kosten, v66r het ver
strijken van <lien termijn, aan den afzender, op 
zijn verzoek, warden terugbetaald. 

Oollationneering. 

24. Ieder afzender kan zijn telegram doen 
collationneeren. Hij schrijft dan boven het 
adres de aanwijzing Oollationneering of TO. 
Die collationneering wordt door al de kantoren, 
die tot de overbrenging medewerken, tot het 
geheele telegram uitgestrekt, de ambtelijke 
inleiding daarbnder begrepen. 

De kosten van de collationneering bedragen 
een vierde gedeelte van die der overseining van 
een gewoon telegram van hetzelfde aantal 
woorden, over :denzelfden afstand. 

De regeeringstelegrammen, , welke geheel of 
gedeeltelijk in geheim schrift zijn gesteld, wor
den ambtshalve en kosteloos geco)lationneerd 
op de wijze, vermeld in het eerste lid van dit 
artikel. 

Kennisgeving van ontvang. 
·I, , 

25. · De afzender van een telegram kan zich 
den tijd van aflevering aan zijn correspondent 
of den tijd van aflevering aan de .post, per 
telegraaf of per gefrankeerden brief doen 
melden. Hij stelt . dan boven het adres de 
aanwijzing · Kennisgeving ontvang of PO., of 
Kennisgeving ontvang post of POP. 

Indien de kennisgeving van ontvang per 
telegraaf wordt verlangd, zijn de kosten · gelijk 
aan die van een gewoon telegram van :vijf woor
den· voor. dezelfde besteniming ; per post ge
schiedt zij in het binnenlandsch verkeer ambts
halve en in dat met .het buitenland tegen be
taling door · den afzender van twaalf en een 
halven cent. 

- In het ·binnenlandsch verkeer en in het ver
keer met de landen, welke dringende telegram
men toelaten, .lmn ook voorrang voor de over
brenging · van .'de kennisgeving van ontvang 
worden verlahgd. Tot dat einde schrijft de 
afzender boven het adres van zijn telegram de 
aanw1Jzmg ·•Di:ingende kennisgeving ontvang 
of POD, en betaalt daarvoor den prijs van een 
dringend telegram van vijf woorden voor 
dezelfde bestemming. 

De kennisgevingen van ontvang van regee
ringstel~grammen genieten denzelfden voorrang 
als deze. 

Is het telegram onbestelbaar, dan wordt 
zulks door het kantoor van bestemming aan 
dat van afzending bericht, bij de in de artikelen 
45 en 46 bedoelde ambtelijke kennisgeving, 
eventueel de opgaven bevattende, welke ·de 
afzender kan behoeven om het telegram zijne 
bestemming· te doen bereiken. 

Leiden deze tot opsporing van den geadres
seerde, dan wordt de kennisgeving van ontvang 
alsnog verzonden ; in , het tegengesteld geval 
warden de kosten van die kennisgeving na twee 
en veertig dagen ambtshalve aan den afzender 
van het telegram terugbetaald. 

Bij de ontvangst van eene kennisgeving van 
ontvang, betreffende een nageseind telegram, 

·heft het kantoor, dat het oorspronkelijke tele
gram verzond, van den afzender c.q. het ver
schil tusschen het aanvankelijk voor de kennis
·geving van ontvang geheven bedrag en dat, 
hetwelk, in verband met den werkelijk door
loopen afstand, door hem verschuldigd is. 

Indien laatstbedoeld bedr[\g ten minste 
vijftig cent lager is dan dat, hetwelk aanvanke
lijk werd geheven, dan wordt het verschil aan 
'den afzender op <liens verzoek terugbetaald. 

De bepalingen van dit artikel zijn op radio
telegrammen alleen_ van toepassing, indien deze 
bestemd zijn voor schepen op zee. De kennis
geving vij,n ontvang wordt dan verzonden door 
het kuststation en vermeldt dag en uur, waarop 
het telegram naar het schip is overgebracht. 

N aseinen van (elegrammen. 

26. a . .Op verzoek van den afz~nder. 
1. De afzender van een telegram kan vor

deren, dat dit door het kantoor van bestemming 
worde nageseind. Boven het adres moet dan 
door hem de aanwijzing N aseinen of FS. worden. 
gesteld. 

- Na aan het opgegeven adres te zijn aange
boden, wordt het eventueel terstond aan het 
nieuwe adres, dat vanwege den geadresseerde 
opgegeven wordt of in het adres is aangegeven, 
nageseind. 

Bij het ontbreken van een nader adres of 
bij het niet terecht komen aan een der nadere 
adressen, wordt het bij het kantoor van bestem
ming bewaard, onder kennisgeving nochtans van 
de niet-uitreiking, volgens artikel 45. 

De afzender van een na te seinen telegram 
betaalt alleen de seinkosten naar het eerste 
kantoor van bestemming. Het verder ver
schuldigde. m0et de geadresseerde voldoen. 
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De kosten van een nageseind telegram met 
de aanwijzing Naseinen of FS, dat blijkt 
onbestelbaar te zijn, worden op den afzender 
verhaald. 

Heeft· de afzender ·van een telegram inet de 
aanwijzing N aileinen of FS tevens het antwoord 
daarop vooruitbetaald, dan wordt, bij naseining 
buiten de grenzen van den Staat van bestem
ming, de aanwijzing RPx (woorden.) vervangen 
door eene opgaaf van het door den ·afzender 
gestorte bedrag, bijv. : = RP fr. 0.50 =. 

M:oet een telegram met eene aanwijzing voor 
kennisgeving van ontvang worden ·nages,eind 
buiten de grenzen van het Europeesch verkeer, 
dan haalt het kantoor, dat naseint, die aan
wijzing door en verzendt eene kennisgeving 
aan het kantoor van afzending, .houdende be
richt van de naseining. 

Voor radiotelegrammen is de aanwijzing 
Naseinen (FS) niet toegelaten. 

b. Op verzoek van den geadresseerde. 
2. De geadresseerde van een telegram en 

voorts ieder, die bevoegd is een telegram namens 
den geadresseerde in ontvang te nemen, kan 
verlangen, dat dit aan een op te geven adres 
worde nageseind. In plaats van de aanwijzing 
Naseinen of FS.wordt hettelegram voorzien van 
de bijzondere aanwijzing Nageseind uit . ..... , 
welke in de woordentelling worclt begrepen. 

De vetzoeken · om naseining moeten schrifte
lijk of per telegraaf ingediend worden (zie 
art. 38), en sluiten de verantwoordelijkheid in 
tot betaling van de naseiningskosten, indien 
deze niet van den geadresseerde kunnen worden 
ingevordercl. 

De nageseinde_ telegrammen worden niet aan 
den geadresseerde afgegeven dan na betaling 
der kosten van naseining. 

Bij onbestelbaarheid of weigering worden 
deze kosten verhaald op den persoon of, bij 

·herhaalde n,,,aseining, op· de personen, die de 
naseining hebben verzocht. 

In het Europe@sch verkeer wordt de kennis
geving van ontvang van een nageseind telegram 
door het laatste kantoor van bestemming ver
zonden· aan dat van afzending. 

Ingeval een telegram, voorzien van de aan
wijzing Kennisgeving ontvang of PO, in buiten
Europeesch verkeer wordt nageseind, alsmede 
indien telegrammen, welke de aanwijzing Ant
woord betaald x (woorden) of RPx (woorden) 
dragen, buiten de· grenzen van den -Staat .van 
bestemming-worµen nageseind, dan wordt ge
handeld als onder a. l. -van dit artikel is be
paald. 

De onder 2, eerste zinsnede van dit artikel, 

genoem~e personen kunnen de kosten van ·na- · 
seining,1 doch slechts. voor een_ bestemming, 
vooruitbetalen. Ook kan de behandeling i als 
dringend telegram bij de naseining worden ver
langd, doch dan moeten de daartoe betrekke
lijke naseiningskosten altijd vooruitbetaald 
w<irden) Het telegram ver krijgt alsdan het · 
dienstbijvoegsel : kosten betaald. 
· Indien vanwege den geadresseerde van een 
telegrarh, niet voorzien van de aamvijzing 
Naseine~ of FS, het nieuwe adres wordt opge
geven, zonder evenwel bepaaldelijk naseining 
te verlahgen, dan verzendt het kantoor van be
stenimi!g een afschrift van het .telegram, 
eventue~l onder bijvoeging van het daarbij 
behoorend antwoordbewijs, per post aan ·het 
nieuwe :adres, tenzij verzocht is. gewcirden om 
het telcigram te bewaren of dat er aanleiding 
bestaat,i om tot ambtshalve naseining over 
te gaan. 

I 1W eervoudige telegrammen. 

27. De afzender kan verlangen, dat een 
telegran't door hetzelfde kantoor van bestem
ming aah meer dan een adres wordt afgeleverd. 
Hij stelt' dan boven het adres de aanwijzing .... 
adressenj of T Mx. De naam van het kantoor 
van bestemming behoort slechts·eenmaal in het 
adres v6or te komen. 

Aanwijzingen omtrent de plaats van bestel
ling, zoqals beurs, station, markt, enz. moeten 
achter elk adres herhaald worden of, indien die 
aanwijzingen gelden voor ·eene achtereenvol
gende r~eks van adressen, achter het laatste 
adres v:i.n zoodanige reeks. 

De o~erige aanwijzingen, bedoeld in, art.· 12, 
moeten boven elk adres worden herhaald, met 
uitzond~ring evenwel van de aariwijzingen 
Dringend of D, Oollationneering·of TO, x over
nemingen teleg1·aaf · en x ovememingen brief, 
waarvan de vermelding v66r het · eerste adres 
voldoende is en met inachtneming van het be
paalde iii het laatste lid van dit artikel. . · 

Van ineervoudige telegrammen worden de 
seinkosten, naar het gezamenlijk aantal.woorden 
van den! tekst, de onderteekening en de ver
schillende adressen, slechts eenmaal . here· 
kend. 

Voor de uitreiking van elk afschrift, van een 
meervou~ig gewoon telegram -is de. afzender 
verschuldigd, in . het binnenlandsch verkeer• 
vijftien cent en in het verkeer met het buiten
land vij~I en twintig cent voor elk honderdtal 
woorden, met dien verstande, dat minder dan 
honderd 'woorden voor honderd woorden wor
den ber~kend. De kosten van elk afschrift 

! 
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van een meer.voudig dringend telegram zijn het 
dubbel van die van gewone telegrammen, 

Elk afschrift wordt a!leen voorzien' van het 
adres, waaraan het is te bezorgen, tenzij ·de 
afzender het teger,tdeel vei:langt, in welk geval 
hij de aanwijzing alle adressen mededeelen of 
OT A stelt boven ;elk adres, waarop die aanwij_. 
zing van toepassing is. 

K·ustsein-telegrammen. 

28. · Het adres der door tusschenkomst van 
een kustseinpost naar schepen in zee over te 
brengen telegrammen moet bevatten : 

a. den naam van deri geadresseerde met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten 
zijn; 

b: den naam; alsmede de nationaliteit van 
het schip en, zoo noodig,. het onderscheidings, 
teeken van het Internationaal seinboek ten 
dienste van alle natien ingeval er mee:rdere 
schepen van denzelfden naam zijn ; 

c. den naam van den kustseinpost, zooals 
deze voorkomt in de offi.cieele naamlijst der 
kantoren van het Internationaal Bureel te-Bern. 

De telegrammen m'oeten gesteld · zijn in de 
taal van het land, waar de kustseinpost is ge
vestigd, · of in de seinletters van het Inter
nationaal seinboek, ten dienste van alle natien. 

Voor een telegram naar een schip in zee be
taalt de afzender, en voor een telegram van een 
schip uit zee betaalt de geadresseerde, boven 

· het gewone· tarief, vij ftig cent per telegram. 
De afzender van een telegram bestemd voor 

een schip in zee, kan den termijn aangeven, 
gecforende . welken de overbrenging door de 
kustwachtpost . moet worden beproefd. Hij 
schrijft dan boven het adres de aanwijzing 
.... · .... dagen. 

Indien het telegram niet binnen den gestelden 
termijn, den dag van aanbieding medegerekend, 
aan · het opgegeven schip kan word en geseind, 
of indien; bij het ontbreken van eene dergelijke 
aanw1Jzmg, ·de• overbrenging niet binnen 
28 dagen plaats heeft kunnen vinden, dan wordt 
daarvan ambtshalve per telegraaf aan den af-· 
zender kennis -gegeven. Deze kan dan, per 
betaald, diensttelegram (art. 38)' of per post, 
door tusschenkomst van het kantoor van afzen
ding, een en andermaal verzoeken, dat de over
brenging telkens· gedurende een nieuw tijdvak 
van dertig dagen · beproefd worde. Wendt 
zoodanig verzo·ek niet ontvangen, dan wordt 
het kustsein-telegram als onbestelbaar ter zijde 
gelegd aan het einde van den dertigsten dag na 
de aanbieding, ·,den dag van aanbieding· niet 
inbegrepen. 

Indien echter · de "kustseinpost zekerheid 
heeft, dat het schip zijne waarriemirigssfeer 
he·eft verlaten, -v66rdat het telegram kori wor
den overgebracht; clan wordt· van de onbestei
baarheid onmiddellijk aan den afzerider mede
deeling gedaan. 

Bij kustsein-telegi-ammen· is vooruitbetaliiig 
van antwoord slechts toegelaten, indien · deze 
bestemd zijn voor schepen· op zee. 

Kennisgeving"van ontvang kari van kustsein
telegrammen alleen worden verkregen, iridien 
deze bestemd zijn voor schepen op zee. De 
kennisgeving wordt clan verzonden door den 
kustseinpost en vermeldt als tijd van aflevering 
het 'tijdstip, w~arop de telegrammen naar de 
schepen zijn overgebracht. 

Over den· afstand, langs de lijnen van het 
telegraafnet te doorloopen, kunnen kustsein- · 
telegra:inmen als dringende telegrammen wor: 
den· verzonden en knnnen betaalde diensttele
grammen worden· gewisselcl, op kustsein-tele~ 
grammen betrekking hebbende. 

Voor 1.-ustsein-telegrammen is Oollationne~ring 
niet toegelaten. 

Evenmin kurinen deze telegrammen worden 
voorzien van de aanwijzing Naieinen (FS) en 
van de aanwijzingen tot bezorging per bode of 
per post. 

Zijn kustseintelegrammen afkomstig van 
schepen op zee, clan wordt in de inleiding als 
kantoor van afzending ·vermeld de naam van 
den kustseinpost, gevolgd door dien van het 
schip. Als tijd van aanbieding geldt voor deze 
telegrammen het tijdstip, waarop zij door de1i 
kustseinpost zijn · ontvangen. , 

29. De afzender van een radiotelegram 
kan, tegen betaling van de daarvoor verschul~ 
digde transitkosten, vorderen, dat, zoo noodig, 
verzending van zijn telegram plaats vindt door 
tusschenkomst van Mn of ten hoogste twee 
overnemende radiotelegraafstations. 

Wordt zulk een telegram aangeboden op 
een kantoor te land, clan geschiedt verzending 
slechts op verantwoordelijkheid van den afzen
der. Deze voorziet clan het telegram v66r het 
adres van de in de woordentelling te begrijpen 
aanwijzingen ;,x overnemingen telegraaf" of 
,,x overnemingen brief", indien verzending via 
een Nederlandsch kuststation, · dan wel ,,x 
retransmissions' telegraphe" of ,,x· retransmis
sions lettre", indien verzending via een buiten
landsch kuststation moet plaats vinden (x aan
gevende het door den afzender verlangde aan
tal overnemingen). Wenscht hij de opgaaf 
van de overnemingskosten per telegraaf, dan · 
betaalt hij daarvoor ·den prijs voor de verzen-
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ding· van een telegram van vijf woorden over 
te brengen van het kuststation naar het kan
toor van afaending en verlangt hij de opgaaf 
dier kosten per post, dan voldoet hij daarvoor 
de 'kosten voor de verzending van een gewonen 
brief van het kuststation naar het kantoor van 
afzending, behalve in het geval de opgaaf moet 
geschieden door een Nederlandsch kuststation, 
als wanneer deze ambtshalve plaats vindt. 

. Tot dekking van de later te verrekenen kos
ten van _overneming stort· hij _voorts een door 
het kantoQr van afzending vast te stellen 
bedrag. 

Bezorging buiten den bestdlingskring. 

30. Is in de plaats van bestemming geen 
telegraafkantoor gevestigd, of verlangt -de 
afzender, dat zijn t_e!egram niet tot de plaats · 
van bestemming of tot_ het naastbijgelegen 
kantoor door de telegraaf zal worden over
gebracht, dan geschiedt de verdere bezorging 
var het door den afzender aangewezen tele
graafkantoor, door de post of door boden, 
volgrns opgaaf van den afzend~r. 

Ook telegrammen . met de aanwijzing Tde
graaf restant of TR, Poste restante of GP en 
Poste restante aangeteekend of GPR zijn toe
gelaten. 

De bezorging per post geschiedt binnen de 
grenzen van het Rijk, waarin het kantoor van 
bestemming gelegen is, zonder kosten voor den 
afzender of den geadresseerde, tenzij de af-. 
zender het telegram heeft voorzien van de aan
wijzing Post aangeteekend of PR of Poste 
restante aangeteekend of GPR, in welk geval de 
verzending per post geschiedt op den voet 
van aangeteekende_n brief, tegen betaling van 
lien cent. 

De telegranimen. bij een Nederlandsch. kan
toor. aangeboden. en bestemd voor eene plaats 
aan gene zijde van de Nederlandsche grenzen, 
doch waarvan de overseining naar. een Neder
landsch ka

1
ntoor is verzocht, om van daar· per 

post verder te worden verzonden, warden 
door het . telegraafkantoor van bestemming 
als een gefrankeerde brief ter post gedaan. In 
dat geval heeft de afzender de kosten van een 
binnenlandsch telegram en van de postverzen
ding naar het land van bestemming te betalen. 

· Moet de postbezorging door een kantoor va\l 
een vreemden Staat naar een antler land warden 
uitgevoerd, dan betaalt de afzender voor zulk 
eene postverzending twaalf en een halven cent, 
bij aangeteekende verzending twee en twintig 
en een, halven cent. 

Indien bij. nazending buiten de grenzen van 

den S~aat, waarin het telegraafkantoor van be: 
stemrr:iing gelegen is, de kosten niet zijn·vooruit
betaa~d, dan warden de telegrammen als gewone 
ongefrankeerde brieven ter post bezorgd. 

,In ·het binnenlandsch verkeer kunnen de 
kosten van bezorging per bode door den afzeiJ.
der bJtaald of voor rekening van den geadres
seerde. gelaten warden. 

Geschiedt de betaling door den afzender, dan 
schrijft hij boven het adriis Bode betaald of XP, 
en beiaalt voor die bezorging een vast bedrag 
van vij ftig cent. , · 

W otden de kosten voor rekening van den 
geadrJsseerde gelaten, dan betaalt deze de door 
den .t~legraafdienst voor de bezorging' uitge
geven som. 

Indien de geadresseerde vroeger de betaling 
van k6sten wegens bezorging per bode heeft 
geweigerd, warden volgende telegrammen hem 
per post als. gefrankeerde brief gezonden.· 

Staa!t geen sneller middel ter beschikking 
van h~t eindtelegraafkantoor, zoo is het tot 
verzeU:ding per post verplicht. 

In het verkeer met landen, welke die wijze 
van b~zorging toelaten, kan de afzender de 
kosten: eener bodebezorging vooruitbetalen tot 
het w~rkelijk uit te geven bedrag,' indien hem 
dit bekend is. Hij stelt. dan boven he·t. adres 
de aan~ijzing Bode betaald x . ~ .. of XPx .... 
Blijkt \le gestorte som ontoereikend, dan wordt 
het ontbrekende van den geadresseerde geheven; 
van e.J.entueele overschotten geschiedt geene 
terug betaling. 

De atzender, die het bedrag van de werkelijk 
uit te lgeven kosten eener bodebezorging niet 
kent, k:an den geadresseerde van de betaling 
vrijstel/en, door eene toereikende borgstelling 
te stoiten. De verschuldigde kosten warden 
alsdan,I tot nadere verrekening, door het kan-· 
toor van bestemming ·opgegeven aan dat van 
afzending, naar keuze van den afzender, per 
teleg!'a~f of per gefrankeerden brief. -De 
afzendJr betaalt voo~ de opgaaf van de llode
kosten · den prijs van een gewoon telegram 
van vijf woorden over denzelfden afstand, 
indien i hij opgaaf per telegraaf verlangt, in 
welk g~val hij boven het adres de ~anwijzing 
Bode betaald tdegraaf of XPT moet. schrijven, 
terwijl lhij eene som van twaalf en een halven 
cent b\)taa.lt, indien hij opgaaf per gefran
keerden brief verlangt, in welk.geval hij boven 
het ad~es de aanwijzing Bode betaald post of 
XPP Jtelt. 

IndiJn het land van bestemming vooraf de 
kosten: ,voor bodebezorging heeft opgegeven, is 
de afzender. verplicht die kosten vooruit te 

I -. 
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betalen. Hij st,elt dan voor het adres de 
aanwijzing Bode betaald of XP. 

De in dit ,artikel genoemde aanWIJzmgen, 
betreffonde bezorging per bode buiten den 
bestellingskring, zijn op radiotelegraru"men van 
toepassing V;)Or zoover deze afkomstig zijn van 
Rijksscheepsstations en gericht aan Ned.er
landsche kantoren te land, met dien verstande 
echtei:, dat de aanwijzingen XPT en XPP ~-oor 
deze radiotelegrammen niet zijn toegelaten. 
_ Andere radiotelegrammen kunnen alleen dan 

· per bode buiten den bestellingskring bezorgd 
worden, indien de verschuldigde bodekosten 
van den geadresseerde zijn in te vorderen en he,i 
land van bestemmi.ng radiotelegrammen met 
bodebezorging toelaat. Zijn evenwel de radio
telegrammen bestemd voor het land, waar het 
betrokken kuststation is gevestigd, dan kunnen 
cle verschuldigde kosten oak door den afzender 
worden betaald. 

31.- Radiotelegrammen kunnen doo; een 
kuststation naar een schip of van een schip 
naar een ·antler schip warden overgebracht, ten 
einde per post t~ worden verd.er gezonden van 
een haven nit, welke het schip, dat het telegram 
ontvangt, .aandoet. 

Voor deze ra~icitelegrammen is overneming 
door een radio~elegraafstation niet toegelaten. 

Het adres van d!lze radiotelegrammen moet 
bevatten: 

a. de in de woordentelling te begrijpeµ aan: 
wijzing Post, gevolgd door den naam van de 
haven, waar het radiotelegram moet worden 
ter post bezorgd ; 

b. den naam, en het volledig adres van den 
geadresseerde ; · 

c. den: naam·van het scheepsstation, dat het 
radiotelegram ter post moet · bezorgen ; 

d. in voorkomende gevallen den naam van 
het kuststation .. 

Het tarief omvat, behalve de radiotaksen en 
de kosten voor de verzending ·1angs de lijnen 
van het telegraafnet, een bedrag van twaalf en 
een halven cent voor de postverzending. 

W eigering van telegrammen. 

32. Indien de telegraafbeambte eerst na de 
aanneming, doch nog v66r de overseining van 
eep telegram, of ook na het overseinen daarva~, 
tot de overtuiging kpmt, dat de inhoud strijdig 
is met d.e veiligheid van den Staat, de openbare 
orde of de goed.e zeden (art. 14 van de Telegraaf. 
en 'felefoonwet 1904, Staatsblad n°. 7) b~engt 
hij het, met opga;i,f van redenen, · per telegraaf, 
ter kennis van den directeur-generaal ·der pos
terijen en telegrafie. 

Ten aanzien van reeds overgeseinde tele,
grammen behoort de· beambte zich v;ooraf te 
overtuigen, dat de bestelling daarvan nog kan 
warden gestuit. Het kantoor van bestemming 
geeft aan eene aanvraag tot stuiting der be
stelling, onder. zoodanige omstandighed.en, 
gevolg. 

In het internationaal verkeer wordt de niet
uitreiking van een telegram onverwijld aan het 
kantoor van afzending medegedeeld. 

Gelijke kennisgeving geschiedt, indien de 
niet-uitreiking het gevolg is van schorsing van 
het telegrafisch verkeer, tenzij zoodanige 
mededeeling, met het oog op de veiligheid van 
den Staat, niet wenscheEjk wordt geacht. 

Overkomst van de telegrammen. 

33. Den afzender van een telegram wordt 
geene toezegging gedaan omtrent· den tijd, 
waarop het zijne bestemming zal bereiken. 

Indien.zich echter b~j de aanbieding of na de 
aanneming van een telegram. aanmerkelijke 
vertraging laat voorzien, moet de. afzender, 
voor zooveel, rnogelijk, daarvan verwittigd en 
hem, indieri hij zulks verlangt, het telegram 
met de daarvoor betaalde kosten teruggegeven 
worden. 

1vI ededeelingen ambtshalve. 

34. De naam van het kantoor of van het 
radiotelegraafstation van afzending, het volg· 
nurnrner van het telegram, de dagteekening en 
de tijd van aanbieding warden den geadresseerde 
am btsha.l ve medegedeeld. · 

Aan den iiaam van het radiotelegraafstation 
van afzending wordt in voorkomende gevallen 
toegevoegd in de eerste plaats de naam van 
het · laatste station van overneming en vervol
gens die van het betrokken kuststation. 

Alie radiotelegrammen moeten de aanwijzing 
Radio dragen, welke ambtshalve wordt mede
geseind. 

.V erzendingsweg. 

35. Indien de afzender omtrent den verzen-. 
dingsweg voor telegrammen naar het buiten
land, waarvoor verschillende weg~n openstaan, 
geene aanwijzing heeft gedaan, wordt de minst 
kostbare van de beschikbare wegen gekozen, 
of, bij gelijken prijs, gehandeld overeenkomstig 
de daaromtrent door den directeur-generaal der 
posterijen en telegra,fie te stellen , regelen. 

Verlangt de afzender een bepaalden weg te 
zien gekozen, zoo stelt hij eene daartoe strek
kende aanwijzing aan. den voet van het tele-
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gram, welke aanwijzing kosteloos wordt over
gebracht, 

· Verzending van telegrammen bi} storing. 

36. Bij storing van de gemeenschap tusschen 
twee Nederlandsche kantoren, wordt, zoo 
mogelijk, de verzending van de telegrammen 
Iangs de lijnen van een aangrenzend land 
beproefd, zonder dat uit_ dezen hoofde den 
afzender eenige kosten, _boven het geworie 
binnenlandsch tarief, in rekening worden ge
bra_cht. 

Bij storing van den goedkoopsten weg in het 
buitenlandsch· verkeer wordt den . afzender de 
prijs van den minst kostbaren der overblijvende 
wegen in rekening gebracht, tenzij door hem 
van de bevoegdheid, bedoeld in de tweede 
zinsnede van art. 35, is gebruik gemaakt, ·om 
zelf den weg voor de verzending van zijn tele
gram aan te wijzen, in welk geval hij het daar
voor geldende tarief moet betalen. 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel vari de ge-. 
meenschap is afgesloten, ·verzendt het telegram 
per geadviseerden dienstbrief aan het naaste. 
telegraafkantoor, dat tot verderseining in staat 
is, ·behoudens het bepaalde bij artikel 39. 

Volgorde der overbrenging. 

37. De overseining van telegran:imen ge
schiedt in de volgende orde.: 

a. . de noodseinen, alsmede de telegrammen, 
welke in verband daarmede worden gewisseld; 

b. regeeringstelegrammen van de Koningin 
en van de leden van het Koninklijk Ruis ; 

c. • regeeringstelegrammen van de Ministers, 
hoofden. van Departementen .;,.an. algemeen· 
bestuur; · 

d. regeeringstelegrammen van de Commis
sarissen ·der Koningin in de provincien; · 

e .. regeeringstelegrammen van den-directeur 
van het Kabinet der Koningin ; 

f. regeeringstelegrammen van de opper-. 
l:ievelhebbers der land- en zeemacht; 

g. regeeringstelegrammen van de bevel
hebbei-s in de militaire afdeelingen en van de 
commaridanten van de directien der marine; 

h. regeeringstelegrammen van den raacl van· 
toezicht op de spoorwegdiensten ; 

·i ... regeering·stelegrammen van de Neder
landsche· en· vre·emde gezanten en consuls; 

k. de overige regeeringstelegrammen ; 
l. dienst·telegrammen van dringenden aard 

eri betaalde diensttelegrammen ; 
m. · dringende bijzondere ·telegrammen ; 
n. niet dringende bijzondere · telegram 0 

men, en 

o. diensttelegrammeti, welke g'een bijzon-
deren ;spoed vereischen. . · 

Overigens wordt de volgorde vqor telegram
men van gelijken rang, zooveel mogelijk, be
paald door den tijd, waarop zij door de afzen
ders zijn aangebo9-en. 

I 
' Betaalde diensttelegrammen. 

38. , De afzender en de geaclresseerde van 
elk telegram of de gemachtigde van een hunner 
kunne! binnen den voor de bewaring cler tele
grammen gestelclen termijn (art. 50), claar
omtrerit per telegraaf aanwijzingen geven of 
inlichtjngen vragen. Zij betalen dan nevens 
de. ge-&one -kosten van het telegram1 die van 
het antwoorcl, :indien dit verlangd ,vordt. 

Zij ~unnen ook een telegram, dat zij verzon
den of bntvangen hebben, geheel of gedeeltelijk 
doen l:ierhalen. · 

Geld~ het eene herhaling, door den geadres
seercle ! gevraagcl, dan moet deze voor elk te 
herhalen woord het vastgestelde tarief betalen 
met, iri het Europeesch verkeer, een minimum 
van vijftig cent per telegram. Het aldus ver
kregen lbedrag omvat tevens de kosten van het 
antwoo~d. 

Dezei telegrammen en in het algemeen elke 
mededJeling omtrent. een geheel• of· gedeeltelijk 
overgeJeincl telegram; welke aan een telegraaf
kantoor wordt geri_cht, worden tusschen de 
betrokll:en kantoren in den vorm van betaalcle 
clienstt~legrammen gewisselcl. De wisselihg 
van beta.aide diensttelegrammen, waarbij eene 
herhaling of een_e inlichting wordt verzocht; 
is langsl radiotelegrafischen weg niet toegelaten, 
behalve in . het onderling verkeer tusschen 
Nederlandsche kantoren te land en Rijk5-
scheepsstations. 

: I . . 
De kpsten van betaalde diensttelegrammen 

worden: terugbetaald, indien blijkt, · clat de 
afzendi~g nooclig was ten gevolge van vermin
king v:tn het oorspronkeiijk telegram, of in 
het ~lgJme_en ten· gevolge van eene dienstfetl; 
met dien verstande, dat bij die tot herhaling 
geene t~rugbet_aling geschieclt van· de kosten 
voor di~ woorclen, wel:k:e uitsluitend betrekking 
hebben :op de juist overgebrachte · woorden. 

Nochtari.s · ki:mnen de- kosten van· betaalcle · 
cliensttelegrammen tot herhaling ten volle 
w~rden ~erugbetaalcl, indien blijkt, clat door de 
vermin~ng van enkele woorcleri. in het oor
spronkelijk telegram, hetzij · clit · gestelcl is· in 
verstaari bare t_aal clan wel . ih · geheim · schrift, 
de zin ✓an het geheele bericht onverstaahbaar 
is geworden. · -

Geene terugbetaling wordt toegestaan, als 

! 
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de in dit artikel bedoelde telegrammen _recht
streeks tusschen den afzender en den geadres-
seerde zijn gewisseld. . 

Wordt geheel~ of.gedeeltelijke herhaling ge
vraagd van telegrammen, welke door den 
afzender langs telegrafischen of telefonischen 
weg zijn aangebod.en, en blijkt bij navraag bij 
den afzender, dat ·een of meer woorden anders 
behooren te luiden dan zooals z:ij in het telegram 
voorkomen, dan. worden de geheven kosten van 
(lie woorden ni,:,t' teruggegeven. 

De in dit artikel bedoelde inlichtingen en 
mededeelingen kunnen eveneens per post, door 
tusschenkomst van de telegraafkantoren, war
den gevraagd en gegeven. De overbreiiging 
geschiedt dan op den voet van aangeteekenden 
·brief, op kosten van den verzoeker, die tevens 
de kosten van. het .antwoord, indien hij dit 
verlangt, heeft te voldoen. 

Deze kosten )rnnnen eveneens worden terug
betaald, indien. bl:ijkt, dat de afzending noodig 
was ten gevolge van eene dienstfeil. 

lntrekking van telegrammen. 

39. . Een .telegram, waarvan het overseinen 
nog niet begonnen is, wordt aan den afzender 
of zijn gemachtigde op zijn verzoek terugge
geven. De seinkosten worden dan terugbetaald 
onder inh~uding van tien cent, tenzij het tele
gram wordt teruggenomen wegens storing, na 
de aanbieding .ontstaan, in welk geval de volle 
kosten worden terugbetaald. 

Outler. gelijke inhouding geschiedt terug
betaling en ter!lggaaf van het telegram, wan
neer dit niet v66r een door den afzender schrif
telijk opgegeven t:ijdstip kan worden verzonden. 

Aan den afzender van een reeds overgeseind 
telegram of aan diens gemachtigde wordt mede 
de gelegenheid_gegeven, om de intrekking daar
van te beproeven door een betaald diensttele, 
gram aan het kantoor van bestemming te rich
ten. Het antwoord op. dit betaald diensttele
garm wordt · in het binnenlandsch verkeer 
ambtshalve en in het buitenlandsch verkeer 
tegen betaling ·van twaalf en een halven cent 
per _post gegeven, tenzij een antwoo;d per tele
graaf is. vooruitbetaald. 

· Heeft de bestelling reeds plaats gehad, dan 
wordt van de iptre~king van het telegram aan 
den geadressee.rde bericht gezonden, tenzij de 
afzender in het .vorenbedoeld betaald dienst
telegram het tegendeel heeft verzocht. 

Indien een .. telegram naar het buitenland op 
een tusschenliggend kantoor wordt aangehou
den, worden de kosten voor q.en .niet door
loopen afstand, zoowel van het oorspronkelijk 

telegram als van het betaalde diensttelegram 
en eventueel van het ·vooruitbetaa.lde telegra
fisch antwoord daa.rop, aan den afzender terug
betaald. · 

BehandeUng van de telegrammen ten kantore van 
bestemming. 

40. Terstond na de ont'vangst worden . de 
telegrammen in volgorde van hun rang en den 
t:ijd hunner ontvangst ter aflevering gereed ge
maakt. Moet afgifte tegen onderteekening van 
het in artikel 42 bedoelde ontvangbewijs 
geschieden, dan wordt het tijdstip der aflevering 
aan hem, die met de bezorging van he~ telegram 
wordt· belast; op dit ontvangbewijs aangetee
kend. 

Ieder afzender van een .. binnenlandsch tele, 
gram kan vorderen, dat het ter plaatse v:an be
stemming, ~onder omslag, open of we! eige_n
handig, of per telefoon, aan den geadresseerde 
worde afgeleverd, mits hij van dat verlangen 
_doe blijken, door plaatsing boven het adres 
van de aanwijzing Open, Eigenhandig of. JJI P 
of wel Telefoon. Hetzelfde kan geschieden met 
buitenlandsche telegrammen, voor zooveel het' 
land van bestemming zich.tot open aflevering, 
aflevering in eigen handen of per telefoon heeft 
bereid verklaard. 

Bestellingskring. 

41. Door elk-telegraafkantoor in Nederland 
warden de telegrammen binnen den do9r den 
Directeur-Generaal qer Posterijen en Telegrafie 
vast te stellen kring kosteloos besteld. 

Intusschen kan aan telegraafkantoren in 
spoorwegstations buiten dien.duing door den 
Minister van Waterstaat het heffen van bestel
geld ·worden toegestaan. Dit bestelgeld be
draagt, bij vooruitbetaHng .door den afzender, 
25 cent. Deze s~hrijft dan boven het adres van 
het telegram de aanwijzing : Bestelgeld betaald 
of DP. Indien het komt ten laste van den 
geadresseerde, dari: wordt het dezen ·tot het, 
werkelijk uitgeschoten bedrag, naar gelang van 
den afstand, in rekening gebracht. 

B estell ing. 

42. Bij de afgifte van een telegram kan ge
vorderd worden, dat door of namens den ge
adresseerde een ontvangbewijs . wordt onder
teekend, waarop dan tevens het uur van de 
ontvangst is in te vullen. ·Die onderteekening 
moet door den geadresseerde in persoon ·ge
schieden, indien het telegram de aanwijzing 
Eigenliandig of .MP draagt .. 

Indien de woning van den geadresseer<ib 
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gesloten is of niemand bereid bevonden wordt, 
het 'telegram aldaar in ontvangst te nemen, 
wordt het telegram in de brievenbus geworpen, 
indien er omtrent de juiste bestelling geen 
twijfel kan bestaan en zich geen b:ijzondere 
omstandigheden daartegen verzetten, die het 
ten kantore verkieselijker doen voorkomen, 
Olll eene kennisgeving in de plaats van het 
telegram te doen achterlaten. 

Telegrammen· met de aanwijzing Tdegraaf 
restant of· T R worden niet afgegeven, dan 
nadat · zij, die zich aanmelden, voor zooveel z:ij 
niet ten kantore bekend zijn; hunne identiteit 
op voldoende wijze hebben bewezen. 

Telegramme~, bestemd voor kantoren met 
nachtdienst, welke I\a 11 uur des avonds worderi 
ontvangen, voorzien vau de aanwijzing N acht, 
of die, hoewel zonder deze aanwijzing, naar het 
oordeel van het· kantoor van_ bestemming, 
daartoe aanleiding geven, worden dadelijk 
besteld. De bestelling van de overige tele
grammen, met inbegrip van die met de aan
wijzing Dag, geschiedt den volgenden morgen, 
,des zomers ten 6.30 en des winters ten 7.30 uur. 

Het is den bestellers ver_boden fooien of 
geschenken, in welken vorm ook, aan te nemen. 

Telegrammen aan reizigers. 

43. Indien reizigers aan het opgegeven 
adres niet worden aangetroffen, dan moet de 
persoon, ten wiens huize de bezorging had 
te geschieden, worden uitgenoodigd, schriftelijk 
te verklaren, wat hem nopens ·de komst of het 
vertrek van deri geadresseerde bekend is. 

Is de geadresseerde nog niet aangekomen, 
dan 'wordt aan het opgegeven adres eene ken
riisgeving achtergelaten en het telegram ten 
kantore beschikb_aar gehouden tot het einde 
van den dag, als dien van aankomst opgegeven. 
Daarna wordt het overeenkomstig het voor
schrift van art. 45 behandeld. , 

Afwijking van de gewone wijze van 
bezorging. 

44. Op elk telegraafkantoor is een register 
voorharn;Ien, waarin de belanghebbenden ver· 
zoeken om afwijking van de gewone bestelling 
van hunne telegrammen, bijv. door bezorging 
op bepaalde uren ter beurze, op een kantocir 
of elders, kunnen iµschrijven. 

Onbestelbare telegrammen. 

45. Indien een telegram onbestelbaar is, 
wordt aan het kantoor van afzending, zoo 
spoedig mogelijk, ambtshalve van de reden 
der onbestelbaarheid · kennis gegeven, met 

/ 

opgaaf, eventueel, van de kosten ,velke alsnog 
op d~n afzender moeten worden verliaald 
(art. 20). , 

In de kennisgevirig van onbestelbaarheid 
geschi~dt mededeeling van de in art. 26, 
laatst~ zinsnede, bedoelde nazending per post. 

Vari elke kennisgeving van onbestelbaarheid 
wordt, als bl:ijkt, dat het adres nauwkeurig is 
overgJbracht, aan den afzender bericht gegeven. 

Ind~en het telegram, ria verzending van de 
kennisgeving van onbestelbaarheid, alsnog 
afgeleyerd wordt, moet dit mede ambtshalve 
terstond ter kennis van den afzender worden 
gebrac,ht, tenzij deze, door middel van eene 
kennisgeving van ontvang, met de latere afleve
ring iri kennis is gesteld. 

Onbestelbare telegrammen worden bij het 
kantodr van bestemming bewaard gedurende 
twee eh veertig dagen, te rekenen van den dag 
volgende op <lien van den ontvang. _ 

46.. I Indien een radiotelegram· vocir een schip 
op zeeldoor het knststation niet is overgebracht 
binnen den door den afiender in het adres 
aangegeven termijn (art. 13), of, bij gebreke 
van e~ne aanwijzing daaromtrent; in den 
morgen -van den 8sten dag na de aanbieding, 
clan g~eft dit kuststation daarvan ambtshalve 
kennislaan het kantoor van afzending, dat den 
afzender inlicht. 

Deze kan, door middeI vari een betaald 
dieristtelegram, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 1 38, aan het kuststation een en ander
maal doen verzoeken, de overseining telkens ge
d urend1e een nieuw t:ijdvak van ·9 dagen te be
proeven. 

W ordt zoodanig verzo~k niet ontvangen, dan 
wordt ~et radiotelegrani als onbestelbaar ter 
zijde gelegd aan het einde van den negenden 
dag nJ de aanbieding, den dag van aanbi~-
ding ni'et inbegrepen. · 

Indi~,n echter het_ kuststation zekerheid 
heeft, dat het schip zijne werkirigsfeer heeft 
verlateri, v66rdat het radiotelegram daarheen 
kon wo:rden overgebracht, dan doet dit daarvan 
onmidd.ellijk mededeeling aan het kantoor van 
afzending, dat onverwijld den afzender omtrent 
de onbestelbaarheid ·van het bericht inlicht. 
De afzJnder kan ~chter door middel ·van een 
bet\l'aldj diensttele~ram aan . h~t __ ~iiststatio~ 
verzoek:en het rad10telegrani over te brengen 
bij de eerste gelegenheid, dat het schip onder · 
bereik ~an het kuststation kcimt. · 

Terugbetalingen. 

47. Nevens de -terugbetalitigen,' gerioemd 
in de· artt. 19, 23, 25, 33, 38 en 39 van dit regle-

1 . . . 
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merit, warden terugbetaald aan hen, die ze 
gestort hebben: 

I. Op verzoek. 
a. de volle kosten van elk telegram, dat 

ten gevolge van dienstfeilen. niet ter bestem-
ming is gekomen ; . 

b. de volle kosten van elk telegram; cl.at 
later is aangekomen dan bij verzending per 
post mogelijk zou zijn geweest, of dat ·eene 
vertraging heeft ondergaan, ·van 12 uren in het 
binnenlandsch verkeer, alsook in het verkeer 
met de landen binnen Europa, waarmede 
rechtstreeksche telegrafisclie gemeenschap be
staat, van 24 uren in het verkeer met de overige 
landen binnen Europa, alsmede in het verkeer 
met Algiers, Tunis, Kaukasisch Rusland en 
Aziatisch Turkije en van driemaal 24 uren in 
alle overige gevallen. 

De termijnen van 24 uren en van driemaal 
24 uren warden voor regeeririgs- en dringende 
telegrammen, alsmede voor betaalde dienst
telegrammen tot' de helft teruggebracht. 

De sluitingsduur van de kantoren, de tijd 
Qenoodigd voor de bezorging van een telegram 
per bode, de tijd, gebezigd voor de overbrenging 
over zee van kustsein- en radiotelegrammen, 
alsmede die, gedurende welken de kustseintele
grammen op eeii kustseinpost hebben berust 
warden niet als vertraging in rekening gebracht'. 
Evenmin komt als zoodanig in aanmerki~g de 
tijd, gedurende welken radiotelegrammen ·be
stemd voor schepen op een kuststation en die 
afkomstig van schepen op een scheepsstation 
hebben berust; 

c. de volle kosten van elk telegram in ge
heim schrift met collationneering betaald, of 
. van elk telegram. in verstaanbare taal gesteld, 
da~, ten gevolge van onjuiste overbrenging, zijn 
doel heeft gemist, tenzij de belanghebbende 
per betaald diensttelegram verbetering heeft 
verkregen; 

d. de volle kosfen van elk telegram, dat 
volgens artikel 32 na de aa1ineming 'in de be
stelling is gestuit ; 

e. de volle kosten van elk telegram met ant
woord betaald, d~t ten gevolge van eene dienst
feil, welke de terug betaling van de gestorte 
antwoordkosten wettigt, blijkbaar zijn doel niet 
heeft · berei)<:t, evenals de volle kosten van elk 
vooruitbetaald antwoord, dat ten gevolge van 
eene dienstfeil, welke de terugbetaling van de 
overbrengingskosten van het oorspronkelijk 
telegram wettigt; blijkbaar zijn doel niet heeft 
bereikt; 

f. de· kosten van elke niet uitgevoerde bij
zondere .b,handeiing van een telegram, zooals 

D, RP, TC,' enz., alsmede die voor de over 
brenging van de betrekkelijke bijzondere aan
wijzing; 

g. de kosten van een of meer onoverge
seinde woorden, zoodra die 0,50 gl. of· meer 
bedragen, tenzij de b~langhebbende per betaald 
diensttelegram verbetering heeft verkregen ; 

h. de kosten van den niet per telegraaf door
loopen afstand van elk telegram, dat, wegens 
storing van buitenlandsche verbindingen, per 
post of op andere· wijze is verzonden, na aftrek 
van de eventueele kosten voor de wijze van ver
zending, anders dan per telegraaf. 

In de gevallen, bedoeld antler a, b, c, g en h 
van dit artikel, alsmede bij_intrekking op grond 
van storing, heeft de terugbetaling alleen be
trekking op de ingetrokken, vertraagde, ver
minkte of niet ter bestemming aangekomen 
telegrammen, c. q. met inbegrip van de neven- , 
.kosten, dpch niet op de telegrammen, waarvan 
de verzending noodig was of "die doelloos zijn 
geworden door de niet-bezorging, vertraging 
of verminking. 

Bij gedeeltelijke terugbetaling der kosten 
van· een telegram met afschriften, wordt voor 
elk afschrift, als hoedanig het telegram zelf 
wordt medegeteld, ·een evenredig dee! terug
betaald. 

Indien de bestelling van een telegram, waar
van de kosten v;or bezorging per bode door den 
afzender zijn betaald, op verzoek van den 
geadresseerde aan een adres binnen den kos
teloozen bestellingskring (zie.art. 41) geschiedt, 
warden de bodekosteil niet dan op aanvraag 
van den afzender terugbetaald. 

In geen geval wordt terugbetaling toegestaan 
van ·een langs telegrafischen of telefonischen · 
weg aangeboden of _afgeleverd telegram, tenzij 
het overtuigend bewezen is, dat het niet ter 
bestemming kwam of zijn doe! heeft gemist door 
de schuld van den telegraafdienst. 

II. Ambtshalve. 
a. alle kosten voor radiotelegrammen, aan

geboden op Rijksscheepsstations, indien, v66r 
de ontscheping van de afzenders, de overseining 
door het scheepsstation niet is volbracht; 

b. . de kust- en scheepstaks,. geheven voor 
radiotelegr~mmen, ge;icht aan scheepsstations, 
welke door het kuststation niet naar het schip 
van bestemming kunnen warden overgebracht. 

Aa,nvragen om terugbetaling. 

48. De· aanvragen om terugbetaling ·van 
kosten moeten, onder overlegging van bewijs
stukken, uiterlijk vijf maanden na den' da:g der 
aanbieding van het telegram warden ingedierid'. 
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Tot het doen dier aanvragen zijn formulier
bladen bij de R'ijkstelegraaf- of hulptel!)graaf
kantoren beschikbaar. 

De stukken betreffende aanvragen om terug
betaling zijn vrij van zegel, doch bij elke aan
vraag moet een bedrag worden gestort van 
vijf en twintig cent, dat, evenals de seinkosten 
van het betrokken telegram, wordt terug
betaald, indien de. kla,cht. gegrond bevonden 
wor<;lt. 

Het recht op terugbetaling vervalt na zes 
maanden, te rekenen van de dagteekening van 
het schrijven, waarbij aan den afzender bericht 
w9rdt, dat de terugbetalfo.g is toegestaan. 

Afschr'ift van· vroeger verzonden of ontvangen 
telegram men. 

49._ Aan den afzender of den geadresseerde 
van een telegram of aan hunne gevolmachtigden 

··kunnen, binnen den in art. 50 gestelden ter_ 
mijn, deugdelijkverklaarde afschriften daarvan 
worden uitgereikt, mits de noodige iulichtingen 
worden gegeven om het telegram_ te vinden, 
en, wat. de ontvangen telegrammen betreft' 
voor zoover daarvan een afschrift bewaard 
blijft. 

De prijs van een afschrift is vijftien cent voor 
ieder honderdtal woorden, met dien verstande, 
dat minder dan honderd woorden voor honderd 
worden berekend. 

De_ aldus af te geven afschriften zijn vrij 
van zegel. 

Bewaring van telegrammen. 

50. De minuten en, voor zoover zij gehouden 
worden, ook de afschriften van de telegrammen, 
worden ten minste tien maanden, te rekenen 
van den eersten dag der maand, welke op die 
van de aanbieding volgt, bewaard, met de 
noodige voorzorgen tot verzekering van het 
geheim. Na verloop van dien tijd worden zij 
vernietigd. 

Voor .radiotelegrammen is de in dit artikel 
omschreven termijn op vijftien maanden ge
steld. 

V erdeeling van de seinkosten der telegrammen 
tusschen het Rijk en bijzondere ondernemingen. 

51. In het verkeer met kantoren van bijzon
dere ondernemingen worden de seinkosten der 
telegrammen aldus verdeeld : 

a. van een binnenlandsch telegram, dat de 
lijnen van een of meer bijzonclere ondernemin
gen en die van het Rijk doorloopt : de bijzondere 
onclerneming of elk der ondernemingen en het 
Rijk een gelijk deel ; 

b. ' van een verzonden of ontvangen buiten-
landsch telegram ontvangt de bijzondere onder
neming een bedrag, gelijkstaande aan haar 
aand~elin een binnenlandsch telegram van gelijk 
woordental, met dien verstande echter, dat het 
gemeld aandeel van een dringend telegram het 
drievoud van dat van een gewoon telegram 
bedraagt. 

Het bepaalde in dit artikel is niet van toe
passiilg op de seinkosten, verschuldigd voor 
de dverbrenging tusschen radiotelegraafkan
tore~. 

Beb.oort bij Koninklijk besluit van 14 Juni 
1913[ (Staatsblad n°. 275). 

(get.) 

Mij bekcnd, 
De Min_ister van Waterstaat, 

L. H. w. REGOUT. 

16 Jitni 1913. BESLUIT, tot·beschikking op de 
lanvrage oni pensioen van den oud-onder
t'jzer bij de Rijksnormaallessen te · Slie
c/.recht, B. J. GROENEVELT. s. 276. 
I 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

B~schikkende· op de aanv.rage .om ,pensioen -
van B. J. GROENEVELT,-gepensionneerd hoofd 
der 6penbare lagere school te Sliedrecht, als 
. oud-?nderwijzer bij de Rijksnormaallessen 
11,ldaar; 

Ger:ien hBt advics van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren van 16 September 1911, 
n·0 • 21; 

D~,n Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 12 
l\faa;t 1912, n° .. 28; 

Ge~ien de Burgerlijke Pensioenwet, de wet 
tot regeling van het lager onderwijs en de wet 
van 28 Juni 1898 (Staatsblad n°. 152), zooals die 
is ge~ijzigd bij "de wet van 6 Juni 1900 (Staat.s-
blad 

1

n°. 103); . · 
0~ de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 11 Juni 1913, afdeeling Pen-
sioen~n, no. 77; ., . 

Ov,erwegende dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld 
advi~s Ons in overweging heeft gegeven, den 

• I 

belarighebbende, die als eervol ontslagen hoofd 
der openbare lagere scho"ol te Sliedrecht, met 
ingang van 1 September 1911 is gepensionneerd 
over ~en diensttijd als onderwijzer bij het open
baar I lager onderwijs van meer dan veertig 
jareni, met ingang van 1 September 1911 een 
jaarluksch tweede. pensioen toe te leggen als 
eervo'i ontslagen onderwijzer bij de Rijksnor
maallessen te Sliedrecht ten bedrage van / 217, 
daarliij aanvoerende, dat de belanghebbende 

I 
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voor 1 Januari .1891 in dienst getreder>, bij 
Ministerieele beschikking van 16 Juni 1911, 
n°. 4091 •,. afd. L. :o.,-met ingang v11,n 1:Septe~
ber 19i 1, eervol is. ontslagen ; dat zijn burger
lijke diensttijd van 30 jaren _en 2 maanden, 
vereenigd met den overigen, volgens art; 4 der 
bij de wet van 6.Juni 1900 .(Staatsblad n°. :103), 
gewijzigde wet ,van 28 Juni 1898 (Staatsblad 
n°. 152) in aanmerking komenden tijdelijken 
dienst van 2 jaren en 3 maanden, een tijdvak 
uitmaakt van 32 jaren en 5 maanden•; dat hij, 
geboren 7 Mei 1845, den ouderdom van 65 jaren 
heeft __ bereikt; dat zijn pensioensgrondslag heeft 
bedragen van 1 September 1906 tot 1 September 
1911, f 400,- zoodat een zestigste deel van de 
middelsom, bedoeld bij artikel 6, eerste lid, der 
wet bedraagt f ·6.662J.; dat belanghebbende 
mitsdien volgens de artikelen 3a en 9a der 
Burgerlijke Pensioenwet en. artikel 4 der voor
melde wet van 28 'Juni 1898 (Staatsblad n°. 152) 
recht heeft op een pensioen van f 216.11; 

dat aangezien naar het oordeel van Onzen 
Minister van Financien aan belanghebbende 
een jaarlijksch pensioen··van f 224 moet worden 
verleend op grond van artikel 28 der Burgerlijke 
Pensioenwet omtrent·het advies van deri Pen
sioenraad het gevoelen is ingewonnen van den 
Raad -van State, Afdeeling voor de geschillen 
van, bestuur ; · 

·Overwegende dat reclamant als eervol· ont
slagen hoofd der openbare lagere school te 
Sliedrecht met ingang van 1 September 1911 
is gepensionneerd over een diensttijd als onder
wijzer bij het openbaar lager onderwijs van 
·meer clan veertig jaren ; 

dat hij van 12 October 1863 tot 1 November 
1864.onderwijzer is geweest·aan.ee:iJ.e bijzondere 
lagere school als bedoeld in artike'l 60 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs ; 

dat de door hem gedurende dat. tijdvak als 
bijzonder · onderwijzer bewezen diensteu- niet 
bij zijne pensionneering als oud-schoolhoofd -
in welk on_derwijzersambt hij een hoogeren 
pensi6ensgrondslag ·had, dan ·als onderwijzer 
bij Rijksnormaallessen ·- met pensioen konden 
worden vergo\den, omdat zij'niet op· den .voet 
van artikel 72 van laatstgenoemde wet voor 
pensioen we1;de11· ingekocht ·; . 

dat .derhalve qie diensten - aangezien bij de 
regeling van · een burgerlijk pensioen, v66r 
1 Jannari 1906 als onderwijzer aan bijzondere 
scholen als bedoeld in art. 60 der· Lageronder
wijswet. bewezen diensten, .krachtens art. 9b 
der Burgerlijke Pensioenwet steeds, onafhan
kelijk. van art. 72 van::-eerstgenoemde wet met 
pensioen zijn,te vergelden,--'- thans bij de pen-

1913. 

sionneering van reclamant als oud-onderwijzer
bij Rijksnormaallessen in rekening moeten. wor
den gebracht ; 

dat hem alzoo een tweede pensioen is te v:er
leenen over-een diensttijd van 33 jaren, 5 maan
den en 19 dagen tot een bedrag van f 224 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan den eervol ontslagen onderwijzer bij de 

Rijksnormaallessen te Sliedrecht; B. J.GROENE
VELT, op grond van de artt. 3a, 9a en b en 26 der 
Burgerlijke Pensioenwet, juncto art. 44 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs; met 
ingang van 1 September 1911 een tweede pen
sioen ten laste van den Staat te·verleenen, ten 
bedrage van / 224 's jaars. 
· Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoe:dng van dit besluit, d~t in het Staatsblad 
en te gelijk met het rapport van dien Minister· 
in de Staatscourant zal · worden gepiaatst en 
waarvan afschri_ft zal worden gezonden aan·den 
Raad van State (Afdeeling voor de geschillen 
v~n bestuur), aan de Algemeene Rekenkamer, 
aan den Pensioenraad voor burgerlijke ambte
naren en aan den dirE.Cteur van het weduwen
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den ·16den Juni 1913. 
(get.) · W I L H E L M I NA. 

De Minister van Financien, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 8 Juli. 1913.) 

16 Juni 1913. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 7 December 1910 n°. 58, tot 
toekenning van pensioen aan L. L. H. 
RIDDERHOF, weduwe · van J. F. L. RrnT
DIJK, laatstelijk onderwijzer aan eene open
bare lag,ere school te Leiden. S: 27.7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
burgerlijke amhtenaren van 13 April 1912, 
n°. 3, W. W. L. 0., betreffende het pensioen 
van L. L. H. RIDDERHOF, weduwe van J. F. L. 
RIETDIJK, laatstelijk onderwijzer .aan eene 
openbare lagere school te Leiden; 

· Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van be,tuur, gehoord, advies van 
10 Juli 1912, n°; 148; 

Gezien de Weduwenwet voor de-onderwijzers 
1905; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 11- Juni 1913, n°. 78, Afdeeling 
Pensioenen ; . 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke amb_tenaren in bovengenoemd advies 
aanvoert, dat bij Koninklijk besluit van··7 De-

36 
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cember 1910 n°. 58,.aan genoemde weduwe een 
pensioen is toegekend, waarvan de ingang werd 
vastgesteld op 3 Augustus 1910, omdat volgens 
opgave van het. gemeentebestuur de jaarwedde 
van haren overleden echtgenoot was uitbetaald 
tot en met 2 Augustus 1910 ; 

dat echter thij,ns uit een brief van burge
meester en wethouders van Leiden blijkt, dat 
de uitbetaling van bedoelde jaarwedde in werke
lijkheid is geschied tot en met den 2den Novem
ber 1910, weshalve de Pensioenraad Ons in 
overweging geeft, het Koninklijk besluit van 
7 December 1910 n°. 58, bij nader besluit te 
wijzigen in dien zin, dat het pensioen van ge
noemde weduwe eerst ingaat op 3 November 
1910, met bepaling, dat het uit dien hoofde 
te veel genotene door haar worde teruggegeven ; 

Overwegende, dat nadat het advies van den 
Pensioenraad aan de belanghebbende was mede
gedeeld, deze het verlangen heeft te kennen 
gegeven, dat daarover het gevoelen mocht wor
den ingewonnen van den Raad van State, Afdee
ling voor de Geschillen van Bestuur, daarbij 
aanvoerende, dat zij met dankbaarheid erkent, 
dat de gemeente Leiden haar in November 1910 
een bedrag heeft uitgekeerd gelijkstaatide met 
1/4 van de jaarwedde van wijlen haren echt
genoot ; dat zij deze uitkeering echter meer be
schouwde als .een tegemoetkoming in. de kosten 
veroorzaakt door de ziekte en de begrafenis van 
den overledene; dat naar hare meening de be
zoldiging van den overledene toch is opgehouden 
met ingang van 3 Augustus_ 1910, den dag vol
gende op het overlijden; 

dat het haar bovendien hoogst bezwaarlijk 
zou vallen, indie°,i zij een kwart~al pensioen zou 
moeten teruggeven ; 

Overwegende, dat wanneer een onderwijzers
weduwenpensioen, op grond van een verkeerd 
gegeven, in strijd met de wet is geregeld, de. 
regeling behoort te worden herzien, onverschillig 
of de herziening in het voor- of in het nadeel 
van de gepensionneerde zal zijn ; 

dat dus.waar de jaarwedde van wijlen J. F. L. 
RrnTDIJK achteraf blijkt tot en met 2 November 
1910 te zijn uitbetaald, het tijdstip·_ van ingang 
van het pensioen zijner weduwe alsnog op 3 No
vember 1910 behoort te worden gesteld; 

Hebben goedgevonden en v~rstaan : 
Ons besluit van 7 December 1910, n°. 58, 

. waarbij aan L. L. H. RIDDERHOF weduwe 
van J. F. L. RIETDIJK, laatstelijk onderwijzer 
aan eene openbare lagere school te Leiden, 
ten laste van-hetweduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren, met ingang van 3 Au
gustus 1910 een jaarlijksch- pensioen van / 634 

wordJ toegekend, in dien zin te wijzigen dat de 
datum van ingang van dat pensioen word t 
gestel~ op 3 ~ovember 1910, met bepaling, dat 
het te veel genotene door de gepensionneerde 
zal worden teruggegeven. · 

Onie Minister van Financiiin is belast met de 
uitvoJring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en te 1gelijk met het rapport van dien Minister 
in del Staatscourant zal -worden geplaatst en 
waarv:an afschrift zal warden gezonden aan den 
Raad, van, State, Afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, aan den Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren, aan den directeur van het 
weduiren- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtJnaren en aan de Algemeene Rekenkamer. 1 

I 
Het Loo, den 16den Juni 1913. 

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

; (ge(.) 
De Minister van Financien, 

.KOLKMAN. 

(Uitgeg. 9 Juli 1913.) . I 

16 Juni 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
:Art. 17, 3 der Woningwet bevelende, dat 

bfnnen zes weken na den dag, waarop de 
voorziening is gevraagd, door den gemeente
raad eene beslissing moet zijn genomen, is 
iri dien zin te verstaan, dat na afloop van 

I • 

d/en termijn de _gemeenteraad geen geldige 
b~slissing meer kan nemen, docb, daaruit 
vplgt alleen, dat na. afloop van-dien ter
mijn de oorspronkelijke aanschrijving haar 
kracht verliest en niet meer behoeft te 
,vorden opgevolgd. . 
I In dit geval heeft men echter niet te 

dpen met een eindbeslissing in eei:J. admi
nistratief geding, om de enkele reden, dat 
zulk een eindbeslissing niet bestaat. 

: Er · bestaat geen enkele reden, om aan 
tJ nemen, dat in de dagva:u-ding bedoelde 
aanschrijving ex art. 14 der W oningwet 
nietig zou zijn. 
I 

(Woningwet artt. 14, 17 3e lid.) 

i Voorzitter: 
}hr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raadsheeren: Mrs. A. M. B. Hanl-0, A. J. 
L. N;ypels, A. Fentener van Vlissingen en 
C. ol. Segers. 

D. Iv. D., w-0nende te Rotterdam, requi
rant van cassatie - v-0or zoover:re h'iJ daar
bij i~ ver-0ordeeld - tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van. 27 
Februan 1913, waarbiJ in h-0oger. beroep 
na .

1
ernietiging van een_ v.onnis. vail het_ 
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Kantongerecht te Rotterdam van 31 Dec. 
1912, requirant is schuldig verklaard aan: 
,,het riiet voldoen aan eene aanschrijving 
overeenkomstig art. 14 der Woningwet, ter
WiJl de bewoning niet is gestaakt nmih 
de noodige maatregelen zijn genomen om 
haar te doen staken voor den aflooi:i van 
den termi.Jn binnen welke de verbeterin
gen moeten z:ijn aangebra:cht", en deswege 
met toepassing van de artt. 1, 2, .14, 16, 
40, 44, 48, 53 • de,r W.oningwet, de artt. 
23 en· 91 Sr. is veroordeeld in eene geld
boete van zes gulden, subsidiair hechte
nis van vijf dagen, met vrijspraak van 
hetgeen hem meer ten laste was · gelegd 
dan bewezen was verklaard (advocaat Mr. 
A. Brand te Rotterdam). 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
B. Ort. 

Het bi.J memorie, voorgesteld en bi] ple1-
dooi nader toegelicht middei van cassatie 
is ,,Schending althans verkeerde toepas. 
sing van de artt. 11-17 der W oningwet 
en meer in het bijzond,er- van de artt. 
14, 16 en 17, door te beslissen dat de 
Woningwet B. en W. nergens v,erbiedt onder 
zich gel:(jk bl:(jvende omstandigheden eene 
nieuwe aanschri.Jving tot het aanbrengen 
van verbeteringen uit te vaardigen, nadat 
eene voorziening teg,en·de voorafgaande aan
schr:(jving tot liet aanbrengen van ·dezelfde 
verbeteringen, door d,en Geme,mteraad ge
grond is verklaard, zoodat - indien al 
e€1ll. tegen een aanschrijving g,e·vraagde voor
ziening, waaromtrent niet tijdig is beslist, 
gel:(jk mag worden gesteld· met zulk eene 
voorziening, die gegrond is verklaard -
niettemin ,ook in het onderhavige · g,eval de 
bev-0egdheid van B. en W. tot het uitvaar
digen van eerie nieuwe aanschrijving ZOU 

moeiten worden erkiend". 
Bewezen werd aangenomen dat de re

quirant -Op 24 October 1912 niet voldaan 
had aan eene aanschljjving tot het aan
brengen van verbeteringen overe,enkomstig 
art. 14 der W.oningwet, aan hem door B. 
oo W. te Rotterdam op 7 Novemher 1911 
gedaan en waarvan de door hem daar
tegen -ingestelde v.oorzi,ening op 28 De
cember 1911 door den Gemeenteraad was 
verw,orpen terwijl, vermits ing,evolge de 
aanschr:(iving de verbeteringen hadden. m-0e
ten. zijn aangebracht binnen 4 maanden 
na het verstrijken van den termijn. van 
voorziening als bedoeld in het tweede. lid 

van art. 17 der W.oningwet, dit v66r 28 
April 1912 had moeten geschieden. 

Ook voor de ):lechtbank voerdi) de re
quirant te zijner verdediging aan dat B. 
en W. niet bevoegci. zouden zijn geweest 
tot de bedoelde aanschr:(jving, omdat die 
aanschr:(iving was de. herhaling van een 
vroegere tot -hem gencht-e, tegen welke 
laatste · hii.J1 • voorziening had. gevraagd zon
der dat daarop volgens art. 17 aL 2 der 
Woningwet binnen zes weken door deh 
Gemeenteraad werd beslist, - waarop de 
Rechtbank de in het middel vermelde uit
spraak gat 

In dit geval is alleen de vraag te be
antwoorden ot een aanschr:(iving onder ge- · 
heel zich gelijk blijvende omstandigheden 
was toegelaten, toen op de voorzi,ening 
tegen een vrnegere binnen den bij art. 
17 al. 3 gestelden termijn door • den Ge
meenteraad niet was beslist. En die vraag 
beantwoord ik bevestigend. Het komt miJ 
toch voor dat het bestaan der aanschri.J
ving ·· zoodra daartegen t:ij dig voorziening 
i$ ge•vraagd, onafscheidelijk is verbonden 
aan het Besluit van den Gemeenteraad. Kan 
ten gevplge van het niet in acht nemen van 
den termijn, .een zoodanig Besluit riiet in 
het-leven word-en g,eroe:pen, dan volgt daar
uit dat de door de voorziening aange
vallen aa,nschr:ijving niet meer is eene aan
schrijving welke beantwoordt aan hetgeen 
naar de wet tot haar wezen hehoort, d. i. 
dat daarin is gelegen het recht, .om, tenzi.J 
op de daartegen gedane • voorziening door 
:den Gemeenteraad anders wordt beslist, als 
'•'onherroepelijk voorschrift voor den . aange
s·chrevene te .g-elden. 

En daaruit le.id ik at dat - doet het 
geval zi-ch voor, dat 'de Raad den voor 
z:(jne beshssing gestelden fatalen termijn 
ongebruikt heeft. laten voorbiJgaan - zoo
danrge aansc;hr:ijving in den zin der wet 
als niet meer bestaande is aan te merken. 

Wanneer dit waar is, dan volgt daaruit, 
ni11t aUeen dat bier van eenige misken
ning van doo rechtsreg:el ,,non bis in 
idem" op administratiefrechtelijk gebied de 
rede. niet -:iiiin kon, maar ook dat; ver
mits geen enkele wetsbep-aling aan B. en 
W. verbiedt, na het verval eener aanschri.J
ving, een nieuwe van gehee1 g,elijken in
houd .tot den. vroeger aangeschrevene te 
rich.ten, de latere is een volkomen rechts
geldige, waar-op de artt. 11-1'1 der Woning
wet van toepassmg . zijn. Deze artikelen 

3G* 
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zijn derhalve m. 1. door de uitspraak der 
Rechtbank riiet geschonden. 
- Mijne conclusie strekt tot verwerping van 

het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
· Gehoord het · verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op, ib.et middel van cassatie; door den 

requirant voorgesteld bi.J memorie, en na
mens hem toegelicht biJ pJ.eidooi: (zie con-
clusie adv.-gen.); . 

0. clat biJ het bestreden vonnis wettig 
en .overluigend bewezen is verk:laard, dat 
requirant te Rotterdam op 24 Oct. 1912 
als eigenaar van het pand nummer 50 
aan de Eendrachtstraat aldaar, kadastraal 
bekend -onder Sectie A. nummer 5373, nadat 
hem -op.der·overleggmg van een afschrift van 
het ad vies der · Gezondheidscommissie bij 
geadviseerden ilienstbrief eene op 'i Nov. 
1911 gedagteekende aanschrijving van B. 
en ··w.. van Rotterdam was toegezonden, 
in welk stuk hem werd voorgeschreven, 
om binnen vier maanden na het ver
strijken van den termiJn van v.oorziening 
als bedoeld in · het eerste lid van art. 
1 7 der W oningwet zekere nader omschre
ven verbeteringen aan te brengen, die ver
beteringen behoudens een enkele uitzonde
ring niet had aangebracht, noch de be-

, woning van dat panel had gestaakt, noch 
eem_ig-erl-ei maatregel had getr.offen om haa:i:< 
te doen · staken en zulks ofschoon die aan
schrijvihg inmiddels in· kracht van gewijsde 
was gegaan; " 

dat :de Rechtbank' wijders na te hehben 
beslist, dat het als bewezen aangenomene 
de schuld van beklaagde daaraan mede
brengt, ·dit feit heeft gequalificeerd, en 
deswege straf heeft · opgelegd, gelijk hier
b.oven is vermeld; met vrijspraak van het
geen meer ten laste is gelegd ·dan bewezen 
verklaard; 

0. dat tot toelichtirig van het middel van 
cassatie is aangevoerd; dat, toen den 7den 
N.ov. 1911 B. en ·w. van Rotterdam tot 
requirant de· in de ·dagvaarding omschreven 
aanschriJving richtten, dat College reeds 
vroeger· tot hem een geheel gelijkluidende 
aanschrijving had : gericht, waartegen door 
hem tijd1g voorziening was· aangevraagcr'bij 
dein Raad · dier gemeente; · welk laatste Col
lege echter v·erzuimd zou hebben o~ binnen 
den in art·. 17 3°. der · W.oningwet ge
stelden termijn van zes weken na den dag, 

waarpp de voorziening is gevraagd, daarop 
te beslissen; 
· dat1 waar nu het niet nemen van eene 
beslissing binnen den in :de wet gestel
den termijn· gelijk gesteld moet worden met 
het ~rkennen van de gegr.ondheid der voor
ziening, de · -0ok- in het administratieve 
recht'. van kracht zijnde reget ~,non bis in 
idem'I' ten gevolge heeft, dat B. en W. 
van !Rotterdam niet bevoegd waren, om 
ondef· geheel . gelijk gebleven omstandighe
den tot hem eene aanschrijving te richten 
geheel gelijk aan de vroeger tot hem ge
richte, weshalve nu zi.J zulks toch deden, 
hunn~ aanschrijving als . nietig zou zijn 
te bJschouwen; · 

0. hieromtrent: 
dati uit het bestreden vonnis b!ijkt, ·dat 

requi:rant voor de Rechtbank heeft betoogd, 
d~t de in de dagvaarding omschreven aan
schrij½ng eene herhaling was van eene 
vroeg~re tot hem gerichte aanschrijving, 
tegen ! · welke hij · voorziening had gedaan 
zonde:r, dat daaro·p volgens art. 1:7 3°. 
der W oningwet binnen zes weken door 
den Gemeenteraact ZO{U zijn beslist en uit 
het ;onnis niet blijkt, dat naar de juist
heid ~ezer bewering een onderzoek is in
gestel~, doch dat dit ook nfot noodig was, 
daar, ! wanneer inderdaad gebeurd was wat 
requiliant beweert, dat gebeurd . zou zi.]n, 
daard~or ·de strafbaarheid van het" ten laste 
gelegde en bewezen verklaarde feit niet 
zou iijn opgeheven; 

dat 'toch de aan dit verweer ten grondslag 
liggenae stelling, dat, zoo een Gemeenteraad 
verzuimt. om binnen den in art. 17 3°. 
der -yt oningwet aangegeven termijn eene 
beslissing - op een tot dat College getjcht 
verzoilk om voorziening te nemen; 'dit gelijk 
zou staan met eene gegrondverklaring van 
de tegen eene aanschrijving als bedoeld bij · 
art. i4 dier - wet aange•voerde bezwaren, 
niet jp.ist is ; 

dat ! voorzeker art. 17 3°. voornoemd be. 
velende dat binnen zes weken na den dag 
waar6p de voorziening is gevraagd door 
den Gemeenteraad eene· beslissing moet zijn 
gerioqen; in dien zin is· te verstaan, dat 
na ail.pop van dien termijn de Gemeenteraad 
~eene·1 geldige ~eslissing ·meer Ran .nemen, 
· doch i:lat daarmt ·-alleen volgt, dat na afloop 
van dien termijn de oorspronkelijke ' aan
schrijv:ing haar kracht vediest en niet meer 
behoeft · te word.en opgevoigd; 
· dat !men echter in dit geval niet te · doen 
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hooft met rene eindbeslissing · in een · ad
mmistratief ·geding, om· de · enkele -red:en, 
dat zulk eene eindbeslissing hier • niet be
staat; 

dat waar nu geen enkel wettelijk •voor
schrift verbiedt om in een geval a1s requi
rant beweert, dat · ten deze· aanwezig zou 
zijn; eene tweede aanschrijving als be
do,eld in art. 14 te doen uitgaan, er ook 
geen reden bestaat om aan te · nemen, dat 
de in de dagv·aarding bedoelde aanschrij
ving van 7 Nov. 1911 nietig zou zijn; wes
halve requirant, toen deze· aanschrijving 
onaantastbaar was geworden,. haar had op 
te volgen en hiJ 'door· zulks niet te doen 
·de gevolgen van zijne· ,handelwijze heeft 
te dragen; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

.Verwerpt het .beroep. 
(Ned. Jur.) 

17 Juni 1913. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent het gebruik van suiker in .. bier
brouwerijen en omtrent vrijdom van 
accijns voor suiker, gebezigd voor het ver
vaardigen van bier. S. 278. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 2lsten Mei 1913, n°. 90, 
Accijnzen; 

Overwegende,; dat er bierbrouwers zijn, die 
ook suiker als grondstof gebruiken ; 

Gezien artikel 2, laatste zinsnede, en de 
artikelen 55 en 63 der wet van 25 Juli 1871 
(Staatsblad n°. 92), houdende bepalingen om
trent den accijns. op bier en azijn, alsmede de 
wet van 19 l\faart 1913 · (Staatsblad n°. · 110), 
·houdende aanvulling van artikel 88. der Suiker
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juni 1913, .n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzeh voor
noemden Minister •Van 12 Juni 1913, n°. 78, 
,Accijn_zen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

l. BEPAL!NGEN - OMTRENT HET GEBRUIK VAN 

SUIKER IN BIERBROUWERIJEN. 

Art. 1. Aan de bierbrouwers wordt, met af
wijking in zoover van het bepaalde )lij artike.128 
der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92), 

vergund om op den .voet van di~ 'besluit, bij het 
maken van. bier ook suiker als · grondstof te 
gebruiken en dit' op andere wijs en op ,ande.re 
tijdstippen te bewerken dan de overige grond
stoffen. 

.Overigens ~ijn, behoudens het hie.ma be
paalde, ook de voorschriften der genoemde wet 
van 25 Juli 1871 van toepassing op de bier-. 
brouwerijen, ·waarin van de voornielde vergun
ning gebr,uik wordt gemaakt. 

2. Voor de suiker is de accijns van 3.5 cent, 
bepaald in artikel 2, laatste zinsnede, der ge
noemde wet van 25 Juli 1871, verschuldigd. per 
0.625 kilogram. 

3. Bij de aangifte tot· brouwen · volgens 
artikel 3,0 der. voormelde wet. van 25 J'uli 1871 
moet afzonderlijk worden opgegeven : 

1. de hoeveelheid suiker, die vo9r het 
brouwsel zal worden gebezigd, met aanwijzing 
van het werktuig, waarin en het tijdstip, :waarop 
de storting zal plaats hebben; 

2. de hoeveelheid suiker, die boven de voor 
het brouws.el aangegevene, voorhanden zaL zijn 
in de bij artikel 7 bedoelde bergplaats ; 

3. de hoeveelheid suiker, welke in de bij 
artikel 7 bedoelde bergplaats voorhanden zal 
zijn, ingeval voor het brouwsel .geen suiker 
wordt gebruikt. 

4. Alleen wanneer de suiker in de roerkuip 
wordt.gestort, strekt deze stof in_ minclering van 
de hoeveelheid meel, die volgens artikel 31 'der 
genoemde wet van.25 Juli 1871 ten minste mo et 
worden aangegeven. 

De te bezigen. hoeveelheid s,uiker moet .ten 
minste 50 , kilogram per brouwsel bedragen. 
In bijzondere- gevallen kan de inspecteur. der 
accijnzen het gebruik van eene kleinere hoeveel
heid toelaten. 

5. ·De te verwerken suiker moet' ten minste 
een half uur v66r het aangegeven tijdstip van 
den aanvang der werkzaamheden in de roer
kuip - behoorlijk afgewogen en afgezonderd -
geplaatst zijn bij het werktuig, wa.~rin de stor
ting zal plaats hebben. 

6. Het bepaalde bij artikel 34 der voor
melde wet van 25 Juli 1871 gildt afZC>l),derlijk 
voor de suiker en voor elk-der andere grond
stoffen. 

7. De in artikel 3, sub 2 en 3, bedoelde suiker 
moet worden nedergelegd in eene hiertoe, on_der 
goedkeuring van clen inspecteur der ac~ijnzen, 
aangewezen bergplaats,- welke afgesl_ote:r;t moet 
zijn en waarvan de sleutel op de eerste aanvra.ag 
aan de ambtenaren mo.et ,worden te:r; hand ge-
steld. · 

De brouwer zorgt, dat.op of b.oven den inga:i;ig 
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dier bergplaats, in duidelijk, lees bare letters, 
in olieverf, · worcien vermeld de woorden : 
,,Bergplaats voor suiker". 

Er bestaat overtreding indien bij opneming 
in de bergplaats een grooter verschil wordt 
bevonden dai:J. van een ten honderd op de hoe
veelheid, aangegeven volgens het bepaalde 
sub 2 of 3 van artikel 3. 

De bieraccijns van de hoeveelheid suiker, 
die minder aamvezig blijkt dan ·voorhariden 
moet zijn, wordt dadelijk van den bierbrouwer 
ingevorderd. 

8. In de brouwerij en in de panden of op 
erven, die daartoe behooren of daarmede ·ge
n:ieenschap hebben, mag geen antler dan de in 
de artt. 5 en 7 van dit besluit bedoelde suiker 
voorhanden zijn. 

Hiervan is uitgezonderd : 
- de ·suiker, die tot huishoudelijk gebruik 

voorhanden is in eene woriing welke met de 
bierbrouwerij gemeenschap heeft, doch niet 
daartoe behoort; 

- de suiker, bestemd om, onder ambte
lijk toezicht, te worden gebruikt voor het 
naaste brouwsel waarvoor eene aangifte loo
pende is. 

Het is verboden de voorhanden suiker met 
zand, aarde of andere vreemde zelfstandigheden 
te vermengen. 

Suiker, waaronder n:ieer vreemde bestand
d'eelen dan vijf ten honderd van haar gewicht 
worden bevonden, wordt voor op verboden 
wijze vermengd gehouden. 

De alzoo vermengde suiker wordt bij de 
opriemingen volgens artikel 7 niet in aanmer
king · genomen. 

II. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE 

DEN VRIJDOl\I VAN DEN ACCIJNS VOOR 

SUIKER, GEBEZIGD VOOR HET VER

VAARDIGEN VAN BIER. 

9. Er wordt vrijdoni van den accijns ver
leend voor suiker, ge bezigd voor · het vervaar
digen val!- bier. 

De vrijdom wordt toegestaan voor melis en 
lompen en alle niet afzonderlijke belaste suiker 
en voor ruwe suiker van 98 percent of hooger 
gehalte. · 

Onze Minister van Financien kan, in bijzon
dere gevallen, onder de noodige voorzieningen, 
het gebruik toelaten van andere soorten van 
imiker. 
· · De hoeveelheid suiker voor elk brouwsel te 
bezigen, moet ten minste 500 kilogram bedragen. 
In bijzondere · gevallen kan de inspecteur der 

aCCIJnzen het gebruik van eene geringere 
hoeveelheid toelaten. 

Van de· brouwsels waarop onderdeel II van 
<lit b~sluit van toepassing is, moet de aangifte, 
bedoeld bij artikel 19 der voormelde wet van 
25 J11;li 1871, worden gedaan uiterlijk op den 
voorlaatsten werkdag v66r den aanvang van 
de onp.er lit. c van dat artikel genoemde werk
zaamheden. 

10. f De vrijdom wordt genoten voor eene 
onbepaalde hoeveelheid suiker, tenzij Onze 
Minis~er van Financien den vrijdom voor eene 
bierbrouwerij mocht beperken tot eene door 
hem tast te stellen hoeveelheid per jaar. In 
dat geval w·ordt de hoeveelheid suiker, waarvoor 
vrijdo~ kan worden' genoten, met vermelding 
der soort, vastgesteld voor een tijdvak van 
12 ma

1

anden, met bepaling van den dag, waarop 
het e~rste tijd vak ingaat. 

11. 
1 

De vrijdom wordt toegestaan· zonder ver
menging, tenzij Onze Minister van Financien 
eene yermenging moclit voorschrijven. In dit 
1aatste geval wordt tevens bepaald of de daar
voor ye bezigen zelfstandigheden door den vrij
domgenietende dan wel, op zijne kosten, door 
het bfstuur der aocijnzen zullen worden ver
schaft. 

12. i Alvorens suiker op den voet van onder
deel II van dit besluit te .kunnen inslaan stelt 
de bi~rbrouwer zekerheid voor den aooijns. 

13. I De inslag van suiker onder · genot van 
vrijdom geschiedt bij hoeveelheden van ten 
minste 500 kilogram. 

· In bijzondere gevallen kan de inspecteur der 
accij nzen ins lag eener kleinere hoeveelheid toe
laten. • 

14. j Tussohen den bierbrouwer en de admi
nistratie der aooijnzen wordt, · ten kantore des 
ontvangers, wegens de ·ingeslagen suiker eene 
rekening geopend. 

Op ldeze rekening wordt in debet gebracht :' 
I 

a. [ het saldo der vorige rekening ; 
b. de ingeslagen hoeveelheden suiker ; 
c. I hetgeen bij opnemin'g a]s bedoeld bij 

artikel 15 meer wordt bevonden •dan volgens 
de rekening ·moet aanwezig zijn. 

Op jde _rekening wordt als credit gebracht: 
a. de hoeveelheid suiker, welke. volgens elke 

aangi~te tot brouwen, gedurende den tijd waar
over de rekening loopt, is verbruikt ; · 

b. jhetgeen bij opneming volgens artikel 15 
minder wordt bevonden dan volgens de rekening 
moet i aanwezig zijn, nadat de suikeracoijns 
daarvan ·is betaald; 

c. !het op·nieuwe ·rekening over te brengen 
saldo! 

I 
I 
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15. De rekening wordt, na iedere opneining 
van den voorr3:ad suiker, afgesloten .. · 

De bierbrouwer is bevoegd om de afsluiting 
gezamenlijk met den ontvanger te verrichten, 
mits hij zich daartoe binnen drie dagen na de 
opneming ten kantore des ontvangers vervoege. 
Bij gebreke. van dien heeft de afsluiting een
zijdig door den ontvanger· plaats, volgens de bij 
hem berustende registers en bescheiden, zonder 
d.at de brouwer tegen de uitkomst·in verzet k(n 
komen. Bij zoodanige eenzijdige afsluiting 
geeft de ontvanger den. brouwer schriftelijk 
kennis van de uitkomst dier afsluiting. 

De brouwer, die vermeenen mocht dat, mis
stellingen in eene eenzijdig gesloten rekening 
bestaan, kan zich, mits binnen eenEl maand na 
de afsluiting, onder overlegging van de bewij
zen, aan Onzen Minister van Financien wen
den, met verzoek om de rekening· te doen ver
beteren. 

16. Bij elke opneming .als bedoeld bij 
artikel 15 maken de ambtenaren van hunne 
bevinding een relaas op, hetwelk ten kantore van 
den ontvanger ingeleverd wordt, · nadat de 
brouwer tot de medeteekening ultgenoodigd en 
hem een afschrift uitgereikt is. 

De• accijns van de hoeveelheid suiker, die 
minder aanwezig blijkt dan voorhanden moet 
zijn, wordt dadelijk van den bierbrouwer inge
vo~derd, behoudens ·eene speling van een ten 
honderd van de gezamenlijke hoe:Veelheid bij de 
vorige opneming -.voorhanden bevonden · en 
sedert met vrijdom ingeslagen. 

17. De tot:verbruik aangegeven hoeveelheid 
suiker wordt, in tegeriwoordigheid vah ambte: 
naren, genomen van den voorraad in de in 
artikel 7 bedoelde bergplaats en onverwijld 
gestort in het daarvoor bij'de aangifte tot·brou
wen opgege·veh werktuig. 

·1s. Het is ·verboden : 
1. de onder genot van vrijdom· ingeslagen 

suiker te gebruiken voor een antler doe! dan 
waarvoor de •vrijdom is toegestaan ; 

2. indien vermenging is toegepast, het meng
middel of een bestanddeel daarvan, geheel of 
gedeelteluk af te scheiden ; 

3. de onder geno·t van vrijdom ingeslagen 
suiker uit te slaan; . · 

4. suiker in ·de bierbrouwerij' in te slaan, 
anders dan · volgens de voorschriften die voor 
inslag onder .genot van vrijdom gelden. 

19. Tot all~ bierbrouwerijen, .waarvoor van 
den vrijdom gebruik wordt gemaakt, hebben de 
ainbtenaren van het Iaboratorium van het 
Departement van Financien en de verdere door 
Onzen Minist-er van•Financien aan te wijzen des-

kundigen, toegang op gelijken voet als de amb-
tenaren der accijnzen. · 

Alle bij het vorige lid bedoelde ambtenaren 
en deskundigen zijn bevoegd in die bierbrouwe
rijen monsters te nemen van de daarin aanwezige 
stoffen. 

20. Voor het genot van vrijdom van den 
accijns kan de suiker : 

a. met afschrijving op de rekening warden 
afgeleverd uit de bergplaatsen der·handelaars in 
ruwe suiker, bedoeld ·bij artikel 12 der Suiker
wet; uit de beetwortelsuikerfabrieken, de 
raffinaderijen, de fabrieken-raffinaderijen en uit 
entrepot; 

b. rechtstreeks van buitenslands warden 
aangevoerd .. 

Bij afievering uit de bergplaats·van een hande
laar als · hiervoren bedoeld, wordt de· afschrij
ving verleend op ·den termijn die het eerst 
vervalt. 

21. De aangifte tot uitslag of tot in voer 
vermeldt de bestemming van de suiker om onder 
genot van vrijdom te worden ingeslagen. 

Op die aangifte wordt een · vervoerbiljet of 
een volgbrief verstrekt, bevattende dezelfde 
opgaven als voor suiker die naar een entrepot 
wordt vervoerd, met dien verstande, dat de 
bestemming wordt ingevuld volgens het eerste 
lid van <lit artikel. ' 

V66r de afgifte van het document moet voor 
den accijns zekerheid · zijn gesteld. 

22. Bij de afgifte van vervoerbiljetten voor 
suiker, af te leveren uit de bergplaats vap. een 
handelaar in ruwe suiker of uit• een beetwortel
suike:dabriek, raffinaderij oHabriek-raffinaderij, 
bepaalt de ontvanger daarin tlivens den termijn 
binnen welken het vervoer moet zijn volbracht; 
alsmede den termijn binnen welken het docu
ment behoorlijk afgeteekend te zijnen kantore 
moet zijn teruggekomen. - · 

Het is verboden het bruto- of het netto
gewicht der suiker hooger of lager a·an te gev'en 
dan het is. Verschillen van niet meer dan · een · 
ten honderd van het aangegeven gewicht war
den niet als overtreding van <lit verbod be
schouwd. 

Bij den uitslag wordt de suiker door ambte
naren gewogen.· Zij zijn bevoegd tevens mon
sters te nemen voor de bepaling van het.gehalte 
of den zui verheidsfactor, naarn:iate dit te pas 
komt. 

De suiker wordt dadelijk na den uitslag onder 
verzegeling of bewaking gesteld totdat de inslag 
ter bestemmingsplaatE is volbracht. 

Voor de suiker waarvoor het document. tot 
uitslag niet binnen den daarvoor bepaalden 
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termijn, behoorlijk afgeteekend, ten kantore van 
afgifte terugkomt, wordt de accijns dadelijk van 
den afle"eraar ingevorderd. 

23. De· suiker; afgeleverd volgeris artikel 20, 
wordt bij· den ihslag door ambtenaren geve:ri
fieerd en, indien vermenging wordt vereischt, 
in hunne tegertwoordigheid- vermengd. De be
langheb bende zorgt, dat hetgeen hiertoe no6dig 
is; ten gerioegen der ambteriaren geschiedt. 

· Bij de afteekening van het vervoerbiljet of 
den volgbrief stellen de ambtenaren daarop 
tevens- eene verklaring nopens ·de vermenging, 
onder vermelding van soort en hoeveelheid der 
gebezigde mengmiddelen. 

24. I:iet afgeteekende document wordt 
uiterlijk den volgenden werkdag, door den 
belanghebbende, ingeleverd bij den ontvanger 
onder wiens kantoor de suiker is ingeslagen. 

Daarbij wordt tevens, voor zoover noodig, 
betaald de prijs der gebezigde mengmiddelen. 

De ontvanger vermeldt op .het document de 
debiteering der rekening van vrijdom en zendt 
het, indien het elders is afgegeven, naar het 
_kantoor van afgitte terug. 

III. · ALGEJ\!EENE BEP.ALINGEN. 

25. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd de uitlevering te vorderon van al hetgeen 
redelijkerwijze vermoed kan worden, gediend 
te hebben of bestemd te zijn geweest tot het 
plegen eener, overtr.eding van dit besluit, en in 
beslag te nemen al wat dienen kan tot bewijs 
der overtreding. 

26. In . bijzondere g&vallen kan door of 
vanwege.Onzen Minister van Financien van de 
in dit besluit vervatte verbodsbepalingen, onder 
de noodige voorzieningen tegen mitibruik, ont
heffing worden .verleend. 

27, Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der_dagteekening van het 
Staatsblad en van· de Staatscmirant, waarin · het 
is geplaatst. 1 

Onzc Minister van Financien is bclast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijuig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aari den Raad van State. 

Het Loo, d~n 17den Juni 1913. 

(get.) W I L H E L M I NA. 

De 111 inister v_an Financien, 
(ge_t._) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 9 Juli 1913.) 

18 Juni 1913. · BilsLurT; tot herziening van het 
Rbglement betreffende de toelating van 

· studenten in de geneeskunde aan de Uni
versiteiten hier te lande tot de verbintenis, 
b~doeld bij artikel 18 der Wet van 2 Augus
tu,s 1880 (Staatsblad n°. 145), vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit van 30 October 
1880 (Staatsblad n°., 187), gewijzigd en aan
gJvuld • bij het Koninklijk besluit van 
14 September 1883 (Staatsblad n°.- 135). 
s.i 279. 

WrJ! WILHELMINA, ENZ. 
i 

·oP. de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog' van 27 Februari 1913, Kabinet, Litt. V20 ; 

Ovei:wegende, dat de wenschelijkht,id is ge
blekenl om het Reglement betreffende de toe
lating van studenten in de geneeskunde aan de 
Unive~siteiten hier te ~ande tot de verbintenis, 
bedoeld bij artikel 18 der Wet van 2 Augustus 
1880 (Staatsblad n°. 145) - vastgesteld bij het 
Koninlpijk Besluit van 30 October 1880 (Staats
blad n'/. 187), gewijzigd en aangevuld bij het 
Koninklijk Besluit van 14 September 1883 
(Stw.itsblad n°. 135) - te herzien en opnieuw' 
vagt te stellen ; 

Den !Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1913, n°. 20)'; . 

GeziJn het ·nader rapport van voornoemden 
Ministet van 13 Juni 1913, Kabinet, Litt. G58 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. In te trekken het ,,Reglement betref-· 

fende de toelating van studenten tot eene ver
binteni~ voor de geneeskundige dienst der 
landma~t", vastgesteld bij het Koninklijk Be
sluit va:n 30 October 1880 (Staatsblad n°. 187), 
gewijzigd en aangevuld bij het Koninklijk Be
sluitvan 14 September 1883 (Staatsblad n°. 135), 
zoomed~ laatstgemeld Koninklijk Besluit; · 

B. Vast te stellen .het bij dit Besluit ge
voegde [Reglement voor de opleiding van stu-. 
denten ~n de geneeskunde aan de Nederlandsche 
Universiteiten tot officier van gezondheid bij 
de Landinacht, alsmede de bij dat Reglement 
behoorende modellen. 

Onze !Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoeriflg van dit Besluit; hetwelk, met het 
daarbij behoor.end Reglement, in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift aan den 
Raad vln State zal worderi medegedeeld. 

Het r;,oo, den 18den Juni· 1913. 

' (get.) W I L H E L M I NA.' 

I ·, 
I (get.) 

De JVJinister van Oorlog, 
H. CoLIJN. 

(Uitgeg. 18 Juli 1913.) 
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REGLEMENT 

VOOR DE OPLEIDING VAN STUDENTEN IN DE 

GENEESKUNDE AAN DE NEDERLANDSCHE UNI

VERSITEITEN TOT OFFICIER VAN GEZONDREID 

BIJ DE LANDMACHT: 

Van de bevoegdheid om ter opleiding te worden 
aangenomen. 

Art.1. §1. Behoudensdeuitzo:rideringen;hierna 
vermeld, ·kunnen studenten door den Minister 
van Oorlog worden aangenomen om overeen
komstig de bepalingen van dit Reglement te 
worden opgeleid tot offioier van gezondheid bij 
het leger hier te lande; die studenten moeten 
daartoe echter voldaan hebben·aan een of meer 
der volgende examens; te weten : 

a. het examen, omsch:reven in de· eerste 
alinea der derde paragraaf van art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 27 April 1877 ·(Staats
blad n°. 87), of wel het eerste natuurkundig 
examen; 

b. het candidaats-examen in de medicijnen 
of wel het tweede natuurkundig examen ; 

c. het doctoraal examen in de medicijnen of 
wel het theoretisch geneeskundig examen ; 

d. het eerste gedeelte van het praotisoh arts
examen. 
· § 2: Ter opleiding kunneri niet worden aan

genomen: 
1°. studenten die niet zijn Nederlander; 
2°. studenten, die reeds op eenigerlei wijze 

van Rijkswege geldelijken steun ·ontvangen te,n 
behoeve van hunne studien ;· 

3°. studenten die den leeftijd ·van vier en 
twintig jaar overschreden hebben, en niet het 
·bewijs kunnen overleggen, dat zij. voldaan heb
ben aan een der examens hierboven in§ 1 sub b 
vermeld; 

4°. studenten die den leeftijd van zes en 
twintig jaar overschreden hebben en niet het 
bewijs kunnen overleggen, dat zij voldaan heb
ben ,aan een der ·examens, hierboven in § 1, 
sub c, vermeld: 

Van· de opleiding, en den aard der 
verbintenis. 

2. · § 1. De opleiding tot· officier van ge
zondheid, in artikel ,• 1 bedoeld, geschiedt 
aan een der Rijks Universiteiten of wel aan 
de gemeentel~ik" Universiteit te Amsterdam 
en sluit voor den student de volgende ver
plichtingen in : · · · 

a. hij is gehouderi om zich, onmiddellijk 
nadat hem het ·arts-diploma. is uitgereikt, ter 
beschikking te stellen van den Minister van 

Oorlog en op hem rust de verpliohting gesteld 
in art. 9 van de wet van 2 Augustus 1880 
(Staatsblad n°. 145); behoudens het geval, bes 
doeld in het laatste lid van dat artikel ; 

b. hij is verplioht om in de gevallen, bedoeld 
in art. 185 der Grondwet, zich bij de eerste op
roeping ter beschikking te·stellen .van de Regee
ring, ten einde, op alsdan nader door Haar te 
bepalen voorwaarden, te worden. ingedeeld bij 
den militairen geneeskundigen dienst der' land'. 
maoht; 

c. liij behoort zioh, telkens wanneer hem dit 
door of ·van wege den Minister wordt opgedra
gen, te onderwerpen aan een militair genees
kundig onderzoek, dat ten minste eenmaal 
's jaars wordt gevorderd van hen,· die opgeleid 
worden op 'den voet van art. 4, § 3. 

§ 2. Het tijdvak van zes jaren, in art: 9 van 
de Wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad no. 145) 
genoemd, gaat in van en met den dag van in
gang der benoeming tot officier van gezondheid 
bij de landmacht. . 

§ 3. · Militieplichtige studenten, die worden 
opgeleid tot officiier van gezondheid bij de 
Tandmacht, kunnen tot eene vrijwillige ver
bintenis, als bedoeld bij artikel 7 der Militie
wet, worden toegelaten op de volgende voor
waarden: 

Zij moeten zich ·verbinden : 
a. om · als militair te dienen gedurende tien 

jaren, zonder handgeld, welkff tijd zal gerekend 
Worden in te gaan van en met den dag waarop 
de verbintenis wordt bekraohtigd; 

b. om voor het geval, dat zij gedurende den 
loop van de sub a bedoelde verbintenis den titel 
van arts verkrijgen; den Staat, te rekenen van 
de dagteekening van het besluit hunner be-· · 
noeming tot oflicier van gezonqheid, · te dienen 
als oflicier van gezondheid en reserve-officier van 
gezondheid, overeenkomstig de bepalingen van 
art. 9 der wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad 
n°. 145). 

De student, die deze verbintenis aangaat, 
wordt onmiddellijk daarna, tot voortzetting van 
zijn studien, in het genot gesteld van,binnen
land1mh verlof tot nadere oproeping. 

Hij zal, behoudens het bepaalde in het laatste 
lid- van deze paragraaf, in gewone tijden niet 
onder de wapenen worden·geroepen. Wanneer 
echter de geheele militie krachtens artikel 185 
der Grondwet buitengewoon is bijeengeroepen, 
zal het hem · verleende verlof, gedurende den 
tijd dat de .militie buitengewoon onder de 
wapenen is, worden ingetrokken en zal hij vo·or 
dien tijd in dienst worden gesteld bij den genees
kundigen dienst der landmacht. 



1913 18 I 
JUN l. 570 

Voor het geval, dat hij wegens eene andere 
reden, dan die vermeld in art. 5.§ 1 sub a, van 
de opleidingsverbintenis wordt ontslagen, is 
hij gehouden om voor ten hoogste twaalf maan
den in werkelijken dienst te. komen op den tijd 
en voor den duur, door den Minister van Oorlog 
te bepalen. De oproeping daartoe geschiedt 
op· de door den genoemden Minister vast te 
stellen wijze. Nadat deze werkelijke dienst 
is volbracht wordt de .aangegane vrijwillige 
verbintenis verbroken. 

· Van de toelating tot de verbintenis. 

3. § 1. Jaarlijks - voor de eerste maal 
zoodra doenlijk en verder in de maand Februari 
- wordt in de N ederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt, hoeveel studenten ter oplei
ding tot officier van gezondheid kunnen worden 
aangenomen .. 

§ 2. Verzoeken om volgens dit Reglement 
te worden opgeleid, moeten, bij gezegeld request 
worden ingediend aan den Minister van Oorlog 
en wel door den student zelf, indien hij meerder
jarig is, anders d'oor hem of haar, die over deri. 
student de ouderlijke macht of de · voogdij 
uitoefent. 

Het request moet eene duidelijke aanwijzing 
bevatten of men opleiding·verlangt op den voet 
van art. 4, § 2 of § 3, en vergezeld gaan van : 

a. een extract-geboorteregister van den 
student,· of ter vervanging daarvan eene akte 
van bekendheid ; 

b. een bewijs, dat hij is Nederlander; 
c. een bewijs of bewijzen•van goed gedrag, 

afgegeven door het hoofd der gemeente (of door 
· de hoofden der gemeenten) waar de student 
gedurende de laatste· zes maanden is gevestigd 
geweest; 

d. een bewijs betreffende het examen waar
aan hij laatstelijk ·heeft voldaan ·; 

e. een bewijs, dat de student zijne plichten 
ten aanzien der militie vervuld heeft of tot 
geen dienst bij de militie gehouden is of ge
weest is; 

f. eene· verklaring van den adressant, waar
uit blijkt. tot· welk bedrag reeds collegegelden 
voor of door den student zijn betaald, alsmede 
in hoeverre die geld en aan · het • Rijk of aan de 
gemeente Amsterdam zijn betaald ; 

g.· eene verldaring van den adressant, waar
uit blijkt, dat de student niet reeds op eenigerlei 
wijze van Rijkswege geldelijken steun ontvangt 
ten behoeve van zijne studien. 

·Voorts· moet in het request worden vermeld 
of de student al of niet eenige vrijwillige ver-

I 

binte~is bij de Zee- of Landmacht heeft aan
gegaap.. 

§ 3.. Gunstige beschikking op het request is 
in de leerste plaats afhankelijk van den uitslag 
van :een militair geneeskundig onderzoek, 

I 

waaraan de student wordt onderworpen. 
§ 4.1 Wordt op het verzoek gunstig beschikt, 

dan is/de aan te nemen student verplicht tot het 
aangaan van eene verbintenis om den Staat 
der Nederlanden bij de landmacht te dienen 
overe~nkomstig de bepalingen, vervat in de 
Wet fan 2 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 145) 
en in cl.it Reglement, en tot het stellen of doen 
stelle~ van zekerheid als waarborg voor het 
nako~en van zijne verplichtingen. 

Bedoelde zekerheid wordt gesteld door als 
borg t~ doen optreden twee personen die bekend 
staan·1als genoegzaam gegoed om ·hoofdelijk te 
kunn~n voldoen aan de geldelijke verplichtingen 
die zij op zich nemen, of eene naamlooze ven
·nootschap, welke door voldoening aan de voor. 
waarden, genoemd in art. 8 der Borgtochtenwet, 
als bo~g voor het beheer van Rijksambtenaren 
• I 1s aangenomen. 

Bij :het stellen van zekerheid is de meerder
jarige istudent gehouden om aan het Departe
ment van ·Oorlog in te zenden de eerste grosse in 
executorialen vorm van eene notarieele akte 
overeJnkomstig het bij dit reglement gevoegde 
model1 A of A1. · 

Is de student minderjarig, dan geldt eene 
soortgblijke verplichting voor hem of haar, die 
over den student de ouderlijke macht of de 
voogdij uitoefent, echter met dien verstande, 
dat de: akte dan moet zijn· opgemaakt overeen
komstig model C of 0 1, en dat eene verklaring 
moet 1worden ingediend overeenkomstig mo-· 
del D.\ 

De lakten, opgemaakt overeenkomstig de 
mode~en A en C, mo(lten vergezeld gaan van 
eene v;erklaring overeenkomstig model ·B. 

Alie 
I 
kosten op de zekerheidstelling en op de 

opheffi'ng van verbonden zekerheid vallende, 
kome11 voor rekening van den betrokken: borg
tochtplichtige. 

§ 5.1 Het verzoek wordt gehouden te zijn• 
vervallen, indien de bescheiden, waaruit moet 
blijkeri, dat de zekerheid is tot stand gekomen, 
niet zijn ontvangen op het daarvoor door den 
Minister in elk bijzonder geval aan te geven 
tijdstip. 

§ 6. 1 De voorkeur wordt gegeven aan studen
ten die, blijkens de overgelegde bewijsstukken, 
het vei:st gevorderd zijn in de studie. 

Van 1hen· die, met betrekking tot de door hen 
af te foggen examens, een gelijk radicaal be

I 
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zitten, komen het eerst in aanmerking zij die 
wenschen te word en aangenomen. op __ den voet 
van art. 4 § 2, daarna zij die aanneniing ver
langen op .den voet van art. 4 § 3. ·· 

Degenen die, krachtens de beide vorige 
alinea's gelijke aanspraken hebben om te warden 
aangenomen, komen in aanmerking overeen
komstig de volgende regelen : 

1 °. eerst warden geplaatst · zij, die het 
radicaal, in de vorige alinea vermeld, verwierven 
v66r 1 September van het jaar onmiddellijk 
voorafgaande aan dat der sollicitatie ; . 

2°. vervolgens zij, die bedoeld radicaal ver
wierven tusschen 1 September voormeld en 
ult0 • December daaraanvolgende ; en 

3°. daarna de overigen. 
Blijven nog vacatures bestaan, nadat.op alle 

aanvragen beschikt is, dan wordt op nadere 
aanvragen beschikt naar de rangorde waarin zij 
bij het Departement inkomen ; warden alsdan 
twee of meer verzoekschriften op den zelfden 
dag· ontvangen; dan wordt beslist in overeen
stemniing met de hierboven aangegeven regelen, 
en geldt bij de beoordeeling van nadere aan: 

vragen almede de voorkeur, ontleend aan de 
zooeven geno_emde yolgorde. 

Moet eene lieuz'e worden gedaan tusschen 
twee studenten die krachtens het vorenstaande, 
volstrekt gelijke aanspraken doen gelden, dan 
wordt de beslissing afhankelijk gesteld van 
nopens hen in te winnen inliohtingen en, zoo 
noodig door het lot beslist. 

Van bovengenoemde· volgorde kan met 
machtiging des Konings warden afgeweken, 
wann·eer het belang van den dienst dit eisoht. 

Van het .subsidie. 

4. § 1. Hij die ter opleiding wordt aange
nomen, geniet een subsidie uit 's lands kas ten 
bedrage van f 5000 (vijf duizend gulden) en dat 
wel in dier voege : · 

a. dat van landswege. worden voldaan de 
na zijne aanneming nog voor hem te betalen 
oollegegelden ; 

b. dat hem geregeld warden riitbetaald: of 
premien overeenkomstig § 2 hieronder, of wel 
toelagen en premien overeenkomstig. § 3. 

§ 2 Worden alleen premien genoten, dan. wcirden deze betaald als volgt: 

Aan of ten 
behoeve van-den 

student, die tijdens 
.. . 

z1Jne aannemmg 
ter verdere opleiding 

tot officier 
van gezondheid, 
laatstelijk heeft 

voldaan aan : 

I. · Het examen, om
schreven in de eerste 
alinea der de,:de paragraaf 
van art. 2 van het Ko
ninklijk besluit van 27 
April 1877 (Staatsblad 
n°. 87), of we! het eerste 
natuurkundig examen. 

II. Het candidaats-exa
'--- men in de medicijnen, of 

wel het tweede natuurkun
dig examen 

III. Het doctoraal exa
men in .de medioijnen of 
wel het theoretisch genees
kundig exarilen . . . . . 

Nadat 

Nadat bij bet Departement 
is ontvangen bet bewijs dat de 

student heeft voldaan : 

·bij bet aan het . aan het 
Departe- candidaats- doctoraal aan het 

·ment zijn examen eerste 
ontvangen ~amen in de 
de stukken 11:1 ~e medioijnen, gedeelte 
vermeld in med101Jnen, of wel aan . van _het 
Art. 3 § 4_ of wel aan . het theo- . praot1soh 

hej; tweede retisch ge- arts-
n~tuurkun- neeskundig examen. 
drg<examen. examen. 

t 300.- t 1500.- t 1500.-..: f 750.'----

450.- 1875.- 1875.-

3000.-

Na-de 

beeediging 
· als · officier van 

gezondheid. 

Hetgeen aan 
collegegelden, pre, 
mien en eventueel 
ook aan buiten
gewone tegemoet
komingen te zamen 
minder is betaald 
dan f 5000.-. 
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§ 3. Worden toelagen en premien genoten, ·dan geschiedt de betaling daarvan als volgt: 
I 

De premien bedragen: 

Nadat bij het Departement 
Aan of ten ' Q Q 

is ontvangen het bewijs dat 

behoeve van den 
Cl) Cl)•..-4 -e b.O"O 

De oi .:-
student, die, tijdens P-;ol" 

"> s 
zijne aanneming toelage A""' k 

Q" 
ter verdere opleiding ..., 0 > 

" bedraagt ..q A §set< tot officier ~:~:;~ 
van gezondheid, per jaar. -+=i$M 
laatstelijk heeft "'ce § ~ .p 

voldaan aan : ~ s'O ~ 
z 

I. Het examen, omschre-
ven in de eerste alinea 
der derde paragraaf van 
art. 2 van het Konink-
lijk besluit van 27 April I 

1877 (Staatsblad n°. 87), 
of we! het eerste natuur-
kundig examen . f 450.- I 150.-

II. Het candidaats-exa-
men in de medicijnen, of 
wel het tweede natuur-
kundig examen. •·. 900.- 300.-. 

III. I:iet doctoraal exa-
men in de medicijnen, 
of wel het theoretischge-
neeskundig examen, . . 1125.- _450.-

§ 4. Het subsidie wordt uitbetaald aan den 
meerderjarigen student zelf, of, voor den minder
jarige,- aan hem of haar die over den student 
de ouderlijke macht of de voo_gdij uito~fent, 
dan wel aan den persoon die, blijkens eene in 
deugdelijken vorm opgemaakte, gelegaliseerde 
en geregistreerde volmacht, bevoegd is die gel-
den te innen en daarvoor kwijting te verleenen. 

Aan of ten behoeve van den student, die 
meerderjarig is geworden sedert het aangaan van 
de verbintenis, warden geen gelden uitbetaald, 
dan nadat bij het Departement is ontvangen de 
eerste grosse in executorialen vorm van eene 
notarieele akte, overeenkomstig het hierachter 
voorkomende model E of E 1• De akte, opge-

. maakt over~enkomstig model E, moet ver
gezeld gaan van eene verklaring, overeenkom- · 
stig model B. 

§ 5. De toelagen worden jaarlijks betaald 
in drie termijnen, telkens nadat bij het Departe
ment is ingekomen eene verklaring op zegel, 
overeenkomstig model F, afgegeven door den 
voorzitter van de faculteit der geneeskunde aan 
de Universiteit, waarbij de student is ingeschre-

de _student heeft 1:oldaan : 

,.,:: "' .I ~ 

·" ' • Q ea a)~ i:::, d i::l to •. ..., 
Na de beeed_iging )><IQ"'" ).< a:i·~ i::: Q)~ 

~:~~ S, Cl) i:::~d) Q)"Q 

~=~5 S "O -~ als officier ~:-a-~; van g;.e~ ~ Cl= 
::::s ..p a)I t:JJ§ .:i gezondheid. ~ 11) Q,) I ~ Cl) ...... a:> ;;; s..c:: bJ) ~ s~.~ "',._" 
§ "§;e 

~ .,.s 
C O:,..cl 'O t~ ~ o'O co § "=''cl 2 § "'..c::" 

~-8a3~- ..p S:: d ,.!:::t' 
..., . 

~-,-1~[3 ~a2 
..0:: A;< 5 §"!:: ~ A>~ 
AS.,.."'d § s~ 6'o d 
~ 0 Q d 

ol. 

Hetgeen aan col-
. legegelden, pre-

I mien, toelagen 
en eventueel ook 
aan buitenge-

I wone tegemoet-
komingen, te. 

f 450.-j f 375.- f 375.- zamen minder 
is betaald dan 
f 5000.-

- ! 750.-· 750.-
: 
! 

- Ii - 1500.-

i • 
ven. Die termijnen vervallen 15 Februari, 
15 Mei ~n 15 November van elk jaar. 

·verklaringen, afgegeven meer dan 14 dagen 
. v66r deh · vervaldag, zijn ongeldig. 

Is de ~erkl.aring acht dagen na den vervaldag 
niet bij h~t Departement ontvangen, dan wordt 
de vers~henen termijn niet uitbetaald, tenzij 
ten gen~egen des Ministers worde aangetoond, 
dat redenen, onafhankelijk van den wil van den 
student,1 de inzending hebben vertraagd. 

§ 6. De uitbetaling van toelagen wordt ge
staakt zpodra in dien vorm de volgende bedra
gen van het subsidie zijn genoten, namelijk : 

a. door stude~ten vallende in rubriek I van 
§ 3 f 27i°0; . . 

b. door studenten vallende in ·rubriek II 
van § 3 ,/ 2250; · 

c. dobr studenten vallende in rubriek III 
van § 3 •/ 2250. 

§ 7. Ingeval een student, ten genoegen van 
den :Minister, aantoont dat door ziekte of andere 
van heml onafhan'kelijke oorzaken de ger_eg~lde 
gang zij~er studien dreigt gestoord te worden, 
kan hem, op zijn verzoek, in een of meer ter-

1 
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mijnen, eene buitengewone tegemoetkoming 
worden verleend. Het bedrag van de· krach
tens deze paragraaf uit te keeren gelden inag 
echter in het geheel de som van vier honderd 
vijftig gulden (/ 450) niet te boven gaan, en 
strekt in minderhi.g van· de totale som van 
f 5000, hierboven in § 1 'geri~emd. . 

door hem genoten subsidie niet behoeven terug 
te betalen, wanneer hij twaalf ·achtereenvol
gende jaren · als -actief officier Vall gezoridheid . 
heeft gediend. · 

Verlaat hij, op eigeri verzoek dan wel om 
andere redenen · dan welbewezen 'ziels- of 
lichaamsgebreken -'niet het gevolg van eigen 
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag 
..:.. vroeger den actieven militairen dieilst, dan 
~al hij vooraf moeten hebben terugbetaald 
zoo·veel twaalfden van het door hem genoten 
subsidie, vermeerderd met 10 ten· honderd, 
als ·er nog jaren aan ·de tijdruimte van twaalf 

§ 8. Geen premie wordt uitbetaald, dan na
dat door .een m:ilitair geneeskundig onq.erzoek. 
is gebleken, dat de student niet lijdende is' aan 
eene ziekte of een gebrek, waardoor vrijwillig 
dienende militai~en worden geacht ongeschikt 
te zijn geworderi voor den 'dienst bij de land
macht. 

. . . ' 

I jaren ontbreken: 

Van de. benoeming tot officier van gezondheid. Van het ontslag van ,de verbintenis. , 

5. · §. 1. De · uitkeering van het subsidie 
wordt gestaakt en de student van de verbintenis 
ontslagen: 

a. indien bij een militairgeneeskundig onder
zoek blijkt, dat hij lijdt aan eene ~iekte of een 
gebrek, waardoor ·vrijwillig dienende militairen 
geacht worden ongeschikt te zijn voor den 
dienst· bij de landmacht; 

b. indien hij, · naar 's Ministers oordeel, 
geacht ·moet worden· door gebrek aan aanleg, 
door traagheid, onwil of slecht gedrag, niet in 
staat te zijn het artsdiploma te verwerven of 
wel onwaardig tP zijn om tot officier van gezond
heid te worden benoemd ; 

7. De studenten, overeenkomstig dit regle
ment opgeleid, worden, nadat zij .aan het Depar
terrient van Oorlog het artsdiploma hebben 
ingezond.en, zoodra mogelijk aan den Koning 
voorgedragen ter·· benoeming tot officier van 
gezondheid der tweede klasse bij het N eder
landsche leger, ook wanneer er op dat oogenblik 
geen vacatures in dien rang bestaan. · 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 18 Juni 
1913 (Staatsblad .n°. 279). 

Mij bekend, 
De 11 inister van Oorlog, 

H. CoLIJN. 

MODELLEN 

BEHOORENDE BIJ_ HET REGLEMENT VOOR DE c. wanneer hij de voorschriften van dit 
reglement niet nakomt. 

Voorts kan een student van de verbintenis 
worden ontslagen : 

wanneer hij, naar 's Ministers oordeel, geacht 
moet worden, zijne studien in de geneeskunde 
niet geregeld voort te zetten. 

· OPLEIDING VAN STUDENTEN IN DE GENEESKUNDE 

AAN DE NEDERLANDSCHE UNIVERSITEITEN TOT 

OFFICIER VA;N GEZONDHEID BIJ DE .LANDMACHT, 

VASTGESTELD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 

§ 2. Wordt het ontslag·verleend op den hier
boven in § 1 sub a ·genoemden grond, dan be
hoeft het genoten gedeelte van ·het sub.sidie 
niet te worden .terugbetaald, tenzij bij het' ge
neeskundig onderzoek is vastgesteld, dat · de 
ongeschiktheid voor den militairen dienst het 
gevolg is van eigen •moedwillige han'delirigen of 
van ongeregeld. g'edrag. · · 

Overigeris, sluit h~t · ontslag steeds onvoo'r
waardelijk de verplichting in zich om alle door 
den Staat betaalde collegegelden, toelagen, 
premien·en eventueel verder genoten tegemoet
komingen terug te· betalen, vermeerderd met 
10 ten honderd. 

§ 3. • Ontslag"\rati de aangegarie :Yerbintenis 
op verzoek wordt niet: vediiend; dan ·na'dat de ' 
gelden, krachtens· § 2 ·hierboven·terug te beta
len, in 's land~' kas 'zijn' gestort: ,·'. 

6. De tot arts bevorderde student ·zal het 

18 JUNI 1913 (STAATSBLAD No. 279). 

·MODEL A. 

..................... : ... zijn verschenen : 
10. N. N., geboren te .. · ................ , 

den ................ · .... ::, (thans student 
in de geneeskunde aan de Universiteit 
·te ........... }, wonendete .... · ... ;. · ........ , 
die verklaarde volkomen bekend te zijn met de 
bej:>alingen van het Reglement voor de opleiding 
van studenten in de·geneeskunde aan·de Neder
landsche Universiteiten tot officier van gezond
heid bij de Iandmacht, vastgesteld bij Konink-
lijk Besluit van 18 Juni 1913 (Staatsblad n°. ) 
en zich t·e verbinden : · . 

a. om ·den Staat de:r Nederland·en bij de 
landmacht'te dienen, overeenkomstig de bepa
liilgen; vilrvat 'in 'dat 'Reglemerit ;· en· 

o: ·om; ·bijaldieh-, hij te eeri.iger tijd; hetzij 
· v6'6r of'-ria zijne · bencieming 'tot officier van ge
· zondheid, oj:i eigeil ve:rzoek of wel cim' andere 
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redenen dan welbewezen ziels- of lichaamsge
breken, - niet het gevolg van eigen m~ed
willige handelingen of ·ongeregeld gedrag -

· van. de verplichtingen, ingevolge genoemd 
Reglement op hem rustende, mocht worden 
ontheven, of ~el zich op eenige wijze aan die 
verplichtingen mocht ont:trekken, ~ binnen 
drie maanden, nadat ,hij daartoe door of van 
wege den Minister van Oorlog zal zijn aange
schreven - al de gelden terug te betalen, die 
van landswege aan hem of te zijnen behoeve 
wegens opleidingskosten zijn voldaan (ingevolge 
artikel 4, § 2 of § 3 dan wel ingevolge artikel 6 
van voornoemd Reglement, met inachtneming 
van het omtrent de terugbetaling in dit art1kel 
gestelde); 

2°. P. P. (qualiteit ~n woonplaats) en 
Q. Q. (qualiteit en woonplaats), die, in verband 
met de bovenomschreven verklaring van N. N., 
verklaarden volkomen bekend te zijn · met de 
bepalingen van voormeld Reglement, en zich 
bij deze jegens den Staat der Nederlanden te 
stellen als borgen voor meergenoemden N. N., 
en derhalve als zoodanig ieder met hem hoofde
lijk voor het geheel en onder afstand van alle 
exceptien en voorrechten,·door de wet aan bor
gen toegekend, zieh te verbinden tot de voldoe
ning, binnen drie maanden nadat zij daartoe 
door of namens den llfinister van Oorlog zijn 
aange.schreven, van al hetgeen N. N. uit voor
meldeii. hoofde aan den Staat der Nederlanden 
zal verschuldigd zijn; terwijl zij, zoowel N. N., 
als P. P. en Q. Q., nn voor alsdan · verklaren 
gerioegen te znllen oemen met en zich te zullen 
gedragen aan de opgave van het bedrag van
wege den Staat. 

Uitgegeven voor eerste Grosse aan en ten 
verzoeke van den Staat der Neder
landen, enz. 

MODEL A1 . 

. . . . . . . . • ............. , ... zijn verschenen : 
1°. (als het voorkomende in model A 

onder 1°.); 
2°. P. P., wonende te .......... Directeur 

van eo, als zoodanig vertegenwoordigende de 
naamlooze . vennootscbap .................. . 
gevestigd te .............. opgericht bij akte. 
den ............ voor den notaris ............. . 
te............ verledeo, op welke akte de 
Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit 
van ........... • ........ , die, in verband met de 
bovenoms,:hreven verklaring van N. N., ver
klaarde volkomen.bekend te zijn met de bepa
lingen. van voormeld Reglement en .genoemde 
(naam der Vennootschap) bij deze jegens den 

Staat 
1
der Nederlanden te stellen als. borg voor 

meergenoemden N. N. en derhalve als zoodanig 
met hem hoofdelijk voor het geheel en onder 

, afstao,d van alle exceptien en voorrechten, door 
de wet aan borgen toegekend, genoemde (naam 
der v~nnootschap) te verbinden tot de voldoe
ning, ;binnen drie maanden nadat zij daart.oe 
door bf namens den llfinister van Oorlog is 
aange~ohreven, van al hetgeen N. N. uit voor
meldeh hoofde aan den Staat der Nederlanden 
zal ve'.rsohuldigd zijo ; 

tenyijl zij, zoowel N. N. als P. P., namens ge
noemqe naamlooze vennootsohap nu voor 
alsdao: verklaren genoegen te nemen met en 
zioh t~ zullen gedragen aan de opgave van het 
bedrag van wege den Staat. 

1Uitgegeven voor Eerste Gi;osse .aan en 
· ten verzoeke van den Staat der Neder

landen, enz. 

MODEL B. 
I • 

De burgemeester der gemeente ........... . 
verklaart dat P. P. en Q. Q. (de borgen) bij 
hem t~r goeder naam en faam bekend staan als 
genoegzaam gegoed om te kunnen voldoen aan 
de gel,deiijke verpliohtingen, die zij op zich 
namenlingevolge akte den .................. . 
verled@ voor den notaris ............... · ... , 
i;e .... !_ .•••...•••..•.•. 

! ...... ·. · ........... ,den .......... . 
De Burgemeester, 

MODEL C. 
I .. h . 

......................... ZIJn verso enen :· 
a. J;l,. R. en S. S .................. ( oude rs, 

vader, 1voogd of moeder-voogdes) van.N. N.,, 
geborei;i te ............ , den ............... , 
(thans ~tuden_t indegeneeskunde aan de Univer-
siteit t4 .. .- ,·.· ....... ) wonende te ........... , 
die verklaarden (verklaarde): 

10. yolkomen beken.d te zijn met de bepa
lingen van het Reglement voor de opleiding 
van stµdenten in de geneeskunde aan de 
Nederl~ndsche Universiteiten tot officier van 
gezondheid bij de landmacht, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 18 Juni 1913 (Staats-
blad n°] ) ; 

2°. aan genoemden -minderjarige toestem
ming te verleenen tot de verbintenis voor den 
dienst bij de landmacht overeenkomstig dat 
Reglem~nt ; . 

I 

30_ iich uit .eigen hoofde •te verbinden tot 
terugbeta,ling, binnen drie maanden na daartoe 
door ofi vanw'ege- den l\1inister van. Oorlog te 
zijn aangeschreven, van al de gelden van lands
wege, iIJgevolge artikel 4, § 2 of § 3, van voor-
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meld Reglement, ten behoeve van meerge
noemden student gedurende zijne minderjarig
heid betaald, voor het geval deze te· eeniger 
tijd, hetzij v66r of na zijne benoeming tot. offi
cier van gezondheid, op eigen verzoek of wel 
om andere redenen dan welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken, - niet het ·gevolg van eigen 
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag 
- van de verplichtirigen, ingevolge genoemd 
Reglement op liem rustende, mocht warden 
ontheven, of wel zich- op eenige wijze aan · die 
verplichtingen Ii:tocht onttrekken ; · 

b. T. T. (qualiteit en woonplaats) en U. U. 
( qualiteit en woonplaats), die, in verband met de 
bovenomschreven verklaring van R. R. 
(R. R. en S.- S.), verklaarden volkomen 
bekend te zijn met de bepalingen van voor
rioemd Reglement, en zich bij deze j egem, 
den Staat der Nederlanden te stellen als borgen 
voor de comparanten R. R. en S. S. · e~ der-

den comparant R. R. 
halve als zoodanig ieder met hen (hem) hoofde
lijk voor het ·geheel en onder afstand van 
alle exceptien en voorreohten, door de · wet 
aan borgen toegekend, zich te verbinden tot 
de voldoening, binnen drie maanden, nadat zij 
daartoe door of namens deri Minister van 
Oorlog zijn aangeschreven, van al hetgeen 
R. R. (R. R, en S. S.) uit voormelden hoofde 
aan den Staat der Nederlanden zal (zullen) ver
schuldigd zijn ; 

terwijl zij, zoowel R. R. (R. R. en S.· S.) als 
T. T. en U. U., nu voor alsdan verklaren genoe
gen te zullen nemen met en zich te zullen ge
dragen aan de opgave van het bedrag variwege 
den Staat. 

Uitgegeven voor Eerste Grosse aan en ten 
verzoeke van den Staat der Nederlan
den, enz. 

MODEL 01• 

............ - ............ zijn verschenen : 
a. (als het voorkomende in Model Conder a); 
b. (als het voorkomende in Model Al 

onder 2°. met wijziging van N. N. in R. R. 
(R. R. en S. S. ). 

MODEL D. 

De ondergeteekende .... , ................. . 
. . . . . . . geboren te ......... · ....•......... _ 
den ... - ..... - . . . . . . . . . . . (thans student in 
de geneeskunde aan de Universiteit te ........ . 
_ ............ : ) wonende te ................ , 
verklaart -volkomen bekend te zijn met;' d·e be
palingen-van· het Regle:rhent voor de opl?iding 
van studenten in de geneeskunde aan de Neder-

landsche Universiteiten tot offi.oier van gezond
heid bij de landmaoht, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van· 18 Jtini 1913 (Staatsblad n°. ), 
en de verbintenis te willen aangaan voor den 
dienst bij de"Iandmacht in dat Reglement nader 
omsohreven, en we! overeenkomstig art. 4 

twee 
paragraaf drie . 

.... _. .......... ,den ..... · ........ -
(Handteekening van den student.) 

Gezien voor legalisatie der handteeke-
ning van ......................... . 

De Burgemeester der gemeente .......... _ 

MODEL E. 

. ........................ zijn versohenen : 
1°. N. N. geboren te ................... , 

den ... -................... .- (thans student 
in de geneeskunde ·aan de Universiteit 
te ................... ), die verklaarde vol-
komen bekend te zijn met de bepalingen van 
het Reglement voor de opleiding van studenten 
in de geneeskunde a\J,n de Nederlandsohe 
Universiteiten tot officier van gezondheid bij 
de landmaoht, va9tgesteld bij Koninklijk Be
slui~ van 18 Juni 1913 (Staatsblad n°. ) en 
zich te verbinden : 

a. om den Staat der Nederlanden bij de 
landmacht te dienen, overeenkomstig de bepa
lingen, vervat in dat. Reglement ; en 

b. om, bijaldien hij te eeniger tijd, hetzij 
·v66r of na zijne benoeming ~ot offi.cier van ge
zondheid, op eigen verzoek of wel om andere 
redenen dan welbewezen ziels- of lichaamsge-· 
breken, - niet het gevolg van eigen moed
willige ~al),delingen of ongeregeld gedrag -
van de verplichtingen ingevolge genoemd 
Reglement op hem rustende, mocht warden 
ontheven, of wel zich op eenige wijze aan die 
verplichtingen _mocht oiittrekken, - binnen 
drie maanden, nadat hij daartoe door ~f van
wege den Minister van Oorlog zal zijn aange-· 
schreven -, al de gelden terug te betalen, die· 
sedert hij meerderjarig werd, van landswege 
aan hem of te zijnen behoeve wegens opleidings
kosten zijn voldaan (ingevolge art. 4, § 2 of § 3 
van voornoemd · Reglement ). 

2°. P. P. (qualiteit en woonplaats) en Q. Q. 
(qualiteit en woonplaats), die, in verband met'. 
de bovenomsohreven verklaring van N. N.,. 
verklaarden volkomen bekend te zijn met de 
bepalingen van voormeld Reglement, en zich 
bij deze jegens den Staat der Nederlanden ·te 
stellen als borgen voor meergenoemden N. N.; 
en .derhalve als zoodanig·ieder met hem: hoof-' 

· delijk voor het geheel, en onder afstand van-

J 
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alle exceptien en voorrechten, door de wet aan 
borgen toegekend,.zich te verbinden tot de vol
doening, binnen drie maanden nadat-zij daartoe 
dopr. of namens den .Minister van Oorlog zijn 
aangeschreven, van al hetge~n N. N. uit voor
meld.en hoofde ;i,an den Staat der Nederlanden 
zal verschuldigd zijn ; 

terwijl zij, zoowel N. N., als p; P. en Q. Q:, 
nu voor alsdan verklaren genoegen te zullen 
nemen met en zich te zullen gedragen aan de 
opgave van het. bedrag vanwege den Staat. 

Uitgegeven voor Eerste Grosse aan en 
ten. verzoeke van den Staat der Neder-
landen, enz. 

MODEL El. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zijn verschenen : 
1°. (als het voorkomende in model .E 

I 
aan

1
kantoren der 4de klasse, na een diensttijd 

als oritvanger van : 
16 jaren, tot. . . . . . , . / 2300, 
20 ,, . . . . . . . . . 2600; 

aan kantoren der.3de klasse, na een diensttijd 
als ontvanger van : 

2~ jaren, tot. . . . . . . . f 3300, 
32 ,, . . . . . . . . 3600; 

aan kantoren der 2de klasse, na een diensttijd 
als. ontvanger van : 

· 40 jaren, tot . .. . , . . . .- . / 4200. 
De terhooging van bezoldiging volgens dit 

artikell wordt enkel toegekend aan ontvangers, 
die vo~r een kantoor van hoogere klasse in aan
:rp.erki~g kunnen komen en geacht worden de 
voor hh beheer van zoodanig kantoor noodige 
geschiktheid en bekwaamheid t_e bezitten . 

onder 1°.); 
20 .. (als, het voorkomende in 

onder 20.). 

.MODEL F. 

Zij ~ordt i,;_gehouden, zoodra een -ontvanger 
van ee'n kantoor der 4de, 3de of 2de klasse, 

model Al respectievelijk tot de 200, . SQ· of . 40 oudste in 
dienst 'zijnde ontvangers behoort, en - bijal
dien dJze omstandigheid later mocht ophouden 

De Hoogleeraar ................ , Voorzitter 
van _de faculteit der geneeskunde aan de 
Universiteit te ..... · .............. , verklaart 
dat N. N., bij de Universiteit ingeschreven als 
student in .de. geneeskunde, door trouwe studie 
en goed.gedrag aan zijne verplichtingen voldoet .. 

............. , ... , den ............ . 
,De Hoogleeraar .voornoemd, 

18 Jv,ni 1913. BESLUIT tot wijziging van.het 
besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent _de ambtena,ren 
der directe belastingen, invoerrechten en 

, accijnzen. 

Wi;r WILHELMINA, ENZ. 
. . ' . . 

Op _de voordracht van. Onzen Minister van 
Financien v.an den 14 Juni 1913, n°. 56, afdee
ling Perscmeel ; 

Hebben goedgevondeµ. en verstaan te ,be-
palen: 

Art. 1, .. Aan het slot_ van_artikel 18 van Ons 
besluit van 30 llfaart 1904, _n°. 19, zooals dat 
1'1idt volg~p.s . Ons besluit v:an 18 Maart 1910, 
n°, 17, wordt in de plaats van,,/ 4000 's jaars", 
gele~·en: °J 4000 's jaars, na ~en. diensttijd als 
ontvanger. van 40 jaren, niet minder dan 
i 4500 •'; jaars. ·· · · . 
· · ~- , · Bij wijz~ van tijdelijken maati;egel wordt 

<!-e jaarlijksche b~zoldiging van ontvangers, ip. 
a,fwijking van voormeld ,artikel 18,. verhoogd 
3:ls · volgt : 

te bes~aan - niet opnieuw verleend. 
De i

1

nhouding gescliiedt voor de helft met 
ingang van den eersten der maand, volgende op 
die, waarin . bovenbedoelde omstandigheid zich 
heeft v:oorgedaan, voor de wederhelft een jaar 
later. : 

3. I_n artikel 113, laatste lid, van Ons be
shtit van 30 Maart 1904, n°. 19, zooals dat is 
gewijziM bij Ons besluit van 3. Maart _1910, 
n°. 12, -\vordt in de plaats van.,,indien daardoor 
verhooging van bezoldiging wordt verkregen", 
· gelezen [=. indien. daardoor aanspraak of ui tzicht 
op eene hoogere bezoldiging wordt verkregen. 

4. ¥ oor de surnumerairs, benoemd op den 
voet van Ons besluit van 30 April 1910, n°. 55, 
wordt de di~nsttijd als ont~anger, ingeval van 
beno~ming tot dit ambt, nader door Ons geregeld. 

5. .A'an artikel 28 van Ons besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19, wordt .. een lid toegevoegd, 
luidendi: 

Voor :lie,;_, die, als surnumerair. in dienst ge
trede,;_, in andere a~bten dai;i dat van commies 
ter dire~tieJanger ·dan 4 jaren hebben gediend, 
wordt h'et meerder~ met diensttijd als commies 
ter dire~tie gelijkgesteld. · 

6. Dit besluit treedtin werking oP 1 Juli 1913. 
Onze Minister van Financieri is belast met de 

uitvoeripg van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de AlgemeeneRekenkamer. 

Het lLoo, ,den .l8den JlJ.ni 1913 ... 
i (get.) WILHELMINA. 

De Minister .:z;an Finazi,cien, (get.) KOLID\1AN, 

I Voor gelijkluidimd afschrift, 
De B_ecr.etaris-G_eneraa£, (get.) · .D]!J.,J;ONGE. 
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19 Juni • 1913. · BESLUI'.1', houclende wijziging I 
van de ,,Regeling van. de· bevordering, het 
ontslag en het op non-aotiviteit stellen van 
de Europeesohe offioieren, beho01:e~ae tot 
de Nederlandsoh-Indisohe l;J,ndmaoht" 
(Nederlandsch Staatsblad • 1910, n°. 278, 
Indisch Staatsblad 1910, n°. 592). S. 280. 

WrJ WILHELMINA, ENZ.. · 
Qp . de vpordraoht van Onzen l\finister· van 

Kolonien van 8 Mei 1913, Afdeeling _C, _ lste 
Bureau, n°. 11 ;-

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juni 1913, n°. 26); .. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Juni 1913,- Afdeeling 
Cr, n°.- 3 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bij artikel een van Ons besluit van 8 Sep

tember· 1910 n°. 39, vastgestelde ,,Regeling_ 
van de bevorde:ring, het ontslag en he~ op -non
aotiviteit stellert van de Europeesohe offioieren, 
behoorende tot de Nederlandsoh-Indisohe land
maoht" (N ederlandsch Staatsblad n°. 278, I ndisch 
Staatsblad n°. 592), .te. wijzigen als volgt : 

1°. Het_ zevende lid .van artikel 7 ·wordt 
gelezen als volgt : , 

,, Ten· opziohte van offi_oie_ren, die ten gevolge 
van eene al of niet met · bevordering gepaard 
gaande overplaatsing als ,waa:rvan sprake is 
bij artikel 2~, in .eene _andere ranglijst moeten 

~ worden vermeld, wordt de plaats in de ranglijst 
in het besluit der overplaatsing aangegeven 
naar de beginselen, neergelegd in he_t vierde, 
vijfde en zesde, lid van .dit artikel'.'. 

20. Arti_kel 28 wordt gelezen als volgt : 
,, ( 1) . De ·offioieren-magazijnmeesters -'Yorden, 

behoudens de eischen in artikel 9 genoemd; uit
sl uitend naar ouderdom van rang bevorderd. 
Zij kunnen eohter voor bevordering eerst dan 
in aanmerking ,Immen, wanneer bij het• wapen 
of den dienst, waartoe hun dienstvak .behoort, 
in hunnen rang geen·op bevordering aanspraak 
hebbende offioier aanwezig. is met gelijken of 
hoogeren ouderdom in rang". 

·-,,(2) Op hen is niet toepasselijk het bepaalde 
bij artikel 12". 

Onze:Ministiir van Kolonien is belast·met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
sohrift ·zal wcirden gezonden aan Onzen Minister 
van Oorlog en. aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den Juni -1913., 
(get,). WILHELMINA, 

De Minister van Kolonien,-
(get.) DE WAAL MALEFIJT.· 

(Uitgeg. 2 -Juli 1913.) 

1913. 

1913 

19 Juni 1913. ·BESLUIT, tot bepaling van de, 
·tijdstippen, ·waarop onderscheia"ene _artike-· 
len van. de Invaliditeitswet,.zullen- in. wer
king treden. , S .. 281. 

vfrJ WILHELMINA; ENz: 

Op de. voordracht .van. Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Han.de!, van 17 Juni 
1913, n°. 163, Kabinet; 

Overwegende, dat het in verband met het 
in werking treden van artikel 369 van even-. 
genoemde wet noodzakelijk is, de tijdstippen te 
-bepalen, waarop ondersoheidene andere artike
leb dier wet in werking' zullen treden ; 

Gelet op artikel 411 der Invaliditeitswet (wet 
van 5 Juni -1913, Staatsblad n°. 205); 

· Hebben ·goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat : 
a. de artikelen 1, 29, 30, 161, 313, 375, 376, 

389, 395, 401 tot en met 406, 409 en 410 van de 
Invaliditeitswet zullen in werking treden op 
1 Juli 1913 ; . 

·b. de artikelen 2, 3, ·21, 27, 28, 77, 127, 
128, 133, 134, 136, 155, 156, 163, 164, 166, 167,-
168, 169, 171, 344 tot en met 349, 351, 3.70, 
374; 377 en 378 van de Invaliditeitswet zullen 
in werking treden op 3 December 1913. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst. 

Het Loo, den 19den JU:ni 1913. 

(get.) W I L H E L M i N A. 

De· 111in. van La;,,,dbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 25 Juni 1913.) 

20. Juni 1913. WET,- tot verhooging van het· · 
. negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar. 1913 .. S. ,282. · 

Bij deze wet. wordt een artikel verhoogd. 
-Ten gevolge van _deze verhooging wordt het 

totaal der Ilde Afdeeling, alsrriede· het eind
oijfer van gemeld hoofdstuk'" verhoogd . me_t 
t 40,000. 

20 ·Juni 19i3. WET; tot aanvrilling ·en· verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1913. S. 283. 

Bij deze wet worden eenige _artikelen inge
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt·· het totaal der. 
Ilde Afdeeling, alsmede het eindoijfer van v:oor-. 
meld hoof~stuk verhoogd met / 54,500. 

37 



1913 

20 Juni i913. WET, tot wijziging van artikel 2 
der Wet van 30 December 1905 (Staatsblad 
no. 373), houdende vaststelling van de bij
drage aan het Weduwen- en Weezenfonds 
van burgerlijke am btenaren in N eder
land-sch-1 ndie en verhooging en aanvulling 
der begrooting van uitgaven van N eder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1906. 
s. 284. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo i¥ij in overweging genomen hebben' 
dat wijziging gewenscht is der wet van 30 De
cember 1905 (Staatsblad·n°. 373), houdende vast
stelling van de bijdrage aan hekWeduwen- en 
Weezenfonds. van burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandsch-Indie en verhooging en aanvul
ling der begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1906; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

Artikel 2 der voormelde wet '\vOrdt gelezen 
als volgt: 

,,Zoolang de bij artikel 1 bepaalde bijdrage 
door het fonds wordt genoten, wordt van 
mannelijke en vrouwelijke deelgenooten geene 
lagere gewone contributie geheven dan onder
scheirlenlijk vijf en twee en een half ten honderd 
van hunne traktementen en pensioenen." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, de:::t 20sten Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

(get.) 
De Minister van Kolonien, 

DE W AAL MALEFIJT. 
(Uitgeg. 11 Juli 1913.) 

20 Juni 1913. WEL, tot bekrachtiging eener· 
· overeenkomst met de Nederlandsch-Indi~ 

sche Spoorweg-Maatschappij tot aaiikoop 
van den spoorweg Batavia---Buitenzorg en 
da.armede. ~erband houdende regelingen. 
(Wijziging en verhooging van de begrooting 
van Nederlandsch-I;idie voor het dienstjaar 
1913.) s. 285. 

20 Juni 1913. WET, tot wijziging en verhoo
ging .van de begrooting van uitgaven .van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1913. (Aankoop van de ontginningen c. a. 
van de. Steenk_olen l\faatschappij ,,Poeloe 
Laoet".) S. 286. 

20 Juni 1913. WET, houdende wijziging en 
verhooging va~ de begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst-1 
jaar 1913. S. 287. 
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20 J,ini 1913. WET, houdende verhooging 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
v~n Cura()ao vocir. het dienstjaar 1913. 
s.l 288. 

20 Juni 1913. WET, houdende verhooging van 
h~t elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
vdor het dienstjaar -1913. S. 289. 

Bij deze wet wordt een a:i;tikel verhoogd. 
Tengevolge daarvan wqrdt het totaal van de 

IIIde ~fdeeling en het eindcijfer van dat hoofd; 
stuk v~rhoogd met f 234,500. 

20 JuJi 1913. WET, houdende verhooging van 
he~ Iste hoofdstuk der begrooting van nit-• 
gaven van Nederlandsch-Indie voor het 
di~nstjaar 1913. S. 290. 

I -
20 Juni 1913. W'ET, tot verhooging van het 

zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1913. S. 291. · 

I . 
Bij deze wet warden eenige artikelen verhoogd 

en verlninderd . 
. Tenievolge vari voorschreven verhoogingen 

en verl:ninderingen warden de totalen der na
volgende afdeelingen verhoogd, als : 

. de ~ste onderafdeeling ·der lste afdeeling 
met f 

1 
67,600; de Ilde onderafdeeling dier 

afdeeliµg met/ 4730; de IIIde onderafdeeling 
dier afdeeling met / 162,860 ; de IV de onder-

. afdeeling dier afdeeling met / 2770 en de • 
lste afdeeling met/ 237,960; · · 

· de IIde onderafdeeling der 2de afdeeling .en 
· de 2dej afdeeling met / 1790, terwijl het eind
cijfer van het- Vlde hoofdstuk der Staatsbe
grootin~ voor 1913· wordt verhoogd met 
t 239,i,50. 

I 
20 Juni 1913. WET, tot aanvulling van art.143 

· dei Regtspleging bij de Landmagt, van de 
Pr~visioneele Instructie voor hilt Hoog 
Militair Geregtshof, en nadere voorzienin
getl betreffende de jaarweddiin van leden 
de1; militair-rechterlijke macht. S. 292. 

Bijl. ff and. 2• Kamer 1912/1913, n°. 247, 1-9-
Hand. idem 1912/1913, bladz. 3235-3236. 
Hand'. 1• Kamer .1912/1913, bladz . . 852, 872, 

903. 

WIJ,rlLHE.Ll\UNA, ENZ .... doen te weten : 

Al.zoo. Wij in overweging genomen hebben, 
dat het, wenschelijk is : 

1 °. -aan te vulleri artikel 143 van .de Regts
pleging ibij de Laridrnagt ; . . 

20. a'.an te vulh,n de Provisioneele Instructie
voor het Hoog Militair Geregtshof ; 

I . 
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3°. vast te stelien nadere voorzieningen 
betreffende de jaarwedden van leden der 
militair-rechterlijke macht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State-enz. 
Art. 1. Aan a:rtikel 143 van de Regtspleging 

bij de Landmagt:wordt toegevoegd een tweede 
lid, luidende als volgt : 

De aanwijzing van de llfilitaire Arrondisse
menten of Districten tct ten hoogste drie ge
schiedt door Ons. 

2. Artikel 7 van de Provisioneele Instructie 
voor het Hoog Militair Geregtshof wordt gelezen 
a.ls volgt: 

De President, de Regtsgeleerde Leden, 
Advocaat-Fisc'.Lal en Griffier worden door den 
Vorst op gemeenschappelijke voord-ragt van de 
Ministers van Justitie,-van Marine en van Oorlog 
voor het leven benoemd. · 

\Vanneer zij den vollen ~uderdom van zeven
tig jaren hebben-bereikt, wordt hun met ingang 
van het daarop ·volgende kalenderjaar als zoo
danig door den Vorst, op gelijke voordragt, 
ontslag verleend. 

V66r dit tijdstip kunnen zij door den Vorst 
op eigen verzoek, inede op voordragt van de 
genoemde · Ministers, worden ontslagen. 

De artikelen 11, 12, 13 en 15 der Wet op de 
Regterlijke Organisatie zijn op hen van toepas
sing, met dien verstande, dat de daarbij aan 
den, Hoogen Raad of aan den Procureur
Generaal bij dat College toegekende bevoegd
heden t.oekomen aan 'het Hoog MHitair Geregts
hof of aan den Advooaat-Fisoaa) van de Zee~ en 
Laridmagt en dat, indien de Advooa·at-Fiscaal 
zich bevindt ih· een der in de artikelen 11 · of 13 
der : ·genoemde · wet omschreven gevallen, de 
daarbij bedoeld_e vordering geschiedt door een 
lid van het Hoog Militair Geregtshof, door den 
Vorst tijdelijk als' Ad vooaatcFisoaal aangewezen: 
· Hun costuum: wordt bij algemeenim maat

regel van bestuur vastgesteld. · 
3. Na artikel 7 van de Provisione.ele :In

struotie voor het Hoog Militair Geregtshof wordt 
een nieuw artikel 7a ingelasoht, luidende als 
volgt: 

De 11:lilitaire Leden van het Hof worden op 
gelijke voordragt; als in het v~orgaande artikel 
bea.oeld, door cien Vorst·· benoeind en, al dan 
niet op eigen verzoek, ontslagen: 

,vanneer· die llfilitaire· Leden · den ·vollen 
ouderdom, van· zeventig jaren hebben bereikt, 
wordt hun met ingang van het daarop volgende 
kalenderjaar als· zoodanig door den Vorst· ont'. 
slag verleend. 

4. De jaarwedden van den voorzitter · ·en 
de leden ·van en den. advocaat-fiscaal en·den 

griflier bij het Hoog Militair Gereohtshof wordeh 
vastgesteld als vol gt : 

voor den vootzitter. t 5000 
voor de· led en, ieder ,, 4000 

· voor den advooaat-fisoaal . ,, 5000 
voor den griffier . . . : . ,, 3000 

5. De jaarwedderi der presidenten van de 
Krijgsraden bij de Zeemacht binnen het Rijk 
in Europa en die der fisoaals bij die Krijgsraden 
worden voor ieder vastgesteld op f 3500. · 

6. De jaarwedden der presidenten van de 
Krijgsraden bij de Landmacht en die der audi
teurs-militair wo:rden voor ieder vastgesteld op 
f 3500. 

7. De in deze wet vastgestelde aanvangs
jaarwedden van leden der militair-rechterlijke 
maoht worden voor iedere 5 jaren, die z{j na de 
inwerkingtreding dezer wet in eenige bezoldigde 
rechterlijke betrekking werkzaam -zijn of. ge
weest zijn, met 500 gulden verhoogd. · 

Deze verhooging bedraagt in het geheel 
1500 gulden .. 

8. Indien zij die als advooaat'. of als ambte
naar in bezoldigden opehbaren dienst werkzaam 
zijn of geweest zijn, tot eene der in deze wet 
bedoelde militair-reohterlijke betrekkingen wor
den benoemd, tellen de Jaren, gedurende welke 
zij als advooaat of als ambtenaar werkzaani 
waren, voorzoover die het aantal · 5 o·vertreffen, 
bij de bere.kening van hunne wedde als dierist
jaren mede. 

9. Voor· de berekening van de jaarwedden, 
waarop Ieden der militair-rechterlijke macht 
overeenkomstig de bepaiingeri dezer wet aan
spraak hebben, tellen dienstjaren, die v66r hare 
inwerkingtreoing zijn vervuld, ten hoogste. ten 
getaie- van vijf inede. . . 

Indien eohter na 31 ·beoei:nber 19IO·dienst
jaren zijn vervuld, tellen deze alle, en dienst
jaren, die v66r die die:iJ.stjaren zijn•vervuld,-ten 
hoogste ten getale van vijf -mede. · 

Voor de berekening vindt artikel 8 overeen
komstige toepassing ook ten aanzien van hen, 
die v66r de· inwerkingtreding dezer wet zijn 
benoemd. 

OVERGANGSBEPALINGEN. 

· iO. Aan de tegenwoordige, voor het leven 
benoemde leden der militair-rechterlijke macht, 
die op het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet den leeftijd van zeventig jaren hehben 
bereikt of overschreden, wordt met ingang van 
het daarop v~Igende kalenderjaar d·oor Ons 
6ntslag ·verlee:iJ.d. 

•Ten -aanzien van de tegenwoordige militaire 
leden van het Hoog Militair Gerechtshof, die 

37* 
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-op het tijdstip van de inwerkingtreding dezer 
wet den leeftijd van zeventig jaren hebben 
bereikt of 9verschreden, .vindt de bepaling van 
het voorgaande lid overeenkom~tige .toepassing. 

11. Aan de tegenwoordige leden der n.:.ilitair
rechterlijke macht, _die vo.or het leven zijn be
noemd en · wien . op· grond van het bereikt · of 
overschreden hebben van den zeventigjarigen 
leeftijd ontslag wordt. verleend; wordt als zoo, 
danig verzekerd een pensioen ten bedrage van 
de voile. wedde, welke· zij laatstelijk v66r ·de 
inwerkingtreding dezer wet hebben genoten. 

De niet-tijdelijk _aangestelde auditeui:,s-mili
tair, die ten gevolge van de bepaling v~n·arti
kel 1 hunne betrekking verliezen, houden hunne 
voile wedde als wachtgeld totdat zij, hetzij opc 
nieuw in eenige bezpldigde rechterlijke bet;rei,:: 
king of, krachtens Koninklijke benoeming, in 
eene met J1et lidmaat_schap der rechterlijke 
macht onvereenigbare, van Rijkswege bezoldig
de betrekking zijn geplaatst, hetzij eene rechter
lijke betrekking met ten minste gelijke wedde 
als die zij laatstelijk v66r de inwerkingtreding 
dezer wet hebben genoten, .weigeren te· aan
vaarden·, die hun ook buiten. hun verzoek kan 
warden opgedragen. 

Als diensttijd der hierbedoelde ambtenaren 
wordt ook beschouwd d·e tijd verloopen tusschen 
de inwerkingtreding dezer wet en hunne her
plaatsing of hunne weigering o_m eene hun.over
eenkomstig het voorgaande lid 9pgedragen 
rechterlijke betrekking te aanvaarden. : 

SLOTBEPALING. 

12. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

De op het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet bij de Krijgsraden bij de· Landmacht 
aanhangige zaken worden nog door de Krijgs-. 
raden, bij welke zij aan.hangig zijn, afgedaan .. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juni 1913. 

(get.) -WILHELMINA .. 
J]e jjf inister va?1, J ustitie ad · interim, 

(get.) liEEMSKERK. 
De 1vlinister van 1'.farine ad interim, 

· (get.) H. CoLIJN. 

.(get.) 
De 1lfinister van Oorlog, 

H. CoLIJN. 
(Uitgeg. 15 Juli 1913.). 

20 Juni 1913.. WET, houdende goedkeuring 
van het op 6 Juli 1912 te 's Gravenhage tus
schen N ederland en Japan gesloten v~rdrag 
van handel en scheepvaart. S. 293.-
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I . . . 
WiJ_ WILHELMINA, ENZ_ .... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
ciat iii het verdrag van handel_en scheepvaart 
den 6den Juli 191-2 tusschen Nederland en Japan 
gesloten door wederzijdsche gevolmachtigden, 
bepal)ngen voorkomen, ·die wettelijke rechten 
betreffen; 

Gelet op ·het tweede lid van _artikel 59 der 
Grondwet; 
· zo4 is het, dat· Wij, den Raad van Sta.te enz. 

Eenig artikel. 

Het nevens deze wet in .afdrtik gevoegde 
I verdr~g tusschen N ederland en Japan, den 

6den :Juli 1912 door wederzijdsche. gevolmach
tigdeil te 's Gravenhage geteekend, wordt goed-
gekerird. · · 

· Lasten· en:-bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juni 1913. 
. ··I (get.) . W I L H E L M IN A. 

- _ De jyf inister. pan Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

De 1lf.in·. van Landl/ouw, Nijverheid en Handel, 

I 
(get.) A. S. TALMA. 

, De jyfinister van Financien, 

I 
I 

(get.) KOLE:MAN. 

(get.) 
De ,lfinister van Kolonien, 

DE vVA·AL MALEflJT. 
(Uitgeg. 22 Juli 1913.) 

Sa IMajeste la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majeste I'Empereur du ·Japon, egalement 
animes du desir . de ress·errer les relations. 
d'amirie et .de bonne entente qui existent 
heurevsement entre Eux et entre Leurs sujets, 
et persuades _que · la determination d'une 
manie~e claire et positive des regles. qui, a 
l'avellfr; doivent s'appliquer aux ._rapports 
commerciaux. entre Leurs: deux Pays, contri
buera a la realisation .de ce resultat hautement 
de:Siraple, ont resolu de conclure a cet.,effet :un 
Traitej-de· Commerce et de Navigation, et ont 
nomni'e pour Leurs.,Plenipotentiaires, savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 
. _ le ~orikheer R:·DE MAREES YA·N Swn,DEREN, 
Son cihambeilan, · chevalier de Son- ordre · du 
Lion N eerlandais, etc., etc.,· Son lVIinistre des 
Affaires Etrangeres ;-

et Sa Majeste -l'Empereur' du Japon,: _ 
lVIorisieur ArMARO SATO Shoshii, 1 ere classe 

d,e l'Ordre Imperial du· Tresor Sacre,aetc., Son 
Envo1e Extraordinaire et·_Ministre Plenipoten
tiaire pres la Cour de Sa Majest6 la Reine-des 
Pays-Bas, 

lesq)lels, apres s' etre communique lem:,, 

! 
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pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne 
et due forme, sont convenus des articles 
suivants: 

Art. 1. Les sujets de chacune des Hautes 
Parties Contractantes auront pleine liberte, 
avec leurs familles, d'entrer et de sejourner 
dans toute l'etendue des territoires et posses
sions de l'autre; et en se ·conformant aux fois 
du pays: 

I 0 • Ils seront; pour tout ce qui concerne le 
voyage et la residence, les etudes et investiga
tions, l' exercice de leurs metiers et professions 
et l' execution de leurs entreprises industrielles 
et manufacturieres, places, a tous egards, sur le 
menie pied que ,les •Sujets ou citoyens de la 
nation la plus favorisee ; 

.2°. Ils a,uront, comme Jes nationaux eux
memes, le droit de faire le trafic de tous articles 
de commerce licite ; 

3°. Ils pourro~ posseder ou loner et 
occuper les maisons, les manufactures, les 
magasins, les boutiques et les locaux qui 
peuvent leur etre necessaires, et prendre a bail 
des terrains a Teffet d'y resider ou de . les 
utiliser dans un but licite commercial, industriel, 
manufacturier ou autre ;. 

4° .. En ce qui. concerne la possession de 
biens mobiliers de qu.elque espece que ce soit, 
la transmission,, par succession testamentaire 
ou autre, des biens mobiliers de toute sorte 
qu'ils peuvent legalement entre vivants et en 
ce qui concerne le droit·de disposer, de quelque 
maniere que ce soit, des biens de toute. sorte 
qu'ils auront acqufo legalement, ils jouiront des 
memes privileges, libertes et droits et ne seront 
soumis, sous ce,rapport, a aucuns impots ou 
charges plus eleves que Jes nationaux ou les 
sujets OU citoye~ de la nation la plus favorisee ; 

5°. Ils pourront, sous la reserv~ de la 
reciprocite, acquerir et posseder toute· sorte 
d'immeubles qui, d'apres les lois du Pays, 
peuvent ou pourront etre acquis ou possedes 
par Jes sujets ou citoyens d'une autre •nation 
etrangere quelconque;'en se conformant tou
jours aux conditions et restrictions prescrites 
par les dites lois ; 

6° .. Ils jouiront d'une protection et securite 
constantes et completes, pour leurs personnes 
et leurs proprietes ; ils auront un acces libre et 
facile aupres des tribunaux de justice pour la 
poursuite et la defense de leurs droits · et ils 
seront, · en outre, admis a faire valoir leurs 
reclamations contre l'Etat et ses organes 
devant les tribunaux ou autres autorites 
competents ; 

7°: Ils. seront. exempts de· tout service 

militaire obligatoire, soit dans l'armee de. terre 
ou de mer, soit dans la garde nationale ou la 
milice, ainsi · q ue de toutes contributions 
imposees en lieu· et place du service personnel. 
Ils seront exempts egalement de tous emprunts 
forces et de toutes requisitions ou contribu
tions militaires, sauf ceux qui seront imposes. 
aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus 
favoris,ee; 

8°. Ils ne seront. contraints a subir des 
·charges ou a payer des impots, taxes ou con
tributions, de quelque . nature que • ce soit,. 
autres ou plus eleves que ceux qui sont ou 
pourront etre imposes aux sujets .ou citoyemi'. 
de la nation la plus favorisee. 
· 2. Les habitations, magasi~s, manufactures 

et .boutiques des sujets de chacune des Hautes 
Parties Contractantes dans les territoires et 
possessions de l'autre, ainsi que tous les locaux 
qui en dependent, employes pour des buts 
licites, seront respectes. II ne sera point permis· 
d'y proceder a des visites domiciliaires ou 
perquisitions, non plus que d'examiner ou• 
d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf 
dans les conditions et formes prescrites par les 
lois a l'egard des nationaux eux-memes. 

3. Chacune des Hautes Parties Contractan
tes pourra nommer .de Consuls-Generaux, 
Consuls, Vice-Ooi:tsuls, et Agents Consulaires, 
dans tousles ports, villes et places de l'autre, a 
!'exception des. localites ou ii y aurait incon
venient a admettre de tels officiers ce>nsulaires. 
Cette exception, toutefois, ne sera pas faite a 
i' egard de. l'une des Parties .Contractantes sans· 
l'etre egalement a l'egard de toutes les autres 
Puissances. 

Lesdits · Consuls-Generaux, Consuls, Vice: 
Consuls et Agents Consulaires, ayant re,;,u du· 
Gouvernement du pays dans lequel ils sont 
nommes, l'exequatur ou autres autorisations 
necessaires, auront, a charge de· reciprocite, 1 e 
droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir 
de tous les privileges, exemptions et immunites 
qui sont ou pourront etre accordes aux officiers 
consulaires du meme grade de la nation la plus 
favorisee. Le Gouvernement donnant l'exe
quatur ou autres autorisations, a le droit de, 
les annuler selon son propre jugement ; toute
fois ii est tenu dans ce cas d' expliquer les raisonsc 
pour lesquelles ii a juge a propos d'agir ainsi. 

4. Daus le cas ou un suj et d'une des Hautes. 
Parties Contractantes viendrait a deceder dans: 
les territoires ou possessions de l'autre, les 
autorites competentes au lieu du deces en 
donneront immediatement avis ·aux officiers 
consulaires du pays auquel appartient le 

I 
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defunt : ceux-ci de leur cote devront donner 
les memes informations aux dites autorites 
lorsqu'ils seront informes les premiers. 

5. Il y aura, entre les territoires et posses
sions des deux Hautes Parties Contractantes, 
liberte reciproque de commerce et de navigation. 
Les sujets de chacune des Parties Contractantes 
auront, sur le meme pied que les sujets ou 
citoyens de la nation la plus favorisee, pleine 
liberte de se rendre a vec leurs na vires et leurs 
cargaisons dans les lienx, ports, et rivieres des 
territoires et possessions de l'autre, qui sont ou 
pourront etre o.uverts au commerce exterieur ; 
ils sont, toutefois, tenus de se conformer tou
jours ·aux lois du pays ou ils arrivent. 

6. Les articles; produits naturels ou fa bri
ques des territoires. et possessions de l'une des 
Hautes Parties Contractantes, a leur impor
tation dans les territoires et possessions de 
l'autre, de quelque endroit qu'ils vienne·nt, 
beneficieront des taxes de douane les plus 
reduites applicables aux articles similaires de 
toute autre origine etrangere. 

Aucune prohibition ou restriction ne sera 
maintenue OU imposee a l'importation dans les 
territoires et possessions de l'une des Hautes 
Parties Contractantes d'un article quelconque, 
produit nature! ou fabrique des territoires et 
possessions de l'autre, de quelque eri.droit qu'il 
vienne, qui ne ;; etenclra egalement a !'impor
tation des articles similaires venant de tout 
autre pays etranger. La derniere disposition 
n'est cependant pas applicable aux prohibitions 
ou restrictions maintenues ou imposees soit 
comme mesures sanitaires ~oit dans le but de 

. proteger des animaux ou des plantes utiles. 
7. Les negociants et les industriels, sujet 

d'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi 
que les negociants et les industriels, domicilies 
et exer9ant leur commerce et leurs industries 
dans les territoires et possessions de. cette 
Partie pourront, dans les territoires et posses
sions de l'autre, soit en personne, soit par des 
commis-voyageurs, faire des achats ou recueillir 
des commandes, avec ou sans echantillons et 
ces negociants, ces industriels et leurs commis
v.oyageurs, en faisant ainsi des acha ts et en 
Tecueillant des commandes, jouiront, en matiere 
d'impositions et de facilites, du traitement ·de 
la nation la plus favorisee. 

Les Parties Contractantes se donneront 
·reciproquement connaissance des autorites 
-chargees de delivrer les cartes de legitimation, 
-dont les negociants, industriels et commis-
·voyageurs mentionnes ci-dessus, devront etre 
.munis. 

Les articles importes comme echantillons 
dans les buts mentionnes dans l'alinea 1 seront, 
dans ~hacun des deux pays, admis temporaire
ment , en franchise de droit, en conforrilite des 
reglements et formalites de douane, etablis pour 
assurer leur reexportation ou le payement -des 
droitJ de douane prescrits en .cas de non
reexportation dans le delai prevu par la loi. 
Tout~fois, le dit privilege ne s'etendra pas aux 
articles qui, a cause de leur quantite ou· valeur, 
ne pehvent pas etre consideres comme echan
tillons, ou qui, a cause de leur nature, ne 
saura(ent etre identifies !ors de leur reexpor
tation. Le droit de decider si .un echantillon 

I 

est susceptible d'admission en franchise, 
apparpient exclusivement dans tons les cas, aux 
autorites competentes. du lieu ou -I'importation _ 
a ete I effectuee. · . 
· 8. 

1
Les marques de reconnaissance, estam

pilles ou cachets apposes au moment de l'expor
tatio~ par les autorites douanieres de I' une 
des Parties Contractantes aux echantillons 
mentipnnes dans l'article precedent ainsi que 
la list+ de ces echantillons qui est officiellement 
attestee. par elles et en contient la description 
detaillee, seront reciproq uement acceptes par 
les autorites douanieres de l'autre pour etablir 
leur qaractere d' echantillons et leur assurer 
l'exerr+ption de toute inspection, sauf en tant 
que c~tte derniere_ est necessaire pour constater 
que les echantillons presentes sont identiques 
avec cbux enumeres dans la liste. Les autorites 

I 

douat4eres de chacune des Parties Contrac-
tantes1 pourront toutefois .apposer une marque 
supplementaire aux echantillons dans les cas 
specia~x ou .elles jugent necessaire de prendre 
cette precaution. 

9.- Les societes anonymes OU autres et les 
associltions commerciales, industrielles et I • 

financieres qui sont ou seront constituees con-
formement aux lois de l'une des Hautes Parties 
Contrdctantes et qui ont leur domicile dans les 

I 

territoires et possessions de cette Partie, sont 
autorisees, dans les territoires et possessions de 
l'autre; en se conformant- aux lois de celle-ci, 
a exerder leurs droits et a ester en justice devant 
les tribunaux, soit pour intenter une action soit 
pour y; defendre. 

10. 
1

Tous les articles quisont ou pourront etre 
legalel'.\'-ent importes dans les ports de l'une des 
Hautes Parties Contractantes par des navires 
nation\l'ux, pourront, de meme, etre importes 
dans ces ports par des navires de l'autre Partie 
Contra~tante, sans etre soumis a aucuns droits 
ou ch~rges, de quelque denomination que ce 
soit, autres ou plus eleves que ceux auxquels 

I 
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les memes articles seraient soumis s'ils etaient 
importes par des navires nationaux. ·Cette 
egalite reciproque de traitement Sera ~appliquee 
sans distinction que ces articles viennent 
directement du lieu.d'origine, ou de tout autre 
pays etranger. 

TI y aura·, de meme, parfaite egalite de traite
:ment · pour l'e:x,portation, de fai,on que les 
:memes droits de sortie seront payes, et les 
memes . primes ·et d;awbacks seront accordes, 
dans les territoires et possessions de chacune 
des Parties Contractantes, a.l'exportation d'un 
article quelconque qui peut ou pourra en etre 
legalement exporte, que cette exportation se 
fasse par des navires. japonais ou par· des 
navires. neerlandais et quel que soit le lieu de 
destination, soit un port de l'autre Partie soit 
un port d'une tierce Puissance. 

11. En tout· ce qui concerne le placement 
des navires, leur chargement, leur dfoharge
ment dans les eaux territoriales des Hautes 
Parties Contractantes,. il ne sera accorde par 
l'une des Parties aux navires nationaux aucun 
privilege ni aucune facilite qui ne le soit egale
:ment, en pareils cas, aux navires de l'autre 
pays, la volonte des Parties Contractantes 
etant que, sous ces rapports, les batiments 
respectifs soient traites sur le pied d'une parfaite. 
egalite. 
· 12. Les na vires 'marchands na viguant sous 
.pavilion neerlandais et japonais et ayant a bord 
les documents requis pas leurs; lois natioi:J.ales 
pour etablir leur nationalite, seront -respective
ment consideres au Japon et aux Pays-Bas 
comme navires neerlandais et japonais. · 

13. Aucuns .droits. de ton~age; de transit, de 
canal, de port, de pilotage, de phare, de quaran
taine ou autres. ·droits ou charges similaires ou 
analogues, de quelque denomination que ce 
soit, leves· au nom ou au profit du Gouv'erne
ment, de fonctioimaires publics, de particuliers, 
de corporations ou d'etablissements quelcon
ques, ne seront imposes dans les eaux territo
riales de l'un cies deux•Pays sur les navires de 
l'autre, sans qu'ils soient egalement imposes, sous 
les memes conditions, sur les navires nationaux 
en general ou sur les navires de la nation la plus 
favorisee. Cette egalite · de traitement sera 
appliquee reciEroquement mix navires respec
tifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel 
que soit le lieu de destination. 

14. Les officiers consulaires competents de 
chacune des :Hautes Parties Contractantes, 
seront, dans les territoires et possessions de 
l'autre, exclusivement charges du maintien de 
I' ordre interieur des navires marchands de leur 
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nation, et seront seuls competents pour con
naitre des differends qui pourraient survenir, 
soit en mer, soit dans Jes eaux territoriales de 
l'autre Partie, entre les capitaines, les officiers 
et !'equipage, notamment en ce qui concerne 
le reglement , des salaires et l' execution des 
ci:mtrats. Toutefois, la juridiction appar
tiendra aux autorites territoriales, dans le cas 
ou il surviendrait, a bord d'un navire marchanci 
de l'une des Parties Contractantes dans les 
eaux territoriales de rautre, des desordres que 
les autorites competentes du lieu jugeraient 
de nature a _troubler ou a pouvoir troubler la 
paix ou l'ordre dans ces.eaux ou a terre. 

15. · Si un marin deserte d'un navire mar-. 
chand appartenant a l'une des Hautes Parties 
Cont~actantes dans les eaux territoriales de 
l'autre, les autorites locales seront tenues de 
preter, dans. les limites de la loi, toute l' assi
stance en leur .pouvoir, pour l' arrestation et 
la remise de ce deserteur, sur. la demande qui 
leur sera adressee, a cet _effet, par l' officier 
cbnsulaire competent du pays auquel appartient 
le navire en question, avec rassurance de rem
bourser toutes les depenses y relatives. 

Il est entendu que cette stipulation ne 
s'appliquera pas aux sujets du pays ou la 
desertion aura lieu. 

16. En cas de naufrage, avaries en mer OU 

relache forcee, chacune des Hautes Parties 
Contractantes devra donner, en tant que les 
devoirs de la neutralite le permettent, aux 
navires de l'autre, qu'ils appartiennent a l'Etat 
ou a des particuliers, · la meme assistance et 
protection et les memes immunites que celles 
qui seront accordees en pareils cas aux navires 
nationaux. Les articles sauves de. ces vais
seaux naufrages OU avaries seront exempts 
de tous droits de douane a moins qu'ils n'entrent 
dans la consommation interieure auquel cas 
ils · seront •tenus de payer les droit prescrits. 

17. Les Hautes Parties Contractantes con
viennent qu'en tout ce qui concerne le corn: 
merce, la navigation et l'industrie, tout pri
vilege, faveur ou immunite que l'une des 
Hautes Parties Contractantes a deja accordes· 
ou accorderait a l'avenir aux navires, sujets ou 
citoyens de tout autre Etat etranger seront 
etendus immediatement et sans conditions aux 
navires ou sujets de l'autre Haute Partie Con
tractante, la volonte des Parties Contractantes 
etant que le commerce, la navigation et l'indu
strie de chaque pays soient traites, en tous rap
.ports, sur le pied de la nation la plus favorisee. 

18. Les. dispositions du present Traite ne 
sont pas applicables : 
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a. aux concessions qu'une des Hautes 
·Parties Contr~ctarites a accordees ou accordera 
'a de; Etats li:initrophes pour faciliter le trafic 
frontiere; 

. b. ,-au traitement accorde OU a accorder aux 
produits de la peche nationale des· Hautes 
Parties Contractantes ou aux produits · des 
_peches assimilees a la peche nationale en ce qui 
concerne !'importation de leurs produits. · 

19. · Les dispositions du present Traite sont 
applicables a tous -Ies territoires et' possessions 
appartenant a l'rine OU a l'autre des Hautes 
·Parties Contractantes ou administres · par elle. 

20. Le present · Traite sera ratifie et· les 
·ratifications en seront echangees a Tokio 
aussitot que faire se pourra. 11 entrera en 
vigueur le lendemain de l'echange des ratifica
tions et restera obligatoire jusqu'a !'expiration 
"de douze mois a compter de la date ou l'une 
cies Hautes Parties Contractantes aura notifie a 
l'autre son interition_.d'y mettre fin. 

· Eri foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs 
ont signe le present Traite et y ont appose -le 

·sceau de leurs armes. · 
Fait en double a La Haye, le 6 juillet 1912. 

(signe) AIMARO SATO. 

· R. DE MAREES VAN SWINDEREN; 

20 Ju'ni 1913. WET, tot ~ijziging en aanvui
ling van den derden en vijMen _·titei van 
het Iste boek van het Burgerlijk ·wetboek 
en in verband daarmede wijziging van de 
wet van 23 April 1879 (Staatsblad n°. 72) 
en van de gemeentewet. · S. 294. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/1913, n°. 221, 1-7. 
Hand_; idem 1912/1913, bladz. 3147. 
.Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 854, 857, 

903-~05. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de artikelen 13, 14, 22, 
24, 29, 40, 41, 42, 45, 107, 108, 109, 112, 113, 
116, 126, 130, 131 en 138 en het opschrift 
der derde afdeeling van den derden titel van 
het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek 
te wijzigen, zoomede na artikel 43 van ge
noemd wetboek in te voegen een nieuw artikel 
en te doen vervallen de artikelen 54, 110 en 111 
-van genoemd wetboek, met wijziging van 
met genoemde artikelen verbandhoudende 
voorschriften in de Wet van 23 April 1879 
(Staatsblad n°. 72) en de gemeentewet, ten 

·einde vereenvoudiging aan te brengen in de 
vormvereischten voor het huwelijk · en den 
Zondagsarbeid van den burgerlijken stand 
zooveel mogelijk te beperken; 

Zoq is het, dat Wij, den Raad van State enz. -: 
Art. 1: In artikef 13, lste lid, van . het 

BurgJrlijk--Wetboek warden tusschen de woor
den: : ,,huwelijksafkondigingen," --en. ,,van" 
ingevciegd de woorden: .,,van toestemmingen 
tot het huwelijk,". 

2. In de artikelen 14 en 22 van het Burgerlijk 
Wetb9ek worden- de woorden : ,,huwelijks
aangiften en der huwelijksafkimdigingen" ver
vangeh door de woorden : ,,huwelijksaangiften, 
tler huwelijksafkondigingen en der toestem
mingen tot het huwelijk". 

3 . .Artikel 24 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt: gelezen 

,,Eep ieder is bevoegd om zich d_oor de be
waard?rs der registers -van. den burgerlijken 
stand· '.uittreksels uit die registers te doen af
geven.l Die uittreksels ·zullen, wanneer zij 
met de registers overeenstemmen, geloof ver
dieneJ tot op het oogenblik, dat de valschheid 
daarvan, i:net inachtneming der regelen, bij 
het vVetboek van. Burgerlijke Regtsvordering 
voorg~schreven, zal zijn beweerd. De lega
lisatie /der handteekening ·van den bewaarder 
der registers van den burgerlijken stand op 
door ~em als zoodanig uitgegeven stukken 
geschiedt, indien zij vereischt of door belang
hebberiden verlangd wordt, door den voorzitter 
der arfondissements-regtbanlr, of den regter, 
die dezen vervangt." · • ." 

4. Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen : 

,,De :aangiften van geboorten zullen moeten 
worden gedaan · aan den. plaatselijken amb
tenaar 

1
van den burgerlijken stand en in tegen

woordigheid van -~twee getuigen, binnen. drie 
dagen ii.a de bevalling,. Zondagen en daarmede 
gelijkgt)stelde dagen niet medegerekend. 

Met den Zondag worden ten deze gelijkgesteld 
de Ni~uwjaarsdag, de Christelijke tweede 
Paasch+ en Pinksterdagen,. de beide Kerst
dagen, \de Hemelvaartsdag en de verjaardag 
des Konings. . 
· De aimbtenaar van den burgerlijken stand 

zal van,de aangifte dadelijk eene akte opmaken. 
. Hij J bevoegd om te vorderen dat het kind 

aan hem worde vertoond." 
5. a.: Het opschrift der derde afdeeling 

van den derden titel van het eerste boek .van 
het Bu~gerlijk Wetboek wordt gelezen: 

,,vaJ de huwelijks-aangift~n en -afkcindi-
. gingen en van de to_estemmingen 

1 
• tot het huwelijk." ·_ 

b. H~t tweede lid .van artikel 40 van het 
I • 

Burgerlijk Wetboek wordt gelezen: 
i 



'585 . 20 JUN I, 1913 

. ,, Wanneer die aangifte in gesohrifte is·gedaan, 
zal de ambtenaar van den burgerlijken stand 
in de door hem op te- maken akte van dat 
geschrift melding maken, alleen op het regis_ter 
teekenen en het stuk daaraan. vasthechten.-" 

6. Artikel 41 van liet Burgerlijk Wetb.oek 
wordt gelezen : 

,,Wanneer aan den ambtenaar van den bur
gerlijken stand niet blijkt dat voor de . aan
gevende personen eenig .wettig beletsel bestaat 
om met elkander in den echt ·te treden, zal 
hij dadelijk · de .vere_ischte afkon_diging doen. 
Indien, ingevolge. de artikelen iOS en 109, 
ook andere ambte;aren van den burgerlijken 
stand de afkondiging moeten verrichten, zendt 
hij hun te dien einde onverwijld de daarvoor 
vereischte gegevens," 

7. Ar~ikel 42.- van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen: 

,,De akte, waaruit zal moeten .blijken dat 
de afkondiging heeft plaats gehad, zal in het 
-register, volgens de_ or_de harer dagteekening, 
ingeschreven ·en door den- ambtenaar_ van den 
burgerlijken· stand onderteekend .worden." _ 

8. Achter artikel 43 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt een nieuw-. artikel _ingevoegd, 
luidende: 

,,Art. 43a. De akte van· toestemming van 
.de ouders, grootouders cl voogden, door den 
ambtenaar van den· burgerlijken stand opge

, maakt, moet volgens de orde harer dag
teekening in het register worden ingeschreven. 

Onverminderd de vereischten in het algemeen 
door de wet aan den inhoud van akten van 
den burgerlijken stand gesteld, zal de akte van 
toestemming bevatten : 

1 °. de voornamen, namen, den ouderdom, 
het beroep en de woonplaats der aanstaande 
echtgenooten ; 

2°. de hoedanigheid, waarin de verschijnende 
partijen ha:re toestemming geven. 

De ambtenaar is bevoegd om -te _vorderen 
!lat de identiteit der verschijnende personen 
yerklaard worde door twee hem bekende ge
tuigen. Hij zal van deze v:erklaring in de akte 
melding maken!' · 

9. In artikel 45 6°. van het I\urgerlijk Wet
boek worden de woorden : ,-,huwelijks-afkondi
gingen, ter plaatse al:waar die vereischt worden" 
vervangen door de woorden: ,,huwelijks-afkon
diging, ter plaatse alwaar die vereischt wordt". 

10. Artikel 54 van, het Burgerlijk Wetboek 
·v:ervalt. 

11. Artikel 107 van het Burgerlijk_ Wetboek 
:word t gelezen : 

,, V 66r het voltrekken van. het huwelijk 

geschiedt daarvan door de zorg van den a_mb
tenaar van den burgerlijken.stand afkondiging 
door middel van aanplakking van_ een,.·door 
dezen ambtenaar opgemaakt, geschri£t aan het 
huis ·der gemeente en wel· op Zaterdag. --. Het 
geschrift zal gedli.rende .tien dagen aangephi,kt 
blijv:en. 

Dit geschrift en· de akte, die van de huwe
lijksafkondiging moet worden opgemaakt door 
den ambtenaar van · den burgerlijken. stand, 
zullen bevatten : 
. 1-0 :. ·De voornamen, -namen, den ouderdom, 
het beroep en de woonplaats der aanstaande 
echtgenooten, en indien · .dezel ve reeds vroeger 
getroli.wd zijn_ geweest, de namen van hum;1e 

-vorige echtgenooten; 
-2°. De voornamen, namen, het beroep en 

ci.e woonplaats van hunne ouders ; 
3°. Den dag, de plaats en het uur waarop 

de afkondiging gMchiedt." . . 
13. In artikel 108 van het Burgerlijk .Wets 

boek worden de woorden : ,,zullen de beide 
afkondigingen" en in . artikel 109 van het 
Burgerlijk Wetboek de woorden._: ·,,zullen de 
huwelijks-afkondigingen" vervarrgen door de 
woorden: ,,zal de afkondiging". 
. 13. · De· artikelen 110 en 111 van het Bur
gerlijk Wetboek vervallen. 

14. Artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen : 
· ,,Wann_eer het huwelijk binnen een jaar, te 
rekenen van de huwelijks-afkondiging; niet. is 
:voltrokken, zal .hetzelve niet voltrokken mogen 
worden, dan nadat alvorens ·wederom eene 
nieuwe afkondiging za_l gedaan zijn." 

-15. ·rn artikel 113, 2de lid, van het· Bur
gerlijk Wetboek worden de woorden : ,, van eene 
afkondiging" vervangen door de woorden : ,, van 
afkondiging", terwijl in artikel 113, 3de l_id, 
het woord : ,,eerste "wo,dt geschrapt. 

16. Artikel 116, 5°. van het Bn,rgerlijk Wet
boek wordt gelezen : 

,;Wanneer de ve:teischte huwelijks-afkondi-
ging geen plaats heeft_gehad ;". · 

17. Artikel 126, 2°, lste zin van het Burgii_r
lijk Wetboek wordt_ gelezen: 

Eene akte, door eenen ambtenaar van ·den 
_burgerlijken stand opgemaakt en in het register 
van toestemmingen tot. het huwelijk ingeschre
·ven op de wijze als -bij artikel 43a is bepaald, 
of eene andere authentieke akte, houdende de 
toestemming van den vader, de moeder,- -den 
grootvader o! de·-grootmoeder, den voogd en den 
-toezienden voogd, .of wel-het bij den regter.ver
kregen verlof,-in de gevallen, waar hetzelve yer
eischt wordt en met inachtneming van artikel 96. 
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18. Artikel-126, 6°. van het Burgerlijk Wet
boek wordt gelezen-: 

,,Het bewijs dat de huwelijks-ii.f-kondiging 
zonder_stuiting is afgeloopen, ter plaatse alwaar 
die afkondiging, overeenkomstig de artikelen 
107 en volgende van dezer titel, vereischt wordt, 
of we! clat eene gedane stuiting is opgeheven." 

19. In artikel 130 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt het woord : ,,derden" vervangen door 
het woord : ,,tienden" en worclt het woord: 
,,laatste" geschrapt, terwjjl aan dit artikel een 
nieuw tweecle, derde en vierde lid· wordt toe
gevoegcl, luiclenclc: 

,,Het open baar nrinisterie bij de arrondisse
ments-regtbank, binnen welker regtsgebied de 
huwelijksaaugifte is geschied, is bevoegd om 
uit hoofde van gewigtige rec!enen dispensatie 
te verleenen van de afkondiging en van voor
schreven wachttijd. Het is veri_:iligt om de 
oorspronkelijke akte, waarbij de clispensatie 
is verlecnd, neder te leggen ter griffie van voor
tnelde rcgtbank. 

Van· verleende dispensatie geschiedt zoo 
spoedig mogelijk aanplakking aan het huis 
der gemeente, alwaar het huwelijk wordt of 
is voltrokken. 

In die aanplakking zal melding worden 
gemaakt van het tijdstip, waarop de huwelijks
volt~ekking zal geschieden of is geschied." 

20. In artikel 131 van het Burgerlijk Wet
boek wordt het woord ,, vier" vervangen door : 
,,ten minste twee en ten hoogste vier". 

21. In -artikel 138, 2de lid, van het Bur
gerlijk Wetboek worden de woorden : ,,moeten 
de huwerijksafkondigingen" vervangen door 
de woorden: ,,moet de huwelijks-afkondiging". 

22. Aan het slot van artikel 2, eerste lid, 
onder a, der wet van 23 April 1879 (Staatsblad 
no. 72), tot regeling der heffing van' .regten 
wegens de verrigtingen van den ambtenaar 
va,n den burgerlijken stand, wordt de komma
punt vervangen door een komma en worden 
toegevoegd de woorden : ,,met uitzondering 
der afschriften van of uittreksels uit huwelijks
akten, welke ten behoeve van het kerkelijk 
huwelijk kos,teloos en ,~ij van zegel worden 
uitgegeven, mits van de bestemming uit het 
stuk zelve blijke en zij alzoo tot geen antler 
einde kunnen worden gebruikt". 

In artikel 2, eerste lid, onder b, van genoemde 
wet wordt in plaats van ,,50, 56 en 110" ge
lezen: ,,50, en 56". 

23. In artikel 149, voorlaatste lid, gemeente
wet, worden de woorden : ,,de algemeen erkende 
Christelijkefeestdagen" vervangen door: ;,daar
mede gelijkgestelde dagen", terwijl aan het 
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slot :van dit lid een nieuwe zin wordt toege
voegd, luidenrJe: 

,,~et den · Zondag word.en ten deze gelijk
geste/d de Nieuwjaarsdag, de Christelijke 
tweecle Paasch- en Pinksterdagen, de beide 
Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de ·ver
jaardag des Konings". 

La~ten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juni 1913. 

' (get.) W I L H E L ivII NA. 
De Minister i•an Ju.stitie atl interim, 

(get.) HEEi\lSKERK. 
(Uitgeg. 18 Juli 1913.) 

·, 

20 Ji~ni 1913. \VET, tot verhooging en aanvul-
ling van het vierde hoofcJstuk der Staats
~egrooting voor het dienstjaar 1913. S. 295. 

Bij i deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de Iste, Ude, VUiste en IXde afdeeling van 
het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1913 respectievelijk verhoogd 
met · / 1000; /i6,600; f 125,000 en f 21,800 
en wdrdt het eindcijfer van dit hoofdstuk ver-
hoogd, met f 164,400. · 

i 
20 Jiini 1913. WET, tot verklaring van het 

algemeen nut der onteigening van- eigen
dommen noodig voor en ten behoeve van 
cl~ verbreeding en doortrekking van de 
Lekstraat te 's Gravenhage. S. 296. 

I 
I -

20 Jitni 1913. \VET, tot verhooging en wijzi
gi1ng van het vij fde hoofdstuk der Staats
begrooting, voor het dienstjaar 1913. 

S-j 297. 
Bij deze wet wordt het. volgende artikel, 

betreffende ,,kosten vin het provinciaal bestuur 
van Utrecht, voor zoover deze ten laste van het 
Rijk ~omen", verhoogd, te weten :. 

Art. I 9. Onderhoud, 'aanbouw, verbetering, 
lasten ;en huur van gebouwen en terreinen ·en 
aankoop en onderhoud van meubelen, met 
t 75,ooo . 

en worden voorts verhoogd de volgende 
artikel~n, a.ls : 

Art. 1 42. / 5,000. Art. 43. / 12,000. 
Art. I 45. f 25,000. Art. 119. f 13,400. 
Art. : 121. / 9000. 
Tengevolge van voorschreven verhooging 

van ar,tikelen wordt verhoogd het totaal van 
de Ude afdeeling, met f 75,000, dat der IIIde 
afdeeli~g, met / 42,000, dat der IV de afdeeling, 
met / 22,400 en het totaal van het hoofdstuk 
met f ~39,400. 

I 



587 .20 JUN I, 1913 

20 Juni 1913. WET, houdende pensioenrege
ling voor de leeraren aan bijzondere gym
nasia en aan bijzondere hoogere burger
scholen. S. 298. 

Bijl. Hand,. 2• Kamer 1912/1913, n°. 203, 
1-10. 

Hand,. idem 1912/1913, bladz. 3231-3233. 
Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 859, 905. 

WuWILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo Wij in •·overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eene pensioeriregeling te 
treffen ten behoeve van de leeraren, verbo.nden 
aan bijzondere gymnasia en aan bijzondere 
hoogere burgerscholen, als bedoeld in ·de hooger
onderwijswet en in de wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State eriz. 
Art. 1. Aan de leeraren, verbonden aan 

bijzondere gymnasia en aan bijzondere hoogere 
burgerscholen, als bedoeld in de hooger-onder
wijswet en in de :wet tot regeling van het niiddel
baar onderwijs, wordt _na het verlies van ·hunne 
betrekking van leeraar, volgens de bepalingen 
dezer wet pensioen verlMnd ten laste van den 
St aat. 

2. Deze wet verstaat : 
a. onder ,,leeraren", hen, die krachtens. 

vaste aanstelling van het bestuur of van het 
hoofd van een op grond van art. 157 der hooger 
onderwijswet aangewezen bijzonder gymnasium 
of van eene bijzondere hoogere burgerschool, die 
voldoet aan de bij art. 45bis, eerste lid onder 2, 
3, 4 en 5_ der wet tot regeling van het micldelbaar 
onderwijs gestelde eischen, als rector, clirecteur 
of leeraar aan zulk een gymnasium of aan zulk 
eene hoogere burgerschool zijn verbonden. 

Ingeval van t,;ijfel of eene bijzonclere hoogere 
burgerschool vplcloet aan de_ boven becloelcle 
eischen, wordt daaromtrent door Ons beslist, 
den Raad van State gehoord. 

Voor hen, die v66r de inwerkingtreding van 
deze wet in eene betrekking van leeraar zijn 
geplaatst, geldt, bij gemis van eene formeele 
aanstelling in die betrekking, als zoodanig een 
stuk nit den tijd der dienstvervulling, ·waaruit 
van de aanstelling rechtstreeks of zijclelings 
blijkt; 

b. ·onder ,,tijdelijke 1,eraren", hen, die aan 
een gymnasium of aan eene hoogere burger
school als onder a bedoeld, krachtens tijdelijke 
aanstelling van het bestuur of van het hoofd 
dier inrichting, als rector, directeur of lee~aar 
zijn verbonden. 

Een leeraar in een leervak, dat aan het 
gymnasium of aan de hoogere burgersch<iol, 

waaraan hij verbonden is, niet geregeld wordt 
onclerwezen, wordt, zoolang hij niet gedurende 
vier achtereenvolgende jaren aan clat gymna, 
sium of aan die hoogere burgerschool in dat 
leervak onderricht heeft gegeven, voor de toe
passing van deze wet als tijdelijk leeraar aan
gemerkt. 

Hij, die aan een gymnasium of aan eene 
hoogere burgerschool, waaraan hij als leeraar 
verbonden is, tevens in een of meer leervakken 
tijdelijk onderricht geeft, is in zijne tijdelijke 
functie geen tijdelijk leeraar iri den zin dezer 
wet; 

c. onder ,,burgerlijke- ambtenaren", bur
gerlijke ambtenaren in den zin der Burgerlijke 
Pensioenwet ; 

d. onder ,,onderwijzers", ·onderwijzers bij -
open bare lagere scholen en bij bijzondere scholen 
als bedoeld in art. 60 der wet.tot regeling van 
het lager onderwijs, met uitzondering van. de 
miderwijzers, bedoeld in de artt. 45 en 73 dier 
wet; 

e. onder ,,gemeehteambtenaren", gemeente
ambtenaren ip. den zin der Pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913; 

f. onder ,, burger lijke betrekkingen", be
trekkingen, bekleed door ambtenaren als be
doeld onder c ; 

g. onder ,,gemeentelijke betrekkingen", be
trekkingen, bekleed door ambtenaren als be
doeld onder e ; 

h. onder ,,wedde" cle inkomsten, die· als 
vaste jaarwedde of vaste geldelijke toelage of 
in den vorm van het genot van vrij wonen of 
vrij in won en aan eene · be trekking van leeraar 
zijn verbonden, met uitzondering van hetgeen 
in die inkomsten begrepen mocht zijn aan ver
goeding voor aan de waarneming van het ambt 
verbonden onkosten. 

Van het genot van vrij wonen of vrij inwonen 
wordt de waarde in geld ge:Steld op een bedrag 
van f 150. 

Wanneer in inkomsten, als hiervoren ge
noemd, eene vergoeding is begrepen voor boven
bedoelde onkosten, wordt ten minste het twee 
derden gedeelte dier inkomsten als wedde 
aangemerkt. 

Wordt de bezoldiging van een leeraar, die 
een afwis'selend aan tal lesuren heeft, per lesu ur 
berekend, dan wordt het gemiddeld bedrag, dat 
hij geacht moet worden per jaar als vaste in
komst te genieten, als zijne wedde aangemerkt. 

De verhooging van eene jaarwedde of van 
eene toelage wordt geacht eene tijdelijke te zijn 
geweest en het bedrag der verhooging wordt 
dus niet als wedde aangemerkt, wanneer voor 
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den betrokken leeraar het ononderbroken genot 
van de hoogere belo.oning niet !anger dan vier 
jaren heeft geduurd;. 

i. onder ,,pensioensgrondslag", het· bedrag 
dat moet strekken tot grondslag, • zoowel voor 
de:berekening van de door een leeraar ver~!ml
digde pensioensbijdrage, als voor de regeling 
van zijn pensioeri. 

3. J. Een leeraar heeft na zijn ontslag 
recht op pensioen, wanneer hij op het tijdstip 
van. ingang van: het ontslag den leeftijd'. van 
65 jaren heeft bereikt of na een .diensttijd van 
ten minste tien jaren uit hoofde van ziekten of 
gebrek;en ongeschikt is voor de .verdere waar
neming· van zijn ambt. 

2. Zijn de ziekten of gebreken, die de in het 
'vorige lid bedoelde ongeschiktheid hebben ver
oorzaakt, •het gevolg, hetzij van tegen den leer
aar in de uitoefening· van zijn dienst of ter zake 
van die uitoefening gepleegde gewelddadighe
den, hetzij. van andere · bijzondere omstandig
heden, die zich bij de uitoefening van den dienst 
niet · door zijne schuld of onvoorzichtigheid 
hebben voorgedaan, dan heeft cle belangheb
bende recht op pensioen onafhankelijk van den 
duur van zijn diensttijd. 

3. Ziekten of gebreken, die ongeschiktheid 
voor den dienst hebben veroorzaakt, worden 
geacht niet het gevolg te zijn van voorafgegane 
gewelddadigheden of bijzondere omstandig
heden als in het vorige lid bedoeld, wanneer 
tusschen het tijdstip waarop· die ziekten of 
gebreken bekomen zijn en d.at waarop van het 
bestaan der ongeschiktheid .uit eene genees
kundige verldaring als in art. 34, j 0 • art. 5 der 
Burgerlijke Pensioenwet bedoeld, blijkt, meer 
dan twee jaren zijn verloopen. 

4. Mede heeft na een diensttijd van ten 
minste tien jaren recht op· pensioen, wanneer 
hij den· 1eeftijd .van 65 jaren heeft bereikt of 
door ziekten.of gebreken ongeschikt is geworden 
voor het vervullen van de betrekking van 
leeraar: · 

a. een leeraar, verbonden aan·een bijzonder 
gymnasium, welks aanwjjzing krachtens art. 167 

der· hooger-onderwijswet wordt ingetrokken; 
b. een leeraar, verboi3!1en aan eene bijzpn

dere hoogere bii°rgerschool, die ophoudt te 
voldoen aan de in art . . 2a bedoelde. eischen ; 

c. een lee.raar, die overgaat naar eene bij
zondere hoogere burgerschocl, waarvan op het 
tijdstir van den overgang niet vaststaat, dat 
zij niet voldoet aan de · onder b bedoeld e 
eischen; 

d. een leeraar, die niet op · eigen verzoek, 
doch niet om een der mart. 4 genoemde redenen 

I 
I 

wordt ontslagen en die niet. later als leeraar 
wordt herplaatst; 
. · e. 1een leeraar, die binnen een jaa:r na het 
verlies van zijne betrekking, als rector of als 
direct

1

~ur aan het hoofd komt te staan van een 
voor zijne eigene rekening beheerd gymnasium 
of vari_ eene voor zijne eigene_rekening beheei;de 
hooge_re burgerschool ais. bedoeld in .art. 2a. 

4. !Geen recht op pensioen heeft: 
rt. :Hij, die een in de laatstelijk ·door· hem 

,ervulde b~trekking van leeraar of na zijn ant
slag tht die betrekking door hem' zelven in 
'.s Rijks kas aan pensioensbijdrage te storten 
bedraii; niet op den voet van het eerste lid van 
art. 3~ of op het in het tweede ·lid· van· dat 
artike' bepaalde tijdstip heeft voldaan, of die 
niet, krachtens 1-erklaring van Onzen Minister 
van Financien, geacht moet warden oat bedrag 
tijdig te hebben betaald ; . 

b. een leeraar, die· uit hoofde van wange
dra,g, ~nzedelijkheid, verregaande achteloosheid 
of verj:egaand plichtverzuim uit zijne betrek
king ,\ford t ontslagen ; 

c. ~en leeraar, -die bij rechterlijk vonnis uit 
zijn arilbt wordj; ontzet. . . . 

Wij ~ehouden Ons het recht voor, aan een 
leeraar, die om een der antler· b genoemde 
redeneh wordt . ontslagen, eene toelage ·nit 
's Rijk~ kas te verleenen. Deze _toelage over
schrijdt niet het bedr%, dat de belan5hebbende, 
werd hij gepensionneerd, aan pensioen zou ont
vangen,-

5. i. Het pensioen bedraagt voor elk jaar 
van den diensttijd ·eeri zestigste deel van het 
bedragl dat den leeraar over zijne laatste vijf 
diensti~ren als ·Jeeraar gemiddeld per iaar tot 
pens10ensgrondsJag heAft r,es~rnkt. 

2. Heeft de belanghebbende een diensttijd 
als leeraar van minder dan vijf. jaren, doch is 
hij vroilger-. burgerlijk ambtenaar, onderwijzer 
of gemeenteambtenaar geweest, dan treedt, be_. 
halve in het geval genoemd in het vierde lid, 
voor het in het eerste lid bedoelde bedrag in de 
plaats dat, hetwelk over zijne laatste vijf dienst
jaren, ~ls leeraar en. als burgerlijk ambtenaar, 
onderwijzer of gemeenteambtenaar, gemiddeld 
per jaa~ voor hem als pensioensgrondslag heeft 
gegoldeµ. \ 

3. Heeft hij als leeraar, of als leeraar en als 
burgerlijk ambtenaar, onderwijzer of gemeente
ambten~ar een diensttijd van minder dan vijf 
jaren, ~an geschiedt - be.halve in· het geval 
genoemd in het vierde lid - de berekening over 
den geniiddelden jaarlijkschen pensioensgrond
slag gedurende dat kortere tijdvak. 

4. Is in het tijdv(tk van vijf jaren, bedoeld 

I 
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in het tweede lid, ·of in· het kortere tijd vak, 
bed9eld in het derde lid, begrepen diensttijd als 
onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs 
van-meer dan een jaar, dan geschiedt de- bere
kening• over het gemiddelde per jaar van hetgeen 
de belanghebbende over het laatste· jaar van 
dien diensttijd en over -het overige deel van het 
~etrokkeil tijdvak als pensioensgrondslag heeft 
gehad. 

6. 1. Wanneer een le.eraar, wiens pensioens
grondslag op grond van art .. · 16, tweede lid, 
wordt verlaagd, binnen vijf jaren na het · tijd

, stip van ingang ,van de verlaging wordt gepen
siomi.eerd, wordt voor de berekening. van zijn 
pensioen het lagere bedrag geac_ht hem ook 
v66r de. verlaging tot pensioensgrondslag te 
hebben_ gestrekt. 

. 2. Me.de geldt: dit voqr de berekening Van 
het pensioen van: een leeraar, ten opzichte .van 
wien zich een der in -het tweede lid· van art. 17 
en het .zesde lid .van art, 18 genoemde gevallen 
heeft-voorgedaan en d_ie-bimien vijf jaren n:a het 
tijdstip •van ingang van de verlaging van den 
betrokken pensioensgrondslag, uit de betrekking 
met dien verlaagden pensioensgrondslag met 
recht op pensioen wordt ontslagen. 

7. 1. }Vanneer een leeraar, die- twee of. 
meer betrekkingen van leeraar gelijktijdig be
kleedt, uit een ·of meer dier betrekkingen met 
recht op pensioen wordt ontslagen, wordt bij 
de regeling van het pensioen voor de in de eene 
betrekking bewezen diensten geen rekening 
gehouden met de pensioensgroildslagen in de 
andere betrekkingen.-

2 . . ·Zoo· ook komt, wanneer een l~eraar,. die 
tegelijkertijd burgerlijk ambtenaar, onderwijzer. 
of gemeenteambtenaar is-, uit zijne betrekking 
van leeraar met recht op pensioen wordt_ out-· 
slagen, bij de regeling van zijn leeraarspensioen 
hetgeen hij in zijhe burgerlijke betrekking, zijne_ 
gemeentelijke betrekking of zijne betrekking 
van onderwijzer als pensioensgrondslag heeft 
e~ had niet als maatstaf-van,berekening in aan
merking. 
· _ 8.. ,vanneer een gepensionneerd leeraa,r na 
?)ijne 'herplaatsing als -leeraar opnieuw ·als zoo-
danig- wordt gepensionneerd, komen de -peil: 
sioensgrondslagen, naar welke · zijn eerste 
pensioen of -zijne vorige pensioenen berekend is 
of,zijn, bij de regeling van.zijn tw~ede of volgend 
pensi9en niet als maatstaf van berekening in 
aanmerking. · 

_9 . ... 1. Het- pensioen <iverschrijdt niet het 
twee derden gedeelte·van liet in-_het eerste;·va'n 
het in=het tweede, va)! -het.in het derde_ of ·van 
het -in het vierde lid _ van art. 5 genoenide :gee-

middelde, noch ook -:en dit geldt mede voor 
het gezamenlijk bedrag van: ·twee of meer 
krachtens deze wet aan een persoon_ te verleenen 
pensioenen -'- het bedrag van drie duizend 
gulden .. 

2. · Zoo ook wordt ·voor hem, die- op grond 
van deze wet· pensioell' ontvangt en wien nog 
antler perisioen ·ten lasfo van -den Staat ·of van 
zijne kolonien en bezittingen in andei-e wereld
deelen is of· wordt. toegekend, eerstbedoeld 
pensioen gesteld op zoodanig bedrag, dat het 
totaal zijner pensioeneri de som van drie duizend 
gulden niet overschrijdt. 

10. Voor een- leeraar; wiens ongeschiktheid 
voor den dienst het gevolg is van gewelddadig
h-eden ofbijzondere omstandigheden als bedoeld 
in_het tweede lid van artikel 3, bedraagt het 
pensioen het maximum dat irigevolge - )let 
vorig artikel kan worden verleend. 

1L · Als diensttijd. komeri, zoowel bij de 
regeling ·van ·het pensioen van ·een leeraar, als 
bij ·de ter beoordeeling van de pensioerisaan
spraken van leeraren ·te maken· .berekeningen 
in aanmerking :- · 

a, de tijd, boven· de'n leeftijd: van achttien 
jaren, in eerie betrekking van leeraar, in wer_. 
kelijken dienst doorgebracht. 
· Niet in aanmerking komt de tijd, --dciorge

bracht in eene betrekking ·van leeraar, na· het 
oiltslag waaruit de belanghebbende; op grond 
van artikel 4·a geen recht of geen uitzicht op: 
pensioen ·-had cif had kunnerr hebben. · 

Niet in aanmerking komt voorts · de 'tijd;. 
waarover reeds· pensioen werd verleerid. ten 
laste van den Staat, van zijne kcilonien en bezit
tingen in andere werelddeelen of van het in 
art. 50 der .·Pensioenwet ·voor de genieente-· 
ambtenaren-1913 bedoelde fonds·; 

b. de tijd, mi de -inwerkingtreding van deze 
wet, boven.den leeftijd van 18 jaren, als tijdelijk 
leeraar, in . w'erkelijken ·dienst doorgebracht, 
warrneer die tijd · gev'olgd. i.s do Qr diensttijd als" 
leeraar, en, -indien dit niet onmiddellijk is· ge
schied·, ten -minste_. twee jaren zonder ondei:
breking heeft geduurd. 

· De derde zinsnede van Htera a· is ·hier· van 
toepassing. · 

c. de tijd - behalve- de onder a en b g~-
noemde· - die bij de regeling··van burger~jke 
pensioenen in den·zin_der Burgerlijke Pensioen-· 
wet en bij deter beoordeeling van de pensioens·: 
aanspraken --van burgerlijke ambtenaren- ·te 
ma ken berekeningen als diensttijd , in · aanmer
king komt. 

12:· L, · ·Wanneer een leeraar; · die behalve 
zijile betrekking van leeraar nog · eene andere 
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betrekking vervult, waaraan aanspraak op 
pensioen ten laste van den Staat is verbonden, 
of die tevens gemeenteambtenaar is of twee of 
meer' betrekkingen van leeraar gelijktijdig be
kleedt, als leeraar of uit een of meer zijner be
trekkingen van leeraar wordt ontslagen, wordt 
de tijd, dien hij in die andere betrekking of in 
zijne gemeentelijke betrekking heeft doorge
br~cht, niet aangemerkt ~ls diensttijd •in zijne 
betrekking van leeraar of komt de tijd; doorge
bracht in de eene betrekking van leeraar, niet 
in aanmerking als diensttijd in de andere. 

2. Zoo oqk wordt bij het ontslag· van een 
leeraar, die als ontslagene uit eene vroegere· be
trekking wachtgeld geniet, waarvan. het genot 
gevolgd wordt door recht op pensio·en, de tijd, 
in die betrekking doorgebracht, niet aange
merkt als diensttijd in de betrekking · van 
leeraar. 

13. 1. De tijd, <lien een leeraar, die twee 
of meer betrekkingen van leeraar gelijktijdig be
kleedt, vroeger heeft doorgebracht in andere 
betre1,kingen, waaruit hij zonder recht op pen
sioen of op wachtgeld, waarvan het genot door 
reciht op pensioen wordt gevolgd, is ontslagen, 
komt bij zijn ontslag uit·een of meer van eerst
genoemde ,betrekkingen in aanmerking , als 
diensttijd in de betrekking van leeraar met den 
hoogsten pensioensgrondslag. 

2. Zoo ook komt, wanneer een leeraar; die 
tevens burgerlijk ambtenaar, gemeenteamb
tenaar of onderwijzer is en wiens pensioens
grondslag in zijne betrekking van leeraar of' -
zoo hij tevens onderwijzer bij het openbaar 
lager onderwijs is - gemiddelde aan pensioens
grondslag als leeraar over zijne laatste vijf 
dienstjaren hooger is dan de pensioensgrond
slag in zijne andere betrekking, uit eerstgemelde 
betrekking <intslagen wordt, de tijd dien hij 
in andere betrekkingen, zooals in het vorige lid 
bedoeld, heeft doorgebracht, als diensttijd in de 
betrekking \ran leeraar in aanmerking. 

3. . Mede geldt dit ten aanzi'en :Van den tijd. 
dien een leeraar, die als ontslagene uit eene 
andere betrekking met een pensioensgrondslag 
lager dan die in zijne betrekking van leeraar, 
wachtgeld geniet waarvan het genot door recht 
op pensioen wordt gevolgd, v66r het ontslag uit 
eerstgemelde betrekking in andere betrekkin
gen, :Zooals in het ee:tste lid bedoeld; heeft door
gebracht. , 

14. 1. Voor een leeraar wordt het be.drag 
zijner wedde, berekend ·over een jaar, als pen
sioensgrondslag vastgesteld. 

2. Hij die in twee of meer betrekkingen,van 
leeraar wordt geplaatst, ontvarigt voor elke 

betrekkiiig afzonderlijk'een op den voet van het 
eerste1 lid vastgestelden pensioensgrondslag. 

3. Een leeraar in twee of meer leervakken 
aan e~n gymnasium of aan een hoogere burger
school wordt geacht een betrekking te beklee
den. ,Zijn pensioensgrondslag wordt gesteld 
op het gezameruijk bedrag zijner wedden. 

15. ! J. Voor een leeraar, wiens belooning 
niet uitsluitend bestaat uit eene wedde, wordt 

I . 
de pep-sioensgrondslag vastgesteld op : 

a. 'f 2000, - of zoo de belamghebbende rector 
of di~e~teur is,. op f 3000, _:_ wanneer het 
gymn1rsmm of-de hoogere burgerschool, waaraan 
hij verbonden is, gevestigd is in eene gemeentie 
met 30,000 inwoners of minder ; . 

b. f 2400, - of zoo de befanghebbende 
rector :of directeur is, op f 3600, - wanneer het 
gymna'.sium of de hoogere burgerschool, waaraan 
liij ve~bonden is, gevestigd is in eene gemeente 
met meer dan 30,000 inwoners. 

2. De bedragen van / 2000 en / 2400 worden 
tot del helft verminderd, wanneer de leeraar 
minder dan vijftien lesuren per week heeft. 

16. ! J. Bij elke verandering in de befooning 
van eep leeraar wordt zijn pensioensgronds]a.g, 
hetzij op den voet v.an artikel 14 of van artikel 15 
op nic11w geregeld, hetzij bevestigd. 

2. Wordt de wedde van eenleeraar verlaagd, 
dan wordt zijn pensioensgrondslag bevestigd, 
tenzij hij binnen drie maanden na het. tijdstip, 
waarop hij van de verlaging van zijne wedde 
in kennis is gesteld, aan Onzen Minister van 
Finaricien schriftelijk Jiet verlangen te kennen 
geeft zijn pensioensgrondslag op ·den voet van 
artikel 

1
14 of van artikel 15 op nieuw geregeld te 

zien. pe pensioensgrondslag wordt echter niet 
gesteld, op e~n bedrag lager dan dat, waarover 
op of. tpt het tijdstip van· ingang van de verla
ging va:n de wedde, voor of door den belang
hebbenae als leeraar, of.zoo hij vroeger burger
lijk ambteilaar is geweest, door en· voor hem 
als bu~gerlijk ·ambtenaar en als leeraar voor 
pensioen zal zijn of ,wrden of had moeten zijn 
bijgedrlgen. · · 

17. 11. Wordt een leeraar, die twee of meer 
betreklcingen· van leeraar gelijktijdig -bekleedt, 
of die tevens burgerlijk ainbtenaar, gemeente
ambteriaar of onderwijzer, is, uit een of meer 
dier betrekkingen; respectievelijk, als burgerlijk 
ambten~ar, als gemeenteainbtenaar · of. als 
onderwijzer zonder recht op ·pensioen ·of op 
wachtgeld, waarvan het genot door dat'·recht 
gevolgdl wordt, ontslagen, · dan:wordt zij_n pen
sioensgrondslag. i.n de betrekking- die: hif· blijft 
bekleeden, of wordt de hoogste zijner pensiciens
grondsllgen in de nog door hem vervuld worde nde 

I 
! 
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betrekkingen met den pensioensgrondslag in de 
betrekking of met de som _der pensioeiisgrond
slagen in de betrekkingen, waaruit hij is·: ont-· 
slagen, verhoogd, tenzij hij binnen drie maanden 
na het tijdstip van ingang van zijn ontslag• aan 
Onzen . Minister van Financien schriftelijk te 
kennen geeft, dat hij die verhooging niet :ver
langt .. 

2. :Verkrijgt de belanghebbende bij de be
trekking of de betrekkingen die hij blijft be
kleeden, later weder.om eene andere betrekking, 
van leeraar of eene burgerlijke betrekking, eene 
gemeentelijke betrekk_ing of eene betrekking van 
onderwijzer, dan wordt.de pensioensgrondslag, 

· die ingevolge het vorige lid werd, verhoogd, 
gesteld op het bedrag dat de belanghebbende 
in de betrekking met dien pensioensgrondslag 
tot wedde heeft. 

18. J. Wanneer een leeraar, een• burgerlijk 
ambtenaar, een gemeenteambtenaar. of e·en 
onderwijzer, die, . ria ontslag, geen recht heeft 
op pensioen of op wachtgeld; dat door dat recht 
gevolgd wordt, oyergaat, of een gewezen, niet 
gepensionneerd leeraar, burgerlijk ambtenaar, 
gemeenteambtenaar of onderwijzer zonder recht 
op zoodanig wachtgeld, herplaatst wordt in eene 
betrekking van leeraar en 'de pensioensgrond
slag in die betrekking lager is,. dan die welken 
hij laatstelijk v66r zijn overgang of _zijne her
plaatsing als leeraar, als burgerlijk ambtenaa:r, 
als gemeenteambtenaar of als onderwijzer.had, 
wordt de nieuwe pensioensgrondslag gesteld op 
het bedrag van· den vroegeren. 

2. Bekleedde de belanghebbende laatstelijk 
v66r zijn overgang· of zijne herplaatsing twee 
of meer betr'ekkingen van leeraar, of burgerlijke 
of gemeentelijke betrekkingen of betrekkingen 
van onderwijzer :en is de som der pensioens
grondslagen in die :betrekkingen hooger dan de 
pensioensgrondslag· in de nieuwe · betrekking 
van leeraar, dan wordt ·de nieuwe pensioens
grondslag gesteld. op -de soni dier . vroegere 
grondslagen. 

3. Bekleedde 'de belarighebbende laatstelijk 
v66r zijn overgang of zijrie herplaatsing een 
betrekking van leeraar, een burgerlijke of ge
meentelijke 'betrekking of een · betrekking · van· 
onderwijzer, gaat··hij over of wordt hij herplaatst 
in twee of meer betrekkingen van: leeraar en is 
de· som <j.e:r pensioensgrondslagen in ·die betrek
kingeri lager dan de pensioensgrondslag iir de· 
laatstelijk door hem··bekleede betrekking, dan· 
wordt de hoogste der .riieuwe pensioensgrond

-slagen of ~ _zijn deze gelijk - een dier. pen
sioensgrondslagen · ver.li.oogd· met · het, verschil 
tusscheµ,den;pen~ioensgrondslag.in.de·laatstelijk 

bekleede betrekking en de som der pensioens
grondslagen in .de nieuwe betrekkingen. 

4. Bekleedde.de belanghebbende laatstelijk 
v66r zijn overgang of zijne herplaatsing twee of 
meer betrekkingen van leeraar, burgerlijke of 
gemeentelijke betrekkingen of · betrekkingen 
van onderwijzer, gaat hij over of wordt hij her
plaatst in een -grooter of kleiner aantal bet'rek
kingen van leeraar en is het totaal · der. pen
sioensgrondslagen· in de nieuwe betrekki:ilgen 
l'ager dan -dat .der pensioensgrondslagen in de 
laatstelijk bekleede, dan wordt de hoogste der 
nieuwe pensioen:sgrondslagen, of - zijn deze 
gelijk ....:. een .dier grondslagen verhoogd met 
het verschil tusschen die beide totaalbedragen:. 
.· 5. In elk der vorengenoemde· gevallen blijft 
de verhooging van den betrokken pensioens~ 
grondslag achterwege, wanneer de belang
hebbende binnen drie maanden na het tijdstip 
.van ingang van zijn overgang of zijne herplaat
sing aan Onzen Minister van Financien schrifte
lijk te kennen geeft dat hij de verhooging niet 
verlangt. De pensioensgrondslag in de nieuwe 
betrekking of. de som der pensioensgrondslagen 
in de nieuwe betrekkingen mag echter niet 
lager zijn dan het bedrag, waarover op of tot 
het tijdstip van ingang van den overgang of 
van de herplaatsing voor of door· den belang
hebbende als leeraar, of, zoo hij vroeger burger
lijk ·ambtenaar is .geweest, door• en voor hem 
als· bilrgerlijk ambtenaar en als leeraar. voor 
pensioen zal zijn of ·warden of had moeten zijri 
bijg'ed~agen. · 

6. Verkrijgt in een der'in dit artikel genoeni
de gevalleri de belanghebbende na zijri overgang 
of· zijne herplaatsing nog eene andere betrek
king van lee:raar, eene burgerlijke of eene ge
meentelijke betrekking of eene betrekking vari 
onderwijzer of nog twee of meer zoodanige 
betrekkirigen, dari wordt de pensioensgrondslag, 
die·ingevolge het eerste, het tweede, het derde 
of het :v:ierde lid. op: een hooger bedrag werd 
gesteld: 

a. indien deze . minder bedraagt dan of 
gelijk is aan de. som van het bedrag dat de ·be
hinghebbende· in de betrekking met dien pen-. 
sioensgrondslag fot wedde heeft, en den··pen-' 
sioensgrondslag of het t9taal aan pensioens
grondslagen in de nieuwe betrekking of be
trekkingen; gesteld op het bedrag dier wedde·;-

b. indien hij meer bedraagt dan de onder -a 
bedoelde som; verminderd met den pensio·ens
grondslag of het totaal aan pensioensgrond-' 
slagen,:in · de·· nieuwe · betrekking · of betrek: 
kingen; .· · 
· 19: · J. · De pensioensgroridslagen · warden 
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vastgesteld · door Onzen lVIinister van Firian
cien, den Burgerlijken Pensioenraad gehoord; 

2. Geeft een leeraar, die bezwaar heeft tegen 
de wijze waarop zijn pensioensgrondslag is gee 
i'egeld, binnen drie maanden na de dagte.ekening 
der kennisgeving van de beschikking tot vast-· 
stelling van zijn pensioensgrondslag aari Onzen 
Minister .van Financien zijn verlangen. hiertoe 
schriftelijk te kennen, dan wordt omtrent die 
beschikking het gevoelen ingewonnen van de 
afdeeling van den Raad van State, bedoeld · bij 
het tweede lid van art. 13 der wet van 21 De
cember 1861 (Staatsblad n°. 129h ' 

3.· Wanneer omtrent eene beschikking als 
in het vorige lid bedoeld, het gevoelen van ge
noemde afdeeling van den Raad van State wordt 
ingewonnen, wordt de zaak behandeld op de 
wijze voorgeschreven voor. de behandeling van 
de geschillen van bestuur. · 

20. . Een pensioen gaat in met den dag, 
volg'ende op dien, tot en met welken de wedde, 
die gestrekt heeft tot vaststelling van den pen
sioensgrondslag naar welken het is berekend 
wordt uitbetaald. 

21. 1. Voor ieder leeraar wordt,· de helft 
van zijn pensioensgrondslag voor pensioen bijge-

. dragen. · 
2, Niet bijgedragen wordt voor : 

· a. een gepensionneerde met een. pensioen. 
van drie duizend gulden of meer te~ laste van 
den Staat of van zijne Kolonien en bezittingen 
in andere werelddeelen ; 

b. een leeraar met een pensioensgron'dslag, 
of, indien hij twee of meer betrekkingen van 
leeraar bekleedt of tevens burgerlijk ambte
naar, onderwijzer of .gemeenteambtenaar. is, 
met een totaal aan pensioensgrondslagen in· die 
betrekkingen, of als leeraar en als burgerlijk 
ambtenaar, onderwijzer of gemeenteambtenaar, 
van met meer dan vier honderd gulden. 

·3. Niet bijgedragen wordt voorts over het 
bedrag_waarmede een pensioensgrondslag wordt 
verhoogd, wanneer de betrokken leeraar · niet,. 
tengevolge van die verhooging, een pensioen 
kan bekomen, hoogei- dan dat, hetwelk hem 
zou .zijn toegekend, indien hij met ingang van 
het tijdstip van ingang der bedoelde verhooging 
ware gepensionneerd. 

4. De bijdragen worden onder de middelen 
tot dekking ·van de Staatsuitgaven verant-. 
woord. 

22. 1, Wanneer. ten opzichte van een· 
leeraar, .. die . twee of meer betrekkingen van 
leeraar gelijktijdig bekleedt, of die tevens bur
gerlijk ambtenaar is, zich het geval voordoet;' 
bedoeld in art. 1 7, eerste lid, wordt hetgeen ter 

zake ~ari het bekleeden van de betrekking of de 
betrekkingen, waarutt hij wordt ontslagen, voot 
pensiben is, of .had moeten zijn bijgedragen, 
geacht reeds aan pensioensbijdrage te. zijh 
betaa;ld in de ·betrekking met den pensioens
gronqslag, die ingevolge genoemde wetsbepa
ling · wordt verhoogd. 

2. Zoo ook wordt, wanneer een burgerlijk 
ambtenaar of een leeraar overgaat in eene be
trekking of in eene andere betrekking van 
leera~r, of· wanneer een gewezen burgerlijk 
ambtbnaar of leeraar in zulk eene betrekking 
wordi herplaatst, hetgeen ter zake van het 
bekleeden van de vroegere burgerlijke betrek
king bf van de vorige betrekking van leeraar 
voor :pensioen is,. of nog zal worden of had 
moet~n zijn bijgedragen, geacht reeds in de 
nieu~e betrekking aan pensioensbijdrage te 
zij n betaald. 

23. 1 1. Verkrijgt een Jeeraar of een b.urger
lijk ~mbtenaar, wiens pensioensgrondslag op 
grond van art. 17, eerste lid, dezer wet, respec
tievelijk art. 13bis der Burgerlijke Pensioenwet, 
werd !verhoogd, bij de betrekking die hij bleef 
vervullen eene nieuwe betrekking van leeraar, 
dan tordt hetgeen tot het tijdstip van ingang 
van de benoeming in die betrekking, in eerst-
genoer111d ambt meer dan wanneer de bedoelde 
verhopging niet had plaats gehad, voor pen
sioen, werd of had moeten zijn bijgedragen, 
geacht reeds in de nieuwe· betrekking aan pen, 
sioensbijdrage te zijn betaald, 

2. I Verkrijgt een leeraar, wiens pensioens-·. 
· grondslag op grond van art, 17, eerste lid, werd 
verhoogd, bij de betrekking die hij bleef ver
vulled eene gemeentelijke betrekking of eene 
betrekkint · van onderwijzer, dan wordt het 
meerdere aan pensioensbijdrage, bedoeld in het 
eerste; lid, voor zoover het in 's Rijks kas werd 
gesto~t, aan het bestuur of het ho9fd van het· 
gymn\),sium of van de hoogere burgerschool dat· 
de st?rting deed, of, zoo de. belanghebbende 
zelf stortte, aan hem teruggegeven. 
: 24. ' 1. Verkrijgt in een der. gevallen, ge
noemd in de eerste vier leden van art. 18· dezer 
wet ~n van art. 13ter der Burgerlijke Pen
sioenwet, de belanghebbende~ na zijn o:V-ergang 
of zijhe herplaatsing eene nieuwe betrekking 
van l~eraar, dan wordt, indien hetgeen tot het: 
tijdstip van ingang van de benoeming in die 
betrekking, in het ambt met. den pensioens-. 
grondslag, die ingevolge het zesde lid viin eerst
genoeind, respectievelijk · het zesde ·lid van· 
laatstgenoemd -art~el moet worden '."herzien, 
voor 11ensioen is of had moeten zijn bijg;;-dragen, 
meer bedraagt dan de pensioensbijdrage. bere-. 

! 
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kend over het bedrag, waarop die· pensioens
grondslag bij de lierziening wordt gespeld, dat 
meerde:re·geacht r(leds in de nieuwe betrekking 
voor pensi<ien te zijn bijgedragen. . 

2. Verkrijgt in, een .der gevallen, genoemd 
in de eerste vier ·1eden van art. 18, ·de belang
hebbend~ na zijn overgang of zijne herplaatsing, 
eene gemeentelijke betrekking ·of eene betrek
king van onderwijzer, dim wordt het meerdere 
aan pensioensbijdrage, bedoeld in het eerste·lid, 
voorzociver het in 's Rijks kas werd·gestort, aan 
het bestuur of het hoofd van het gymnasium 
of van de hoogere burgerschool dat de· storting· 
deed, of, zoo de belanghebbende zelf stortte, 
aan hem · teruggegeven. ·. 

25. · 1. · De voor een leeraar op grond van 
art. 21 verschuldigde pensioensbijdrage wordt 
in vier, zooveel :inogelijk gelijke, jaarlijksche 
termijnen betaald: Deze · termijnen vervallen, 
achtereenvolgens na afloop van elk . der e·erste 
vier jareh na het tijdstip van ingang . van de 
benoeming van_ den belanghebbende; of, indien 
de· bijdrage wegens verhoogi:ng van zijn p"en
sioensgrondslag verschuldigd is, na afloop van 
elk der eerste vier jaren. na het · tijdstip van 
ingang van die verhooging. . 

2. In de gevalien, genoemd in de artt: 17 
en 18, bedraagt ·elke termijn der pensioens
bijdrage in de betrekking met den pensioens
grondslag die op een hooger bedrag wordt 
gesteld; het een achtste gedeelte van· het be
drag ·dat den belanghebbende in die betrek
king tot pensioensgrondslag ZOU strekken indien 
art. 17 of art. 18 niet werd toegepast. 

26. De in art. llb gerioemde tijd, met uit
zondering van <lien, gedurende welken de be
l ooning als tijdelijk leeraar viei: honderd gulden 
of minder per jaar heeft bedragen, wordt voor 
pensioen iiigekocht. . . 

27. De voor den inkoop verschuldigde bijs 
drage bedraagt twee ten honderd van de som der. 
als tijdelukleeraar genotenbelociningen. Zij .stijgt 
niet boven twintig ten honderd van de als tijde-_· 
lijk leeraar gemiddeld per jaar genoten belooning. 

28[ .- De in he,t vorig · artikel bedoelde bij
drage wordt in t,wee, zooveel ·mogelijk gelijke, · 
jaarlijksche termijnen betaald'.. Deze termijnen 
vervallen achtereeilvolgens na afloop van elk der 
eerste twee jaren na het tijdstip, waarop 'de 
laatste termijn· d~i:--pensioensbijdrage, versohul
digd ter zake van de' op den in art. 26 bedoelden · 
tijd gevolgde eerste aanstelling tot leeraar, is 
vervallen, of,.wailneer ter zake van die aailstel
ling geen ·'bijdrage versohuldigd is, na afloop 
van elk der-oorste.•twee' jarerr,na· het· tijdstip 
van ingang" van' die aanstelling. 
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29. De vaststelling van het voor pensi_oen · 
in te koopen tijdvak en van het aan bijdrage · 
te betale:ri bedrag geschiedt door Onzen Minister 
van Financien, den Burgerlijken Perisioenraad 
gehoord._ · 

30. 1. Het totaal van het op grond van de 
vorige artikelen en van art. 43, derde lid; voor 
de leeraren van een gymnasium of van eene 
lioogere burgersohool over eenig· jaar. aan pen
sioensbijdrage verschuldigde wordt, voor zoover 
het_ niet in mindering k;an komen van eene,. 
op grond van art. 168 der hoogeroriderwijswet 
of van art. 45bis der wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs, ten behoeve van dat 
gymnasium of van die hoogere burgerschool. 
verleende Rijksbijdrage, door het· bestuur. of· 
door het hoofd dier inriohting op 2 Januari van 
het volgend jaar in 's Rijks kas gestort. 

. 2. Voor een leeraar die.in den loop van een 
jaar wordt ontslageh, wordt ·de pensioensbij- · 
drage over h_et gedeelte van dat jaar, vooraf-·. 
ga1tnde aan het tijdstip van ingang van zij:ri 
ontslag, v66r dat tijdstip door het in het vorig 
lid bedoelde bestuur of hoofd in 's Rijks kas· 
gestort. 

· 31, 1. Vindt de storting van het voor een 
Jeeraar over· e_enig jaar aan pensioensbijdrage 
versohuldigde niet ·op tijd plaat·s, dan geeft. 
Onze Minister van Financien hiervan v66r 
15 J anuari of, zoo de verzuimde storting de in 
het tweede lid van· het vorig artikel bedoelde is;· 
binnen twee wek;en na den dag van ingang van 
h'et ontslag, kennis aan den belanghebbende, 
die de bijdrage dan, voor-·zoover zij niet op den_ 
voet van het _vierde lid of van het vijfde lid 
w:ordt irigehouden, v66r 1 April, respectievelijk 
binnen drie maanden na den dag v~n ingang 
van zijn ontslag, zelf in 's Rijks kas m·oet storten. ·. 
· 2. Onze Minister van Financien is bevoegd. 

om, wanneer;- · · naar zij_n oordeel, bijzondere' 
omstandigheden aan ·een leeraar of <;md-leeraar 
beletten de in het vorig .lid bedoelde storting: 
tijdig te doen, op schriftelijk verzoek van den· 
belanghebbende uitstel van betaling te verlee-. 
nen voor ten hoogste zes _maanden, "te_rekenen 
van den <lag waarop het' verzoekschrift bij het 
Departement van Financien is ingekon;ien. · 

3. Onze genoemde Minister· ·is voorts be
voegd, in bijzondere gevallen ··op schriftelijk 

· verzoek van. den belanghebbende te verklar'ei:i, · 
dat eene storting die, hetzij na den· aan het 
slot van het eerste lid. voorge~chreven datum· 
of na aflo.9p van den daai: gestelden termijn,: 
hetzij na het ingevolge het tweede lid bepaalde 
tijdstip.heeft·p!aats gehad;geacht moet worden 
op tijd te· zifn g·eschied. · · 

38 
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4. .Het op het tijdstip van ingang van het 
ontslag van een leeraar nog, ingevolge de~e wet, 
tot dat tijdstip door hem aan pensioensbijdrage 
v;erschuldigde, wordt, indien hem op g:rond van 
deze wet pensioen wordt verleend, in den 
kortst mogelijken tijd ingehouden op dat 
pensioen. 
~ 5. Wordt hij niet op grand van deze wet 

gepensionneerd, dan wordt het, indien of zoo
dra hij, hetzij uit anderen hoofde pensioen ~it 
de Staatskas, hetzij pensioen ten last~ van het 
in art. 50 der Pensioenwet voor de gemeente
a:i'ribtenaren 1913 b~doelde fonds, hetzij tracte; 
~ent of wachtgeld van het Rijk, van eene 
provincie of van eene gemeente geniet, in den 
kortst mogelijken tijd op dat pensioen, tracte
II1,ent of ,vachtgeld ingehouden. 

32. 1. · Het op het tijdstip van ingang van 
het ontslag van een leeraar nog niet betaalbaar· 
z_ijnde · gedeelte der in art. 21 bedoelde pen
sio\)nsbijdrage wordt, wanneer hij :,;net re_cht op 
pensioen wordt ontslagen, in zooveel mogelijk 
gelijke driemaandelijksche bedragen op_ ~ifo 
p_ensioen ingehouden, z66, dat het in totaal I)-an, 
bijdrage verschuldigde op den vervaldag v:in 
den laatsten termijn zal zijn voldaan. Wordt 

• de beianghebbende zonder recht op pensioen 
.ontslagen, dan is het bedoelde deel dier bijdrage 
niet meer verschuldigd. 

2. Het op het tijdstip van ingang van het 
ontslag van een leeraar nog niet bet_aalbaar 
ziJnde gedeelte der pensioensbijdrage, ver
schuldigd op grand van art, 27, wordt, indien, 
of zoo_dra de belanghebbende P\lnsio,en of 
iyachtgeld geniet uit de Staatskas, of wanneer 
hij een ook over zijn diensttijd als tijdelijk 
leeraar berekend pensioen ten. laste van het in 
art. 50 der Pensioenwet voor de gemeeµte'
am btenaren 1913 genoemde fonds ontvangt, 
op den in het eerste lid bedoelden voet op dat 
pensioen of wachtgeld ingehouden. Voor zoo
vei; inhouding op dezen voet_· niet li:an plaats 
hebben, wordt bij herplaatsing van den bela~g
hebbende in eene betrekking van leeraar of 
hi eene burgerlijke betrek.king het bedoelde 
deel der bijdrage· in die nieuwe betrekking vol
daan op den voet waarop het in de vroegere 
betrekking te betalen · zou zij n geweest. · 

3. m~t op het tijdstip van ingang van het 
ontslag van een leeraar nog niet betaalbaar 
zijnde gedeelte der pensioensbijdrage, verschul
c:ligd op gro_nd van art. 43, derde_ lid, wordt ~ 
voor zoover het niet op inkomsten, die de leeraar 
van de gemeente of de gemeen_ten aan welke 
het verschuldigd is, geniet, kan warden gekort -
indien of zoodra de belanghebbende, · hetzij 
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pensfoen uit de Staatskas, hetzij pensioen ten 
lastel Vll,n het in a:,;t. 50 der Pensioenwet y-oor 
de gemeente-ambtenaren 1913 bedoelde- fqnds, 
hetziJ traktenient. of wachtgeld va11 )rnt Rij~, 
van eene provincie of van eene gemiente geniet, 
in z9ovee' mogelijk gelijke driemaa:n<:lelijksch~_ 
of maaµdelijk~che bedragen en overigen~ op 
den in het eerste lid bedoelden voet op· dat 
pen~~oen, wachtgeld ~f tra~tement ing~houden_ 

33_: 1. Wanneer ee;i leeraar 11a een di!)nst
tijd ran _minder dan tien .jl),re11 wegens onge
schiktheid voor de verdere vervulling van zijne 
betrekking, - veroor,;aakt door ziekten of ge
breken, die niet het gevolg zijn van geweld
dadigheden, of bijzondere omstanc:ligheden, als 
bedoeld in het tweede lid, van art.· 3, - wordt 
ontsl/i,gen, wordt jietgeen voor of door. hem aan 
pens_ioensbijdrage werd gestort, aan het bestuur 
of aafl het hoofd van het gymnasium of van de 
hoog•fe burgerschool, dat de starting deed, 
respectievelijk aan hem, teruggegeven. 

·2. ·: Wordt"q\l belanghebbende later herplaatst 
in_ eene betrekking, waarin hij het uitz\cht heeft 
op ee~- p!)nsioen, bij d',l regeling waa,rvan de tijd 
dien hij iii zijne vroegere betrekking of betrek-

.. , I· . 
kingep. van leeraar heeft doorgebracht, als 
diensytijd in a3:nmerki11g zal ko:i;nen, dan wordt 
het ingevolge het eerste.lid teruggegeven bedrag 
binnen drie maanden na den dag van ~nga11g 
zijnerl herplaatsing door het in dat lid bedoelde 
b_estujir of hoofd, respectievelijk door den be
langhebbende zelven, in 's Rijks kas terug
ge~tort. 
- 34.: J. Van de Burgerlijke Pensioenwet zijn 

v3:u toepas~ing de artt. 5 en 17, tweede lid, met 
·-· I - . 

betrelpri.ng tot het bewijs van het besta_a11 der 
onge~?hiktheid, bedoeld in art. 3, eerste lid en 
art. 33, eerste lid, dezer "\ll'et ; 

art.
1 

5bis, met betrekking tot heE jiewijs van 
het brsta_ll,_n van het door art. 3, tweede lid, 
dezer ,wet gevorde~c:le oorzakelijk verb.and tus
schenl de cmges~hiktheid \ln de ge"'.el\l,_dadig, 
heden. of de bijzondere omstandighec:len, da1tr 
bedoeld ; . -· - .. 

· d~ ~itt. 18, tweede, derde en vierde. lid en 
28, m~t be~rekking_ tot d~ pe~sioensaan~agen 
der leeraren en de' adviezen, die daaromtrent
door :den Burgeriij~en Pensioenraa,d ;~rdeJ?.-
uitgebracht; ,-

art. ! 19, tweec:le lie:!, ten opzichte ':an de be
sluitep. tot toekenning van leerl),arspen.~ioeneJJ, ; 

art. i 22, wannee~ zich ten opzichte van e~n 
gepen~ionneerd leeraar het gevai v:~ord~et, ge: 
noeJnd in het eerste lid van dat artikel.. 
. 2 .. :Voorts zijn ten· opzichte van._de pensioe

nen der leeraren de artt.- 18, eerste, derde en I .... 
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vierde lid, 19 ee:i;ste en _ derde lid, 20, eerste, 
tweede, vierde, vijfde eii zesde lid,· 21, ~3, 30 
en 31, der Brirgerlijke Pensioenwet van toe
passing. 

3. Het·laatste lid van art. 18 dier wet geldt 
mede·voor·de-vaststelling van het tijdstip van 
ingang van pensioenen als in dat lid bedoeld, 
op grond van art. 3, vierde lid dezer wet toege
kend aan · gewezen · leeraren. · 

35. In buitengewone- gevallen, waarin bij 
toepassing van deze wet, · de -diensten van een 
leeraar op -- met het oog op de belangen of 
van dien leeraar, ,of van de Staatskas - ·niet 
billijken voet met pensioen zouden worden ver
golden, wordt het pensioen bij afzonderlijke 
wet geregeld. 

OVERGANGS, EN SLOTBEPALINGEN. 

36. Aan op 1 October· 1913 in ·dienst zijnde 
leeraren eirtijdelijke leeraren, die eene formeele 
aanstellirig in de betrekking; die zij op dat tijd
stip vervullen, missen, wordt alsnog zulk eene 
aanstelling, ingaande op dien datum, uitgereikt. 

37. De op 1 October 1913 in dienst zijnde 
leeraren, · die vroeger burgerlijk ambtenaar of 
onderwijzer zijn geweest, worden, voor de ·toe
passing van deze wet, geacht. op dien datum te 
zijn -herplaatst, wanneer zij hun verlangen 
hiertoe v66r 1 April 1914 in den· vorm eener 
schriftelijke verklaring te kennen geven aan 
Onzen Min½ter van Financien. 

38_- De termijnen der pensioensbijdragen, 
met ingang van l' October 1913 door de op dat 
tijdstip in dienst zijnde leeraren op grond van 
art. 21 verschuldigd,· vervallen achtereerivoI
gens, op 1 ·October 1914 en op 1 October'van 
elk der· drie · volgetide jaren. 

-39. J. Deze wet is niet van toepassing ten 
opzichte van -de op 1 October 1913 in dienst 
zijnde leeraren, die hun verlangen hiertoe v66r 
1 Januari 1914, in den vorm eener schriftelijke 
verklaring te kennen geven aan ·onzen Minister 
van Financien. · 

2. Het uitzicht op jlensioen op grond ·van· 
deze wet gaat voor hem, die de iri het eerste lid 
bedoelde· verklaring afiegt, voor altijd verloren. 

40. J.: Voor leerareri komt de tijd, dien· zij 
v66r 1 October 1913, boven den leeftijd van 
achttien jareri, in werkelijken · dienst, in ·ge
meentelijke betrekkingen hebben doorgeb1'acht 
- indien die tijd- niet reeds voor pensioen teri 
l~ste van den Staat of va:i:i.· het in art. 50 der 
Pensioenwet voor de·gemeenteambtenaren 1913 
bedoelde fonds werd· ingekiicht - onder'· de 
hierna genoemde•'voorwaarde als diensttijd ·in 
aanmerking. 

: ·2. Niet in aanmerking komt de tijd }Vaarover 
reeds pensioen werd verleend ten faste van eene 
gemeente of van een gemeentelijk pensioenfonds. 

3. Hij, die op 1 October 1913 eene_ betrek
king van leeraar bekleedt, moet v66r 1 April 
1914 en hij die na eerstgenoemden datum in 
zulk eene betrekking wordt benoemd of her~ 
jllaatst, moet liinnen _zes maanden na den dag 
van ingang zijner benoeming of herplaatsing de 
navolgende stukken aan den Burgerlijken 
Pensioenraad zenden : · 

a. de aanstelling in elke der gemeentelijke 
betrekkingen, waarin hij v66r 1 October 1913 

. werkzaam is geweest. Bij gemis van eene aan
stelling in ·eenige b~t:rekking moet worden o~er
gelegd een stuk uit den tijctder dienstvervulling 
in dat ambt, waaruit van de aanstelling recht
streeks of zijdelings blijkt ; 

b. gegevens, waaruit blijkt v:an den duur 
van den in elke der onder a bedoelde betrekkin-. 
geri doorgebrachten tijd; 

c. gegevens, waaruit blijkt van-hettotaalder 
in elke dier betrekkingen genoten belooningeri ; 

d. een stuk, waarbij hij verklaart er ge
noegen mede te nemen, dat eventueel op hem 
wordt verhaald het 'hiervoor in aanmerking 
komende deel der voor den inkoop van den in 
het eerste lid bedoelden tijd verschuldigde 
bijdrage. 

4. De Burgerlijke Pensioenraad doet de 
in bet vorige lid genoemde stukken met zijn 
ad vies omtrerit de vaststelling van · bet ·voor 
pensioen in te koopen tijdvak en van het, op 
grond van art. 41, door de betrokken gemeente 
of door elke der· betrokken- gemeenten aan 
bijdrage te betalen beclrag, toekomen aan Onzen 
Minister van Financien, door wien die vaststel. 
ling geschiedt en di~ aan de b~talende gemeente· 
of aan elke der betalimde gemeenten het door 
haar verschuldigde opgeeft. 

41.. 1. De voor inkoop van den in art. 40 _ 
bedoelden tijd te betalen bijdrage bedraagt acht 
ten honderd van liet totaal der gedurende dien 
tijd · als gemeenteambtenaar genoten beloo
ningen. 

2. Zij is verschuidigd door de ·gemeente 
of door de gemeenten - elke voor haar deel -
die deze belooningen ·heeft of hebben betaald. 

42. 1. De bijdrage, bedoeld in het" vorig 
artikeI; wordt voldaan in eens of in tien, zoo
veel mogelijk gelijke, jaarlijksche termijneri. 

2: De betaling in· eens geschiedt : · 
a. van de bijdragen, verschuldigd voor den 

inkoop van diensttijd van op l' October 1913 · 
in dienst zijnde leeraren, uiterlijk ·op 31 Decem-. 
her 19!5; ' · · 

I 
38* 

.. 
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b. van de bijdragen voor den inkoop van 
diensttijd van na ee_rstgemelden datum benoemd 
of herplaatst wordende leeraren, uiterl:ijk op 
31 December van het jaar volgende op dat der 
benoeming of herplaatsing. 

3. Bij betaling in termijnen wordt de eerste 
termijn van de in het tweede lid sub a genoemde 
bijdrage voldaan op 31 December 1915, die van 
de bijdragen, genoemd in het tweede lid onder b, 
mede op het tijdstip, vastgesteld voor de beta
ling in eens. De voldoening van de volgende 
termijnen geschiedt op 31 December van elk 
der eerste negen jaren na 31 December 1915, 
respectievelijk na 31 -December van het jaar, 
volgende op dat der benoeming of herplaatsing. 

4. De verplichting tot betaling vervalt niet 
door het ontslag of door overlijden van_ den 
leeraar. 

43. 1. Ten opzichte van de in het vorig 
artikel bedoelde bijdrage zijn van toepassing 
het eerste en het tweede lid van art. 65, fter 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913." 

2. W anneer de gemeente of de gemeenten, 
die de bijdrage verschuldigd is of zijn, van de 
bij dat artikel verleende bevoegdheid wenschen 
gebruik te maken, geven z:ij hiervan kennis aan 
het l;iestuur of het hoofd van het gymnasium 

· of van de hoogere burgerschool, waaraan de 
betrokken leeraar verbonden is. 

3. Het deel der bijdrage, dat die gemeente 
of gemeenten wenscht of wenschen te verhalen, 
wordt in tien, zooveel mogel:ijk gel:ijke, jaarlijk
sche _ termijnen betaald. Deze termijnen ver-
vallen: · 

a. voor de op 1 O.9tober 1913 in dienst 
z:ijnde leeraren, achtereenvolgens na afl.oop van 
elk der eerste tien jaren na het tijdstip, .waarop 
de laatste termijn der pensioensbijdrage, ver
schuldigd over hun pensioensgrondslag op ge
noemden datum, is vervallen, of wanneer over 
dien pensioensgrondslag geen bijdrage ver
schuldigd is, achtereenvolgens op 1 October 

. · 1914 en op 1 October van elk der eerste negen 
volgende jaren ; . 

b. voor de leeraren, die na 1 October 1913 
worden b_enoemd of herplaatst, achtereenvolgens 
na. afl.oop van elk der eerste tien jaren na het 
tijdstip, waarop de laatste termijn der. pen
sioensbijdrage, verschuldigd ter zake van de 
eerste benoeming of herbeiloeming toii leeraar 
na 1 October 1913, is vervallen, of indien te dier 
zake geen bijdrage verschuldigd is, na afl.oop 
van elk der eerste tien jaren na het tijdstip van 
in.gang dier benoeming of herbenoeming. 

4. Komt de kennisgeving, -gevorderd door 
het tweede lid, niet in v66r het in het derde lid 

ondl a, in de tweede, respectie:velijk eerste 
plaa s, of v66r het in dat lid onder b, in de 
twee e, respectievelijk laatste plaats gen. oemde 
tijds ip, dan loopen de in da,t lid bedoelde ter
mijn1n van den ing.ang van het vierendeeljaars, 
volg,nde op dat, waarin de kennisgeving door 
het in het tweede lid bedoelde bestuur of hoofd 

worl~ ontvangen. 
44. Voor een leeraar kan de tijd bedoeld in 

art. 0, eerste lid, slechts in zijn geheel als 
dienltijd _in aanmerking komen. . 

45. 1. Gaat een gemeenteambtenaa:r voor 
wien op grond van art. 68, eerste lid der Pen
sioen1yet voor de gemeenteambtenaren 1913, 
niet fordt bijgedragen, over in eene betrekking 
van Ireraar, dan is de b:ijdrage voor den inkoop 
vanlen tijd dien die ambtenaar v66rl October 
1913 ·n dienst van de gemeente die hij laatstelijk 
v66r zijn overgang in de leeraarsbetrekking 
dien e, heeft doorgebracht, verschuldigd van 
het t1jdstip van ingang van de benoeming in die 
betre~king af. 

Del betaling van die bijdrage geschiedt op 
den. voet van art, 42. . . · 

2. j In het geval, genoemd in het vorige lid 
is te opzichte van den tijd dien de betrokken 
ambt~naar tusschep 1 October 1913 en het tijd
s_tip }'an zijn overgang, in gemeentelijke be
trekkingen heeft doorgebracht, art. 40 en 
zijn Joorts de artt. 41, 42, .43 en 44 van toe
passi!g met <lien verstande dat het aan pen
sioenJ1bijdrage verschuldigde voor de helft op 
den mbtenaar kan worden verhaald. . 

3. Gaat een am])tenaar, in dienst eener ge
me"n e, aan welke op grond van art. 69 der 
Pensioenwet voor de gem_eenteambtenaren 1913 
de <liar bedoelde onthefling werd verleend, 
over m eene betrekking van leeraar, dan is ten 
opzi4te van_ den tijd dien _hij v66r zijn overgang 
in gef eentelijke betrekl~ingen heeft doorge
bracht, het vorige lid van toepassing. 
. 46,_1 1. Wanneer het pensioen van een 

leeraar berekend is ook over diensttijd in ge
mee_n{e!ijke betrekkingen, . waarover op den · 
voet fan.art. 40, eerste lid, of art. 63, eerste lid, 
der_ Ijensioenwet voor de gemeenteamhtenaren 
191~ foor pensioen ten laste van het in art. 50 
dier Jet bedoelde fonds is bijgedragen, of over 
diensjtijd als tijdelijk_gemeent(?ambte1_iaar, ont
vang~ het Rijk van genoemd- .fonds eene ver-
goedibg. · 

2, I Deze vergoeding bedraagt, wanI).eer de 
berekening is gemaakt over diensttijd als ge
meen{ea_mbtenaar na· 1 October 1913,-zeven ten 
honderd van hetgeen den belanghebbende ge-

dfil1' dien dieMttijd tot perurio,ru;grondslag 
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heeft gestrekt en wanneer zij is geschied over 
diensttijd als gemeenteambtenaar v66r 1 Octo
ber 1913, of over diensttijd als tijdelijk gemeen
teambtenaar,' acht, respectievelijk zeven_ ten 
honderd van de som der gedurende dien dienst
tijd genoten belooningen. 

47. 1. Het bestuur of het hoofd van een 
gymnasium of van eene hoogere burgerschool, 
als bedoeld in art. 2a, is verplicht Onzen Minister 
van Financien alle gegevens en inlichtingen te 
verstrekken, die hij voor de beoordeeling van de 
pensioensaanspraken of van de pensioens
bijdragen der aan het betrokken gymnasium of 
de betrokken hoogere burgerschool verboriden 
leeraren wenscht te ontvangen. 

2. Onze genoemde Minister vraait die 
gegevens en inlichtingen per aangeteekenden 
brief. 

3. Aan een bij zoodanigen brief gedaan·ver
zoek, als hierbed6eld, wordt door het bestuur 
of het hoofd, aan wien het is geriobt, binnen 
veertien dagen na de dagteekening. van den 
brief voldaan. 

4. . Een bestuur of een hoofd, dat · weigert 
of nalatig is gegevens en inlichtingen als voren
bedoeld binnen den in het vorige lid gestelden 
termijn, duidelijk en zonder voorbehoud te 
verstrekken, wordt gestraft met eene geldboete 
van ten hoogsk driehonderd gulden. 

5. Hij, die opzettelijk een onjuist gegeven 
of eene onjuiste inlichting als bovenbedoeld 
verstrekt, of opzettelijk tot de verstrekking 
medewerkt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

6. De feiten, strafbaar gesteld in het vierde 
lid, worden als overtredingen, die, strafba!!,r 
gesteld in het vijfde lid, als misdrijven aange
merkt. 

48. Bcpalingen ter uitvoering van deze wet 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. · 

49. Deze wet kan worden aarigehaald onder 
den titel ,,Pensioenwet 'voor de bijzondere 
leeraren 1913". 

50. Deze wet-treedt in werking met 1 Octo-
ber 1913. · 

Lasten en bev'elen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 20sten Juni 1913. 

(get.) W I L H E L M I NA. 

De Jll inistei· van Financien, 
(get.) KOLKMAN. 

De 1liinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) . HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 8_ juli 19-13.) 

20 Juni 1913. WET, houdende pensioenrege
ling voor de weduwen en weezen van leer
ar·en aan bijzondere gymnasia en aan bij
zondere hoogere burgerscholen. S. 299. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/i913, n°. 203, 
1-10. 

Hand. idem 1912/1913, bladz. 3231-3233. 
Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 859, 905. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

· Alzoo ,vij in 6verweging genomen hebben, 
dat het \Venschelijk is eene p·ensioenregeling te 
treffen voor de weduwen en "'eezen van leer
aren, verbonden aan bijzondere gymnasia en 
aan bijzondere boogere burgerscholen als be
doeld in de hooger onderwijswet en in de wet 
tot regeling van het middelbaar onderwijs ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. De iVeduwenwet ·voor· de onder

wijzers 1905 wordt gewijzigd en aangevuld als 
volgt: 

A. In art. 2, eerste lid, wordt achter lit. b 
ingevoegd: 

,,c. de leeraren in den zin der Pensio<cnwet 
voor de bijzondere leeraren 1913." 

B. Art. 13 wordt gelezen P,ls volgt : 
,,Art. 12 is ten opzichte van· onderwijzers, 

bedoeld. in art. 2b, en van leeraren, bedoeld 
in art: 2c, m:ede van toepassi,ug wanneer de 
bijzondere lagere school of de bijzondere hoogere 
burgerschool, waaraan zij verbonden zijn, 
ophoudt te vold6en aan de.in art. 60, eerste lid, 
der wet tot regeling van· het lager onderwijs, 
respectievelijk aan de in art. 45bis, eerste lid 
onder 2, 3, 4' en 5 d_er wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs gestelde eischen of wan
neer van het gymnasium, waa,raan zij verbonden 
ziJn, de aanwijzing op grond van art. 167 der 
hooger-onderwijswet wordt ingetrokken. 

De storting, bedoeld in het vorig artikel 
onder a, geschiedt binnen drie maanden na het 
tijdstip, waarop vaststaat dat de bijzondere 
lagere school of de bijzondere hoogere burger
school heeft opgehouden te voldoen aan de in 
het eerste lid bedoelde eischen of binrien drie 
maanden na het tijdstip met ingang waarvan de 
aanwijzing van het gymnasium wordt inge
trokken. 

De jaarlijksche bijdrage, bedoeld in het vorig 
artikel onder b, wordt voor de eerste maal bin
nen drie maanden na het in het tweede lid in de 
eerste plaats of na het daar in de tweede plaats 
genoemde t\idstip en vervolgens telken jare 
v66r de verjaring van eerstgenoemd, respectie
velijk van laatstgenoemd tijdstip aan den 
directeur , an het in artikel 1 genoemde fonds 
betaald." 
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C. In het vijfde lid van art. 21 wordt voor 
,,art. 54 duodecies" en voor ,,art. 54 tredecies" 
gelezen, respectievelijk ,,art. 69" en ,,art. 70". 

· D. In a_rt. 21 warden tusschen het vijfde 
en het zesde lid ingevoegd· twee nieuwe leden, 
luidende als volgt : 

,,Op de kortingen, verschuldigd door de leer
.11,ren, bedoeld in artikel 2 sub c, zijn van toe
passing de artikelen 30 en 31 der Pensioenwet 
voor de· bijzondere leeraren 1913, met dien ver

-stande, dat de starting geschiedt in het in 
artikel 1 genoemde fonds. 

Een leeraar, die een door hem zelven te 
,storten bedrag aan korting niet op den voet van 
het eerste lid van laatstgenoemde wetsbepaling 

-0£ op het in het tweede lid van dat .artikel be-
-paalde tijdstip heeft voldaan, of die niej;, krach-
tens verklaring van Onzen :Minister van Finan
cien, geacht moet worden dat bedrag tijdig te 
hebben betaalcl, heeft voor zijne weduwe en 
weezen geen recht op pensioen ten laste van het 
in artikel 1 genoemde fonds". 

E. In art. 24 wordt voor ,,art. 54 septies
decies", gelezen ,,art. 74". 

F. Aan artikel 24 wordt -toegevoegd een 
tweecle lid, luitlentle als volgt : 

,,Zoo ook geldt artikel 4 7 der Pensioenwet 
voor de hijzondere leeraren 1913 voor de inlich
tingen 'die Onze lVIinister van Financien voor de 
toepassing van deze wet vPan de besturen en 
hoofden van gymnasia en hoogere -burgerscho
len, a~ becloeld in artikel 2a van eerstgenoemde 
wet, wenscht te ontvangen." 

Art. II. Art. 23 -der vVeduwenwet voor de 
onderwijzers 1905 is van toepassing ten opzichte 
van de op 1 October 1913 in tlienst zijnde leer
aren, bedoeld in art. 2c dier wet;met dien ver
stande, dat de in eerstgemeld artikel bedoelde 
verklaring v66r 1 Januari 1914 moet worden 
afgelegd aan Onzen Minis~er van Financien. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
1 October 1913. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 20sten Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

(get.) 
De 11:l iniste,· 

(get.) 

De jj:[ inister van Financien, 
KOLKMAN. 

van Binnenlandsche Zal:en, 
HEE~ISKERK. 

(Uitgeg. 8 Juli 1913.) 

20 Jiin,'. 1913. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverneid en Handel tot 
vaststelling van een letterteeken, dat door 
zee- en ku~tvis~chersvaartuige11 moet war
den gevoerd. 

D l\finister van Landbouw, Nijverheid en 
Ham el; 

Giet op art. 7 dei' Visscherijwet (.wet van 
6 Oc ober 1908, (Staatsblad n°. ~P), gewijzigd 
bij e wet van 8 Februari. 1912 (Staatsblad 
n°. 6 1) en op art. 8 van het Koninklijk besluit 
van i2 Juni 1911 (Staat8blad n°. 144), betref
fend de regi5ters voor de ~ee- en kustvisschers
vaar uigen en het voeren van letterteekens door 
de k stvisschersvaartuigen, gewijzigd bij Ko
ninkl\jk bebluit van 5 Februari 1912 (Btdat8blad 

no. -1~~ft goedgevonden : . , ' 

: e b~palen, dat _door de zee- en kust\isschers- _ 
vaartb1gen, tehms behoorende te Ilpendam,. 
moet warden gevoerd_ het letterteekcn I.L. 

'c, ravenhage, 20 Juni 1913. 

Voor d e11 Minister, 

De Se~retaris-Genemal, 
VERSTEEG._ 

20 Ji ni 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
·De uitlegging door den Kantonrechter 

wan· art. 20 der Kieswet gegeven, · volgens 
,telke alleen bij niet onderbroken voor
h:omen op de kiezerslijst een nadere 
Jangifte overbodig is, is in , strijd met 
de duidelijke bewoordingen der Wet, 
g~lijk ze in 1900 is ~ewijzigd, 

(Kieswet art .. 20.) 

\ oorzitter: Jhr. Mr. S. Laman Trip. 

Ra dsheeren: Mrs. J. H. van Goor, C. 
Krah e, B. C. J. Loder en A. P. L. Nelissen. 

Co,clusie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. Noyon. 

- . 

De requirant is op de kiezerslijst der Ge-. 
meenfo ·Barendrecht van 191] geplaatst als 
examlnkiezer, op die van 1912 als belasting
kiezeJ <loch komt op die van 1913 niet voor als 
niet Jieer zijnde belastingkiezer en zich ~-ls 
exam9~kiezer niet opgegeven hebbende; ZIJn 
verzo~k om alsnog op 'de kiezerslijst te warden 
gepla tst onder verbetering _van die lijst is door 
het G meentebestimr van Barendr~cht en den 
Kantonrechter te Ridderkerk afgewezen. 

Hij I stelt nu bij zijn cassatieberoep als ge
schonden althans verkeerd toegepast voor 
art. 20 der Kieswet. Dit artikel bepaalt 
dat · o. a. de examenkiezer die eenmaal op de 
kiezer lijst :vermeld is in latere jaren op die lijst 
wordt geplaatst zonder nadere aangifte. V66r 
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de wijziging ,an 1900 stond er dat de kiezer 
zonder nadere aangifte op de kiezerslijsten voor 
volgeride jaren wordt geplaatst. Op grond dat 
uit de geschiedenis niet blijkt dat men doo:r de 
wijziging eenen ·anderen zin aan. het a:rtikel 
heeft willen geven legt de Ka:ri.tonrechter de 
woorden ,,latere jaren" uit als beteeke1_1ende 
jaren volgende op het jaar ,vaarin men als _zoo
danig (soil. als examenkiezer) op de kiezerslijst 
was geplaatst, met het gevolg dat het over
slaan van een jaar nadere aangifte noodig zou 
maken. 

Deze beslissing schijnt mij ten eenen male 
in strijd met hetgeen de geschiedenis der 
wijzigingswet leert. De memorie van toe
lichting op art. 16 van het ontwerp (Handelin
gen Tweede Kamer 1899/1900 Bijlagen 188) 
zegt met zoovele .woorden dat de voorgestelde 
wijziging sfrekt om de bedoeling der bepaling 
beter tot haar recht te doen komen. 

De· Regeering haalt daarbij als voorbeeld 
aan het geval dat thans te beslissen is; uit de 
bepaling, zooals zij in de ongewijzigde wet voor
kwam zou men kunnen lezen, dat in dit geval 
eene nadere aangifte noodig was, bij ,velke 
redactie niet gedacht w~s aan de mogelijkheid, 
dat de duurzame werking der eenmaal gedane 
aangifte zou worden onderbroken. Die moge
lijkheid wilde men 'Wegnemen. Duidelijker 
dan hier door _de Regeering gedaan werd 
kan men we! niet uitdrukken, dat de duur
zame werking van de aarigifte gewild is; _dat 
de eens g~dahe ali,ngifte voor altijd haai' ge
volg behoudt. 

De Kantonrechter _ neemt nu als feitelijk 
vaststaande aan de vroegere plaatsing van 
den requirant als examenkiezer; de Hooge 
Raad zal alzoo ten principale recht kunnen 
doen. 

Ik concludeer dat de Hooge Ra_ad de be'. 
schikking waarvan beroep zal vernitcigeri en 
de plaatsing van den requirant op de kiezerslijst 
der Gemeente Barendrecht gelasten. 

De Hoage Raad, enz: ; . 
Rechtdoende op het verzoek van P. H. 

van der Giessen, onderwijzer te Barendrecht, 
vragende een op 17 Mei 1913 door den Kan
tonrechter te Ridderkerk gewezen vonnis -
houdende afwijzing van requirants verzoek tot 
vernietiging van een beslrtit van Burgemeester 
en Wethouders van Bareridrecht van 5_ Mei 
19i"3, bij hetwelk requirants verzoek is afge
wez'en_ om alsnog ,op de Kiezerslijst 1913/1914 

_ dier Gemeente te "ivo"rden geplaatst - te ver
nietigen op grond van schending of verkeerde 

toep;:Lssing van art. 20 der Kieswet ·en alsn~~ 
te gelasten dat, requirant op die kiezerslijst 
worde geplaatst ; . ·_ 

Gehoord, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis vast

staat dat requirant als examen-kiezer was 
geplaatst op de kiezerslijst 1911/12 der Gemeente 
Barendrecht ; 

dat hij als zoodanig niet voorkwam op- de 
kiezerslijst 1912/13 en dat hij v66r 15 Febr. 
·1913 geen aangifte heeft gedaan om als examen
kiezer te worden geplaatst op de kiezerslijst 
1913/14; _,, 

0. dat des Kantorirechters afwijzende be
slissing haar grond vindt in diens meening dat 
wanneer het geplaatst, z~jn van den zoogenaam
den examen-kiezer op de kiezerslijst wordt 
onderbroken, voor vernieuwde plaatsing daarop 
,veder een vernieuwde aanvrage zoude zijn ver~ 
eischt, zulks omdat thans de in art. 20 der Kies
wet voorkornende w'oorden ,,latere jaren" het
zelfde zouden beteekenen als de woorden ,, vol
gende jaren", welke in dat artikel v66r de 
wijzigingswet van 8 Dec. 1900 (Stbl. n°. 208) 
voorkwamen, en de vr~-egere redactie zoude 
1!1-edebrengen, dat alleen bij een niet onderbro~ 
ken voorkomen op de kiezerslijst eene nadere 
a"angifte overbodig was ; 

0. echter dat deze zienswijze is onjuist en 
in strijd met de duidel~jke bewoordingen der 
wet gelijk ze in 1900 is gewijzigd; _. · 

0. immers dat terwijl in art. 20 v66r de 
wiJziging gelezen· werd : ,,Hij die . . . . op de 
kiezerslijst voorkomt, wordt .... voor volgende 
jaren geplaatst zonder · nadere aangift_e", het 
artikel thans gelezen wordt : ,,Hij die .... een
maal op de kiezerslijst is verineld wordt ... ·. 
in latere jaren op de kiezerslijst geplaatst zonder 
riadere aangifte" - welke tweeledige verande
ring buiten twijf_el stelj; dat hij die ,,eenmaal" 
op de lijst geplaatst is krachteris een der daar
voor vermelde gevallen, daarop geplaatst blijft, 
tenzij hij dit voor de kiesbevoegdheid gevor
derde vereischte mocht hebben verloren, wat 
ten deze het geval niet is, en de wijziging, blij
kens de 11:Iemorie van Toelichting dan ook juist 
de:strekking heeft om twijfel di/lnaangaande uit 
te sluiten; 

0. dat mitsdien ·het beroep in cassatie is 
gegrond; 

Vernietigt het bestreden vonnis en het voor
melde besluit van Burgemeester,en Wethouders 
der Gemeente Bareridrecht, en 

Gelast alsnog d~ plaatsing -van P. Ii. van 
der Giessen op de lriezerslijst 1913/14 ·der· ge-
riieente Barendrecht. (Ned. Jur.) 
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21 Juni 1913. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door de firma 
A. M. KuIJT te Sneek, tegen een besluit 
van Burgemeester en "\Vethouders dier ge
meente van 27 J anuari 1912, n°. 117, waar
bij nieuwe voorwaarden zijn_verbonden a_an 
de haar verleende vergunning tot het op
richten van een lompen- en beenderen
bergplaats aan het Achterom te Sneek. 
S. 300. 

WIJ WILHE
0

LMINA, ENZ. 

Beschikkende op het berQ!lP, ingesteld door 
de firma A. M. KurJT te Sneek tegen het besluit 
van Burgemeester en 11/ethouders dier_gemeente 
van 27 Januari 1912, n°. 117, waarbij nieuwe 
voorwaarden zijn verbonden aan de haar ver
leende vergunning _tot het oprichten van een 
lompen- en beenderenbergplaats in het Achter
om te Sneelc ; 

Den Raad van State, Af_deeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 'Maart 1913, n°. 23 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister .van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Juni 
1913, n°. 339, H., afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat bij Koninklijk besluit van 
1 October 1906, n°. 116,_ aan de firma A. M: 
KurJT voorwaardelijk vergunning is verleend 
voor een bergplaats van beenderen in het per
ceel-Achtero1!1, Wijk 11, n°. 52, in welk perce,:,l 
reeds, ingevolge een vergunning, aan de boven
bedoelde firma verleend, bij besluit van hElt 
gemeentebestuur van Sneek van 23 April 1864, 
een lompenbergplaats .was gevestigd ; 

dat naar aanleiding van een kennisgeving 
van genoemde firma, dat zij haar perceel aan 
het Achterom weder als bewaarplaats voor 
lompen en beenderen in gebruik neemt, Burge-· 
meester en Wethouders bij besluit van 27 Janu
ari 1912, n°. 117, nadat overeenkomstig arti
kel 17, lid 2, der Hinderwet de concessionaris 
was gehoord, aan de. bovenvermelde vergun
.iiingen de volgende nieuwe voorwaarden hebben 
verbonden: 

.1°: ·voor meerdere ventilatie in den muur, 
steegzijde, aan te brengen 4 muisdichte lucht
roosters van ijze'r, elk groot minstens 15 X 30 
cM., de onderkant der roosters gelijk met den 
bovenkant steenen vloer in bet gebouw, verder 
in den bestaanden zolder te maken 2 openingen 
en deze door een omkokering in verbinding te 
stellen met zuigkappen van voldoende con
structie·, hoog mfustens 0.80 llf. boven de dak
schilden; 

2. alle aanwezige houten schoren, stijlen en 

scho~tten in het benedengede. elte op te ruimen, 
de alklaag met zolder en de bekapping voor 
zoo er noodig te versterken, zoomede de 
toegrngsdeuren te herstellen en .het gebouw 
watirdicht op te leveren en voldoende te .bevei
ligen tegen indringen van ratten en muizen ; 

3~ de binnenmuur, dienende als scheiding 
van e bij R. KAsEMIER in gebruik zijnd_e berg
plaa s en de hierbedoelde bewaarplaats op te 
tre en ter zwaarte van minstens ½ steen tot 
aan I et dak, ter vervanging van het daar nu 
aamtezige schotwerk; 

4°. dat in de bewaarplaats geen kachel 
I 

wor1e gestookt, noch met vuur of licht worde 
gewerkt; 

. 5{ dat de deuren alleen ge~pend mogen zijn, 
indiein ·zulks noodig is voor het passeeren door 
die deuren van personen of het brengen van 
lom~en en beenderen in of uit -het pakhuis ; 

6°1 dat de werkzaamheden in de bewaar
plaa s geschieden met gesloten deuren en ramen 
en h t op- en afladen van lompen en beenderen 
alleet in het gebouw geschiedt en niet daar-
buit ; . . 

7°. dat op het terrein bij bet gebouw be
hoor nde en op de .publieke straat geen opslag 
van ~mpen en beenderen of van andere voor
werp n en goederen, bedoeld in artikel 2 der 
Hind rwet, mag worden gehouden en aldaar 
ook geen lompen en beenderen mogen _worden 
verwrrkt; . 

8°. I. dat elken dag, met ·uitzondering van den 
Zate7~ag en Zondag? v66r de sluiting en uiterlijk 
v66r falf negen des avonds alle beenderen uit 
de bfwaarplaats worden weggevoerd naar de 
opsla~plaats op het terrein Aschbelt en dat 
v66r feri volgenden ochtend 6 uur geen beende
ren i~de bewaarplaats worden binnengebracht; 

9°. dat de beenderen tijdens het vervoer van 
uit d bewaarplaats naar de opslagplaats vol
doen e moeten zijn afgedekt, zoodat zij aan het 
oog °\llan het publiek zijn onttrokken ; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebh9n overwogen, dat de ondervinding met 
soortlfelijke inrichtingen in de gemeente Sneek 
(?pge~aan, aangetoond heeft, dat het nood
zakelijk is, dat bij het weder in gebruik nemen 
van bfdoeld perceel voor genoemd doel nieuwe 
voorwaarden worden opgelegd ; 

dat\van dit besluit van Burgemeester en Wet
houd±s de firma A. ll'L KurJT bij Ons in beroep 
is gek men, aanvoerende, dat door het gemeen
tebest1 ur onuitvoerbare voorwaarden zijn 
opgelegd voor het wederom in gebruik nemen 
van h ar bergplaats voor lompen en beenderen 
aan h t Achterom Wijk 11, no. 52, te Sneek; 
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Overwegende; dat in de eerste plaats de vraag 
is te beantwoorden of de vergunningen, waaraan 
door het in be_roep bestreden besluit nieuwe 
voorwaarden zijn verbonden, verv_allen zijn 
door het Koninklijk besluit van 13 Januari 
19Q9, n°. 16, waarbij in beroep aan dezelfde 
firma vergunnirig is verleend tot oprichting van 
een bewaarplaats . voor lompen en beenderen 
in een perceel aan het Kleinzand, op de over
weging o. a., dat het hier geldt de verplaatsing 
van een bestaande zaak in het Achterom riaar 
een nieuw perceel aan. het Kleinzand en dat 
het dus niet de bedoeling is het aantal van der
gelijke bewaarplaatsen met een te vermeer
deren; 

dat - daargelaten de invloed, welken deze 
feitelijke overweging op de beslissing heeft 
gehad - bij gemeld Koninklijk besluit de ver
gunning is verleend en ook in overeenstemming 
met de Hinderwet alleen verleend kon worden 
op deze overweging, dat aan de bezwaren, die 
Burgemeester en Wethouders geleid hebben tot 
weigering der gevraagde vergunning, op vol
doende wijze kan worden tegemoet gekomen 
door het stellen van voorwaarden en Burge
meester ep. W ethouders mitsdien de vergunning 
ten onrechte hebben geweigerd; 

dat alzoo de gestelde vraag ontkennend moet 
worden beantwoord ; 

Overwegende in de tweede plaats omtrent 
de vraag of de bewaarplaats aan het Achterom 
heeft opgehouden te bestaan ; 

dat blijkens een ingesteld onderzoek, na.dat 
door het gemeentebestuur van Sneek onder dag
teekening van 7 Juni 1909, n°. 3, aan de firma 
A. M. KurJT vergunning was verleend tot het 
oprichten van eene bewaarplaats van lompen 
en beenderen op het achterei-f van het_perceel, 
kadastraal bek:end gemeente Sneek, Sectie B, 
n°. 3484, aan het Kleinzand aldaar en deze 
bewaarplaats in gebruik was genomen, in het 
perceel aan het Achterom gedurende geruimen 
tijd geen lompen en beenderen meer geborgen 
zijn; . 
· dat het perceel aan het Achterom van Mei 

1910 tot Mei 1911 aan een handelaar in brand
stoffen verhuurd ·was en gedurende dien tijd 
voor opslagplaats va,n brandstoffen' is gel>ezigd, 
dat het na afloop van deze huurtermijn. gerui
men tijd ledig heeft gestaan en herhaaldelijk 

_ bij advertentie door appellante te huur _is aan
geboden en dat appellante.het voorts eenigen 
tijd gebezigd heeft als bewaarplaats van andere 
voorwerpen dan lompen en beenderen ; 

dat uit het :voorgaande in onderling verband 
moet worden _afgeleid, dat de bewaarplaats van 

lompen en beenderen in het perceel aan het_ 
Achterom, nadat de vergunning tot het op
richten van de bewaarplaats aan het Kleinzand 
was verleend, althans in Mei 1910 had opge
houden te bestaan ; 

dat ingevolge artikel I der Hinderwet voor 
het oprichten van eene _nieuwe bewaarplaats 
van lompen en beendert;)n in het perceel aan het 
Achterom eene vergunning had moeten zijn 
aangevraagd ; dat derhalve het besluit .van het 
gemeentebestuur van Sneek· van 27 Januari 
1912, no. 117, waarbij nieuwe voorwaarden zijn 
opgelegd betreffende het gebruik van de bewaar
plaats voor lompen en beenderen in het .per~ 
ceel aan het Achterom, vVijk ll,.n°. 52, wette
lijken grondslag mist, daar die v_oorwaarden 
niet aan eene bestaande vergunning zijn ver
bonden. 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Burgemeester en vVethouders 
van Sneelc van 27 Januari 1912, n°. 117, te ver-
nietigen. . 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
met het rapport van Onzen voornoemden 
Minister in de Staatscourant zal word en openba~r 
gemaakt en aan den Raad van State (Afdeeling 
voor de geschillen van bestuur) in afschrift 
zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 2lsten Juni 1913. 

(get.) W I L H E L M IN A., 

De 111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

· (Uitgeg. 9 Juli 1913.) 

21 Juni 1913. WET, houdende pensioenrege
ling voor de gemeenteambtenaren. S. 301. 

Bi,jl. Hand. 2e Kamer 1912/.1913, n°. 204, 
1-30. 

Hand. idem 1912/1913, bladz. 3114-3119,_ 
3122-3143, 3158-3180, 3187-3215, 3217-
3231. 

Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 733_:743, 
859-865, 869-871, 905-917. 

WIJ WILHELJIIIINA, ENZ._ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eene pensioenregeling 
vast te stellen voor de gemeente-ambtenaren ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan de gemeenteambtenaren wordt 

na ·hun ontslag volgens de bepalingen dezer 
wet pensioen verleend ten laste van het kracb-
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·tens art. 50 op te richten fonds, dat in deze 
wet verder wordt aangeduid als het fonds. 

2. Deze wet verstaat : 
A. onder ,,gemeenteambtenaren" : 
a. hen die, door of van wege de Kroon, of 

door of vanwege Onzen Commissaris in eene 
provinci~, een ge:q:ieenteraad, een college 
van burgemeester en wethouders of den bur
gemeester eener gemeente benoemd, van vaste 
aanstellingen zijn voorzien en wier wedden 
uit gemeentelijke inkomsten worden betaald, 
met_ uitzondering van de wethouders, zoomede 
van hen aan wier gemeentelijke betrekking 
uitzicht op pensioen ten laste van het Rijk 
is verbonden ; 

b. hen die bij de wet als gemeenteambte
naren worden aangemerkt. 

Voor hen, die v66r de inwerkingtreding van 
deze wet in eene gemeentelijke betrekking zijn 
geplaatst, geldt, bij gemis van eene formeele 
aanstelling in die betrekking, als zoodanig 
een stuk uit den tijd der dienstvervulling, 
waaruit van de aanstelling rechtstreeks of 
zij delings blijkt ; 

B. onder ,,tijdelijke gemeenteambtenaren" 
hen die, benoemd en bezoldigd zooals de ge
meenteambtenaren, van tijdelijke aanstellingen 
zijn voorzien ; 

C. onder ,,burgerlijke _ambtenaren", bu~
gerlijke ambtenaren in den zin der Burgerlijke 
Pensioenwet ; 

D. onder ,,leeraren", leeraren in den zin 
der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 
1913; 

F,. onder ,,onderwijzers", onderwijzers bij 
openbare lagere scholen en bij bijzondere 
scholen als bedoeld in art. 60 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, met uitzonde
ring van de onderwiji.ers, bedoeld in de ·artt. 45 
en 73 dier wet ; 

F. onder ,,burgerlijke betrekkingen", be
trekkingen, bekleed door ambtenaren als 
bedoeld onder C ; 

G. · onder ,,gemeentelijke betrekkingen" ,· be
trekkingen, bekleed door gemeenteambtenaren 
in den zin dezer wet ; 

H. onder ,,wedde", de onder welke bena
ming ook aan eene gemeentelijke .betrekking 
verbonden vaste · inkomsten - waaronder 
ook ·die in den vorm van het genot van vrij 
wonen, vrij e huisvesting, kleeding en voeding -
met uitzondering van die, welke strekketi 
tot vergoeding van aan de waarneming van 
het ambt verbonden onkosten. 

Van het bedrag van inkomsten, die ook 
strekken tot vergoeding van onkosten als 

bovenJedoeld, wordt ten minste liet twee 
derdelgedeelte als wedde aangemerkt. 

De erhooging van eene jaarwedde of toe
lage w rdt geacht eene tijd~lijke te zijn geweest 
en het bedrag der verhooging wordt dus niet 
als w1dde aangemerkt, wanneer voor den 
betrok1en gemeenteambtenaar het ononder
broken genot van de hoogere belooning- niet 
langer dan vier jaren heeft geduurd. 

I. o der ~,pensioensgrondslag", het bedrag 
dat mf t strekken tot grondslag voor de be
rekening, zoowel van de voor een gemeente
ambtetar ten behoeve van het fonds ver
schuld~f.de pensioensbijdragen, als van het 
pensioen van zoodanig ambtenaar. 

3. 11 Een gemeenteambtenaar heeft na 
zij n on slag recht op pensioen, wanneer h1_·~ op 
het tij tip van ingang vari het ontslag : 

a. d n leeftijd van ·65 jaren, of - indien 
hij laat telijk een of meer der bij algemeenen 
maatrei1 el van bestuur aan te wijzen betrek
_ kingen bekleedde en ten minste tien jaren 
in eeno1 meer dier betrekkinge.n heeft gedien'd ..:..:.: 
den le~~tijd van 55 jaren heeft bereikt. · 

De Hetrekkingen hierbedoeld zijn de zoo
danige ~ie, met het oog op de eischen die liet 
behoorlvk waar.iJ.emen van die ambten stelt. 
geacht I moeten worden in den· regel door 
personen van meet gevorderden leeftijd niet 
of slechts ten koste ~an te gtoote inspanning 
naar eiJch te kunnen worden vervuld ; 

b. nJ een diensttijd van ten minste tien 
jaren u~t hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt is voor de verdere waarneming 
van zij~e betrekking. 

Zijn de ziekten of gebreken, die bovenbe
doelde longeschiktheid hebben veroorzaakt, 
het gev?.lg, hetzij van tegen den ambteriaar 
in de ur·toefening van zijn dienst of ter zake 
van die uitoefening gepleegde gewelddadig
heden, h tzij van andere bijzondere omstandig
heden, dte zich bij de uitoefening van den dienst 
niet dof zijne schuld of onvoorzichtigheid 
hebben yoorgedaan, dan heeft de belangheb
bende r1cht op pensioen, onafhankelijk van 
den duur van zijn diensttijd. 

Ziekte~ · of gebreken, die ongeschiktheid 
voor derl dienst hebben veroorzaakt, worden 
geacht rii.et het gevolg te zijn van vooraf
gegane dewelddadigheden of bijzondere om
standighJden als bovenbedoeld, wanneer tus
schen h~t tijdstip waarop die ziekten of ge
breken bekomen zijn en dat waarop van het 
bestaan ~er ongeschiktheid uit eene genees
kundige 1erkla1ing, als in· art. 4 bedoeld, blijkt, 

moo, '"1 twee jo,en ,jjn vedoopen', 
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· c. een diensttijd heeft van ten minste tien 
j areri, het ontslag het gevolg is van opheffing 
van zijne betrekking of van eene nieuwe or
ganisatie van het dienstvak, ,waartoe hij 
behoorde, en hem geen gemeentelijk wacht
geld · wordt toegekend, of het gemeentelijk 
wachtgeld dat hij ontving vervalt, wordt 
ingetrokkeh of minder bedraagt dan het pen
sioen, berekend over zijn diensttijd. 

2. Een gemeente-ambtenaar met een dienst-' 
tijd van ten minste tien jaren, die niet op 
eigen verzoek, doch niet om een der in art. 7 
genoemde redenen wordt ontslagen, verkrijgt, 
indien hij niet later als gemeenteambtenaar 
wordt herplaatst, .recht op pensioen, . wanneer 
hij den leeftijd van 65 jaren heeft bereikt 
of uit hoofde van ziekten of gebreken .onge
schikt is geworden voor het vervullen van de 
gemeentelijke betrekking of van de gemeente
lijke. betrekkingen, waaruit hij op boven
staanden voet is ontslagen. 

3. Is de belanghebbende in het genot vari 
een gemeentelijk wachtgeld, gelijk aan of 
hooger dan het pensioen, berekend over zijn 
dieristtijd, dan verkrijgt hij eerst recht op 
pensioen, wanrieer dat · genot is geeindigd. 

4. 1. Het bestaan der in het vorig artikel 
bedoelde: ongeschiktheid kan slechts worden 
aangenomen op grond van eene op die onge
schiktheid betrekking hebbende, met redenen 
omkleede schriftelijke verklaring van twee 
geneeskundigen, steunende op een door hen 
ingesteld onderzoek naar den gezondheids
toestand van ·den betrokken ambtenaar of 
gewezen ambtenaar. 

2. · Door Ons worden in elke proviricie ge
neeskuncligen aangewezen aan wie het onder
zoeken van binnen de provincie gevestigde 
ambtenaren of gewezen ambtenaren kan 
worden opgedragen. 

3. De benoeming vari de geneeskundigen 
voor het instellen van een onderzoek geschiedt 
door den .burgemeester. van de woonplaats 
van den belanghebbende of, zoo deze. burge
nieester is, door Onzen Minister van Financien. 
Een der geneeskuncligen wordt, indien. de 
belanghebbende dit verlangt, op zijne aan
wijzing benoemd. De benoeming van den 
tweeden, of, ·zoo de belanghebbende geen 
geneesheer aanwijst, die van beiden, geschiedt 
uit de geneeskundigen, bedoeld in het tweede lid. 

4. Wordt de belanghebbende door de ge
neeskuncligen niet ongeschikt verklaard voor 
het. vervullen• van zijne betrekking of van 
de betrekking '. of .de betrekkingen, bedoeld 
in het tweede Hd van art. 3, of wordt hem niet, 

op grond van eene verklaring in tegenge
stelden zin, pensioen verleend, dan · worden 
op eene schriftelijke aanvrage, door hem of 
van zijnentwege gericht aan Onzen Minister 
van Financien, door dezen twee andere ge
neeskundigen uit de in het tweede lid bedoelden 
benoemd tot het instellen van een nieuw 
onderzoek. 

5. De kosten van. het eerste onderzoek 
worden, wanneer den belanghebbende pen
sioen wordt ·verleend, door het fonds, wanneer 
hij door de geneeskundigen voor het vervullen 
van zijne betrekking of van de betrekking 
of de betrekkingen, bedoeld in het tweede lid 
van art. 3, niet ongeschikt wordt verklaard en 
het onderzoek op zijn verlangen heeft plaats 
gehad, door hem gedragen.· ' 

6. Die van het tweede onderzoek komen 
ten laste van het fonds, dat ook de kosten 
van het eerste onderzoek draagt in de gevallen, 
waarin deze• niet door den belanghebbende 
worden betaald. 

7. Alle op het geneeskundig onderzoek van 
den ambtenaar of gewezen ainbtenaar betrek
king hebbende stukken zijn vrij van zegel
recht en worden gratis geregistreerd. 

5. J. Het bestaan van oorzakelijk verband 
tusschen· bij een geneeskundig onderzoek als 
in het vorig artikel bedoeld geconsta.teerde 
ongeschiktheid voor den dienst en geweld
dacligheden of bijzondere omstandigheden als 
bedoeld in het eerste lid, litt. b van art. 3, 
kan slechts worden aangenoinen op grond 
van eene. op dat verband betrekking hebbende; 
1net redenen omkleede schriftelijke verklaring 
van . de geneeskundigen die het onderzoek 
hebben verricht. 

2. Verklaren die geneeskundig!)n dat zoodanig 
oorzakelijk verband niet bestaat, dan is het· 
vierde licl van het vorig artikel van toepassing. 

3. De kosten van het tweede onderzoek 
komen ten laste van het fonds. Ten opzichte 
van de op dat onclerzoek betrekking hebbende 
stukken is van toe passing het laa tste lid 
van het vorig artikel. 

6. 1. Het recht op pensioen wordt ver
loreri wanneer de in art. 36 bedoelde aan
vrage niet binnen vijf · jaren na het tijdstip 
waarop dat recht verkregen werd, of, inclien 
het betreft recht op herstel in het genot van 
een ingetrokken pensioen, niet binnen vijf 
jaren na den datum van het besluit tot intre.k
king bij het D'epartement van Financien wordt 
ingecliend. 

2. Zoo ook verliest · hij, die recht heeft op 
een hooger pensioen dan heni werd toegekend, 
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dat recht, wanneer hij het verzoek om verhoo
ging van zijn pensioen niet binnen vijf jaren 
na den datum van het besluit tot toekenning 
van dat pensioen bij genoemd Departement 
indient. 

7. 1. Geen recht op pensioen heeft de 
gemeenteambtenaar, die uit hoofde van· wan
gedrag, onzedelijkheid, verregaande ac4te

. loosheid of verregaand plichtverzuim uit zijne 
betrekking ontslagen wordt of die bij rechterlijk 
vonnis uit zijn ambt wordt ontzet. 

2. Wij behouden Ons voor, om, den pen
sioenraad gehoord, ten aanzien van een ge
meenteambtenaar, die om een der in•het .. eerste 
lid van dit. artikel genoemde redenen word£ 
ontslagen, te bepalen, dat ·hem eene toelage 
uit het fonds wordt verleend. Deze toelage 
overschrijdt niet het bedrag, dat de belang
hebbende, werd hij gepensionneerd aan pen-
sioen zou ontvangen. · 

8. J. Het pensioen bedraagt voor elk jaar 
van den· diensttijd een-zestigste deel van het 
bedrag, dat den gemeenteambtenaar over 
zijne laatste vijf dienstjaren als gemeente
ambtenaar gemiddeld per jaar tot pensioens
grondslag heeft gestrekt. 

2. Heeft de belanghebbende een diensttijd. 
als gemeenteambtenaar van minder dan vijf 
jaren, doch is hij vroeger burgerlijk amb
tenaai, leeraar of onderw:ijzer geweest, dan 
treedt, behalve in het geval genoemd in. het 
vierde lid, voor het in het eerste lid bedoelde 
bedrag in de plaats dat, hetwelk over zijne 
l_aatste vijf dienstjaren, als gemeenteambte
naar en als burgerlijk ambtenaar,. leeraar of 
onderwijzer, gemiddeld per jaar voor hem als 
pensioensgrondslag heeft gegolden. 

3. Heeft hij als gemeenteambtenaar, of 
als . gemeenteambtenaar en als burgerlijk 
ambtenaar, leeraar of onderwijzer een dienst
tijd van minder dan vijf ja~en, dan geschiedt -
behalve in het geval genoemd in het vierde 
lid - de berekening over den gemiddelden 
jaarlijkschen pensioensgrondslag gedurende dat 
kortere tijdvak. 

4. Is in het'tijdvak van vijf jaren, bedoeld 
in het tweede lid, of in het kortere tijdvak, 
bedoeld in het derde lid, begrepen. diensttijd 
als onderwijzer bij het openbaar lager onder
wijs van meer dan een jaar, dan geschiedt de 
berekening over het gemiddelde per jaar 
van hetgeen de belanghebbende over het 
laitste jaar van dien diensttijd en over het 
overige deel van het betrokken tijdvak als 
pensioensgrondslag heeft gehad. 

I 
opzichte van wien zich een der in het tweede 
lid van art. 20 en het zesde lid van art. 21 
genoemde gevallen heeft voorgedaan, binnen 
vijf ja;ren na het tijdstip van ingang van de 
verlaging van· den betrokken pensioensgrond
slag ult de betrekking met den verlaagden 

· pensio~nsgrondslag met. recht op pensioen 
wordt i ontslagen, wordt voor de berekening 
van zijn pensioen het lagere bedrag geacht 
hem obk v66r de verlaging in die betrekking 
tot pe~sioensgrondslag te hebben gestrekt. 

10. ~- Wanneer een gemeenteambtenaar, 
die twee of meer gemeentelijke betrekkingen 
gelijktijdig bekleedt, uit-'een ·of meer dier be
trekki~gen met recht op pensioen wordt ont
slagen, I wordt bij de regeling van het pensioen 
voor d~ in de eene betrekking bewezen diensten 
geen r~kening gehouden met de pensioens
grondsl,agen in de andere betrekkingen. 

2. Zoo ook komt, wanneer een gemeente
ambteriaar, die tegelijkertijd burgerlijk amb
tenaar,I. leeraar of onderwijzer is, als gemeente
ambtenaar met recht. op pensioen wordt ont
slagen, [ bij de regeling van zijn pensioen 
hetgee11, hij in zijne burgerlijli:e betrekking, zijne 
beti:ekli:ing van leeraar of zijne betrekking van 
onder~jzer als pensioensgrondslag heeft en 
.had ni~t als maatstaf van berekening in aan-
merkint · 

11. '\Vanneer een gepension.neerd gemeente
ambten111-ar na zijne herplaatsing als gemeente
ambten~ar opnieuw als zoodanig wordt ge, 
pensionneerd, komen de pensioensgrondslagen, 
naar w~lke zijn eerste of zijne vorige pensi
oenen berekend is of zijn, bij. de regeling van. 
zijn twJ

1
ede of volgend pensioen niet als maat

staf vai;i berekening in aanmerking. 
12. Het pensioen overschrijdt . niet het 

twee dJrden gedeelte van het in het eerste, 
van het in het tweede, van het in het derde 
of van H~t in het vierde lid van·art. 8 genoemde 
gemidde~de, noch ook - en dit geldt mede 
voor hcit gezamenlijk bedrag van .twee of 
meer kr~chtens deze wet aan een persoon te 
v:erleener, pensioenen - het bedrag van drie 
duizend ,gulden. 

13. V:oor een gemeenteambtenaar, wiens 
ongeschi)<:theid voor den dienst het gevolg. is 
van gew\)lddadigheden of bijzondere omstandig
heden als bedoeld in art. 3, litt. b, bedraagt het· 
pensioen1 het maximum, dat ingevolge het 
vorig artikel kan worden verleend. 

9. Wanneer een gemeenteambtenaar ten 
1 

14. 1.[ Voor een gemeenteambtenaar, wiens. 
ontslag ~et gevolg is van een der beide in art. 3, 
litt. c, genoemde omstandigheden en die een 
gemeent?Iijk wachtgeld heeft lager dan het 
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pensioen, op den,voet der vorige artikefen bere
kend over zijn diensttijd, bedraagt het pensioen 
het verschil tusschen eerstgemeld jiensioeri 
en het wachtgeld. 

2. Het eerste' lid is mede van toepassing 
ten opzichte van een oud-gemeenteambtenaar 
met zoodanig wachtgeld, die op . grond van 
art. 3, tweede lid, .recht lieeft op pensioen. 

15 .. · Als diensttijd komen, zoowel bij de 
regeling van het pensioen van een gemeente
ambtenaar, als bij de ter beoordeeling van 
de pensioensaanspraken van gemeenteamb
tenaren teIDaken berekeningen, in aanmerking: 

a. de tijd, na de inwerkingtreding van 
deze wet, boven den leeftijd van 18 jaren, in 
eene gemeentelijke betrekking, in werkelijken 
dienst doorgebracht. 

Niet in aanmerking komt de tijd waarover 
reeds pensioen werd verleend ten laste van den 
Staat,. van zijne Koloniiin en bezittingen in 
andere werelddeelen of van het fonds ; 

b. de tijd, v66r. de inwerkingtreding van 
deze wet, boven den leeftijd· van 18 jaren, 
als gemeehteambtenaar in werkelijken · dienst 
doorgebracht, wanneer die. tijd ,voor pensioen 
ten laste van het fonds of van den Staat is 
ingekocht. 

De tweede zinsnede van litt. a is hier van 
toepassing ; 

c. de tijd, na de inwerkingtreding · van 
deze wet, boveu- den leeftijd van 18 jaren, als 
tijdelijk gemeenteambtenaar ·in werkelijken 
dienst doorgebracht, wanneer die tijd gevolgd 
is door ·diensttijd als gemeenteambtenaar en, 
indien dit niet onmiddellijk is geschied, ten 
minste twee jaren· zonder onderbreking .heeft 
geduurd. 

De tweede zinsnede van litt. a is hier van 
toepassing ; 

d. de tijd - behalve de sub a, b en· c·-ge
noemde - die bij de regeling van burgerlijke 
pensioenen in den zin der Burgerlijke Peiisioen
wet en bij de ter beoordeeling van de pensioens'. 
aanspraken ·van· burgerlijke ambtenaren ·te 
maken berekeningen als diensttijd in aanni.er
king komt.-. 

16. 1. Wanneer een gemeenteambtenaar, 
die tevens eene betrekking vervult, waaraan 
aanspraak op·pensioen ten laste van den-Staat 
is verbonden, :of die· twee of meer gerii:eente
lijke betrekkingen gelijktijdig -.bekleedt, als 
gemeenteambtenaar of uit ·een of meer zijner 
gemeentelijke. betrekkingen wordt· ontslagen; 
wordt ,de tijd, dien hij in eerstbedoelde·betrek,. 
king heeft ,doorgebracht, niet aangemerkt .als 
diensttijd in zijne gemeentelijke .betrekking of 

komt de tijd, doorgebracht in de eene gemeen
telijke betrekking, niet in aanmerking als 
diensttij d in de and.ere. 

2. Zoo· ook wordt bij het ontslag van eeri 
gemeenteambtenaar, die als ontslagene · uit 
eene vroegere betrekking wachtgeld geniet 
waarvan het genot gevolgd·-wordt door recht 
op pensioen, de tijd, in die betrekking doorge
bracht, iii.et aangemerkt als diensttijd in de 
betrekking, waaruit de belanghebbende wordt 
ontslagen. 

17 1. De tijd, dien een gemeenteambte
naar, die twee of meer gemeentelijke betrek-. 
kingen . gelijktijdig bekleedt, vroeger heeft 
doorgebracht in andere betrekkingen, waaruit 
hij zonder recht op pensioen of op wachtgeld, . 
waarvan het genot door recht op pensioen 
gevolgd wordt, is ontslagen, komt bij zijn 
ontslag uit een of meer van eerstgenoemde 
betrekkingen, in aanmerlring als_ diensttijd 
in de gemeentelijke · betrekking met den 
hoogsten pensioensgrondslag. 

2. Mede geldt dit ten aanziell' van den tijd1 
dien een gemeenteambtenaar, die als ontsla
gene uit eene andere gemeentelijke betrekking 
wachtgeld geniet, waarvan het genot door recht 
op pensioen wordt gevolgd, v66r het ontslag uit 
die betrekking in' andere betrekkingen, zooals 
in het eerste lid bedoeld, heeft doorgebracht. 

3. Zoo ook komt, wanneer een gemeente
ambtenaar, die tevens burgerlijk ambtenaar, 
leeraar of onderwijzer is en wiens pensioens
grondslag in zijne · gemeentelijke betrekking 
of - zoo hij ·tevens onderwijzer bij het open
baar lager onderwijs- is - gemiddelde aan · 
pensioensgrondslag als gemeenteambtenaar over 
zijne laatste vijf dienstjaren hooger is dan · de 
pensioensgrondslag in zijne and.ere betrekking; 
uit eerstgemelde betrekking- ontslagen wordt, 
de tijd, dien hij in andere betrekkingen, zooals· 
in het eerste.lid bedoeld, heeft doorgebracht, 
als diensttijd in de gemeentelijke betrekking 
in aanmerking. 

Mede geldt dit. ten aanzien van den tijd, 
dien een gemeenteambtenaar, die als ontsla
gene uit eene niet · gemeentelijke -betrekking· 
met een pensioensgrondslag lager dan · die 
in zijne gemeentelijke betrekking wachtgeld 
geniet, waarvan het genot door recht op pen
sioen wordt gevolgd, v66r het ontslag uit eerst
gemelde betrekking in andere betrekkingen, 
zooals in · het eerste lid, bedoeld, heeft · door
gebracht. 
. 18.·· 1. .Voor- een gemeenteambtenaar wordt 

het ·, bedrag -zijner wedd_e, ·berekend · over een 
jaar; als pensioensgrondslag vastgesteld. 
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2. Hij die in twee of · meer gemeentelijke 
betrekkingen wordt geplaatst; ontvangt voor 
elke betrekking afzonderlijk een op den voet 
van het eerste lid vastgestelden pensioens
grondslag. 

19. 1. Bij elke verandering in de beloo
ning van een gemeenteambtenaar wordt zijn 
pensioensgrondslag, hetzij op den voet van 
het vorig artikel opnieuw geregeld, hetzij 
bevestigd. 

2. Wordt de wedde van een gemeente
ambtenaar verlaagd, dan wordt zijn pensioens
grondslag bevestigd, tenzij hij binnen drie 
maanden na het tijdstip, waarop hij van de 
verlaging van ~ijne wedde in kennis is gesteld, 
aan het gezag dat zijne wedde regelt schrif
telijk het verlangen te kennen geeft zijn 
pensioensgrondslag op den voet van het vorig 
artikel opnieuw geregeld te zien. 

20. l. Wordt een gemeenteambtenaar, die 
twee of meer gemeentelijke betrekkingen ge
lijktijdig bekleedt of die tevens burgerlijk 
ambtenaar, leeraar of onderwijzer is, uit een 
of meer dier betrekkingen, respectievelijk als 
burgerlijk ambtenaar, als leeraar of als onder
wijzer zonder recht op pensioen of op wacht
geld, waarvan het genot door dat recht gevolgd 
wordt, ontslagen, dan wordt zijn pensioens
grondslag in de betrekking, die hij blijft be
kleeden of wordt de hoogste zijner pensioens
grondslagen in de nog door hem vervuld 
wordende betrekkingen met den pensioens
grondslag in de betrekking of met de som 
der pensioensgrondslagen in de betrekkingen, 
vvaaruit hij is ontslagen, verhoogd, tenzij hij 
binnen drie maanden na het tijdstip van ingang 
van zijn ontslag-aan het gezag, dat zijne wedde 
i:egelt schriftelijk te kennen geeft, dat hij die 
verhooging niet verlangt. 
· 2. Verkrijgt de belanghebbende bij de be
trekking of de betrekkingen, die hij blijft 
b.ekleeden, later wederom eene andere ge
meentelijke betrekking of eene . burgerlijke 
b~trekking, eene betrekking van leeraar of 
eene van onderwijzer, dan wordt de pen
sioensgrondslag, die ingevolge het vorige 
lid werd verhoogd, gesteld op het bedrag dat 
'de belanghebbende in de betrekking met dien 
pensioensgrond&lag tot wedde heeft. 

21. 1. Wanneer een gemeenteambtenaar, 
een burgerlijk ambtenaar, een leeraar of een 
onderwijzer, die na ontslag geen recht heeft 
op pensioen of op wachtgcld, waarvan het 

· genot door dat reclit gevolgd wordt, overgaat, 
9f een gewezen, niet gep_ensionneerd gemeente
ambtenaar, burgerlijk ambtenaar, leeraar of 

onderw~zer zonder recht op zoodanig wacht
geld )lerplaatst wordt in eene gemeentelijke 
betreli:king en de pensioensgrondslag in die 
betreliking lager is dan die welken hij laatstelijk 
v66r bijn overgang of zijne · herplaatsing als 
gemee~tea~btenaar, als burgerlijk ambtenaar, 
als IeJraar of als onderwijzer had, wordt de 
nieuw~ · pensioensgrondslag gesteld op·· het 
bedrag van den vroegeren. 

2. Bekleedde de belanghebbende laatstelijk 
v66r ~ijn overgang of zijne herplaatsing twee 
of mefr gemeentelijke of burgerlijke betrek
kingen1 of betrekkingen van leeraar of van 
onderwijzer en is de som der pensioensgrond
s.agen I in die betrekkitlgen hooger dan de 
pensioinsgrondslag in de nieuwe gemeentelijke 
betrek1"ing, dan wordt de nieuwe pensioens
grondslag gesteld op de som dier vroegere 
grondslagen. · 

3. ~ekleedde de belanghebbende laatstelijk 
v66r zijn overgang of zijne herplaatsing een 
gemee~telijke l)etrekking, een burgerlijke be
trek:kiJg, een betrekking van leeraar of een 
betrekking van onderwijzer, gaat hij over 
of wor~t hij herplaatst in twee of meer ge
meentelijke betrekkingen en is de som der 
pensioepsgrondslagen in die betrekkingen lager 
dan d~ pensioensgrondslag in de laatstelijk 
door hem bekl~ede betrekkirig, dan wordt de 
hoogstei der nieuwe pensioensgrondslagen of -
zijn .deze gelijk - een dier grondslagen ver
hoogd met.bet verschil tusschen den pensioens
grondsl~g in de laatstelijk bekleede betrekking 
en de ,som der pensioensgrondslagen in de 
nieuwe lbetrekkingen. 

4. Bekleedde de belanghebbende laatstelijk 
v66r zij~ overgang of zijne herplaatsing twee 
of meet, g~n;ieentelijke of burgerlijke betrek
kingen of betrekkingen van leeraar of van on

. derwijze~, gaat hij over of wordt hij herplaatst 
ip. een grooter of kleiner aantal gemeentelijke 
betrekkingen en is het totaal der pensioens
grondsla~en in de nieuwe betrekkingen lager 
dan .datl der pensioensgrondslagen in de laat-

. stelijke ~ekleede, dan wordt de hoogste der 
nieuwe pensioensgrondslagen, of .:_ zijn deze 
gelijk -t een dier grondslagen verhoogd met ' 
het versdhi! tusschen die ·beide totaalbedragen. 

5. In :elk der vorengenoemde gevallen blijft 
de verh9oging van den betrokken''pensioens
grondslag. achterwege, wanneer de belang
hebbend+ binnen drie maanden na het tijdstip· 
van ing~ng van zijn overgang of· zijne her
plaatsin~ aan het gezag dat z1jne wedde · 
regelt, schriftelijk te kennen geeft' dat hij de 
verhoogitig niet verlangt. 

I ! . 
i 

I 
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6. Verkrijgt .in een_ der in dit -artikel ge
noemd~ gevallen de belanghebbende n_a zijn 
overgang of zijne herplaatsing nog eene andere 
gemeentelijke betrekking of eene burgerlijke 
betrekking, eene betrekking va:cy leeraar of 
eene van onderwijzer of nog twee of meer 
zoodanige betrekkingen, dan wordt de pen
sioensgrondslag ·die ingevolge het eerste, het 
tweede, het derde of het. yierde lid op een hooger 
bedrag werd gesteld : · 

a. _ indien deze minder . bedraagt dan of 
gelijk is aan de som van het bedrag d~t de 
belanghebbende in de betrekking met dien 
pensioensgrondslag tot wedde .heeft, en den 
pensioensgrondslag of het totaal aan pensioens
grondslagen in de, nieuwe betrekking of be, 
trekkingen, gesteld op het bedrag dier wedde ; 

b indien hij meer bedraagt dan de onder a 
'bedoelde som, ~erminderd met den pensioens
grondslag of het totaal aan pensioensgrond
slagen in de nieuwe betrekking of betrek
kingen. 

22. 1. Het gezag dat de belooning van een 
genieenteambtenaar regelt, regelt mede_ voor
loopig den pensioensgrondslag van dien 
ambtenaar. · 

2. Het bedrag van den pensioensgrondslag 
wordt in het besluit, waarbij de _belooning wordt 
1:>epaald, vermeld, 

_3. De vaststelling van de pensioensgrond
slage.µ geschiedt door Onzen iYiinister· van 
Financien, den Pensioenraad voor de gemeen
teambtenaren gehoord. 

4. Geeft een ambtenaar die bezwaar heeft 
tegen de wijze waarop zijn pensioensgrondslag 
is geregeld, binnen drie maanden na de dag
teekening der kennisgeving van de beschikking 
tot vaststelling van zijn pensioensgrondslag, 
aan Onzen Miajster van Financi~n zijn ver
langen hiertoe schriftelijk te kennen, dan 
wordt .omtrent die beschikking het gevoelen 
ingewonnen van de afdeeling van den Raad 
van State, bedoeid bij _ het tweede lid_ van 
art. 13 der wet van 21 December 1861 (Staats
blad n°. 129). 

5. Wanneer .omtrent eene beschikking tot 
':-aststelling van een pensioensgrondslag het 
gevoelen wordt ingewonnen van -- -genoemde 
afdeeling van den Rai>.d .van .State, wordt de 
zaak behandefd op de wijze voorgeschreven 
voor de behandeling van de geschillen van 
bestuur. - · 

23. 1. De pensioenen w:o.rden in voile 
guldens verl~end. 

~- OnderdE?!llen van een gulden.komen voor 
een gulden in berekening. 

24. Een pensioen gaat in met den dag vol
gende op· dien tot en met welken, hetzij de 
wedd!J <;lie gestrekt. heeft tot vaststelling van 
den pensioensgrondslag naar welken het pen
sioen is_ berekend, ·hetzij het wachtgeld waar
voor het in de plaats treedt, wordt uitbetaald. 

25. 1. "\Vanneer de in art, 36. bedoelde aan
vrage niet binnen een jaar na het tijdstip 
waarop het recht op pensioen verkregen werd. 
of, indien het een verzoek oni verhooging van · 
een reeds verleend pensioen betreft, niet 
binnen een jaar. na de toekenning van_ dat 
pensioen bij het · Departement van Finan, 
cien is ingediend, gaat het pensioen of het 
hoogere pensioen eerst in met het ~ierendeel
jaars, volgende op dat, waarin de aan,,'.rage 
bij dat Departement is ingekomen. 

2. Mede geldt dit ten__aanzien van een pen
sioen dat, na te zijn ingetrokken, opnieuw wordt 
toegekend op eene niet binnen een jaar na den 
datum van het besluit tot intrekking bij 
genoemd Departement ingediende aanvrage. 

26. 1. Het p'ensioen, op grond van de in 
het tweede lid van art. 3 bedoelde ongeschikt
heid toegekend aan een oud-gemeenteamb
t!)naar, gaat in met den· dag waarop _de pen
sioensaanvrage inkomt bij het Departement 
van Financien. 

2. Mede geldt dit_ v:an een pensioen dat 
krachtens het tweede lid van art. 29 opnieuw 
wordt toegekend. 

27. Een ingevolge het ·tweede lid van 
art. 30 opniem~ toegekend pensioen gaat in 
met het vierendeeljaars, volgende op dat, 
waarin het verzoek om dat pensioen bij het 
DepartemElnt van Financien is ingediend. 

28. 1. Een gepensionneerd gemeenteamb-_ 
tenaar die veroordeeld is tot gevangenisstraf 
of tot hechtenis van drie maanden, tot plaat
sing in eene Rijkswerkinrichting of tot eenige 
zwaardere straf, mist gedurende den tijd dat 
h,ij zijne straf ondergaat of zich door de vlucht 
aan de tenuitvoerlegging van het vonnis tracht 
te_ onttrekken, het genot van pensioen. 

2. Wij behouden Ons voor over het pensioen 
over dien tij_d ten behoeve van de vrouw van 
_den veroordeelde, van zijne ininderjarige af
stammeli,ngen in de rechte lijn of van zijne 
bloedverwanten in de _opgaa_nde lij" te be-. 
schikken. 

3. "\Vij behoudens Ons·-tcvens voor om, voor_ 
zoover van de bevoegdheid in het vorige lid 
bedoel~, geen gebruik is gemaakt, den gepen
sionn!)erde na zijn ontslag nit de gevangenis 
of ·ui{de ~verkinrichting in het genot, :te stellen 
van eene uitkeering die, bij een s_t:r,,~ftijd -van 
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minder dan een jaar de helft van het pensioens-· 
bedrag' over dien straftijd en bij een straftijd 
van langeren ·duur de helft van-het jaarlijksch 
pensioen niet te boven gaat. 

29. 1. Een. pensioen vervalt _ wanneer de 
gepensionneerde : 
· :a. ·in een vreemd land wordt genaturaliseerd; · 

b. zonder toestemming van de Kroon zich 
in vreemden krijgsdienst begeeft of eene open-. 
bare bediening aanneemt, door eene vreemde 
Regeering opgedragen ; · 

c. het eerste lid van art. 34 heeft overtreden 
en · na, naar aanleidjng hiervan door .Onzen 
Minister van Financien schriftelijk te zijn ge
waarschuwd, den met die verbodsbepaling in 
strijd zijnden toestapd .. niet binnen zes maanden 
na de dagteekening der waarschuwing doet 
ophouden. 

2. In bijzondere gevallen kan een op grond 
van litt. e, vervallen pensioen · door Ons aan 
den belanghebbende opnieuw worden toegekend: 

30. 1. Vervallen is een pensioen, waarvan 
de invordering gedurende vijf achtereenvol
gende jaren na den dag der eerste betaalbaa:r
stelling achterwege is gebleven. 

2. Een op grond van het eerste lid vervallen" 
pensioen kan door Ons aan den belanghebbende 
opnieuw worden toegekend. 

31. 1. De pensioenen worden, behalve in 
de gevallen·bedoeld in art. 29, eerste lid, litt. ·e, 

en in het vorig artikel, uitbetaald tot het einde 
vari het vierendeeljaars, in den loop waarvan 
zij vervallen. 

2. De betaling van een pensioen, ten op
zichte waarvan het eerste lid van art. 34 is 
overtreden wordt van de dagteekening der in• 
art. 29, eerste lid, lit~. c bedoelde w:aarschu
wing tot het tijdstip, waarop aan deze gevolg 
is gegeven, geschorst. Het pensioensbedrag 
dat dientengevolge wordt ingehou.den, wordt; 
wanneer het pensioen op grond van laatstge
melde wetsbepaling komt te vervallen, niet 
uitbetaald. 

32. De termijnen van een pensioen die• 
niet binneri een jaar na den dag der eerste 
betaalbaarstelling zijn ingevorderd, · worden 
riiet meer uitbetaald. 

33. 1. De betaling van een pensioen ge
schiedt door de zorg van het bestuur der 
gemeente, daartoe aangewezen door of van
wege den gepensionneerde. 

2. De directeur van het fonds zorgt dat 
elke gemeente, bela,;t met de uitbetaling van 
pensioenen; · de daarvoor benoodigde ·gelden 
ten minste twee werkdagen v66r elkeri betaal-
dag ter beschikking heeft. · 

3. IDe directeur houdt met de gemeente
bestur~n en met de gemeenteontvangers recht
streek~ briefwisseling Toor de toepassing van 
<lit ar~ikel. · 

34. l De pensioenen zijn on:vervreemdbaar. 
De gepensionneerde kan over zijn pensioen 
op geerierlei wijze beschikken, ook niet door 
verpanding of beleening. Indien hij last geeff 
het pJnsioen voor hem te ontvangen kan 
hij die: lastgeving ten alien tijde herroepen. 
Alle hirrmede in strijd zijnde overeenkomsten 
zijn nietig. 

2. Deze bepalingen ,;orden op de bewijzen 
van inlchrijving der pensioenen afgedrukt. . 

3. <:;eoorloofd is het aim een gemeentebe
stuur 9£ aan eene liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instelling, die volgens door 
Onzen ] Minister van Financien goedgekeurde 
voorwaarden, hetzij renteloos, hetzij tegen 
matige: rente voorschotten op pensioenen 
verstrekt, het bewijs van inschrijVIng van een 
pensioen, in pand te geven voor een op dat 
pensio~n ontvange.n voorschot. . · 

4. Indien een gepensionneerd gemeente
ambteriaar in een gesticht of in eene instelling. 
van w~ldadigheid, door het openbaar gezag 
erkend,i is opgenomen of, op welke wijze ook, 
door z9odanige instelling of door eene burger
lijke gemeente wordt verpleegd, wordt, zoolang 
de vertleging duurt, zijn pensi~en uitbetaald 
aan het bestuur van dat gesticht, die instelling 
of die ~emeente, dat zich in·, het beiit stelt. 
van het bewijs van inschrijving van het pen
sioen. I 

· 5. Orertreft het bedrag van het pensioen 
dat der verplegingskosten, dan wordt het 
verschi~ door het bestuur der. betrokken in
richting of gemeente aan uf 'ten behoeve van 
den ge*ensiQnneerde uitgekeerd. 

35. l Op een pensioen, verleend krach
tens d~ze wet; kan ·ten behoeve van s'chuld
eisched van den gepensionneerde·, door Onzen 
Ministe1 van Financien korting w~rden ver
leend o~ den voet der wet van 24 Januari 1815 
(Staatsbtad n°. 5). · · 

2. · De bepalingen dier wet omtrent arresten 
zijn te1' opzichte van zoodanig pensioen van 
toepassing. 

36. { Toekenning van ·een _pensioen of . 
verhooging van een reeds toeg'ekend pensioen 
geschieqt alleen op schriftelijke aanvrage door 
of vamyege den belanghebbende. 

2. Dr aanvrage . wordt · · met : de voor de 
regelingl van het pensioen benoodigde stukken" 
bij het. Departement: vallcc.Finruicien:: inge0 -

zonden.l 
I 
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37. J. Het Departement van Financi~n 
zendt. de aanvragen om pensican ··aan den 
Pensioenraad voor de gemeenteambtenaren, die 
elke aanvrage, onderzoekt. en aan Ons advies 
uitbrengt omtr~nt de te nemen beschikking. 

2. De Raad dient zijn advies in bij het 
Departement · van Financien, da t een afschrift 
van het- advies doet toekomen aan den be
langheb bend e. 

· 3. · Is Onze Minister van Financien, in af
wijking van het gevoel.en van den Raad, van 
oordeel, dat de belanghebbende. recht heeft 
op- pensioen of meept hij dat, hetzij. een pen
sioen moet warden verleend ho_oger dan dat 
tot toekenning waarvan de. Raad. adviseert, 
hetzij de ingang van het perrsioen· moet warden 
gesteld op een tijdstip vroeger dan dat waarop 
de Raad het wil. doen ingaan, dan wordt 
omtrent .het advies het .gevoelen ingewonnen 
van de afdeeling van den Raad van State; 
bedoeld bij het tweede lid van artikel 13 der 
wet van 21 December 1861.(Staatsblad n°. 129). 

4. Is onze Minister van Financien, in af
wijking van het gevoelen van den Raad, van 
oordeel, dat geen pensioen behoort te warden 
verle,end, of heeft, naar zijne m~ening, de Raad 
het pensioen te hoog berekend of den dag 
van ingang van het pensioen te vroeg gesteld, 
dan deelt hij zijn bezwaa:r, met de gronden 
waarop het berust, schriftelijk mede aan den 
belanghebbende. 

5. Geeft deze binnen drie maanden na de 
dagteekening van bovenbedoelde kennisge
vingen van Onzen Minister van Financien, dien 
Minister zijn verlangen hiertoe schriftelijk te 
kennen, dan wordt ten opzichte van· 's Raads 
advies gehandeld op de wijze als in het derde 
lid is aangegeven. 

6. · Wanne.er omtrent een advies van den 
Raad het gevoelen wordt ingewonnen van ge
noemde afdeeling van den Raad van State, 
wordt de zaak behandeld op de wijze.vastgesteld 
voor de behandeling van-geschillen van bestuur. 
. . 38. J. De pensioenen ·worde~ op voor

dracht van Onz_en Minister van Financien door 
-Ons toegeken~.-

. 2. De hl;,P~lip.gen dezer we·t op grond-waar
van een pen.sioen wordt verleend, warden in 
•Ons besluit to~ toekenning van het _pensioen 
vermeld .... 

3. Van elk besluit tot toekem1ing van _pen, 
:sioen wordt een uittreksel, be_vattend~ den 
naam van deli gepensionneerde, het .bedrag 
v~n.-het pensioen en .de b~trokken . .wetsbepa
lingen, opgenolllen in de Staats~ourant .. 

39. J. Voor het pensioen van een gemeente-

1913. 

ambtenaar wordt doo~ de gemeentedie_hij dient; 
ten ·behoeve van het fonds bijgedragen. 

2. Niet bijgedragen wordt voor een gepen
sionneerd gem~enteambtenaar met een pensioen 
van. drie auizend gulden of meer, die in eene 
gemeentelijke betrekking wordt herplaatst. 

3. Niet bijgedragen wordt voorts over het 
bedrag waarmede een pensioensgrondslag wordt 
verhoogd, wanneer de betrokken ambtenaar 
niet, ten gevolge .van die verhooging, een pen
sioen kan bekomen hooger dan dat, hetwelk 
hem zou zijl). toegekenci, indien hij met ingang. 
van het tijdstip van ·ingang der bedoelde ver
hooging ware gepensionneerd.-

40. 1. . De bijdrage bedraagt per jaar zeveri 
ten honderd van den. pensioensgrondslag van 
den gemeenteambtenaar. 

2. 1Vanneer een gemeenteambtenaar eene 
betrekking vervult in dienst van twee of meer 
gemeenten, wordt de pensioensbijdrage over 
die. gemeenten omgeslagen naar verhouding 
van hetgeen elke · gem,eente tot zijne wedde 
bijdraagt. ·· ·, 

41. Verkrijgt een gemeenteambtenaar, wiens 
pensioensgrondslag op grand van art. 20; 
eerste ,li_d,. werd verhoogd, bij de betrekking die 
hij bleef vervullen, eene nieuwe gemeentelijke . 
betrekking, eene burgerlijke betrekking, eene 
betrekking van le_eraar of eene van · onder
wijzer, dan wordt hetgeen tot het tijdstip van 
ingang van de benoeming in die betrekking, 
in eerstgenoemd ambt meer dan wanneer 
de bedoelde verhooging niet had plaats gehad, 
voor pensioen werd bijgedragen, aan de ge
meente die de bijdragen betaalde, teruggegeven, 

42. Verkrijgt in een_ der gevallen, genoemd 
in de eerste vj.er leden van art. 21, de belang
hebbende na zijn overgang of z_ijne herplaat
sing eene nieuwe gemeentelijke betrekking of 
eene burgerlijke betrekking, eene betrekking 
van .leeraar of ·eene. van onderwijzer, dan 
wordt, indien hetgeen tot het tijdstip van 
ingang van de benoeming in die betrekking, 
in het ambt met den pensioensgrondslag di_e 
ingevolge het zesde lid van genoemd artikel 
moet . warden .herzien, voor pensioen w.erd 
bijgedragen, meer bedraagt dan het bedrag 

· . dat 'tot ,dat tijdstip in dat ambt aan pensioens
bijdragen ZOU zijn betaald, wanneer - in het 
geval, bedoeld in lit. a. van dat zesde lid. -
art. 21 ten opzichte van den pensioensgiond.
slag in het bedoelde ambt niet ware_ toegepast, 
·of - in het geval, bedoeld in lit. b van dat. 
lid -. b_ij de toepassing van .dat .artikel de 
bedoelde pensioerisgrondslag. .terstond · ware 
verhoogd tot het bedrag,. -waarop hij bij de 
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herziening wordt ge_steld, het versohil aan de 
gemeente die de pensioensbijdragen, verschul
digd in die betrekking~ betaalde, teruggegeven. 

43. 1. De in artikel 15, litt. c, genoemde 
tijd wordt. voor :pensioen ingekocht. 

2. De voor den inkoop te betalen bijdrage 
bedraagt zeven ten hcinderd van het totaal der 
als tijdelijk gemeenteambtenaar genoten beloo
ningen. 

3. Zij is verschuldigd door de gemeente of 
door de gemeenten - elke voor 'Jiaar cieel -
die deze belooningen ·heeft of hebben betaald. 

44. De vaststelling van een op grond van 
het vorig artikel voor pensioen in te koopen 
tijd vak en van het door de betro kken gemeente 
of door elke der betrokken gemeenten aan bij
drage te betalen bedrag geschiedt door Onzen 
Minister van Financien, den .Pensioenra·ad 
voor de gemeenteambtenaren ·gelioord. 

45. De in art. 43 bedoe]de liijdra.ge wordt 
in · de eerste twee jaren na het tijdstip v~n 
ingang van de op den tijd, bedoeld in het eerste 
lid van dat artikel, gevolgde eerste aanstelling 
in eene gemeentelijke betrekking,' beide malen 
voor de helft betaald. De verplichting tot be
talen vervalt niet door het ontslag of door 
het ·overlijden van den ambte~aar. 

46. 1. Van de bijdrage, bedoeld in:art. '40, 
eerste lid, kan door de betalende gemeente, 
of, indien zij door meer dan een gemeente ver~ 
schuldigd is, door elke der betalende gemeenten, 
per f aar ten hoogste _drie ten honderd van den: 
pensioensgrondslag van den betrokken amb
tenaar, respectievelijk drie ten honderd van 
het te haren laste komende dee! der ~edde van 
dien ambtenaar, op dezen worden verhaald. 

2. -Van de bijdrage, bedoeld in het tw.eede 
lid van art. 43 kan.,of kunnen de betalende 
gemeente of gemeenten ten hoogste twee ten 
honderd van de daar bedoelde totaalsom en 
bovendien niet meer dan twintig ten honderd 
van de in tijdelijken dienst gemiddeld per jaar 
genoten belooning, op den ambtenaar verhalen. 

3. Is de bijdrage, bedoeld in het vorige lid; 
door tw~e. of meer gem~enten ·verschuldigd, 
dan wordt hetgeen elke gemeente ten hoogste 
kan verhalen, op den hier _aangegeven voet 
berekend naar hetgeen de ambtenaar van haar 
in tijdelijken dienst aan belooning heeft genoten. 

47. 1. De pensioensbijdrage, door een ge
nieenteambtenaar verschuldigd aan eene_ ge
meente die van de bij het tweede lid van het 
vorig artikel ve.rleehde bevoegdheid _gebruik 
maakt, _wordt, voor zoover zij niet op inkomsten 
die _de ambtenaar van die gem·eente geniet, 
kan · worden gekort, op verzoek der gemeente 

op de[ bezoldiging in zijne gemeentelijke betrek
king,' en indien hij v66r de afbetaling van de 
bijdrdge in dienst treedt van het Rijk of van 
ee~e pro_vincie, op zijne Rijks- of provincia~e 
wedde ingehouden. · . 

2. ,De iiilio~ding gaat in met het vierendeel
jaars,I volgende op het tijdstip, waarop het 
verzobk der gemeente is ingekomen en geschiedt 
in del eerste twee, op <,l,at tijdstip volgende 
jaren,1 beide malen voor cie helft. Is de belang
hebb~nde burgerlijk ambtenaar, dan gaat d·e 
inhoui:ling niet in· v66r het tijdstip waarop de 
pensidensbijdrage, verschuldigd ter zake van 
zijne ~erste aanstelling in een burgerlijk ambt, 
geheel is voldaan. 

I • • 

3. Hetgeen eene gemeente op het tijdstip 
van i4gang van het ontslag van een gemeente
ambtenaar, een burgerlijk ambtenaar, een 
leeraa~ of ~en onderwijzer n:og ingevolge het 
tweede lid van het vorig artikel van dezen te 
vordeten heeft, wordt, indien hij wordt ge
pensio'nneerd of op wachtgeld gesteld, op 
haar terzoek, op zijn pensioen of wachtgeld 
ingeh<juden. · . 
· 4. De inhouding geschiedt in zooveel mogelijk 
gelijk~ drie~aandelijksche termijnen, z66, dat 
de ge~eele bijdrage b_innen den in het tweede 
lid genoemden tijd zal zijn voldaan. 

48. 11. Wanneer een ge~eenteambt~naar 
na eeit tliensttijd van minder dan tien jaren 
wegens ongeschiktheid voor de vertlere ver
vulling van zijne betrekking - veroorzaakt 
tloo~ zJ.ekten of gebreken, die niet het gevolg 
zijn v!n: gewelddadigheden of bijzondere o~
standigheden als bedoeld in art. 3b - wordt 
ontslagen, ontvangt of ontvangen de gemeente 
of de gemeenten, die voor.dien ambtenaar voor 
pensio~n heeft of hebben bijgedragen, · de 
betaal4e bijdragen terug. 

2. Artikel 4, eerste, derde, zesde en laatste 
lid is ten deze van toepassing. · 

I 
3. Wordt de ambtenaar door de genees-

kuntligbn niet o~geschikt verklaard voor de 
verderh vervulling van ziJne betrekking, dan 
wortlt ~ehandeld zooals. bij het vierde lid van 
artikel 14 is voorgeschreven. 

4. De kosten van het eerste onderzoek 
worderi, wannee:r het_ geval, in het: vorige lid 
genoemd, zich voordoet en het onderzoek op 
verlanJen van den ambtenaar heeft .:plaats 
gehacf; I door. d.ezen gedrag~n: . 

5. Ingevolge het eerste lid· terugbetaalde 
bijdragen worden, wanneer de betrokkeh 
ambteriaar herplaatst wordt in eene betrek
kmg, iaarin hij het uitzicht heeft op een peq
sioen, 1?ij de regeling waarvan de tijd dieii. hij 

i 
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) in zijne vroegere, gemeentelijke betrekking of 
betrekkingen heeft doorgebracht, als diensttijd 
in aanm:erking zal komen, door de gemeente of 
de gemeenten die de bijdragen heeft of-hebben 
terugontvangen, binnen drie maanden na den 
dag van ingang zijner herplaatsing gestort in 
het fonds. 

49. · Van hetgeen eene· gemeente op grond 
van art. 41, art. ·42 of art. 48, eerste lid, van 
betaalde pensioensbijdragen terugontvangt , 
geeft zij·den ambtenaar, voor wien zij betaalde; 
het deel dat zij op hem verhaalde. 

50 . . 1, ·Er wordt opgericht een Pensioen
fonds voor de gemeenteambtenaren, dat de 
hoedanigheid van rechtspersoon bezit. 

2. Dit fonds bestaat nit : 
·a, de op grond van deze wet· en van de 

Weduwenwet voor de gemeenteambtenaren 
. 1913 betaalde bijdragen; 

b. de renten, . verkregen door die bijdragen 
te beleggen, voor zoover en zoolang deze niet 
noodig zijn. voor .de voldoening van de in het 
derde lid genoemde ljitgaven en voor de voor
ziening in de behoefte aan kasgeld. 

3. Uit het fonds worden betaald : 
a. de op grand van deze wet en· van de 

Weduwenwet :voor de gemeenteambtena~en 
1913 verschuldigde pensioenen; 

b. de kosten van beheer van het fonds. 
4. Aan het fonds wordt bij de oprichting 

door het Rijk het noodige kasgeld voorge
schoten. Van dat voorschot wordt vier ten 
honderd rente per jaar vergoed, voor zociveel 
en zoolang het het bedrag van f 10;000 •over-
schrijdt. · · 

51. 1. Het geldelijk beheer van,het fonds 
wordt volgens door Ons te stellen regelen 
gevoei:d door'' den directeur, onder toezicht 
van vijf, door Oris te ·benoemen commissarissen, 
van wie er ten minste drie uit de deelhebbers 
in het fonds moeten worden gekozen. De 
directeur vertegenwoordigt het fonds -in en 
buiten rechten. 

2. Directeur en commissarissen zijn wegens 
hun beheer verantw6ordelijk tegenover den 
Minister van ·Financien. 

3. Als'direc'teur treedt op de directeur van 
het Weduwen- en 1-Veezenfonds voor burger
lijke ambtenaren. Hij wordt in zijn beheer 
bijgestaan door de ambtenaren, werkzaam 
bij clat f_cmds. 

4. Bi{ overlijden of aftreden van een der 
coinmissarissen diene11 de - overige commis
sarissen ·aan Ons eerie aanbevelingslijst van 
ten minste twee carididaten in, voor de ver
vulling van de' ·vacature. 

52. Commissarissen ontvangen voor hunne 
bemoeiingen eene som van twee duizend gulden 
per jaar. Hiervan geniet ieder hunner honderd 
gulden per jaar als vaste toelage. Na af!oop 
van elk half jaar wordt de helft van het over
schietend bedrag tusschen hen verdeeld in 
verhouding tot het aantal ver.gad~ringen .door 
ieder hunner in dien tijd bfjgewoond. 

53. 1. De belegging der kapitalen van 
het fonds geschiedt : 

a. ·in Nationale Schuld; 
b. in schuldbrieven ten laste van Neder

landsche provincien,. gemeenten · of water
schappen; 

c. in schuldbrieven ten last.., van Neder
landsch-Indie ·en va,n gewesten· of gedeelten 
van gewesten met eigen geldmiddelen in Neder
landsch-Indie ; 

d. in schuldbrieven door den Staat, Neder
landsche provincien, · gemeenten of water
schappen, rechtstreeks en onvoorwaardelijk 
_voor rente en af!ossing ·gewaarborgd; 

. e. in schuldbrieven uitgegeven door over
eenkomstig de Nederlandsche wet opgerichte, 
uitsluitend in Nederland werkende hypotheek
banken of maatschappijen voor gro'nd-, ge
meente- of poldercrediet ; 

f. in schuldbrieven uitgegeven door buiten
lan'dsche hypotheekbanken, voor zooveel deze 
laatste uitsluitend werken in het land waar 
haar hoofdkantoor is gevestigd ; 

g. in schuldbrieven uitgegeven door maat
scha.ppijen, welke spoorwegen in eigendom 
hebben of exploiteeren ; · 

h. in · schuldbrieven, welke do·or maat
schappijen als sub g bedoeld, rechtstreeks en 
onvoorwaardelijk voor rente en aflossing zijn 
gewaarborgd; 

i. in schuldvorderingen; gewaarborgd door 
het recht van eers_te hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland gelegen, maar voor niet 
meer dan een vierde gedeelte van het te bee 
leggen kapitaal en onder de voorwaarden en 
waarborgen vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 27 Januari 1900 (Staatsblad n°. 13). 

2. Van de voor belegging in aanmerking 
komende fondsen wordt jaarlijks in de maand · 
Januari eene lijst opgemaakt door directeur 
en commissa,issen ; die- lijst wordt door dezen, 
zoo noodig, in den loop van het jaar.herzien. 
De lijst is onderworpen aan de goedkeuring 
van· Onzen Minister van Financien. · 

3. De beleggingen, zoomede de te gelde 
making van effecten en schuldvorderingen ge
schieden uoor · den directeur van het fonds, 
na goedkeuring van Onzen genoemden Minister. 
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- 54. 1. ·De ontvangsten en uitgaven van 
het· fonds worden jaarlijks bij begrootingswet 
geregeld. 

2> Bij-de indiening van elke,begrooti'ngswet 
behalve bij die voor het dienstjaar 1914, worden 
overgelegd·: 

a. een volledig verslag van de werkzaam
heden van het bestuur van het fonds over 
het afgeloopen jaar; 

b. eene lijst van de sedert de indiening van 
de vorige begrooting verleende en vervailen 
pensio enen. 

3. · Die lijst vermeld t : 
A. Wat de gepensionneerde gemeenteamb

tenaren betreft : -
a. naam, leeftijd, laatste dienstbetrekking 

en laatsten pensioeri.sgrondslag; 
b. de reden va~ het ontslag ; 
c. het bedrag van het pensioen ; 
d. de -wetsbepalingen op grand waarvan 

:het pensioen is verleend. 
B. Wat de gepensionneerde weduwen en 

weezen van gemeenteambtenaren betreft : 
a.· naam; 
b. laatste. dienstbetrekking van den· over

-leden echtgenoot, vader of moeder; 
c. het bedrag van -het weduwepensioen, 

van de verhoogingen en van het weezenp.en
sioen, elk afzonderlijk. 

55. 1. Om de vijf jaren wordt bij de be
grootingswet overgelegd eene wetenschap: 
pelijke balans van het fonds, opgemaakt 
onder· dagteekening van 31 December van 
het laatstafgeloopen jaar. ·voor. het eerst 
·zal die balans op 31 December 1917 opgemaakt 
en bij de begrootingvoor 1919 overgelegd warden. 

2. vVanneer eene balans een tekort aan
wijst, wordt daarin op bij de wet vast te 
stellen wijze voorzien. · 

56. De rekening en verantwoording geschiedt 
uitsluitend door Onzen l\furister van Financien. 
·De Algemeene Rekenkamer heeft deswege 
en ter zake van de ten laste van het fonds 
-verleende pensioenen geene bem:oei1nge"n: 

57. 1. Er bestaat een Pensioenraad voor 
de gemeenteambtenaren. 

2. De Raad is samengesteld uit vijf leclen 
en wordt bijgestaan door een secretaris. 

3. De leden worden door Ons benoemd en 
ontslagen. De benoeming geschiedt bij -voor
keur uit de leden van den Burgerlijken · Pen
sioenraad. In geval van vacature doet · de 
'Raad, indien de benoeming niet uit de leden 
·van den· Burgerlijken Pensioenraad kan ge
schieden Ons eene aanbevelingslijst van -ten 
minste twee personen toekomen. 

4.1 -De voorzitter wordt uit de leden on
midqellijk door Ons benoemd. Hij treedt als 
zood,anig om de twee jaren af, doch is terstond 
herbenoembaar. 

5. [ De secretaris van den Burgerlijken Pen
sioeriraad is tevens secretaris van den Pen
sioeriraad voor de gemeenteambtenaren. 

6. i Aan den voorzitter en de overige leden, 
wordt ter zake van hunne bemoeiingen eene 
som i van negentienhonderd gulden per jaar 
toeg~legd, waatvan door den voorzitter drie
hond,erd gulden en door ieder der overige leden 
eenJi?nderd vijftig gulden als vaste toelage 
wordt genoten. 

7. [ Na afloop van elk halfjaar ,wordt de 
helft, van het overschietend bedrag tusschen 
den roorzitter en de overige leden verdeeld 
naar, gelang van het getal der vergaderingen 
door lieder hunner in dien tijd bijgewoond. 

8. i Deze toelagen en presentiegelden komen 
als kbsten van beheer ten laste van het fonds. 

9. I De Raad kan geen wettige zitting houden 
wanneer niet ten minste drie leden tegen
woorp-ig zijn. 

10.! De voorzitter heeft bij staking van 
st()mµien eene heslissende stem. 

58.1 In buitengewone gevallen, waarin bij 
toep11;ssing van deze wet, de diensten van een 
geme)mteaml;itenaar op - met het oog op de 
belarlgen of van dien -ambtenaar of van het 
fonds - niet billijken voet met pensioen 
zoud~n worde·n vergoldeii, wordt het pensioen 
bij afzonderlijke wet geregeld. 

! 
\ Overgangs- en slotbepalingen. 

59., Aan op 1 October 1913 in dienst zijnde 
gemebnteambtenaren . ·en tijdelijke gemeente
ambt~naren die eene formeele aanstelling in 
de ge)neentelijke,betrekking die zij op dat tijd
stip rervullen, missen, wordt alsnog zulk een 
aanstelling, ingaande- op dien datum, uitgereikt. 

60.j De op 1 October 1913 in dienst zijnde 
geme\)nteambtenaren, die vroeger burgerlijk 
ambtenaar of onderwijzer zijn geweest, warden, 
voor 'de toepassing van· deze wet; geacht op 
dien ~atum te zijn herplaatst, wanneer zij liun 
verlaiigen hiertoe v66r 1 April 1914- in den 
vorml eener schriftelijke verklaririg te kennen 
geven aan Onzen Minister van Financien. _ 

61. ! 1. Deze wet is niet -van toepassing 
ten qpzichte van de op 1 October 1913 in 
dienst zijnde gemeenteambtenaren, die hun 
verla*gen hiertoe v66r 1 Januari 1914, of_ 
indien zij krachtens art. 69 aan de toepassing 
van ~eze -wet · zijn- onttrokken,. binnen drie 
maanden na het tijdstip, met ingang waarvan 

I 
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zij in dienst eener andere ·gemeente ·overgaan, 
in den vorm eener schriftelijke · verklaring. 
te kennen geven aan Onzen Mini~ter.: van 
Financien. 

2. Hij, die zoodanige verklaring inzendt 
moet daarbij voegen eene verklaring van het 
Bestuur der gemeente, die hij op 1 October 
1913 dient, dat te zijnen opzichte zich niet 
voordoet het geval bedoeld- in het derde lid. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing ten 
opzichte van_ de ambtenaren,. die bij het in 
werking treden van deze wet reeds uitzicht 
hebben op gemeentelijk pensioen en die onder 
de· werking van deze wet niet meer voor pen
sioen zullen behoeven bij te dragen dan zij aan 
pensioensbijdragen verschuldigd zouden zijn 
geweest, wanneer de gemeentelijke pensioens
regeling, waaraan zij het bedoelde uitzicht 
ontleenen van toepassing ware gebleven. 

4. Het-uitzicht op pensioen op grond van 
deze :wet gaat voor hem, die de in het eerste. 
lid bedoelde verklaring aflegt, voor altijd 
verloren. 

62. 1. Voor gemeenteambtenaren komt de 
tijd, dien zij v66r 1 October 1913 boven den 
leeftijd van 18 jaren, in werkelijken dienst, 
in gemeentelijke betrekkingen hebben door
gebracht - indien die- tijd niet reeds ;vqor 
pensioen ten laste van den Staat werd inge
kocht - onder de hierna genoemde voorwaarde 
als diensttijd in aanmerking. 

2, Niet in aanmerking komt de tijd waar
over reeds pensioen werd verleend ten laste 
van eene gemeente of van een gemeentelijk 
pensioenfonds. 

3. Hij die op 1. October 1913 eene gemeen
telijke betrekking bekleedt, moet v66r 1 April 
1914, en hij die na eerstgenoemden datum 
in zulk eene betrekking wordt herpla.atst, moet 
binnen zes maanden na den dag van ingang 
zijner herplaatsing de :navolgende stukken 
aan den Pensioenraad voor de gemeente-
ambtenaren zenden: 

a. de aanstelling in · elke der. gemeentelijke 
betrekkingen, waarin hij v66r 1 October -1913 
werkzaam is geweest-; 

b. gegevens, waaruit blijkt van den duur· 
van den in elke dier betrekkingen doorge
brachten tijd ; 

c. gegevens, waarnit .blijkt van het -totaal 
der in elke dier betrekkingen genoten beloo
ningen; 

d. een stuk, waarbij hij verklaart, er ge-· 
noegen mede te nemen, dat het in het eerste 
lid van art. 65 genoemde deel der daar bedoelde 
bijdrage eventneel op·hem wordt verhaald. 

4. De Pensioenraad voor de -gemeenteamh
tenaren doet de in het derde -lid genoemde. 
stukken, met zijn advies omtrent de vaststel-· 
ling van het voor pensioen in te koopen tijd vak: 
en van het op grond van art. 63 door de· bee· 
trokken gemeente of door elke der betrokken
gemeenten. aan bijclrage te betalen bedrag,
toekomen aan Onzen Minister van Financien, 
door- wien die vaststelling geschiedt en die aan 
de betalende gemeente of aan elke der beta
lende gemeenten; het door :haar verschuldigde 
opgeeft. 

63.- 1. De voor inkoop ,oor pensioen van 
de11 in art. 62 bedoelden- tijd aan het fonds 
te betalen bijdrage bedraagt acht ten honderd 
van het totaal der gedurende <lien tijd genoten • 
belooningen. . 

2. Zij is verschuldigd door de gemeente, 
of do9r de gemeenten-,- elke voor haar ~eel-· 
die deze belooningen heeft of hebben betaald. 

64. 1. Het totaal aan bijdragen, verschul-
digd voor den inkoop van diensttijd van op· 
1 October 1913 in· dienst zijnde gemeente-· 
ambtenaren wordt betaald in eens of in veertig 
aimuiteiten, berekend naar een rentevoet van 
3½ ten honderd. 

2. De betaµng in eens geschiedt op 31 De
cember 1915. 

3. Bij betaling in annuiteiten geschiedt de. 
eerste betaling mede op dien datum. 

4. De bijdragen voor den inkoop· van 
diensttijd, van na 1 October 1913 herplaatst 
wordende gemeenteambtenaren worden vol
daan, hetzij in · eens; het:zij in tien zooveel · 
mogelijk gelijke jaarlijksche· termijnen. 

. 5. De betaling in eens geschiedt uiterlijk 
op 31 December van het jaar volgende op dat 
der herplaatsing. 

6: Bij betaling in termijneh wordt de eerste · 
termijn voldaan op het tijdstip, vastgesteld 
voor de betaling in eens. 

7. De . voldoening van de volgende ter
mijnen geschiedt op 31 December van elk der 
eerste negen· jaren na 31 D_ecember van het 
jaar, volgende op dat der herplaatsing. 

8_. De verplichting tot betalen vervalt: niet 
door . het ontslag of door het overlijden van 
den ambtenaar. 

65. 1. Val). de in art. 63 bedoelde bijdrage 
kan door de betalende gemeente of door elke 
der betalende gemeenten . ten hoogste drie 
ten honderd van de in het eerste lid van dat 
artikel. bedoelde totaalsom, respectievelijk van 
het door haar betaalde ·deel dier totaalsom 
op den ambtenaar worden verhaald. · 

2. Het bedrag, dat de ambtenaar reeds voor 
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pensioen over vroegeren diensttijd als gemeente
ambtenaar aan eene gemeente of aan een ge
meentelijk pensioenfonds heeft betaald, komt 
in mindering van dat, hetwelk op hem· kan 
worden verhaald. Bedraagt eerstgemeld be
drag meer dan dat, hLtwelk de gemeente, die 
het als pensic-ensbijdrage voor zich of -voor 
haar pensioenfonds ontving, kra.-,htens het 
eer~te lid op den ambtenaar mag ve:rhalen, 
dan wordt door die gemeente aan de gemeente 
of· de gemeenten, die van de in het eerste lid 
verleende bevoegdheid wenscht of wenschen 
gebruik te maken, doch ten gevolge van de 
bedoelde vermindering op den ambtenaar-niet 
kan of kunnen verhalen, hetgeen zij he_m 
wenscht of -wenschen te doen 15ijdragen, het 
ont brekende uitgekeerd. 

3. '!.'en opzichte van het bedrag, dat krach
tens het eerste lid op den ainbtenaar, kan 
worden verhaald, is art. 47 van toepassing; 
met·dien verstande, dat de inhouding, bedoeld 
in het t"'eede lid van dat artikel, geschiedt 
in de eerste tien, op het in dat lid genoemde 
tijdstip volgende . jaren, telken male voor 
een,tiende. 

66. Voor een gemeenteambtenaar met een 
diensttijd als bedoeld in art. 62, eerste lid; 
kan die tijd slechts in zijn geheel op voren
staanden voet als diensttiJd in aanmerking 
komen. 

67. 1. Indien een pensioen ten laste van 
het fonds berekend is ook over diensttijd als 
bedoeld in art. 15, litt. d, of over diensttijd 
in- gemeentelijke betrekkingen v66r 1_ October 
1913, die voor pensioen ten laste van den Staat 
werd ingekocht, ontvangt het fonds van het 
Rijk eene vergoeding. 

2. Deze vergoeding bedraagt voor elk jaar -
van eerstgenoemden diensttijd zeven ten 
honderd van den pensioensgrondslag ·van den
belanghebbende over dat jaar, -of bij gebreke 
van een pensioensgrondslag, zeven ten honderd 
van hetgeen hem gedurende zijn diensttijd 
als gemeenteambtenaar gemiddeld per jaar 
tot pensioensgrondslag heeft gestrekt, respec
tievelijk acht ten honderd van de som der 
gedurende den in het eerste lid, in de tweede 
plaats genoemden diensttijd genoten be
looningen. 

68. 1. Eene gemeente_. die op 1 Mei 1913 
eene pensioenregeling voor hare ambtenaren 
heeft, is voor de op dien datum in haren dienst 
zijnde ambtenaren de bijdragen, ]Jedoeld in de 
artikelen 40 en 63, niet verschuldigd, wanneer 
zij v66r 1 Januari 1914 aan Onzen Minister 
·van Financien schriltelijk verklaart bereid 

te zijn, van de pensioenen, die ingevolge deze 
wet door die ambtenaren later zullen worden 
genoten, de gedeelten voor den tijd, in haren 
dienst doorgebracht, jaarlijks v66r 1 Juli aan 
het fonds uit te keeren. 

2. Gaat een ambtenaar, voor wien op 
grond van het eerste lid niet wordt bijge
dragen, over in dienst van eene and ere gemeente, 
dan zijn de in het vorige lid bedoelde bijdragen 
van het tijdstip van ingang van zijne benoe
ming in die gemeente af, voor hem verschul
digd. De betaling van de bijdrage, bedoeld 
in artikel 63, geschiedt op den voet van het 
vierde tot en met het achtste lid van artikel 64, 
Voor de toepassing van dat artikel wordt de 
ambtenaar beschouwd als een oud~gemeente
ambtenaar die met ingang van het tijdstip 
van ingang van_ de benoeming in de nieuwe 
gemeente wordt herplaatst. 

3. In het geval, genoemd in het vorige lid, 
is ten opzichte van ·den tijd, dien de betrokken 
ambtenaar na 1 October 1913 in dienst der 
gemeente, die hij op dien datum diende, 
heeft doorgebracht, artikel 62 ~n zijn voorts 
de artikelen 63, 64 van het vierde tot en met 
het achtste lid, 65 en 66 van to_epassing. Voor 
de toepassing van de artikelen 62 en 64 wordt 
de ambtenaar beschouwd als een oud-gemeente
ambtenaar die met ingang van het tijdstip 
van ingang van de benoeming in de nieuwe 
gemeente wordt herplaatst. 

4. De voor inkoop van den diensttijd tus
schen 1 October 1913 en het tijdstip van den 
overgang verschuldigde bijdrage kan door de 
betrokken gemeente voor de helft op dien 
ambtenaar worden verhaald. 

69. 1. In "bijzondere omstandigheden ka'n 
door Ons aan. eene gemeente worden toege
staan de op 1 October 1913 in haren dienst 
zijnde ambtenaren, of sommigen van hen, 
aan de toepassing van deze wet te onttrekken 
voor den tijd gedurende welken zij bij haar in 
dienst blijven. 

2. Gaat een ambtenaar, voor wien volgens 
het eerste lid ontheffing is verleend, in dienst 
van eene andere gemeente over, -dan is ten 
opzichte van den tijd, dien hij v66r zijn over
gang in gemeentelijke betrekkingen heeft door
gebracht, het derde lid van het vorig artikel 
en is voorts het vierde lid van da t artikel van 
toe passing. 

70. Indien Wij, Gedeputeerde Staten ge
hoord, oordeelen dat eene gemeente door de 
uitgaven door deze wet gevorderd, in ver
houding tot hare middelen en tot hare overige 
uitgaven, te zeer zou worden bezwaard, kan 
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haar uit 's Rijks kas tijdelijk subsidie verleend 
worden. Ons daartoe strekkend, met re_denen 
omkleed besluit wordt, te gelijk met het·advies 
van Gedeputeerde Staten, in de Staatscoiirant 
openbaar gemaakt. 

71. 1. De besturen , an gemeenten, • waar 
op 1 October 1913 pensioensbepalingen gdden 
die hoogere· pe:ilsioenaanspraken geven dan 
deze wet, herzien die bepalingen v66r 1 April 
1914 _zooveel mogelijk met eerbiediging. van 
verkregen aanspraken. 

2. -De datum van in werking treden van de 
herziene bepalingen wordt gesteld op 1 October 
1913. Zij worden uitsluitend ten opzichte 
van de op <lien datum in dienst zijnde ambte
naren van toepassing verklaard. 

3. Alle besluiten van gemeentebesturen, 
ter uitvoering of ·naar aanleiding van deze wet, 
worden, tenzij deze wet iets anders bepaalt, 
genomen door den gemeenteraad. Zij zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten. 

4. De artt. 196, 197, 198, 200, 201 en· 202 
<ler Gemeentewet zijn ten deze van toepassing. 

72. De· gemeentebesturen blijven bevoegd 
ten aanzien van- de pensionneering van wet·
houders bepalingen vast te stellen. 

73; Bepalingen ter uitvoering van deze wet 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

74. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Pensioenwet voor de gemeenteamb• 
tenaren i913". 

75. Deze wet treedt in werking met 1 October 
1913. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 2lsten Juni 1913. 

(get.)· WILH-ELMINA. 
De Minister van Financien, (get.) KOLKMAN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HE:EMSKERK. 

. ( Uitgeg. 16 Juli 1913.) 

21 Jiini 1913. WET, houdende pensioenrege
ling voor de weduwen en weezen van ge
meenteambtenaren en van gepensionneerde 
of op wachtgeld gestelde gemeente
ambtenaren. S. 302. 

Bijl. Han. 2• Kamer 1912/1913, n°. 204, 
1-30. 

Hand. idem 1912/1913, bladz. 3114-3119; 
3122-3143, 3158-3180, 3187-3215, 3217-
3231. 

Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 733-748, 
859-865, 869-871, 905-917. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... · doen te weten : 
Al;oo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk . is eene pensioenregeling 
vast te stellen voor de weduwen en weezen van 
gemeenteambtenaren en van gepensionneerde 
of op wachtgeld gestelde gemeenti,ambtenaren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State_enz. 
Art. 1. Aan de weduwen en weezen_ van 

gemeenteambtenaren en van gepensionI1eerde 
of op wachtgeld gestelde gemeenteambtenaren 
wordt volgens de bepalingen dezer w_et pen
sioen verleend ten laste van het krachtens 
art. 50 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 op te ·richten fonds, dat in 
deze wet ve,der wordt aangeduid als het fonds. 

2. Deze wet verstaat : 
A. onder ,,gemeenteambtenaren", gemeente

ambtenaren in den zin der Pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913, met uitzonde
ring van: 

1 °. hen, die als gepensionneerd of op wacht
geld gesteld gemeenteambtenaar voor hunne 
na te laten bctrekkingen aanspraak hebben 
op een pensioen, hooger dan dat, waarop zij 
als g,.meenteambtenaar voor die betrekkingen 
aanspraak zouden kunnen maken. Echter 
worden zij die in dat geval verkeeren, op hun 
daartoe strekkend verzoek wel als gemeente
ambtenaar in den zin. dezer wet aangemerkt. 

Zij die in het hier bedoelde geval verkeeren 
zijn, indien zij ·opnieuw in het huwelijk treden, 
voor wat de aanspraak op pensioen ten laste 
van het fonds voor de latere echtgenoote en 
voor de uit het latere huwelijk geboren kinderen 
betreft, gemeenteambtenaren in den zin dezer 
wet; 

2°. de vrouwelijke gemeenteambtenaren, die: 
a. gehuwd zijn met of weduwen zijn ,an 

personen, die voor hunne na te laten betrek- · 
kingen aanspraak hebben respectievelijk hadden 
op pensioen ten laste -van het fonds; 

b. geen in huwelijk niet met personen, als 
bedoeld onder a, verwekte kinderen hebben ; 

B. onder ,,gepensionneerde gemeenteamb. 
tenaren", gemeenteambtenaren als bedoeld 
onder A, die na de inwerkingtreding -van deze 
wet uit hunne betrekking worden ontslagen en 
pensioen ontvangen ten laste van het fonds. 

Een gepensionneerd gemeenteambtenaar , 
wederom eene gemeentelijke betrekking ver
vullende, is, behalve wanneer hij op grond van 
litt. A, 1 °., tweede zinsnede, gemeenteamb
tenaar is, geen gepensionneerd gemeente
amb_ten~ar meer in den zin dezer wet. Het 
ontslag uit zijne latere gemeentelijke betrek
king brengt hierin geen verandering ; 
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C. onder_ ,,op wachtgeld gestelde gemeente
ambtenaren", gemeenteambtenaren, die na 
de inwerkingtreding van deze_ wet met een 
gemeentelijk wachtgeld uit hunne betrekking 
worden ontslagen; 

D. onder ,,weezen", wettige· en gewettigde 
kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren van 
overleden gemeenteambtenaren ·of gepension: 
neerde of op wachtgeld gestelde gemeente
ambtenaren als bedoeld onder A en B.· 

Kinderen van eene overleden vrouwelijke 
gemeenteambtenaar of gepensionneerde of op 
wachtgeld gestelde vrouwelijke gemeente
ambtenaar, geboren uit haar huwelijk met een 
gemeenteambtenaar, zijn. als zoodanig geen 
weezen in den zin dezer wet. 

Indien een kind, van hetwelk de echtgenoote 
van een gemeenteambtenaar of van een ge
pen·sionneerd of op wachtgeld gesteld ge
meenteambtenaar, b~j het overlijden van haren 
man· zwanger is, levend ter wereld komt, 
wordt het aangenierkt -als reeds geboren, toen 
de vader stierf ; 

E. onder ,,p~nsioensgrondslag", den inge
volge de Pensioenwet voor de gemeente
am btenaren 1913, door Onzen Minister van 
Financien VOO_I een gemeenteambtenaar vast
gestelden pensioensgrondslag ; 

F. onder ,,gemeentelijke betrekking", eene 
betrekking bekleed door een gemeenteamb
tenaar in den zin dezer wet ; 

G. onder ,,wedde", wedde in den · zin der 
onder E genoemde Pensioenwet. 

3. 1. Mannelijke gemeenteambtenaren, die· 
.zonder pensioen of zonder gemeentelijk wacht
gefd uit hunne betrekking worden ontslagen, 
kunnen voor de vrouw, met wie zij op. het tijd
stip van ingang van hun ontslag gehuwd zijn 
en voor hunne bij deze verwekte of te verwekken 
kinderen, of, indien zij op dat tijdstip onge
huwd zijn, doch wettige of gewettigde kin
deren beneden den leeftijd van 18 jaren.hebben, 
voor die kinderen zich, totdat.zij als gemeente
ambtenaar - of als geperisionneerd gemeente
ambtenaar opnieuw voor die betrekkingen 
aanspraak. verkrijgen op pensioen, .op den 
voet van art. 27, 2de lid, het behoud verze
keren van aansp:raak op pensioen overeen
komstig de -bepalingen dezer w'et. 

2. Gelijke bevoegdheid hebben· vrouwelijke 
gemeenteambtenaren, die zonder pensioen of 
wachtgeld uit hare betrek1dng worden ont
slagen,. ten opzichte, zoowel van de wettige 
of gewettigde kind e'ren, die zij op het tijdstip 
van ingang 'van haar ontslag -hebben,. als van 
de kinderen, die nog geboren iullen worden 

uit haar huwelijk met den man met wien zij 
op da_t tijdstip ·gehuwd zijn. 

4. 1. Het recht op pensioen wordt ver
loren, wanneer de in art. 22 bedoelde aanvrage 
niet binnen vijf jaren na het tijdstip, waarop 
dat recht verkregen werd, of, indien het betreft 
recht op herstel in het genot van een inge
trokken pensioen, niet binnen vijf jaren na 
den datum van het besluit tot intrekking bij het 
Departement van Financien wordt ingediend. 

2. Zoo ook verliest of verliezen zij, die recht 
heeft of hebben op een hooger pensioen dan 
haar of hun we.rd toegekend, dat·reeht, wanneer 
het verzoek om verhooging van haar of. hun 
pensioen niet binnen vijf jaren na den datum 
van het besluit tot toekenning van dat pensioen 
bij genocmd Departement wordt ingediend. 

5. Geen recht op .pensioen ten laste van 
het fonds hebben: 

a. de weduwe van een gemeenteambtenaar 
of 1'an een gepensionneerd of op wachtgeld 
gesteld gemeenteambtenaar, die gehuwd is na 
het intreden "an zijn zestigste levensjaar; 

b.· de weduwe van een gepensionneerd of 
op wachtgeld gesteld gemeenteainbtenaar, 
die. na zijn ontslag als gemeenteambtenaar is 
gehuwd; 

c. weezen, geboren uit of gewettigd bij een 
door den "ader na het intreden van het zestigste 
levensjaar of na zijn ontslag als gemeenteamb-_ 
tenaar gesloten huwelijk; 

d. weezen, geboren· uit 6£ gewettigd bij een 
door de moeder na haar ontslag als gemeente
ambtenaar gesloten huwelijk; 

e. de weduwe en de weezen van een oud
gemeenteambtenaar die gebruik maakte van 
de in art.-3 verleende bevoegdheid, doch die een 
termijn van de in' het eerste lid van art. 37 be
doelde bijdrage niet binnen . den aan het slot 
van het derde lid van dat artikel gestelden tijd, 
of v66r of op het ingevolge het vierde lid van 
dat artikel bepaalde tijdstip heeft voldaan, 
of die niet krachtens verklaring van Onzen 
Minister van Financien geacht moet worden 
<lien termijn tijdig te hebben betaald, 

6. 1. Het weduwepensioen bedraagt het 
49 / 160 gedeelten van den laatsten pensioens
grondslag van den ove:deden echtgenoot, of, 
indien deze twee of -meer gemeentelijke be
trekkingen gelijktijdig heeft bekleed, en uit 
dien hoofde bij zijn overlijden in meer dan 
een hoedanigheid voor zijn gezin· aanspraak 
had op pensioen, het 49/ 160 gedeelten· van de 
som zijner laatste pensioensgrondslagen. -

·2:.- Het pensioen overschrijdt niet het"bedrag 
van f 735 's jaars. 
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7. 1. Het weezenpensioen bedraagt_: 
a. voor weezen, die de door den overleden 

vader nagela.ten weduwe "tot moeder;:hebben: 
voor elke. wees het 49/-800 gedeelten van den 

laatsten pensioensgrondslag ·van· den over
led ene. 

Indien de' weduwe. pensioengerechtigd· is, 
wordt· haar pensioen met dat harer kinderen 
verhoogd. 

Komt het pensioen der moeder op grond 
van art. 16 of van art. 17 te vervallen, dan 
wordt na afloop van het kwarta,al, waa,in het 
volgend huwelijk wordt gesloten, respectie
velijk het ·0pensioen wordt ingetrokken, het 
pensioen der kinderen als afzonderlijk weezen
pensioen uitgekeerd. 

Komt de moeder te overlijden, dan hebberi 
hare kinderen recht ·op pensioen, berekend 
op den voet van litt. b ; 

b. , oor weezen, niet behoorende tot die, 
bedoeld onder a : 

voor elke wees het 49 / 4 80 gedeelten van .den. 
laatsten ·pensioensgrondslag van· den over
leden vader. 

Indien weezen als bedoeld onder b kinderen 
zijn uit verschillende huwelijken, wordt voor 
de kinderen uit elk huwelijk afzonderlijk het 
pensioen op laatstgemelden voet berekend. 

2. Doet zich ten opzichte van. den over~ 
ledene het geval voor, bedoeld in het eerste 
lid van art. 6, dan wordt het weezenpensioen 
berekend naar de som·. zijner laatste pensioens
grondslagen. 

8. 1. Het weezenpensioen - ook het ge
zamenlijk bedrag der pensioenen voor kin
deren uit verschillende huwelijken - over
schrijdt niet 49/ 160 gedeelten van ·den laatsten 
pensioensgrondslag of, in het geval, bedoeld 
in het . tweede lid van art. 7, van de som der 
laatste pensioensgrondslagen van den over
leden vader, noch ook. het bedrag van / 735 
's jaars. 

2. "r anneer de voor kindereri nit verschil
lende huwelijken, op den voet van art. 7b 
berekende . pensioenen, met het oog op het 

· vorige lid ver.inindering moeten ondergaan, 
geschiedt de vermindering z66, dat zij geen 
verandering brengt in de verhouding tusschen 
de pensioensbedragen voor de verschillende 
groepen van kirideren. 

9. 1. De pensioenen worden in voile· gul
dens verleend. 

2. Onderdeelen van een gulden komen voor 
een gulden i_n berekening: 

10. 1. Het weduwe- en .het weezenpensioen 
gaat in met den dag, volgende op dien, tot en 

met welken de bezoldiging, het pensioen . of_ 
het wachtgeld van den overleden gemeente •. 
ambtenaar of gepensiorineerden of ·op wacht. 
geld gestelden ·gemeenteambtenaar wordt nit,. 
betaald, of, zoo ·de overledene een in eene ge
meentelijke betrekking herplaatst gcpension-. 
neerd gemeenteambtenaar ·was; met den dag,_. 
volgende op· dien; waarop het genot van de 
aan die betrekking verbonden bezoldiging en 
dat van het pensioim hebben opgehouden. ·. 

·2. Was de overledene een ontslagen, niet
gepensionneerd gemeenteambtenaar, die ge
bruik maakte van de bij art. 3 gegeven bevoegd. 
heid, dan gaat. voor: zij:i:J.e weduwe en weezen 
het pensioen in met _den dag, volgende op 
dien· vari zijn overlijden. 

11. 1. Het weduwepensioen, toegekend op 
grond van art. 16, tweede ·lid, gaat in met den 
dag, volgende op dien van het overlijden van 
den lateren echtgenoot, of op dien, waarop 
het vonnis tot ·ontbinding van het huwelijk 
of dat van echtscheiding.is uitgesproken, mits. 
aan het Departement van Financien wordt 
overgelegd het bewijs, dat de inschrijving be
doeld in art. 276 van het Burgulijk Wetboek 
heeft_plaats gehad: . . 

2. Genoot de overleden latere echtgenoot 
gemeentelijke · bezoldiging of pensioen ten laste· 
van het fonds, dan gaat het bedoelde wedu'ive
pensioen in inet den dag, volgende op dien, 
tot en- met welken die bezoldiging of dat pen
sioen wordt uitbetaald. 

12. Het weezenpensioen, toegekend op 
grond van art. 7a,· vierde zinsnede, gaat in 
met het vierendeeljaars, volgende op dat 
waarin de moeder is overleden. 

13. 1. Wanneer de in art. 22 bedoelde aan
vrage niet · binnen een jaar na het tijds'tip, 
waarop het reciht op pensioen verkregen werd, 
of, indien het een verzoek om -verhooging van 
een reeds verleend pensioen betreft, niet 
binnen een jaar na den datum van het besluit 
tot toekenning van dat pensioen bij het Depar-. 
tement van Fina:i:J.cien is· ingediend, gaat. het 
pensioen of het hoogere pensioen eerst in met 
het vierendeeljaars volgende op dat, waarin 
de aanvrage bij dat :Qepartement is ingekonien. 

2. Mede geldt dit ten aanzien van een pen
sioen, dat, na te zijn ingetrokken, opnieuw 
·wordt toegekend _op eene niet binn_en een 
jaar na den datum van het besluit tot intrek
king ·bij genoemd Departement ingediende 
aanvrage. 

14. Een ingevolge het tweede lid van art .. 18 
opnieuw toegekend weduwe- of weezenpensioen 
gaat in met het vierendeeljaars volgende op 
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dat, waarin het verzoek om dat pensioen bij 
het Departement van Financien is ingekomen. 

15. Het· weezenpensioen - ook het bedrag 
waarmede ingevolge art. 7a, tweede zinsnede, 
het pensioen der moeder is verhoogd - .wordt 
tot zijn voile bedrag genoten totdat het jongste 
kind den leeftijd van 18 jaren heeft .bereikt. 

16. 1. Een weduwepensioen vervalt door 
het hertrouwen van de gepensionneerde: 

2. Wordt het latere huwelijk door het 
overlijden van den echtgenoot of bij rechterlijk 
vonnis ontbonden, dan wordt aan de vrouw, 
tenzij deze uit kracht van dat huwelijk aan
spraak heeft op pensioen ten laste van het 
fonds tot een bedrag, gelijk aan of hooger 
dan dat van haar vorig pensioen, opnieuw, op 
grond van haar vorig huwelijk, overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet pensioen toegekend. 

17. 1. Een weduwepensioen vervalt wan
neer de gepensionneerde het eerste lid van 
het bij art. 40 van toepassing verklaarde 
art. ,34 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 heeft overtreden en na, naar 
aanleiding hiervan door Onzen Minister van 
Financien schriftelijk te zijn gewaarschuwd, 
den met die verbodsbepaling in strijd zijnden 
toestand niet binnen zes maanden na de dag
teekening der waarschuwing doet ophouden. 

2. In bijzondere gevallen kan een op grond 
van het eerste lid vervallen pensioen door Ons 
aan de belanghebbende opnieuw worden 
toegekend. 

18. 1. Vervallen is een weduwe- of weezen
pensioen, waarvan de invordering gedurende 
vijf achtereenvolgende jaren na den :dag der 
eerste betaalbaarstelling achterwege is ge
bleven. 

2. Een op grond van het eerste ·lid ver. 
vallen weduwe- of weezenpensioen kan door 
Ons aan de belanghebbende of de belangheb
benden op nieuw worden toegekend.· 

19. I. De weduwen- en weezenpensioenen 
worden, behalve in de in.art. 17 en art. 18 be
doelde gevallen, uitbetaald tot het einde 
van het vierendeeljaars in den loop waarvan 
zij vervallen. 

2. De betaling van een pensioen ten opzichte 
waarvan het eerste lid van het bij art. 40 van 
toepassing verklaarde art. 34 der Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913 is over
treden, wordt van de dagteekening der in 
art. 17, eerste lid, bedoelde waarschuwing tot 
het tijdstip, waarop aan deze gevolg is gege
ven, geschorst. Het pensioensbedrag dat 
dientengevolge wordt ingehouden, wordt, wan
neer het pensioen op grond van laatstgemelde 

wetsbepaling komt te vervallen, niet uitbe
taald. 

20. Bij overlijden van eene weduwe met 
verhoogd weduwepensioen komt dit pensioen 
over het in het vorig artikel bedoelde vieren, 
deeljaars ten bate harer kinderen. 

21. De termijnen van een pensioen, die niet 
binnen een jaar na den dag der eerste betaal
baarstelling zijn ingevorderd, worden niet 
meer uitbetaald. 

22. 1. Toekenning van een weduwe- of 
weezenpensioen, of verhooging van een reeds 
toegekend zoodanig pensioen, geschiedt alleen 
op schriftelijke aanvrag~ door of vanwege de 
belanghebbende of belanghebbenden. 

2. De aanvrage wordt met de voor de rege
ling van het pensioen benoodigde stukken bij 
het Departement van Financien ingezonden. 

3. De aanvrage en de overige in het tweede 
lid bedoelde stukken, zoomede de voor de inning 
van het pensioen over te leggen stukken en 
de voor de ontvangst af te geven quitantien, 
zijn vrij van zegelrecht, wanneer ·van het 
_onvermogen van de belanghebbende of de 
belanghebbenden blijkt uit een getuigschrift, 
afgegeven door den burgemeester harer· of 
hunner woonplaats. Op de stukken moet 
van de bestemming uitdrukkelijk melding wor
den gemaakt. 

23. 1. Het Departe!1}ent van Financien 
zendt de aanvragen om pensioen aan den Pen-· 
sioenraad voor. de gemeenteambtenaren, die 
elke aanvrage onderzoekt en aan Ons advies 
uitbrengt omtrent .de te nemen beschikking. 

2. De Raad dient zijn advies in bij het De
partement van Financien, dat een afschrift 
van het advies doet toekomen aan de belang
hebbende of de belanghebbenden. 

3. Is Onze Minister van Financien, in afwij
king van het gevoelen van den Raad, van 
oordeel dat de belanghebbende of belangheb
benden recht heeft of hebben op pensioen, of 
meent hij dat, hetzij een pensioen moet worden 
verleend hooger dan dat tot toekenning waar
van de Raad adviseert, hetzij de ingang van. 
het pensioen moet worden gesteld op een tijd
stip, vroeger dan dat, waarop de Raad het 
wil doen ingaan, dan wordt omtrent het advies 
het gevoelen ingewonnen van de afdeeling van 
den Raad van State, bedoeld bij het tweede 
lid van art. 13 der wet van 21 December 1861 
(Staatiiblad n°, 129). 

4. Is Onze Minister van Financien, in afwij
king van het gevoelen van den Raad, van 
oordeel, dat geen pensioen behoort te worden 
verleend of heeft, naar zijne meening, de Raad 
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het pensioen te hoog berekend of den dag 
van ingang van het pensioen te vroeg gesteld, 
dan deelt hij zijn bezwaar, met de -gro:ilden 
waarop het berust, schriftelijk mede aan de 
belanghebbende of de belanghebbenden. 

5. Geeft deze of geven dezen binnen, drie 
anaanden na de dagteekening van bovenbe
doelde kennisgevingen aan Onzen Minister 
van Financien, dien Minister het verlangen 
hiertoe schriftelijk te kennen, dan. word t ten 
opzichte van 's•Raads ·advies gehandeld op 
de wijze als in het derde lid is aangegeven. 

6. Wanneer dmtrent een advies van den 
Pe:nsioenraad het gevoelen wordt ingewonnen 
van genoemde afdeeling van den Raad van 
State, wordt de zaak behandeld op de wijze, 
voorgeschreven voor de behandeling van de 
geschillen van bestuur. 

24. 1. De weduwen- en weezenpensioenen 
word en _op voordracht van Onzen Minister van 
Financien· door Ons toegekend. 

2. De bepalingen dezer wet, op grond waar
van een pensioen wordt verleend, worden in 
Ons besluit tot toekenning van het pensioen 
vermeld. 

3. Van elk besluit tot toekenning van pen
sioen wordt een uittreksel, bevattende den naam 
of de namen van de gepenshnneerde of de 
gepensionneerden, het bedrag · van- het pen
sioen en de betrokk~n wetsbepalingen, opge
nomen in de Siaatscourant. 

25. 1. Elke · gemeente drai.gt voor het 
pensioen der door de in haren dienst zijnde 
gemeenteambtenaren na te laten betrekkingen 
bij ten b<'lhoeve, van het fonds .. 

2. Bijgedragen wordt door haar· voor:. 
a. alle gemeenteambtenaren of op wachtgeld 

gestelde gemeenteambtenaren met eene_ echt
genoote of met wettige of gewettigde kinderen, 
die eventueel aanspraak zal of zullen kunnen 
doen gelden op pensioen ten laste van het 
fonds; 

b. · alle overige gemeenteambtenaren, die, 
voor wat de mannelijke betreft, het zestigste, 
voor wat de vrouwelijke betreft, het veertigste 
levensjaar nog niet zijn ingetreden. 

· 3. Voorts wordt ten behoeve van het fonds 
bijgedragen door: 

a. alle gepensionneerde gemeenteambte
naren met eene echtgenoote of met wettige of 
gewettigde kinderen, die eventueel aanspraak 
zal of zullen kunnen doen gelden op pen
sioen ten laste van het fonds ; 

b. de ontslagen, niet gepensionneerde ge
meenteambtenaren, die gebruik maken van 
de bij art. 3 verleende bevoegdheid. 

- 26. 1. Wanneer een gemeenteambtenaar 
of een op wachtgeld gesteld gemeenteambtenaar 
heeft opgehouden te behooren tot hen, genoemd 
in het tweede lid van het vorig ar_tikel, doet 
de gemeente, die hij client, binnen drie maanden 
na het tijdstip, waarop die toestand voor 
hem is inget'reden, · van dat tijdstip en van 
de omstandigheid, die de verplichting om 
voor hem bij te dragen deed ophouden, schrif
telijk mededeeling aan Onzen Minister van 
Financien. 

2. Zoo· ook moet een gepensionneerd ge
meenteambtenaar, die heeft opgehouden te 
behooren tot de in het derde lid van het vorig 
artikel onder a genoemde categorie van contri
butieplichtigen binnen denzelfden termijn ge
lijke mededeeling· doen aan Onzen genoemden 
Minister. 

27. 1. De bijdrage bedraagt per jaar: 
. a. voor de in art. 25, tweede lid, bedoelde 

gemeenteambtenaren en op wachtgeld gestelde 
gemeenteambtenaren, voor de mannelijke vijf, 
voor de vrouwelijke een ten honderd van den 
pensioensgrondslag, respectievelijk van het 
wachtgeld; 

b. voor de gepens_ionneerde. gemeenteambte, 
naren, bedoeld in art. •25, derde lid, onder a, 
voor de mannelijke · vijf, voor de vrouwelijke 
een ten honderd van het pensioen. 
- 2. Ontslagen, . niet gepensionneerde ge

meenteambtenaren, die zich ingevolge art. 3 
voor hunne na te laten betrekkingen het behoud 
van aanspraak op pensioen wenschen te ver
zekeren, dragen hiertoe jaarlijks.bij een bedrag, 
gelijk aan dat, hetwelk laatstelijk v66r hun 
ontslag door de betrokken gemeente voor 
hen aan pensioensbijdrage moest worden 
betaald. · 

3. Wanneer een gemeenteambtenaar twee 
of meer gemeentelijke betrekkingen gelijktijdig 
bekleedt of een gepensionneerd of op wacht
geld gesteld gemeenteambtenaar als zoodanig 
twee of meer pensioenen of wachtgelden geniet, 
wordt over elk zijner pensioensgrondslagen, 
pensioenen of wachtgelden op .. bovenstaanden 
voet bijgedragen. 

28. • V oor een gepensionneerd gemeente
am bteriaar, die wederom gemeenteambtenaar 
wordt, betaalt de betrokken gemeente eene 
jaarlijksche bijdrage tot het bedrag van die; 
welke de belanghebbende als gepensionneerde 
laatstelijk verschuldigd was, vermeerderd met, 
voor de ma11nelijke vijf, voor de vro1welijke 
een ten honderd over het verschil tusschen den 
pensioensgrondslag of de som der pensioens
grondslagen in de betrekking of. in de betrek-
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kingen, die de belanghebbende opnieuw ver
vult en den pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen waarnaar zijn pensioen 
of zijne pensioenen werd of werden berekend. 

29. Voor een gepensionneerd gemeente
ambtenaar, die ingevolge de tweede zinsnede 
van art. 2 A, 1°., te gelijker tijd gemeente
ambtenaar is, betaalt de betrokken gemeente 
eene jaarlijksche bijdrage, gelijk aan die welke 
de belanghebbende als gepensionneerde laat

_stelijk verschuldigd was, vermeerderd met 
., hetgeim·:'die bijdr~ge niinder bedraagt dan vijf 

ten honderd van den pensioensgrondslag of 
van de som der pensioensgrondslagen van den 
belanghebbende. 

30. 1. Wanneer de pensioensgrondslag, · he:t 
pensioen of het gemeentelijk wachtgeld van 
een gemeenteambtenaar of van een oud-ge
meenteambtenaar meer dan twee duizend 
vierhonderd gulden bedraagt, wordt de pen
sioensbijdrage slechts over dat bedrag · be
rekend. 

2. Zoo ook wordt wanneer het totaalbedrag 
der pensioensgrondslagen, peiisioenen of ge
meentelijke wachtgelden van een gemeente
ambtenaar of van een oud-gemeenteambtenaar, 
die twee of meer g(\meentelijke betrekkingen. 
gelijktijdig bekleedt of bekleed heeft, meer 
dan twee duizend vierhonderd gulden bedraagt, 
in het geheel slechts -over. dat bedrag bijge
dragen en worden die pensioensgrondslagen, 
pensioenen of wachtgelden voor de berekening -
;:van de bijdragen, evenredig verminderd .. 

.. 31. vVanneer. een gemeenteambtenaar eene 
betrekking vervult in dienst van twee of meer 
gemeenten, wordt de in art. 27, eerste lid, 
onder' a, bedoelde bijdrage over die gemeenten 
omgeslagen naar ·verhouding van hetgeen elke 
gemeente tot zijne wedde bijdraagt. 

32. De door de gemeente verschuldigde bijc 
dragen kunnen door haar op de betrokken 
ambtenaren worden verhaald. 

33. De bijdragen, verschuldigd door de 
gepensionneerde gemeenteambtenaren worden 
op hunne pensioenen ingehouden .. 

34. 1. Wanneer de in art. 26 bedoelde 
mededeeling binnen den daar gestelden termijn 

· is gedaan, wordt hetgeen te veel werd bijge
dragen aan de gemeente, die dit bedrag be
taalde, of aan den betrokken gepensionneerde 
teruggegeven. 

2. Is de bedoelde mededeeling niet -tijdig 
gec;laan, dan heeft er geen teruggave plaats 
van reeds· betaalde bijdragen. . I 

35. 1. W anneer eene vrouwelijke gemeente
ambtenaar of eene gepensionneerde of op wacht- , 

geld gestelde vromyelijke gemeenteambtenaar 
op grond van art. 2 B of C, juncto A,. 2°., op
houdt gemeenteambtenaar of gepensionneerd 
of op wachtgeld gesteld gemeenteambtenaar 
te zijn, worden ·de voor haar betaalde en de
op haar pensioen ingehouden bijdragen aan 

. de gemeente of de gemeenten, die voor .haar· 
bijdroeg of bijdroegen, respectievelijk aan 
haar teruggegeven. 

2. Wordt de belanghebbende · later weer 
gemeenteambtenaar of gepensionneerd of op 
wachtgeld gesteld gemeenteambtenaar, dan 
worden binnen drie maanden na den dag, 
waarop deze omstandigheid intreedt, de in
gevolge het eerste lid terugbetaalde bijdragen· 
door de betrnkken gemeente of gemeenten, 
respectievelijk door de belanghebbende, zelve 
ternggestort in het fonds. 
· 36. Van hetgeen eene gemeente op grond 
van art. 34 of van art. 35 van betaalde pen
sioensbij dragen terugontvangt, geeft zij den 
ambtenaar of de ambtenares,, voor wien .of 
voor wie· zij betaalde,. het dee!, dat zij op 
hem of haar verhaalde. . 

37. 1. De . bijdrage, bedoeld in art. 27, 
tweede lid, moet voor de eerste maal binnen 
drie maanden na het tijdstip van·ingang van. 
het ontslag en vervolgens telken j are v66r 
de verjaring van dat tijdstip· aan den direc
teur van het fonds worden voldaan. 

2. Gemeenteambtenaren, ·die zonder recht. 
op pensioen worden _ontslagen, worden door 
den directeur van.het fonds schriftelijk gewezen 
op het eerste lid, in verband met art .. 3. 

3. Geschiedt de tweede of eene , volgende 
betaling van de bijdrage, bedoeld in·het eerste 
lid, niet · binnen. den daarvoor gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghebbende eene aan
schrijving van den directeur van het fonds. 
Het verschuldigde moet alsnog uiterlijk binnen 
twee weken na de dagteekening der aanschrij
ving worden voldaan. 

4. Onze Minister ·van Financien is bevoeg'd 
om, wanneer naar zijn oordeel bijzondere om, 
standigheden den belanghebbende beletten de 

. eerste of eene volgende betaling tijdig te doen, 
op .. diens schriftelijk verzoek uitstel te ver
leenen voor ten hoogste zes maanden, te rekenen 
van den dag, _waarop het verzoekschrift bij 
het Departement van Financien is ingekomen. 

5. Onze genoemde :Minister is voorts be
voegd, in bijzondere gevallen op schriftelijk 
verzoek van den belan'(hebbende te verklaren, 
dat eene eerste of eene volgende betaling, die 
na afloop van den in het eerste, respectievelijk 
aarr het slot van het derde lid gestelden tij d 
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of na het ingev:olge het vierde . lid bepaalde 
tijdstip heeft plaats gehad, geacht · moet 
worden op tijd te zijn geschied .. -

6. Hij, die de eerste betaling niet binnen 
den in het eerste lid -gestelden termijn van 
drie maandeii, of v66r, of op bet ingevolge 
het vierde lid bepaalde, tij dstip heeft gedaan 
en die riiet krachtens verklaring van onzen 
Minister van Financien geacht moet worden 
op tijd te hebben ·betaald, · heeft de in art. 3 
bedoelde. bevo(lgdheid -verloren. 

38. Wanneer ·een· oiltslagen, niet gepension
neerd gemeenteambtenaar binnen den in het 
eerste lid van · het vorig artikel gestelden ter
mijn van drie maanden ·overlijdt, zonder de 
daar ·bedoelde bijdrage te hebben- voldaan, 
wordt hij geacht vaµ de in art. ·3 gegeven be-

. voegdheid te hebbe'n willen gebruik maken.··· 
39. 1. In het geval, _bedoeld ·in het vorig 

artikel, wordt de in het·tweede lid.van art: 27 
.bedoelde bijdrage op het pensioen der weduwe 
of weezen ingehouden. 

2. Is voor -door -den overledene _uit ver
schillende huwelijken nagelaten .betrekkingen 
het pensioen op den voet van de artt. 6 en 7 
afzonderlijk geregeld, dan geschiedt in het 
geval, genoemd in het vorig · lid, de inhouding 
van de bijdrage op de verschillende pensi
oenen in evenredigheid tot de bedragen. 

40. 1. De artt. 34 en 35 der Pensioenwet 
· voor de gemeenteam·btenaren 1913 zijn ten 
opzichte van de krachtens ·deze wet te ver
leenen pensioenen van toepassing. 

2- Ook art. 28 van eerstg~noemde wet is 
van toepassing, met dien verstande, dat het 
eerste lid van dat artikel ook geldt voor een 
wees voor den. duur van zijn verblijf in eene 
tuchtschool, indien niet door de ouders of 
door den 'voogd in d!l kosten wordt bijgedragen, 
of in een Rijksopvoedingsgesticht ; voorts, dat 
voor het voorbehoud, gemaakt in het tweede 
lid, in de plaats treedt, dat, om over het pen
·sioen: eener veroordeelde weduwe ten behoeve 
·van hare minderjarige kinderen te beschikken. 

Overgangs- en Blotbepalingen. 

41.. -Voor ieder der op ,1 October 1913 in, 
dienst zijnde- mannelijke· gemeenteambtenaren 
wordt drie ten honderd van het totaal der 
.v66r dat tijdstip d_oor hem. als gemeente
ambtenaar genoten beloorµngen ten behoeve 
van het fonds bijgedragen . 

. 42, 1_ • . Het totaal der bijdragen,. verschul
_digd .op-grond van art. 4i, wordt betaald d9or 
,het :Rijk in v:eertig annu;teiten, berekend- naar 
een rentevoet van 3½ ten honderd. 

2. De eerste betaling .geschiedt op 31 ,De
cember 1915. 

.J. De verplichting tot betalen vervalt 
niet door het ontslag of door het overlij den 
van den -ambtenaar. 

43. Wanneer eene wetenschappelijke bafans , 
van het fonds ·een batig saldo aanwijst, wordt 
dit,:besteed om aan het Rijk te vergoeden het
geen · het op grond van art. 42 aan het fonds 
heeft bijgedragen, vermeerderd met eene rente · 
van· 3½ ten honderd 's jaars van den dag 
der· storting tot dien der terugbetaling. Aan 
zoodanig saldo mag slechts voor zoover het 
niet voor dat doel noodig .is, eene andere 
besteip.miilg worden . gegeven. 

44. 1. De in art. 27, eerste lid, litt. a, en 
art. 41 bedoelde bijdragen zijn niet verschul
digd:voor op· 1 October ,,1913 in dienst zijnde 
gem~-enteambtenaren, di~ hut{_, verlangen· om 
voor hunne na te laten betrekkingeri. niet in 
het fonµs -deelgerechtigd te worden, v66r 
1 Januari 1914, of, indien zij krachtens art. 45, 
eerste lid, aan de toepassing van deze wet 
zijn onttrokken, binnen drie maanden na 
het tijdstip, met ingang waarvan zij in, dienst 
eener andere · gemeente . overgaan, in den 
vorm eener schriftelijke verklaring te kennen 
geven aan Onzen Minister van Financien. 

2. Het uitzicht op pensioen op grond van 
deze wet gaat voor de na te laten betrekkingen 
van hem die de in het eerste lid bedoelde ver
klaring aflegt, voor altijd verloren._ 

45. 1. In bijzondere omstandigheden· kan 
d9or Ons aan eene gemeente worden toege
staan .de op l October 1913 in haren dienst 
zijnde ambtenaren of sommigen van hen aan 
de toepassing van deze wet.te onttrekken voor 
den tijd gedurende welken zij bij haar in dienst 
blijven. 

2. Gaat een ambtenaar, voor wien volgeils 
het eerste lid, ontheffing is verleend, in dienst 
van eene andere gemeente over,_ dan wordt 
drie ten honderd van het totaal der ,v66r 
het tijdstip van den, overgang door _hem als 
gemeenteamotenaar genoten beloo_ningen ten 
be'hoeve van het fonds bijgedragen. 

3. Deze bijdrage wordt betaald door het 
Rijk, hetzij in eens of in tien zooveel mogelijk 
gelijke jaarlijksche termijnen. 

4. De betaling in eens geschiedt uiterlijk 
op 31 I>ecember -van het jaar volgep,de op dat 
van den overgang. Bij betaling in termijnen 
geschiedt de voldoening _van den eersten 
termijn op dien datum en die van de volgende 
termijnen op 31 December van elk der eerste 
negen jaren na eerstgenoemd tijdstip. 
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5. De verplichting tot betalen vervalt niet 
door het ontslag of door het overlijden van 
den ambtenaar. · 

46. Indien Wij, Gedeputeerde Staten ge' 
hoord, oordeelen dat eene gemeente door de 
uitgaven door de~e wet gevorderd, in verhou
ding tot hare middelen en tot hare overige. 
uitgaven, te zeer zou worden bezwaard, kan 
haar uit 's Rijks kas tijdelijk subsidie verleend 
worden. Ons daartoe strekkend, met ·redenen 
omkleed besluit wordt te gelijk met het advies 
van Gedeputeerde Staten in de Staatscourant 
openbaar gemaakt. 

47. /. De besturen van gemeenten waar 
op 1 October 1913 pensioensbepalingen gelden 
die hoogere pensioensaanspraken geven- • dan 
deze ·wet, herzien die bepalingen v661 1 April 
1914 zooveel mogelijk met eerbiediging van 
verkregen aanspraken. 

2. De datum van in werking treden van de 
herziene bepalingen wordt gesteld op 1 October 
1913. Zij worden uitsluitend ten opzichte 
van de op <lien datum in dienst zijnde amb
tenaren van toepassing verklaard. 

3. Alle besluiten van gemeentebesturen ter 
uitvoering of naar aanleiding van deze wet, 
worden, tenzij deze wet iets anders bepaalt, 
door den gemeenteraad genomen. Zij zijn 
onderworpen aan -de goedkeuring van Gede
puteerde Staten. 

4. De artt, 196, 197, 198, 200, 201 en 
202 der Gemeentewet zijn ten deze van toe: 
passing. 

48. De gemeentebesturen blijven bevoegd 
ten aanzien van de pensionneering van weduwert 
en weezen van overleden wethouders bepa~ 
lingen vast te stellen. 
· 49. Bepalingen ter uitvoering van deze wet 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van ·bestuur. 
· 50. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Weduwenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913". 

51: Deze wet treedt in Werking met f Oc: 
tober 1913. 

·Dasten· en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 2lsten Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

(get.) 

De 111 inister van Financien, 
KOLKMAN. 

De 111 inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

21 Jun,: 1913. WET, tot wijziging en aanvul
ling van de Burgerlijke Pensioenwet. S. 303. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/1913, n°. 210, 
1-10. 

Hand. idem 1912/1913, bladz. 3233-3235. 
Hand. l• Kamer 1912/1913, bladz. 859, 917, 

918. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .••.. doen te wetert : 

Alzoo W'ij in overw'eging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de Burgerlijke Pensioen
wet met het oog op de Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1912 en op de Pensioenc 
wet voorde bijzondereleeraren 1912, te wijzigen 
en aan te vullen en voorts eene regeling te 
treffen omtrent den inkoop voor burgerlijk 
pensioen van 'diensttijd in gemeentelijke betrek
kingen v66r 1 Januari 1913 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. De Burgerlijke Pensioenwet wordt 

gewijzigd en aangevuld als volgt : · 
1. Aan artikel 2 wordt toegevoegd een 

nieuw derde lid, luidende als volgt : 
,,Deze wet verstaat onder : 
,,gemeenteam btenaren' ', gemeenteambtena

ren ih den zin der Pensioenwet voor de gee 
meenteambtenaren 1913; 

onder ,,leeraren", leeraren in den zin der 
Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 1913; 

onder ,,onderwijzers", onderwijzers bij open
bare lagere scholen en bij bijzondere scholen als 
bedoeld in artikel 60 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, met uitzondering van de 
onderwijzers, bedoeld in de artikelen · 45 en 73 
dier wet; 

onder ,, burgerlijke betrekkingen", betrekkin
gen bekleed door burgerlijke ambtenaren in den 
zin dezer wet·; 

onder ,,gemeentelijke betrekkingen", betrek
kingen, bekleed door gemeenteambtenaren in 
bovenbedoelden zin; 

onder,, wedde" of,, belooning" de onder welke· 
benaming ook aan eene burgerlijke betrekking 
verbonden vaste inkomsten - waaronder ook 
die in den vorm van het genot van vrij wonen, 
vrije huisvesting en voeding- met uitzondering 
van die, welke strekken tot vergoeding-van a.an 
de waariieniing van het ·ambt verbonden on
kosten. 

Van het bedrag van inkomsten, die ook strek
ken tot vergoeding van onkosten als boven° 
bedoeld, wordt ten minste het twee derden 
gedeelte a.ls wedde _of belooning aangemerkt. 

(Uitgeg. 16 J.di 1913:} 2. In het eerste lid, lit. b en c van: art. 3, 
wordt • voor· ,,ziels- of lichaamsgebreken",. 

• j gelezen: ,,ziekten of gebreken". 
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Het tweede lid van artikel 3 wordt vervangen 
door de twee vo1gende leden : 

,,Een burgerlijk ambtenaar met eei{ "dienst
tijd van ten minste tien jaren, die niet op eigen 
verzoek, docli niet om een d·er in artikel 8 
genoemde redene:ri wordt ontslagen·, verkrijgt, 
indien hij ·niet later als burgerlijk ambtenaar 
wordt herplaatst,,.-xecht · op pensioen, wanneer 
hiJ -den leeftijd- van vijf- en· zestig jaren heeft 
bereikt of uit hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt is gew9rden voor het vervulleu-. van 
de b'urgerlijke betrekking of van de burgerlijke 
betrekkingen; waaruit hij op bovenstaanderi 
voet is ontslagen. 

Is ·de belanghebbende in het genot van 
wachtgeld ten laste. van den Staat, gelijk aan 
of hooger dan het pensioen, berekend over zijn 
diensttijd, dan verkrijgt hij eerst recht op pen
sioen wam:ieer dat genot is geiiindigd. 

2a. · In art. 4, lit. c, wordt voor ,,doorgebracht 
op de door Ons", gelezen : ,,niet· met verlof 
doorgebracht bin~en de keerkringen, alsook 
op de". 

3. In ii.rt. 4,' lit. d, wordt voor ,,en voorts in 
't algemeen alle andere zoodanige · ambtenareri 
. .' .. · ............ : .. gediend hebben" gele-
zen : ,,en voorts de ambtenaren die een of meer 
der bij algemeenen maatregel van bestuur aan 
te wijzen betrekkingen bekleeden, indien - zij 
den leeftijd van vijf en vijftig 'jaren bereikt en 
den Staat ten minste tieh jaren in een of meer 
der hier genoemde of der aan te· wijzeri·betrek
kingen gediend-hebben. 

De betrekkingen in de laatste plaats bedoeld, 
zijn de zoodanige die, met het oog op de eischen 
die het behoorlijk waarnemen van die ambten 
stelt, geacht inoeten worden in den regel door 
personen van meer gevorderden leeftijd niet of 
slecht·s t~n koste van te groote inspanning naar 
eiscli. te' kuirnen· worden-·vervuld. 

4. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
Art, 5. Het bestaan der in artikel 3 bedoelde 

ongeschiktheid kan ·slechts worden aangenoinen 
op g:rond van eene, · op aie · ongeschiktheid: be
trekking hebbende, niet ·redenen omkleede 
schriftelijke verklaring -van twee geneeskundi'. 
gen, steunende op een door hen ingesteld onder
zoek naar den gezondheidstoestand van · den 
betrokken ambtenaar of· gewezen ambteriaar. 

Door Ons worden in elke provincie genees
kimdigeri: aangewezen aim wie het onderioeken 
van binnen de provincie gevestigde ambtenaren 
kan worden opgedragen. 

De· benoeniing va:ri de geneeskundigen voor 
het instellen van ee:ri onderzoek geschied t d·oor 
den burgemeester der woonpfaats ·van den. be-

langhebbende. Een der geneeskundigen· wordt. 
indien de belanghebbende dit verlangt, op zijne 
aanwijzing benoemd. · De benoeming van den 
tweeden, of, zoo d_e belanghebbende · geen :ge
neesheer aanwijst, die van beiden geschiedt uit 
de geneeskundigen, bedoeld· in het tweede lid. 

Wordt de belanghebbende door de genees
kuntligen niet. ongeschikt verklaard voor het 
vervullen van zijne betrekking of van de· be
trekking of de betrekkingen, bedoeld in het 
voorlaatste lid van artikel 3, of wordt hem niet. 
op grond van eene verklaring in tegengestelderi 
zin, pensioen verleend, 'dan ·worden op eene 
schriftelijke aanvrage, door hem of van zijnent~ 
wege gericht aan Onzen Minister van Firian
cien, door· dezen twee andere ·geneeskundigen 
uit de in het tweede lid bedoelden benoemd tot 
het instellen van een nieu-iv onderzoek. 

De kosten van· het eerste onderzoek worden, 
wanneer den belanghebbende pensioen wordt 
verleend, door den Staat, wanneer hij door de 
geneeskundigen voor h_et vervullen van zijne 
betrekking of -van de betrekking of de betrek-' 
kingen, · bedoeld · in ·het voorlaatste lid vari 
artikel 3, niet ongeschikt wordt verklaard en 
het onderzoek op zijn verlangen heeft plaats 
gehacl, cloor heni gedragen .. 

Die van het tweede onderzoek komen t-en' 
laste van den Staat, die ook de kosten van het 
eerste onderzoek draagt in de gevallen, waarin 
deze niei door den belanghebbende worden 
betaald. 

Alie op het geneeskundig onderzoek v~n den 
ambtenaar of gewezen · ambtenaar betrekkirig 
hebbende stukken zijn vrij van zegelrecht en 
worden gr,lj,tis geregistreerd. 

5. Achter· artikel 5 · wordt ingevoegd een · 
nieuw artike_l, 5bis, luidende als volgt : 

Art. 5bis. Het bestaan van· oorzakelijk ver
band tusschen bij een geneeskundig onderzoek 
als iri het vorig artikel bedcield geconstatee:rde 
o.ngeschiktheid voor deii dienst en geweld
dadighederi 0£ bijzondere omstandigheden als 
bedoeld in artikel 7b "kan slechts worden:aan' 
genomen op groild van eeiie, op dat verband 
betrekking hebbende, met redenen omkleede 
schriftelijke· verklaring van de genees\mndigen 
die het onderzoek hebben verricht. 

· Verklaren die geneeskundigeh, dat zoodanig 
oorzakelijk verband niet bestaat", dan is het 
derde lid ·van het vorig artikel·van toepassing: 

De kosten van het· tweede onderzo ek- komeh 
ten laste van den Staat. Ten opzichte _van-de 
op"dat onderzoek betrekking_hebbende stukken 
is van' toepassing het .laatste lid van liet vorig ~ 

artikel. 
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6. Artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
Art. 6. Het pensioen bedraagt voor elk jaar 

van den diensttijd een zestigste deel van het 
bedrag, dat den ambtenaar ove_r zijne laatste 
vijf dienstjaren als burgerlijk ambtenaar gemid
deld per jaar tot pensioensgrondslag heeft ge
strekt. 

Heeft· de belanghebbende een diensttijd als 
burgerlijk ambtenaar van minder dan vijf jaren, 
doch is hij vroeger- leeraar, onderwijzer of ge' 
meenteambtenaar geweest, dan treedt, behalve 
in het geval, genoemd in het vierde lid, voor 
het in het eerste lid bedoelde bedrag in de plaats 
dat, hetwelk over zijne laatste vijf dienstjaren 
als burgerlijk ambtenaar en als leeraar, onder
wijzer of gemeenteambtenaar, gemiddeld per 
jaar voor hem als pensioensgrondslag· heeft 
gegolden. 

Heeft hij als burgerlijk ambtenaar of als 
burgerlijk ambtenaar en als leeraar, onderwijzer 
of gemeenteambtenaar een diensttijd van 
minder dan vijf jar!)n, dan geschiedt, behalve 
in het geval genoemd in het vierde lid, de bere
kening over den gemiddelden jaarlijkschen 
pensioensgrondslag gedurende dat kortere 
tijdvak . 

Is in het tijdvak van vijf jaren, bedoeld in 
het tweede lid, of in het kortere tijdvak, be-. 
doeld in het derde lid, begrepen diensttijd als 
onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs 
van meer dan een· jaar, dan geschiedt de bere
kening over het gemiddelde per jaar van hetgeen 
de belanghebbende over het laatste jaar van 
dien diensttijd en over het overige deel van het 

'betrokken tijd vak als · pensioensgrondslag heeft 
gehad. 

· 7: Achter artikel 6 worden ingevoegd de 
volgende artikelen : 
· Art. 6bis. Wanneer een burgerlijk ambte

naar, wiens pensioensgrondslag op grond van 
artikel 13, derde lid, wordt_ verlaagd, binnen 
vijf jaren na het tijdstip van ingang van de vei:
laging wordt gepensionneerd, wordt voor de 
berekening · vaii zijn · pensioen het lage:re bedrag 
geacht hem ook v66r de verlaging.tot pensioens

grondslag te hebben gestrekt. 
Mede geldt dit voor de berekening van het 

pensioen van een· burgerlijk ambtenaar, ten 
bpzichte van wien zich een der:in het tweede 
lid van artikel _. 13bis en het zesde lid van 
artikel l3ter genoemde gevallen· heeft voorge
daan en die binnen vijf jaren na het tijdstip 
van ingang va-p. de verlaging van den- betrokken 
pensioensgrondslag uit de betrekking met <lien 
verlaagden pensioensgrondslag ·met· recht · op 
pensioen wordt ontslagen. 

Art. 6te1·. · vVanneer een burgerlijk ambte
naar, die twee of meer·burgerlijke betrekkingen 
gelijktijdig bekleedt, uit een of meer di~r be
trekkingen met recht op pensioen wordt- ont
slagen, wordt bij de regeling van het pensioen 
voor de in de eene betrekking bewezen diensten 
geen rekening gehouden met de pensioens
grondslagen in de andere betrekkingen. 

Zoo ook komt, wanneer een burgerlijk amb
tenaar, die tegelijkertijd leeraar, onderwijzer 
of gemeenteambtenaar is, uit zijne burgerlijke 
betrekking met recht _op pensioen wordt ont
slagen, bij de regeling van zijn burgerlijk pen
sioen, hetgeen hij in zijne betrekking van leeraaF, 
of ·van onderwijzer of in zijne gemeentelijke 
betrekking ·als pensioensgrondslag heeft en 
had, niet als maatstaf van berekening in aan
merking. 

Art. 6quater. "7anneer een gepensionneerd 
burgerlijk ambtenaar na zijne herplaatsing als 
burgerlijk ambtenaar opnieuw als zoodanig 
wordt gepensionneerd, komen de pensioens
grondslagen, naar welke zijn· eerste pensioen 
of zijne vorige pensioenen berekend is of zijn, 
bij de regeling van zijn tweede of volgend 
pensioen niet als maatstaf van berekening in_ 
aanmerking. 

Art. 6qiiinquies. Het. pensioen overschrijdt 
_niet het twee-derden gedeelte van het in het 
eerste, van het in het tweede, van het in het_ 
derde of van het in het vierde lid van artikel 6 
genoemde gemiddelde, noch ook - en dit geldt 
mede voor het gezamenlijk bedrag van twee 
of meer krachtens deze wet te verleenen pen
sioenen - het bedrag van drie duizend gulden. 

Zoo .ook wordt voor hem, die op grond_ van 
deze wet j:>ensioen ontvangt en wien nog antler 
pensioen ten laste van den Staat of van zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen 
is of wordt toegekend, eerstbedoeld ·pensioen 
gesteld op zoodanig bedrag, dat het totaal 
zijner pensioenen de som van drie duizend 
gulden, of, zoo hij oud-hoofd van een Ministe
rieel Depart"ement is, de som van vier duizend 
gulden niet overschrijdt. 

· 8. In artikel· 7 wordt gelez,:,n : 
in den aanhef, voor ,,het vorige artikel", 

,, artikel 6" ; 
in lit. a, in den vijfden regel, voor ,,het vorig 

artikel", ,,artikel 6" ; 
in lit. b, voor ,,van de middelsom der-_wedde 

of belooning bij artikel 6 bedoeld", ,, van het 
in het eerste, van het in het tweede; van het 
in het derde of van het in het vierde lid van 
artikel 6 genoemde gemiddelde'\ 

9. In artikel 7, lit. b, eerste zinsnede, wordt 
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voor ,,ziels- of .Jichaamsgebreken" gelezen: 
,,ziekten of gebreken" f)n -voor ,,mits die ge-
breken het gevolg zijn : ........... te wijten 
is", ,,mits die ziekten of gebreken het gevolg 
zijn, hetzij van tegen hen in de uitoefening van 
hun dienst of ter zake van die uitoefening ge-

. pleegde gewelddadigheden, hetzij van andere 
bijzondere. omstandigheden; die zich · bij de 
uitoefening van den dierist niet door hunne 
schuld of onvoorzichtigheid hebben voor
gedaan". 

In art. 7, lit. b, tweede zinsnede, wordt voor 
,,gebreken" gelezen ,,ziekten of gebreken" en 
voor ,,de ambtenaar ontslag~n wordt", ,,van 
het bestaan _der ongeschiktheid voor den dienst 
uit eene geneeskundige verklaring- als in art. 5 
bedoeld, blijkt". . 

9a. In art. 7, lit. c, wordt voor ,,door
gebracht op de door Ons", gelezen: ,,niet, met 
verlof doorgebracht binnen de • keerkringen, 
also_ok op de". 
. 10. In artikel. 7,' lit. d wordt achter· ,,arti

kel 3, lit .. d", ,ingevoegd.: ,,en van. gewezen 
ambtenaren op wachtgeld, die op grond vah 
het laatste lid van artikel 3 recht hebben op 
pensioen" .. 

IOa. In den aanhef van art. 9 wordt achter 
,,komt" ingelascht : ,,zoowel. bij de regeling 
van het pensioen van een burgerlijk ambtenaar, 
als. bij de ter beoordeeling van de pensioens
aanspraken van burgerlijke ambtenaren te ma-
ken berekeningen,." •· 

11. In artikel 9, tlerste lid, wordt in lit. b 
voor ,,artikel 54ter, der wet·tot regeling van het 
lager ·onderwijs", gelezen : ,,artikel 60 der wet. 
tot regeling van het lager onderwijs". 

12. In artikel 9 wordt achter lit. b inge-
-voegd : ,· - .·, 

·,;c .. in gemeentelijke betrekkingen, mits, 
wat den tijd- v66r. 1 October .1913 in zulke be
trekkingen doorgebracht betreft, inkoop daar
van voor pensioen- ten laste van den Staat of 
van het in artikel 50 der Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 bedoelde fonds heeft 
plaats gehad ; · 

d. als leeraar. 
Niet in . aanIIJ.erking komt de _tijd, doorge

bracht in eene betrekking van leeraar, na het 
ontslag waarl).it de -bela.nghebbende op grond 
van artikel 4a der Pensioenwet voor de bijzon
dere leeraren .1913 geen recht. of geen uitzicht 
op pensioen.had of had kunnen _hebben." 

De besta.ande litt. c en d worden e en f 
13. ~ het vierde lid van artikel 9 wordt 

voor ,,komen alleen,in a.anmerking .......... . 
daarvoor geldende regelen bepaa.ld is", -gelezen : 

1913. 

,,komen slechts in aanmerking voorzoover zij, 
werden de belanghebbenden die zulke diensten 
bewezen, in de hoedanigheid, waarin zij ze 
verrichtten _gepensionneerd, volgens de betrok
ken pensioenwetten, met pensioen zouden 
worden vergolden". 

14 .. Het vijfde lid van art. 9 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 
met of buiten bezwaar van 's Rijks schatkist 
met verlof doorgebracht,- indien het verlof niet 
langer dan een jaar achtereenvolgens heeft 
geduurd. Wij behouden Ons voor in gevallen, 
waarin een verlof van meer dan een jaar in.het 
b_elang van· het Rijk, van eene provincie of 
van eene gemeente wordt verleend, te bepalen 
dat de tijd van dat verlof voor de toepassing 
van deze wet als diensttijd in aanmerking zal 
komen." · 

15. Het laatste lid van artikel 9 wordt 
ald us gelez en : 

,,Niet in aanmerking komt de tijd, waarover 
reeds pensioen werd verleend ten laste van den 
Staat, van zijne kolonien en bezittingen in 
andere. werelddeelen of van het in art. 50 der 
Pe:ti.sioe1pyet voor de gemeenteambtenaren 1913 
be!1oelde fonds." ' 

16. .Het laatste lid van artikel 9bis wordt 
als volgt gelezen : 

,,Het op het tijdstip van •ingang van het 
ontslag van den ambtenaar nog niet vervallen 
gedeelte der bedoelde bijdrage wordt, wanneer 
hij als burgerlijk ambtenaar o1 als leeraar wordt 
herplaatst, op zijne wedde en indien of zoodra 
hij pensioe.n of wachtgeld geniet uit de Staatskas 
of wanneer hij een 6ok over zijn tijdelijken 
diensttijd berekend pensioen ten laste van -het 
in artikel 50 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 bedoelde fonds ontvangt, op 
dat pensioen of wachtgeld in zooveel mogelijk 
gelijke maandelijksche of driemaandelijksche 
termijnen ingehouden, z66, dat de · geheele 
bijdrage .binnen den in het vierd~ lid genoemden 
tijd zal zijn voldaan." 

17. Achter art. 9bis worden ingevoegd. de 
volgende artikelen : 

.Art. 9ter. . W anneer een burgerlijk am btenaar 
die behalve zijne burgerlijke betrekking nog 
een~ ~ndt:re betrekking vervult, waar!L~n aa.n
spraak-op pensioen ten laste van den Staat is 
verbonden of die tevens gemeenteambtenaar is 

-of twee of meer burgerlijke betrekkingen gelijk
tijdig- bekleedt, als l!urgerlijk ambtenaar ·of uit 
e6n. of meer zijner burgerlijke betrekkingen 
wordt ontslagen, wordt de tijd dien hij in die 
andere betrekking of in zijne gemeentelijke be_· 
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trekking he·eft dooigebraoht; niet ·aangemerkt 
als' dieristtifd in' bjrie burgerlijke betrekking of 
komt de 'tijd·, ·doo~geb:taoht in ·de eene burger
lijke betreklHrig, riiet in aaninerking als dienst-
tijd in de andere. , 

Zoo ook wordt bij het ontslag van"eeh -bur
gerlijk ambtenaar, die als ontsiagerie·iJ.it ·eene 
vroegere betrekking waohtgeld geniet waarvan 
het genot . gevolgd wordt door· reoht . op: pen
sioen, de tijd, in die- betrekking doorgebraoht, 
niet aarigemerkt als diensttijd in de betrekking 
waaruit -de belanghebberide· wordt oritslagen . 

. Ar{. 9quater:., . . 
De· tijd, dien een burgerlijk ·arribtenaar; die 

t\ve·e- of meer· biirgerlijke betrekkingen gelijk
tijdig bekleedt, vroeger heeft doorgebracht iii 
and.ere l:ietrekkingen; ~aaruit hij zoi:tder recht 
op perisfoeri of op ~aohtgeld, waarvari het geno't 
door reoht op pensioen wordt gevolgd, is·ont·
slagen, komt bij'zijn ontslag uit'een of meer van 
eerstgenoemde betrekkingen in · aami:terking 
als diensttiJd. in ·de burgeriijke betrekking met 
dim hocigsten pensioehsgrondslag. · 
: . Mede •geldt dit ten aanzien van den tijd; ·dien 

' een burgerlijk ambteriaar; die als oi:ttslagerie 
uit eene aridere burgerlijke betrekking waoht
geld geniet, waarvan het genot <loo~ reoht ·op 
pensioen: ·wordt gevolgd; v66r het ontslag· uit 
die betrekking in andere betrekkingen, zooals 
in het eerste lid bedoeld; heeft doorgebraoht. 

Zoo ook komt, wanneer een burgerlijk amb
tenaar ··'die teveris leeraa:t, onderwijzer ''of ge:_ 
meei:ttearhbtenaatis en wiens pensioensgrond
slag in zijne burgerlijke betrekking .of· - · zoo 
hij teveris onderwijzer bij 'het openbaar lager 
onderwijs·is - geniiddelde aan pensioensgrond
slag als burgerlijk ambtenaar over zijne·]aatste 
vijf' dienstjaren ·hooger is ·dan de· pensioens-· 
grondslag in zijne andere betrekking, uit· eerst-

. gemelde betrekking oritslagen wordt; de tijd 
dien hij -in· andere betrekkingen zooals in het 
eerste lid bedoeld, heeft doorgebracht, als d1enst
tijd in de bu~gerlijk~ betreli:king-in ·aa'nmerking. 

Mede geldt dit ten aanzien vim"den tijd, 
<lien een burgerlijk ariibtenaar, die als ontslagene 

-uit eene niet burgerlijke betrekkirig m·et '.eei:t 
'pensio'erisgroridslag lager dan die in zijhe- ·J:iur
gerlijke betrekking wachtgeld · geniet, · waarvan 
het·genot door recht o·p pensioen wordt gevolgd, 
v66r·het ohtsla1fuit eerstgeri::telde betrekking in 
andere · betrekkingen, -zooals in:· liet 'eerste lid 
b~doeld; · heeft doorge bracht: 

·Ari. 9quinquies.' ·wanneer· een - burge~lijk 
pensi'oeri ·berekend is ook over diensttijd in ge
nieenteltke betrekkingeri ·waarover' op · den 
vo~t van· artike1' 40, 'eerste lid 6£ artlkel 63, 
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eerste ·lid der Pensioenwet ·voor de• gemeente
arhbttmafeil 1913 voor pensioen ten laste ·vii.n 
het in artikel 50 dier wet bedoelde·fonds· is 'bij
gedragen, · of over diensttijd · als tijdelijk ge~ 
gemeenteambtenaar , oiltvangt het · R,ijk vii.ni 
genciemd fonds eene vergoeding. . . 

Deze vergoeding bedraagt,. wanrieer de here- · 
kening is gemaakt over ciiensttijd · als gemeerit~
ambtenaar na 1 October 1913; zeveh teri hondeid 
van -hetgeen den: belan:gl:iebbende gedurei:tde 
dien diensttijd tot pensioensgrondslag Iieeft gee 
strekt en ivanneer zij is geschied over diensttijd 
als gemeenteambtenaar v66r 1 October 1913, 
of, over diensttijd · als tijdelijk gemeenteam·bte·
naar, aoht; respectievelijk zeven 'ten honderd 
.van· de som· -der gedurende • dien ·diensttijd 
genoten belooningen. 
- 18. Achter het eerste lid van artikelli wordt · 
ingevoegd een nieuw lid; luidende· als volgt : ·_ 
• ;;In· de gevallen, genoemd in de•artt. 013b•is 
en 13ter, bedraagt elke termijn der pensioeris-· 
b,jdrage in . de betreli:king · met den- pensioelis
grondslag, -die' op een. lioogei; be·cirag wordt 
gesteld, het een achtste gedeelte van het bedrag 
dat den• belanghebbende -in die betrekking tot 
Jiensioensgrondslag zou strekken indien · art_ 
13bis of ·art. 13ter niet werd toegepast. 

i9. · Het tegenwoordige tweede : lid vart 
artikel 11 wordt gelezen als volgt : ·.. · · 

,,De bijdrage- is niet verschuldigd door een 
ambtenaar met een- pehsio~nsgrondslag, 'of, 
indien hij twee of meer burgerlijke betrekkingen: 
gelijktijdig bekleecit of tevens -leeraar i ond~r
wijzer ofgemeenteambtenaar·is; met 6en totaal 
aah pensiciensgrondslagen" iri die betrekkirigen 
of als burgerlijk ambtenaar en. als· Ieeraar, 
onderwijzer of gemeenteambtenaar, van niet 
meer dan vierhonderd gulden ; zij wordt met• 
zooveel ve'rniinderd als noodig ·is oin de· wedde 
of belooning of·- in de be1de bovengerio~mde 
gevallen ~ het· totaal aan ·wedden of- belcio
ningen riiet; door· de heffing vail de bijdrag·e, be
neden de ·sorh -Jan· vierhonderd ·gulden in. het 
jaar te doen dalen.",. _ 

In het tegenwoordige derde 'lid 'van ·het, 
artikel wordt voor ,,de vorenstaande ·bepalin-
geh" gelezen·: ,,wordt het eerste lid". C •• 

.· 20. Art .. -12 vervalt. 
-2L Aan het eerste'lid van artikel 13 wordt. 

toegevoegd:·eei:t nieuwe··zin; luidende al~ volgt ·, 
,,Hij die in twee of me·er burgerlijke betrek

kingen wordt geplaatst,-ontvangt·voor elke be
trekking afzonderlijk een pensioensgrondslag. ,,. 

22: In ·den •vierden regel vari het derde iid 
van ·art.- 13· \vordt', voor 'j,'v:ier inaanden", '_ gej 
lezen· ;;drie maanden": 
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23. Het vierde lid ·van art. 13 wordt gelezen 

als volgt: 
,,De pensioensgrondslag wordt echter niet 

gesteld op een bedrag, lager dan dat, waarover 
op of tot het tijdstip van ingang van de ver
laging van de .wedde door den belanghebbende 
als burgerlijk ambtenaar, of, zoo hij , vroeger 
leeraar is geweest, voor en door hem als le·eraar 
en als burgerlijk ambtenaar -voor pensioen- zal 
zijn of worden bijgedragen." 

24.- Het zevende en het achtste lid van 
artikel 13 vervallen. 
. 25. Achter art. 13 · worden ingevoegd de 
.-volgende artikelen : 

Art. 13bis. Wordt een burgerlijk -amb
tenaar, die twee, of meer burgerlijke betrekkin
gen gelijktijdig l;>ekleedt, of die tevens leeraar, 
onderwijzer of. gemeenteambtenaar is, uit een 
of meer. dier betrekkingen, ·respectievelijk als 
leeraar, onderwijzer of gemeenteambtenaar 
zonder recht op pensioen of op wachtgeld, 
waarvan het genot door dat recht gevolgd 
wordt, ontslagen, dan wordt zijn pensioens
grondslag in de betrekking die hij blijft beklee
den, of wordt de hoogste zijner pensioens
grondslagen.in de nog door hem vervulc:i wor
dende betrekkingen met den pensioensgrond
slag in de betrekking of met de som der pen
sioensgrondslagen in de betrekkingen waaruit 
hij is ontslagen, ,verhoogd tenzij hij binnen drie 
maanden na het tijdstip van ingang van zijn 
ontslag aan het. gezag dat zijne wedde .regelt, 
s_chriftelijk te kennen geeft dat hij aie verhoo"
ging niet verlangt. 

Verkrijgt de belanghebbende bij de betrek
king of de betrekkingen die hij blijft bekleeden, 
later wederom eene andere burgerlijke betrek
. king,- eene betrekking van leeraar of van ·onder
·wijzer of eene ·gemeentelijke betrekking, ·dan 
.wordt ·de pensioensgrondslag, die itigevolge het 
eerste lid- werd verhoogd, gesteld op het bedrag 
:dat de belanghebbende in de betrekking met 
dien pensioensg'rondslag_ tot wedde beeft .. · 

Art. l3ter. Wanneer een burgerlijk--ambte
naar, een leeraar, een onderwijzer of een ge
meenteambtenaar, die, na ontslag, geen recht 
he.eft op pensioen of op wachtgeld, waarvan het 
genot· door dat recbt gevolgd wordt, overgaat, 

·of een gewezen niet gepensionneerd -burgerlijk 
ambtenaar, leeraar, onderwijzer of gemeente
ambtenaar zonder recht op zoodanig wacht
geld, herplaat~t . wordt in eene burgerlijke 
betrekking en '_de pensioensgrond~lag in die 
betrekking lager is, dan die, ·welken hij laatste
lijk v66r zijn overgang of zijne herplaatsing als 

. burgerlijk ambtenaar, als leeraar, als. onder-

·wijzer of als gemeente_ambtenaar had, wordt de 
nieuwe pensioensgrondslag gesteld op hi;t be
drag van den vroegeren. -

Bek!eedde de belanghebbende laatstelijk v66r 
zijn overgang.of zijne herplaatsing twee of meer 
burgerlijke betrekkingen, betrekkingen van 
leeraar of van onderwijzer, of gemeentelijke 
betrekkingen. en is de som der pensioensgrond
slagen in die betrekkingen hooger dan d13 
pensioensgrondslag in de nieuwe burgerlijke 
betrekking, dan wordt de nieuwe . pensioens
grondslag gesteld op de som dier vroegere 
grondslagen . 

Bekleedde de belanghebbende laatstelijk ·v66r 
zijn overgang of zijne her.plaatsing een burger
lijke betrekking, een betrekking van leeraar 
of van onderwijzer ofeen genieentelijke betrek
king, gaat hij over of wordt hij ·herplaatst in 
twee of meer burgerlijke betrekkinge~ en is 
de som der pensioensgrondslagen in die betrek
kingen lager dan de pem•ioensgrondslag in de 
laatstelijk door hem bekleede betrekking, dan 
wordt de hoogste der nieuwe pensioensgrond
slagen, of - zijn deze gelijk - e_en dier pen
sioensgrondslagen _verhoogd met het v~rschil 
tusschen den pensioensgrondslag in de laatste
lijk bekleede -betrekking en de som der pen
sioensgrondslagen in de_ nieuwe betrekkingen. 

Bekleedde de belanghebbende laatstelijk v.66r 
zijn overgang of zijne herplaatsing twee of 
meer burgerlijke betrekkingen, betrekkingen 
van leeraar of van onderwijzer, of gemeente
lijke betrekkingen, gaat hij over of wordt hij 
herplaatst in eeil grooter. of in een kleiner aantal 
burgerlijke betrekkingen en is het totaal der 
pensioensgrondslagen in de nieuwe betrekkin
gen lager dan dat der pensioensgrondslagen in de 
laatstelijk bek!eede, dan wordt de hoogste der 
nieuwe pensioensgrondslagen, of - zijn deze 
gelijk :__ een dier grondsl~gen verhoogd. met 
het verschil tusschen die beide totaal bedr_agen. 

In elk der vorengenoemde gevallen blijft de 
verbooging van 'den betrokken pensioensgrond
slag achterwege, wanneer de belanghebbende 
binnen. drie .-maanden , na .het tijdstip van 
ingang .van zijn overga:rig of zijne herplaatsing 
aan het-gezag dat zijne wedde regelt, schriftelijk 
te kennen geeft dat ~ij de verhooging niet ver
langt. De pensioensgrondslag in de nieuwe 
betrekking of de som der pensioensgrondslagen 
in de nieuwe betrekkingen mag echter niet lager 
zijn dan het bedrag, -waarover op of tot het 
tijdstip van ingang van den overgang of .van de 
herplaatsing door den · belanghebbende als 
burgerlijk ambj;enaar, of, zoo hij vroeger leeraar 
-is, geweest,,, voor en door hem als leeraar en al s 
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burgerlijk ambtenaar voor pensioen zal zijn. of 
worden bijgedragen. 

Verkrijgt in een der in dit artikel genoemde 
gevallen de belanghebbende na zijn overgang 
of zijne herplaat;ing nog eene andere burger
lijke betrekking, eene betrekking van leeraar 
of van onderwijzer of eene gemeentelijke be
trekking of nog twee of meer zoodanige betrek: 
kingen, dan wordt de pensioensgrondslag, die 
ingevolge het eerste, het tweede, het derde of 
het vierde lid op· een hooger bedrag werd 
gesteld:. 

a. indien deze minder bedraagt dan of 
gelijk is aan de som van het bedrag dat de be
langhebbende in de betrekking met dien pen
sioensgrondslag tot wedde heeft en den pen
sioen:sgrondslag of het totaal aan pensioens
grondslagen in de nieuwe betrekking of betrek
kingen, gesteld op het bedrag dier wedde ; 
·-b. indien hij meer bedraagt dan de onder a 

bedoelde som, verminderd met den pensioens
grondslag of het totaal aan pensioensgrondsla
gen in de nieuwe betrekking of betrekkingen. 

Art. 13quater. · Het gezag dat de wedde of 
belooning van een burgerlijk ambtenaar regelt, 
regelt mede voo'rloopig den pensioensgrondslag 
van dien ambtenaa:r. Het bedrag wordt in het 
besluit, waarbij de wedde of belooning wordt 
bepaald, vermeld. 

De vaststelling van de pensioensgrondslagen 
geschiedt door Onzen Minister· van Financien, 
·den Burgerlijken Pensioenraad gehoord. 

Geeft een ambtenaar, die bezwaar heeft tegen 
de wijze waarop zijn pensioensgrondslag is ge
regeld, binnen drie m~anden na de dagteeke
ning der kennisgeving van de beschikking tot 
vaststelling van zijn pensioensgrondslag aan 
Onzen Minister van Financien zijh verlangen 
hiertoe schriftelijk te kennen, dan . wordt 
omtrent die beschikking het gevoelen ingewon
nen van de afdeeling van den Raad van State, 
bedoeld bij het tweede lid van art. 13 der wet 
van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129). 

W anne·er omtrent eene beschikking, · als in 
het vorige lid· bedoeld, het gevoelen van ge
noemde afdeeling van den. Raad van State 
wordt ingewonnen, wordt de zaak behandeld 
op de wijze, voorgeschreven voor de behandeling 
van de geschillen van bestuur. 

26. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
,,Burgerlijke ambtenaren, die, met behoud 

hunner hoedanigheid van ambtenaar, doch met 
stilstand van wedde; tijdelijk van de waarne
ming van hunne bet~ekking warden ontheven, 
zijn; te rekenen van den ingang van hunne 
tijdelijke ontheffing tot het tijdstip van de 

wederopvatting van hunne functien, vrijgesteld 
van de voldoening van het op het tijdstip der 
ontheffing nog niet betaalbaar zijnde gedeelte 
der in artikel 10 bedoelde pensioensbijdrage. 

Het op het tijdstip van ingang ,van het ontslag 
van een: burgerlijk ambtenaar nog niet betaal
baar zijnde gedeelte der in het eerste lid be
_doelde bijdrage is, wanneer de belanghebbende 
zonder recht op pensioen wordt ontslagen, niet 
meer verschuldigd. 

. Het in het tweede lid bedoelde deel der bij
drage wordt, wanneer den ambtenaar, hetzij 
op grand van deze wet· pensioen, hetzij wacht
geld wordt verleend, in zooveel mogelijk gelijke 
driemaandelijksche termijnen op dat pensioen 
of -wachtgeld ingehouden, z66, dat het totaal 
aan bijdrage verschuldigde op den vervaldag 
van den laatsten termijn zal zijn voldaan." 

27. In artikel 15 wordt in den eersten regel, 
voor ,,b, c en d", gelezen ,,b, o,. e en/", en in 
den derden regel voor ,,sub c", ,,sub e". 

28. Achter artikel 15 warden ingevoegd de 
volgende artikele~ : 

Art. 15bis. Wanneer ten opzichte van een -
burgerlijk ambtenaar die twee of m·eer burger
lijke betrekkingen gelijktijdig bekleedt of die 
tevens leeraar is, zich het geval voordoet, 
bedoeld in artikel 13bis, eerste lid, wordt het
geen ter zake van het bekleeden van de betrek
king of de betrekkingen, waaruit hij wordt 
o:µtslagen, voor pensioen is of had moeten zijn 
bijgedragen, geacht reeds aan pensioensbijdrage 
te zijn betaald in de betrekking met den pel!
sioensgrondslag die ingevolge · genoemde wets
bepaling wordt verhoogd.· 

Zoo oak wordt, wanneer een leeraar of een 
burgerlijk ambtenaar overgaat in eene burger
lijke betrekking of in eene andere burgerlijke 
betrekking, of wanneer een _ gewezen leeraar 
of burgerlijk ambtenaa:r in zulk eene betrekking 
wordt herplaatst, hetgeen ter zake van het be
kleeden van de vroegere betrekking 'van leeraar 
of van de vorige burgerlijke betrekkirig voor 
pensioen is· of nag zal warden of had moeten 
zijn bijgedragen, geacht reeds in de nieuwe 
betrekking aan pensioensbijdrage te zijn be
taald. 

Art. 15ter. Verkrijgt een burgerlijk ambte
naar of een leeraar, wiens pensioensgrondslag 
op grond _van artikel 13bis, eerste lid, dezer wet 
of artikel 17, eerste lid, der Pensioenwet voor de 
bijzondere leeraren 1913 werd verhoogd, bij de 
betrekking die hij bleef vervullen, eene nieuwe 
burgerlijke. betrekking, dan wordt hetgeen tot 
het tijdstip van ingang van de benoeming in die 
betrekking, in eerstgenoemd ambt ·meer dan 
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wanneer de bedoelde verhooging niet had plaats 
gehad, voor pensioen werd of had m_oeten zijn 
bijgedragen, geacht reeds in de nieuwe betrek
king ~.an· pensioensbijdrage te zijn betaald. 

Verkrijgt een burgerlijk ambtenaar, wiens 
pensioensgr~dslag op grond van artikel 13bis, 
eerste lid, werd verhoogd, bij de betrekkin:g die 
hij bleef vervullen, Slene gemeentelijke betrek
king of eene betrekking van onderwijzer, dan 
wordt het meerdere aan pensioensbijdrage, be
doeld in het eerste lid, aan den belanghebbende 
teruggegeven. · 

Art. 15quater. Verkrijgt in een der gevallen, 
genoemd in de-eerste vier led en van artikel 13ter 
dezer wet en van artikel 18 der Pensioenwet 
voor de leeraren 1913, de belanghebhende na 
zijn overgang of zijne herplaatsing eene nieuwe 
burgerlijke betrekking, dan wordt. indien het
geen tot het tijdstip van ingang van de benoe
ming in die betrekking in het ambt met den 
pensioensgrondslag die ingevolge het zesde lid 
van eerstgenoemd, respeotievelijk het zesde lid. 
van laatstgenoemd artikel moet worden her
zien, voor pensioen is of had moeten zijn 
bijgedragen, meer bedraagt dan de pensioens
bijdrage, berekend over het bedrag, waarop die 
pensioensgrondslag bij de herziening. wordt· 
gesteld, dat meerdere geaoht reeds in de nieuwe 
betrekking voor pensioen te zijn bijgedragen. 

Verkrijgt in een der gevallen, genoemd in de 
eerste vier ledeb van artikel 13ter, de belang
hebbende na zijn overgang of zijne herplaatsing 
eene gemeentelijke betrekking of eene betrek
king van onderwijzer, dan wordt het meerdere 
a.an pensioensbijdrage, bedoeld in het eerste lid, 
hem teruggegeven. 

29. Het eerste en·het tweede lid van artikel 
16 vervallen. 

30. In artikel 17, eerste lid, wordt voor 
,,ziels- of liohaamsgebreken", gelezen ,,ziekten 
of gebreken, die niet het gevolg zijn van geweld
dadigheden of bijzondere omstandigheden,, a.ls 
bedoeld in artikel 7b,". 

31. Tussohen het derde en het vierde lid 
van art, 20 wordt ingevoegd een nieuw vierde 
lid, 1 uidende aJs volgt : 

,,Een pen~ioen dat -kraohtens het tweede lid 
van art. 23- opnieuw wordt· toegekend, gaat in 
met den dag,. waarop de pensioensaanvrage bij 
het Departement van _Finanoien inkomt". 

Het laatste Ed van ·art. 20 wordt gelezen als 
volgt: ,,D~. pensioenen worden, behalve in de
gevallen, bedoeld in het tweede lid ·van art. 21 
en in het-eerste lid, lit. c van art .. 23, uit betaald 
tot het einde van het vierendeeljaars in den loop 
waarvan zij vervallen." 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende als volgt : ,,De beta.ling van 
een pensioen, ten opziohte waarvan het ee:tste 
lid van art. 31 . is overtreden, wordt van de 
dagteekening der in art. 23, eerste lid, lit. c 
bedoelde waarsohuwing tot het tijdstip waarop 
a.an deze gevolg is gegeven, geschorst. · Het 
pensioensbedrag dat dientengevolge wordt in
gehouden, wordt, wanneer het pensioen op 
grond van laatstgemelde wetsbepaling komt te 
vervallen, niet uitbetaald." 

32. In het derde lid van artikel 22 woi-den 
de woorden ,,tot ,een bedrag, dat" vervangen 
door : ,,die, bij een straftijd van minder dan 
een jaar, de helft van het pensioensbedrag 
over dien straftijd en bij een straftijd van lan
geren duur". 

33. Uit art. 23 lit_. a vervallen de woorden : 
,,of vreemden adeldom". 

Lit. b wordt gelezen als volgt : ,,zonder toe
stemming van de Kroon zich in vreemden 
krijgsdienst begeeft of eene openbare bediening 
aanneemt, door eene vreemde Regeering op
gedragen .. " 

Aan het artikel wordt toegevoegd het vol
gende: 

,,c. het eerste lid van artikel 31 heeft over, 
treden en na, · naar aanleiding hiervafi doo-r 
Onzen Minister van Financien schriftelijk te zijn 
gewaarschuwd, den met die verbodsbepaling 
in strijd zijnden toestand niet binnen zes maan
den na de dagteekening der waarschuwing doet 
ophouden. 

In bijzondere gevallen kan een op grond van 
lit. c vervallen pensioen door Ons aan den 
belanghebbende opnieuw worden toegekend. 

34. De artikelen 24, 25 en 26 vervallen. 
3fi. Het eerste lid van artikel 27 wordt gele

zen ii,ls volgt : 
,,Er bestaat een Burgerlijke Pensio'!)nraad." 
36. Het tweede en het· derde lid van arti

kel 28 worden gelezen a.ls volgt : 
,,Is Onze Minister van Finanoien, in -afwij-· 

king van het gevoelen van den raad, van oor
deel dat de belanghebbende reoht heeft op 
pensioen, of meent hij dat, hetzij een pensioen 
moet worden verleend hooger dan- dat tot" 
toekenning waarvan de_.raad adviseert, hetzij 
de ingang vau het pensioen . moet worde·n 
gesteld op een tijdstip, vroeger dan dat, 
waarop de raad het·wil doen ingaan, dan wordt 
omtrent het advies het gevoelen ingewonnen
van de afdeeling van den Raad van State, 
bedoeld bij het tweede lid van artikel 13 de r 
wet· van-21 December 1861 (Staatsblad n°; 129 ).-

Is Onze Minister van Finanoien, in afwijking 
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van het gevoelen van den raad, van oordeel dat 
geen pensioen behoort te worden verleend,- of 
heeft, naar zijne meening, de raad het pensioen 
te hoog berekend of den dag .van ingang van 
het pensioen te vroeg gest;ld, dan deelt hij zijn 
bezwaar met de gronden, waarop het berust, 
schriftelijk mede aan den belanghebbende. "· 

36a. In het laatste lid van art. 28 wordt 
voor ,,de artikelen 22 tot en met 26" gelezen :. 
,,de artikelen 22 en 23." 

37. Artikelen 32 wordt gelezen als volgt: 
,,In buitengewone gevallen, waarin bij toe

passing van deze wet, de die~~ten van ·een. bur
gerlijk ambtenaar op - niet het oo·g op de 
belangen of van dien ambtenaar of van den 
Staat - niet billijken voet met pensioen zouden· 
worden vergolden, wordtJiet pensio.en bij afzon
derlijke wet geregeld." 

38. Artikel 40 wordt gelezen als volgt : 
Art. 40. ,,Bepalingen tot uitvoering van deze 

wet worden vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur." 

II. De op 1 October 1913 in dienst· zijnde 
burgerlijke ambtenaren, die vroeger eene andere 
burgerlijke betrekking hebben· bekleed of die 
vroeger onderwijzer zijn geweest in den zin van 
artikel 2 der Burgerlijke Pensioenwet, worden 
voor de toepassing van deze wet geacht op dien 
datum te zijn herplaatst, indien zij hun ver-· 
langen hiertoe v66r 1 April 1914 in den vorm 
eener schriftelijke v'erklaring te kennen geven 
aan Onzen Minister van Financien. 

De op 1 October 1913 in dienst zijnde bur
gerlijke ambtenaren, die op grond van art. 11 
der Burgerlijke Pensioenwet, zooals dat artikel 
bij deze wet is gewijzigd -en aangevuld, nog 
voor peilsioen moeten bijdragen, betalen het 
door hen verschuldigde van dien datum af in 
-vier gelijke jaarlijksche termijnen. 

III. Voor burgerlijke ambtenaren komt de 
·tijd; dien zif v66r 1 October 1913, boven den 
.leeftijd van achttien· jaren, in werkelijken dienst· 
in gemeentelijke betrekkingen in den zin van 
.artikel 2 der Burgerlijke Pensioenwet hebben 
-doorgebracht - indien die tijd niet reeds voor 
pensioen ten laste van den Staat of van het in 
.artikel 50 der Pensioenwet voor de geineente
.ambtenaren 1913 bedoelde fonds werd ingekocht 
- onder de hierna genoemde voorwaarde als 
diensttijd in aanmerking. 

Niet in aanmerking komt de tijd waarover 
reeds perisioen werd verleend ten laste van eene 
gemeente of van een gemeeritelijk pensioenfonds. 

Hij die op 1 October 1913 eene burgerlijke 
betrekking bekleedt, moet v66r 1 April 1914, 
en hij, die na eerstgenoeniden datum in zulk 

eene betrekking wordt benoemd of herplaatst, · 
moet binnen zes maanden na den dag van ingang· 
zijner benoeming of herplaatsing de navolgende 
stukken aan den Burgerlijken Pe!lsioenraad 
zenden: 

a. de aanstelling in elke der gemeentelijke 
betrekkingen in bovenbedoelden zin, waarin bij· 
v66r 1 October 1913 werkzaam is geweest. 
Bif gemis van eene aanstelling-in eenige betrek
king moet worden overgelegd een stuk uit den 
tijd der dienstvervulling in dat ambt, waaruit 
van de aanstelling rechtstreeks of zijdelings 
blijkt; 

b. gegevens, waaruit blijkt van den duur 
van den in elke der onder a. bedoelde betrek
kingen doorgebrachten tijd; 

c. gegevens, waaruit b_lijkt van het totaal der 
in elke dier betrekkingen · genoten belooningen ; 

d. een stuk, waarbij hij verklaart er genoe
gen mede te nemen; dat eventueel op hem wordt 
verhaald het hiervoor in aanmerking komende 
dee! der voor den inkoop van cl.en in het eerste 
lid bedoelden tijd verschuldigde bijdrage. 

De Burgerlijke Pensioenraad doet de in -het 
vorige lid genoemde stukken met zijn ad vies 
omtrent de vastste1ling van het voor pensioen 
in te koopen tijdvak en van het, op grond van 
artikel IV, door de betrokken gemeente of door 
elke der betrokken gemeenten aan bijdrage te 
,betalen bedrag, toekomen aan Onzen Minister 
van· Financien, door wien die vaststelling ge-
schiedt, en die aan de betalende gemeente of 
aan elke der betalende gemeenten het door haar 
verschuldigde opgeeft. 

IV. De voor inkoop van den in artikel III 
bedoelden tijd te betalen bijdrage bedraagt 
acht ten honderd van het totaal der gedurende 
dien tijd als gemeenteambtenaar -genoten be
looningen. · 

Zij is verschuldigd door de gemeente of door 
de gemeenten - elke voor li.aar dee! -, die 
deze belooningen heeft of hebben betaald, 

V. De bijdrage, bedoeld in het 'vorig 
artikel, wordt voldaan in eens of in tien, zooveel 
mogelijk gelijke, jaarlijksche ·termijnen. 

De betaling ineens geschiedt: 
a. van de bijdragen, verschuldigd voor den 

inkoop van diensttijd van op I ·October 1913 
in dienst zijnde burgerlijke ambtenaren, uiterlijk 
op 31 December 1915; 

b. van die voor den inkoop van 'diensttijd 
van na eerstgemelden datum benoemd of her' 
plaatst wordende burgerlijke ambtenaren, 
uiterlijk op 31 December van het·jaar, volgende 
op dat ·aer benoeming of herplaatsing. 

Bij betaling in termijnen wordt de eerste 
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1;ermijn yan d,e jn h.et -tweede: li_d .onder :a gee_ 
noemde .bijdrage ;voldaan op 31 Dece'mber _1915, 
<lte van de bijdragen; genoemd fo. het tweede .lid 
onde_r 'b, ·!Ilede op het tijdstip, vastgesteld voor 
<le betaling; in eens. 

• De.- voldoening van de volgende._ termijnen 
geschiedt op 31 ·December van. elk der eers.te 
negen-ja,ren, na 3.1 December 1915; ,respectieye
lij,k. na. 31 December van)1et jaar. vo!gende .op 
dat:.der benoeming of herplaatsing .. •. : . . 
.,. D(l_ v:erplichting. tot betalen· vervalt_ niet .door 
het ,qJJ.t.slag· of. door- het. overlijden · van· den 
ambtenaar._ .. . 

V-I. ... _Ten opzichte. v:an .de·in het :vorig artikel 
bedoelde_bijdrage_zijn van toepassing·-het:·eerste 
en het tweede .lid van art; 65 der Pensioenwet 
vopr de_gemeenteambtenaren, 1913; 
. W ;;:nneer de gemeente of de )~emeenteri,. die 
de. bijdrage verschu!digd ·is of_ ·zijn, :van:_de•bij_ 
d;it artikeL verle.ende-_ bevoegdheid -wenschen,_ 
ge bruik t_e .maken,.gevei;i zij hier~an kennis aan · 
het gezag, d·at d_e wedde van deri:.betrokkeir 
a_rµbtenaar,regelt. . . . 
: :Hei deel der ... bijdrag~.dat:die .gemeente of 
gem:eenten.,weilscht :of "ivenschen. te·. verhalen; 
wqrd_t- .van• het tijdstip af,- waar·op .de laatste· 
tt)~'mijn . der. pensioensbiJdrage,: .ver_§chuldigd. 
ter ~!],ke _ van · de. eerste aaristellirig · ·van -.den-. 
~elangheb_bende -t,ot , burg~rlijk _-anibtenaar, is 
yoldaan, of indien .ter .. zake. van <l,ie.aanstelling 
gt)tl.n. bijdrage verschul.<J.igd· is, .van_ het .. tijdstip 
y_a,n· jp.gang._ die:r · aansteUing af,)n .. tien .zooveel. 
nwgelijk:g~lijke jaarlijksche:·termijnen op zijne 
wedde, 9t•_indien hij binnep tienjareti na eerst
genoemd;: respectie.velijk · -laatstgenoemd: ::itijd
~tip,._ip.et •p_ensioen, of: wachtgeld .wordt .. ontsla, 
g\m,_ op da.t pensioen· o(wachtg~id ingehouden:·· 
~_et .:de inhouding wordt echte!' niet yroeger_ 
dan met_ 1: October :1913~ aangevangen: • 

Komt de kennisgeving, ge~orde1:,d -d~or het 
i;wf'lede ljd, met in v:66r ·he_t in_het derde lid in _de 
eerste,: respectie'velijk tweede. plaats genoemde 
tijdi,tip,. dan loopen · de -in• l~atstgenoemd- Jid
bedp_elde termijnen , van den ·fogang. van het. 
yierEJndeelja<1,:rs · Ycilgende;.-op -dat, · waarin: de 
kennisgeving dgo_r het_in het .tweede lid bedoelde 
gezag wordt,·oiltvangen. 

· vVordt-de ambtenaar· bi~nen tien· jaren na 
het ._tijds_tip. van,: aanvang .:van de :,lnhouding 
zonder. pensioen of, wachtgeld .ontslagen, dan 
worden de . op dat. tijdstip ,n,;g -niet vervallen 
termijnen - voor zoover zij-niet op inkomsten 
die de ambtenaar ·van_ de gem·eehte: of de ge
~eenten, aan .w.elke die ter~ijnen .ve_rschuldigd· 
zijn, 'kunhen worden gekort -indien of·zoodra 
de. belangh_ebbende; hetzij uit: anderen. ho.9fde 

p:ensioen, wachtgeld-of t,a.\<lement. u_it de.Staa,ts, 
li:as,)i_et•zij • p~nsiqe_n_ ten· last<) V'!l,n:het_ in,,ai:tikel 
50.der Penst()enwet •voqr- g.~ gemeenteam)>tena
ren 1913. bedoelde ·fond,s;_'h_etzij tr!J,li:j;e,meqj;., of 
wacchtgeld v<1,n eene proviI).cie-_of _e_ene gemeente 
geniet, in zooveel mogelijk gelijke driemaande
fijksche of· mitandelijkscn~ · bedra.'gen ·· o·p . dat 
pensioen, waQhtgeld of traktE1me11t ingehouden, 
z96, dat het-in tota~l verschuldigde op den ver, 
valdag van den laatsten tlilrmijl). zaJ zijn voldaaI1 . 
.- VII. Voor-een burgerlijk ambtenaar_-kan-_de 
tijd, :bedQeld ,in artikel- Hi, eerst«:l lid, sleQhts in 
zijn geheel als diensttijd in aanmerking kome_n,
.. VIII-. ·Ga!l,t een -gElmeegte_ambtenaar. vpor 
wien QP grond van~art_ 68, eerst~ lid, der Pen-. 
sioenwet voor- ·de gemeenteam;btenaren Hll3 
niet wordt bijgedragen, o,;e~ in eene_ burgerlijke 

. betrekking, da,n.is de: qijdrage voor den inkoop 
v!J,n den tijd_dien die-ambtenaar v66r 1 October 
1913 in-die_nst van de·gemeente die hij laatstelijk 
v66r z;ijn overgang in de burgerlijke betrekking 
diende, heeft ·· doorge_bracht, verschuldigd. 'Val). 
h.et-tijdstip van inga.ng vin_de ];)enqeming in die 
betrekking af. De betaling-van.·die _bijdr!!,gEl 

. geschiedt-op'den_;voet van art.· Y: 
. In bet geval,_ genoemd' in het _:vorige lid,- is 
ten ,opzicbte van den _1;ijd, dien de cb.etrokken 
ambtenaar. tu_sscb,en· 1 October 1913 -en bet_ 
t_ijdstip van -zijn overgang, in geme_entelijke be
trekkingen • he~ft doQrgebracht,- art. III ;en ,z_ijn 
vqortsde artt. IV, _v, VI.en Vil :van_toepassing 
ip.et dien V\lrstande--dat . hElt: aan, pensioen~c 
bijdrage_ . verschuldigde voor _de helft op· den 
a·mbtena_ar; k~n worcl_en·v:erha_ald. 
.;Gaat .een ambtenaar,-il). ·djen~t .·eener· ge: 

meente, aan weik~. -op grond van ,i,_rt._ 69 _dElr 
Pensioenwet' · voo_r .,de gi:,meenteain]Jt_enaren 
1913_ de da11,r JJ.edoelde onthe:fl;i.Ilg°,werd. verleend;_ 
over _in \l_ene burgedijke b(ltrekking, ·dan is. ten 
opzich1;e van den tijd:dien·_hij v66r zijn overgang. 
in gem_eentelijke hetrekkingen, heeft _doqrge-_ 
hracht;.het:vorige lid yan .toepassing. · 
- IX. ·,Wij b_ehouden Oiis·de bevoegdheid voor 

om, wanneer _ de _ge_wijzigdt) tekst d~r ,Burger
lijke 0Pensioehwet door, Ons. algemeen. -bekend 
zal worden _·gemaakt, -de nomil).ers der in,andi:i!'e 
wetteh _ aangehaalde a_rti.kelen: dier wet met ;de 
nieuwe nommeri:ng.in dien gewijzigden tekst in 
overeenstemming te brengen ... 

X. -Deze wet_treedtin werking met l October 
1913 •. , 
-.. Lasten' Elll -bevelen, -enz. 

.Gege_ven op het Loo, den 2lsten.Juni 191J)i 
(ge(.) - W I I,. H E L M I NA. 

De M_inister van Finµnci,?,n, (get.) K:or.:ri;MA:N,
(Uitgeg, 8 ..[~li: 1!)13.) · 
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21 Juni 1913. WET, tot wijziging en aanvul-
. ling·van de Burgerlijke Pensioenwet. S. 304. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1912/1913, n°. 223, 1-6. 
Hand. idem 1912/1913, bladz. 3153. 
Hand. I• Kamer-!'912/1913, bladz.793, 917,918. . 
WrJ WiLHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo Wij- in overweging gen:omen hebben 
dat het wenschelijk is de Burgerlijke Pensioen
wet te wijzigen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad·van State enz. 
Art. 1. Artikel 18 der Burgerlijke Pensioen

wet wordt gelezen als volgt : 
,, Toekenning van een pensioen of v'erhoo

ging van een reeds toegekend pensioen geschiedt 
alleen op schriftelijke aanvrage door of van 
wege den belanghebbende. 

De aanvrage wordt met de voor de regeling 
van het pensioen benoodigde stukken bij het 
Departement van Financien ingezonden. 

Wanneer de aanvrage niet binnen een jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
verkregen werd, of, indien het een verzoek 
om verhooging van een reeds verleend pen
sioen betreft, niet binnen een ·jaar. na den 
datum van het besluit tot toekenning van 
dat pensioen bij genoemd Departement is 
ingediend, gaat het pensioen of het hoogere 
pensioen ee.rst in met het vierendeeljaars 
volgende op dat, waarin de aanvrage · bij dat 
Departement is ingekomen. Mede geldt dit 
ten aanzien van een pensioen dat, na te zijn 
ingetrokken, opnieuw wordt toegekend op 
eene niet binnen een jaar na den datum van 
het besluit tot intrekking bij genoemd Depar
tement ingediende aanvrage. 

Is de aanvrage niet binnen vijf jaren na het 
in het vorige lid in de eerste plaats, respectie
velijk na het in dat lid in de tweede plaats 
genoemde tijdstip bij het Departement van 
Financien ingediend, dan is het recht op pen
sioen of op hooger pensioen verloren. Zoo 
ook verliest hij, wiens pensioen werd inge
trokken, het eventueel recht op herstel in het 
genot van dat pensioen, wanneer hij de hierop 
betrekking hebbende aanvrage niet binnen 
vijf jaren na den datum van het besluit tot 
intrekking van het pensioen bij genoemd 
Departement indient. 

Vraagt, naar aanleiding van eene verande
ring in de toepassing van eenige bepaling dezer 
wet, een oud-ambtetiaar het ·pensioen of het 
hoogere-pensioen, dat hem volgens de nieuwe 
wetstoepassing had moeten warden toegekend, 
alsnog, aan, dan wordt voor de toepassing van 
het derde en van het vierde lid het recht op 

'- . 

dat pensioen geacht verkregen, respectievelijk 
het besluit tot toekenning van het pensioen 
geacht genomen te zijn op den.-datum van 
het nommer der Staatscourant, waarin de 
nieuwe wetstoepassing wordt bekend gemaakt. 
De bekendmaking geschiedt door Onzen· Mi
nister van Financien binnen twee weken na de 
dagteekening der op de verandering van wets
toepassing betrekking hebbende beschikking. 

Pensioenen op grand van ziekten of gebreken 
toegekend aan de gewezen burgerlijke ambte
naren, bedoeld bij het laatste lid van art. 3, gaan 
in met den dag, waarop de aa1:1vrage om pensioen 
bij het Departement van Financien inkomt." 

2. Tusschen artikel 11 en artikel 12 · der 
in artikel 1 genoemde wet wordt ingevoegd 
een nieuw artikel llbis, luidende als volgt : 

,, W anneer bij eene verandering in de toe
passing van eenige bepaling dezer wet, volgens 
de nieuwe toepassing ten onrechte inhouding 
van bijdragen voor pensioen heeft plaats 
gehad of niet heeft plaats gehad, of te veel 
of te weinig is bijgedragen, wordt ieder amb
tenaar of op wachtgeld gesteld burgerlijk 
ambtenaar van w:ien bij ·onderzoek blijkt, 

-dat zich te zijnen opzichte een der bovenge
noemde gevallen heeft voo·rgedaan, door het 
hoofd van het Departement, waaronder hij· 
werkzaam is of is geweest, van de nieuwe 
wetstoepassing schriftelijk in kennis gesteld. 
De betrokken Minister geeft, den Burgerlijken 
Pensioenraad gehoord, daarbij op hoeveel 
volgens die wetstoepassing abusievelijk voor 
pensioen is bijgedragen of niet is bijgedragen. _ 

Wordt de belanghebbende met recht op 
pensioen of · op wachtgeld ontslagen voordat 
de in het vorige lid bedoelde mededeeling is 
gedaan; dan geschiedt deze voordat tot de 
regeling van het pensioen of van het wachtgeld 
wordt overgegaan. 

De nieuwe wetstoepassing werkt voor den 
belanghebbende niet terug, indien hij zijn 
verlangen hiertoe binnen drie maanden na de 
dagteekening der in het eerste lid bedoelde 
mededeeling aan den in dat lid bedoelden 
Minister schriftelijk te kennen geeft. 

W ordt de belanghebbende binnen den in 
het vorige lid gestelden termijn van drie 
maanden ontslagen, dan moet het in dat lid 
bedoelde verlangen bij de indiening van de 
aanvrage om pensioen of om wachtgeld warden 
te kennen gegeven. 

Heeft de belanghebbende· op· het tijdstip 
van ingang .van de nieuwe wetstoepassing den 
dienst· reeds met pensioen verlaten, dan heeft 
er geen inhouding of restitutie plaats van 
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hetgeen door hem volgens die wetstoepassing 
te weinig of te veel voor pensioen is bijgedrageu, 
tenzij zijn pensioen op' grond van die -toepas
sing wordt verhoogd. 

Het aan achterstallige bijdragen voor pen
siben verschuldigde wordt op de wedde in 
vier, zooveel mogelijk gelijke, jaarlijksche 
termijnen, -op het pensioen of het wachtgeld 
terstond in zijn, geheel ingehouden." 

3. De laatste zin van artikel 38 der -iri ar
tikel 1 genoemde wet wordt gelezen als volgt : 

,,Bedraagt voor een te p~nsionneeren -amb
tenaar of op wachtgeld gesteld ambtenaar, 
wiens pensioensgrondslag met ingang van het 
tijdstip van het in werking treden van -deze 
wet op den hier aangegeven voet werd ge
splitst, de som der pensioenen, die heni volgens 
deze wet zouden moeten worden verleend, 
minder dan het bedrag, dat hij aan pensioen 
zou hebben ontvangen wanneer hij reeds met 
ingang van genoeind tijdstip, na gelijke amb
telijke loopbaan ware gepensionneerd, dan 
wordt hem een_ pensioen toegekerid tot laatst
genield bedrag-." 

4. De bekendmaking, bedoeld in het vijfde 
lid van art. 18 der Burgerlijke Pensioenwet, 
van eene verandering van wetstoepassing, 
waaromtrent v66r het tijdstip van het inwer
king treden van deze wet is beslist, geschiedt 
binnen twee weken na -dat- tijdstip. 

5. Voor hem ten opzichte van wien- zich 
een der in het eerste lid van artikel llbis der 
Burgerlijke Pensioenwet genoerride gevallen 
heeft voorgedaan en die op het tijdstip van 
het in werking treden van -deze wet in het 
genot is van een- volgens de nieuwe wetstoe
passing geregeld pensioen, wordt dat pensioen 
volgens de vroegere wetstoepassing herzien, 
wanneer hij zijn verlangen hiertoe binnen zes 
maanden na genoemd tijdstip sohriftelijk aan 
Onzen Minister van Financien te kennen geeft. 

-6. Deze wet treedt in werking met 1 Oc, 
tober 1913. 

Lasten en beveleri, enz. -
Gegeven op het Loo, den 2lsten Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Financien, (get.)' KOLKMAN. 

(Uitgeg. 8 Juli 1913.) 

21 Juni 1913.- WET; tot, verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1912.- S. 305. 

Bij deze 'wet worden eenige attikelen -ver-· 
hoogd. -

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
Iste afdeeling gebracht op / 401,960, dat- vail 

de IV de afdeeling op / 38,614.25 en het_ eind· 
cijfer van het hoof<l.stu]r op f 788,147.75: 

21 Juni 1913. WET, tot wijz1gmg der wet 
van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 32), 
,houdende riadere bepalingen - betreffende 
den accijns op de suiker.' S. 306. -

WIJ WILHELMINA, ENZ .•. , doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is- eenige wijzigingen aan 
te brengen fu -de wet van 5 :Februari 1912 
(Staatsblad n°. - 32), houdende nadere bepa
lingen betreffende den accijns op de suiker; 

-Zoo is het, dat Wij, den Raad·van State enz. 
Art. 1. In het eerste lid van den -riieuwen 

tekst van artikel 2 der Suikerwet, opgenomen 
in artikel I der wet van 5 'Februari 1912 (Staatss 
blad n°. 32), worden, de woorden: ,,Uit ·raffi
naderijen en fabrieken-raffinaderijen" ver
vangen door de woorden: ,,Uit- beetwortel
suikerfabrieken, raffinaderijen en fabrieken
raflj.naderijen". 

In het _ derde lid -van dien tekst wcirden de 
woorden: ,,uit raffinaderijen en , fabrieken
raffinaderijen", vervangen door de woorden: 
,,uit beetwortelsuikerfabrieken en - uit raffi
naderijen en fabrieken-raffinaderijen". · 

2. Aan den nieuwen tekst van artikel · 77 
der _ Suikerwet, opgenoinen in ,artiker III der 
wet- van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 32), 
wordt toegevoegd een nieuw lid_ van den 
volgenden inhoud : -
-- Ingedikt -beetwortelsap dat -elders dan ·_ in 

eene beetwortelsuikerfabriek wordt _ vervaar-· 
digd, wordt, onder de door Ons bij algerrieenen 
maatregel van bestuur te treffen. voorzieningen 
vrijgesteld van accijns. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo; den 2lsten Juni-1913. 

(get.) _ WILHELMINA. 
De Minister van Financien, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 11 Juli 1913.). 

23 Juni 1913. BESLUIT, houdende wijziging 
van het ,,Octrooi-reglement · (Staatsblad 
n°. 111 van 1912)". . S: 307. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. :-;,
Op de. voordracht van. Onze:· Ministers van; 

Landbouw, Nijverheid.en· Handel van-18 Maart 
1913, n°. 3893, afdeeling Handel, en van Kolo
nien van 18 l\Iaart 1913, Afdeeling A1, n°: 27.\ 

Gezien Ons besluit .van 27 Maart 1912 hoil,-: 
dende vaststelling van een ,,Octrooi-reglement 
(Staatsblad no. 111 van 1912)".;·. · 

-Den Raad van. State gehoord · (ad vies van, 
15 April 1913, n° . .47); 
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-i Gel~t. op het_· I).3!der· rapport van Onze :voor, 
noemde :M;inisters van 13 Juni_ 19_13, n° .. 51'16, 
afdeeling Handel, en van 18 Juni 1913, Afdee-
ling A", I).0 .. 19;. · 
. ·,· ·: Hebben goedgevonderi en verstaan_: 
, .. te_ bepalen, dat· het tweede. lid• van artikel 9 
van het ,,Octrooi,reglement (Staatsblad_ n°. 111 
van 1912)" zal worden gelezen ·als :volgt : -
,: 2.: Een gewoon- lid kan bij" verhindering 
of.ontstentenis ook warden .vervangen door een 
daartoe, .na•_:verkregen. machtigihg van den 
Minister; door den voorzitter . -aangewezeri 
buiterigewoon lid. 
.·. Onze Ministers voorn·oe:ind zijn belast met de 
uitvoering :van dit besluit, hetwelk . in _het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. _ 
.·_Het Loo, :den 23sten: Juni 1913.:: : : . 

_ (get.) - WTL HE·L MIN A. 
_ .De Min. van Landbouw; Nijverheid en H andd, 

(get.). A. S. TALMA, 

(get.) -
De .Minister .van·:Koloniiin, 

DE WAAL-MALEFIJT. -

(Uitgeg. 4 Juli .1913.) 

23, Juni 1913. BESLUIT, houdende vrijdom 
van helasting voor- azijii of houtzuur. en 

.vcior daarmede bereide .. buitenlandsche 
vloeistoffen, bestemd ten_ -gebruike voor de 
werkzaa:inhederi .in fabrieken· ·van. asbest-

. cementplaten .. S. 308. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

---: Op de, voordracht .vari Onzen Minister_ ·van 
Financien -van 28 Mei 1913, n°. 109, Accijnzen ; 

Gezien. artikel 7. der wet van. 27 Juni 1876 
(Stadtsblad n°. 130) ; 

Den Raad van State g~hoord (advies. vim· 
10 Juni 1913, n°. 15); 
.' Gelet op het nader rapport.,van.Onzen voor
noemden. Minister vari. 18. Juni 1913; ·no. 31, 
Accijnzen·; 

Hebben·go·edgevonden·en v_erstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

·_ ·Er wordt vrijdom -van belasting genoten 
voor azijn of houtzuur en voor. daarmede be,. 
reide buitenlandsche. vloeistoffeh, -bestemd. ten 
gebruike voor de werkzaamheden in fabrieken 
van asbest-cementplaten. -
· Ten aanzien van dien vrijdom zijn van toe
passing de bepalingen, vervat in de arlikelen 
2 tot en met 27 van Ons besluit van 26 Septem
ber 1911 (Staatsblad n°. 303). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering. van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden: geplaatst en waarvan 

af1,chrift zal worden_ gezonden- aan.:den R\iad 
Vllcll State. 
. Het Lo:o, _den .23steri Juni.1913, 

(get.) W I L H E L M I NA. 
De Minister van Financien, (get:) _KoLKMAN • 

(U#geg. U Juli 1913.)> 

23_ Juni 1913 .. WET, tot instelling vari- een 
·Fonds ter verbetering van de _kustverde, 
~diging. - S. 309 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..... doen te weten.: 
Alzo_o Wij in overweging genomen· hebben, 

dat het wenschelijk_is, ter meerdere verzekering 
van • }.s Lands weerbaarheid. tegeri. aanvallen 
of schendingen der onzijdigheid _des Rijks van 
de_ zeezijde, o,ver_ te- gaan - tot aanvulling · en 
v~ri)etering- van .de kustversterkingen; · 
. _alsmede .dat het met het oog op de nood
z;i,kelijkhe_id van de totstandkoming vaii .. de 
g~noenide verbeteringen en aanvullingen binnen 
den kor_tsten tijd, waarin zulks in -verband m_et 
·de•eischen van de techniek kan plaats hebben, 
wenschelijk_js de w:ijze van dekking :van · de 
daarvoor noodige uitgaven 'bij. de: wet te 
regelen·; 

Zoo is het, dat Wij, den·Raad,:van State enz: 
Art._ 1. Er wordt een fonds ingesteld tot : 
1°. ·het_maken van een fort bij ,Vlissingen ;· 
20. het .verbeteren -van .het_ fort Kijkduin ;· 
3°. het _ vermeerderen van_ de -vuuruitwer_: 

king van de_ forten aan den Hoek,van Holland, 
bij,IJmuiden:en op de Harssens. •, 

2.: Van -dit _fonds, genaamd -,,Fonds , ter _vet, 
betering.v.an de_ Kustv:erdediging",,wordeii de 
inkomsten en _uitgaven jaarlijks- bij afzon:: 
derlijke begrooting vastgesteld. _ 

Het_ beheer van . die . begrootingen·. heeft 
plaats _do9r Onzen. Minister van Ooriog .en_.is 
onderworpen aan _dezelfde· regelen. als ,het 
b.eheer _ · van de · algemeene begro.oting _ van 
Staa tsuitga ven., · 
-:3. ~Ten_laste van de begrooting van.het,in 
art. 1 bedoelde fonds worden gebra_eht_: - _. ; -_ 

a. de uitgaven voor de in artikelJ vermelde 
w:erken met inbegrip_ van hunne bewapening 
en hunne_ uitrusting aan munitie; 
.- b. eene uitkeering aan:-'s Rijks middelen t!')n 
bedrage_ van 3½ ten honderd van het voor
schot uit 'sRijks schatkist, tot voorloopige dek
king,van de' uitgaven_van het fonds verstrekt; 

c. eeqe . uitkeering aan . 's Rijks middelen 
tot terugbetaling. :van het sub b _bedoelde :voor
schot,_ tot zoodanig be<j.rag als . tellren ·:-jare 
daarvoor zal kunnen worden .bestemd. 

De s)lb c bedoelde terugbetaling begint eerst, 
wann~er geen_uitgaven als sub a bed9eld,_ m~e.1. 
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ten laste van de begrooting van het -fonds 
worden gedaan of die uitgaven te zamen -met 
de sub b bedoelde in eenig jaar. minder ver
eischen dan de som die het fonds in het be
trokken jaar volgens art. 4 sub a ontvahgt. 

4. ·,Tot dekking van de uitgaven; begrepen 
in de begrootingen, bedoeld bij art. 2, worden 
bestemd en ·bij de wetten tot vaststelling van 
die· begrootingeti- aangewezen : 

a. zoolang de voorschotten aan het fonds 
niet geheel zijn . terugbetaald, een soni van 
ten. minste f 600,000, welke daartoe telken 
jare op het ho·ofdstuk der Staatsbegrooting 
betreffende het Departement van , Oorlog zal 
worden beschikbaar gesteld. 

In het jaar, waarin de -slotterugbetaling van 
de uit 's Rijks schatkist verstrekte voorschotten 
plaats heeft, wordt -echter zoodanig- -oedrag 
tot. deklcing aangewezen als ·dan· nog noodig 
is voor die terugbetaling en de betaling van 
de in art. 3 sub b bedoelde rente ; · -

b. ·het vermoedelijk batig slot der rekening 
van ontvangsten en uitgaven wegens de bij 
art. 2-·bedo'elde .-begrootingen over het voora( 
gaande dienstjaar ; 

, - c. de toevallige baten, welke uit de- bij deze 
we·t b-edoelde aanvulling en verbetering van 
de kustversterkingen zouden voortvloeien ; 

en voorts zoolang de meerbedoelde aanvul
lirig en verbetering- niet, zal zijn beeindigd : 

d. een voorschot uit 's Rijks scliatkist tot 
zoo nabij mogelijk het. bedrag, dat tot voor
loopige dekking der in artikel 3, sub a en b 
bedoelde uitgaven zal noodig zijn boven de 
in artikel 4, sub a, b en c bedoelde inkomsten. 

5. Ten ·iaste van de achtereenvolgende be: 
grootingen van het bij deze wet ingestelde fonds 
wordt. voor de· aan:vulli:ng en verbetering van 
de vestingwerken· genoemd in artikel -1, in 
totaal geen grooter bedrag dan twaalf millioen 
gulden (/ 12,000,000) aan uitgaveri verevend. 

6. Op de uitgaven noodig ter verbetering 
en aanvulling van de in artikel 1 genoemde 
vestingwerken welke ten !aste van· de achter
eenvolgende begrootingen · van het bij deze 
wet ingestelde · fonds komen, is,· van a£ 
inwerkingtredirig van -de eerste begroo_ting 
van dit fonds, de ·wet van 3 December 1874 
(Btaatsblad n°. 193) riiet meer van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Ge"geven op het Loo, deri 23sten Jm:{i 1913: 

(get.) W I L H E L M IN A. 
De .iJiinister van Oorlog, · (get;-) H. CoLIJN. -

De ·1vlinister van Financien, (get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 12 Juli 1913.) 

23 · Juni -1913. WET; tot vaststelling van de 
begroo'ting van inkcimsten en uitgaven 
yan het ,,Fonds ter verbetering van de 
Kustv:erdediging", dienst 1913. S. 310: 

23 Juni 1913. WET, tot wijziging en verhoo
ging van· het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dien:stjaar 1913. S. 311. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hierv'an wordt het eindcijfer van 

het· VIIIste ·hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913 nader vastgesteld op 
t 33,680,184. 

23 Juni 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
Ten onrechte heeft· de Rechtbank uitge• 

maakt, dat de beklaagde zi"ch heeft schuldig 
gemaakt aan ,,jageri" in den zin van art. 15 
der Jachtwet en •niet aan overtreding van 
art. 15bis' dier wet, met welk art. naar het 
oordeel der Rechtbank alleen-bevoegd we·rd 
den drager van ·het lich·t te sti:affen: 

Immers·biijk~ns den duidehjken tekst en 
geachiedenis van art. 15bis wordt ·strafbaar 
·gesteld, zoowel-het door middel van kunst
licht wild of schadelijli: gedierte ·opsporen, 
als het met kunstlicht iemand bij het op• 

· sporen bijstaan, waarbij niet wordt ver
eischt, dat hij, die door middel van kuiist
licht opspoort: t~'v-ens dit licht draagt. -

De wetgever heeft een feit, als de Recht
bank hier als vaststaand beschouwt, afzon
derlijk strafbaar gesteld en heeft dat niet 
onder - ,.jagen" in den zin der Jachtwet 
willen begrijpen. · ·· 

Het vonnis als niet behoorlijk- tnet·rede• -
nen omkleed vernietigd. 

(Jachtwet. art. 15bis.) 

Voorzitter: -
Jhr. Mr. W. R de Savornih · Lohnian. 

Raadsheeren: Mrs. A. f. L. Nypels, A. 
Fentener van Vlissingen, ·c. 0. Sege_rs en 
H. Hesse. 

G. ·R., - wonende te · Arendonck (Belgie), 
requirant van cassatie ·tegefi -een von:nis 
van de AIT.-Rechtbank te 's-H-ertogenbosch 
van: den 27 Maart 1913; waarbiJ, in hoo
ger beroep, met v·ernietiging van een -vonnis 
van het Kantongerecht te Oirschot van 28 
J anuari 1913, hiJ · als schuldig aan: ,,het in 
opei jachttijd des nachts 'bejagen van .. eens 
anders grond, zonder voorzien· te zijn van 
een betr,ekkelijke icte en van een schrift,elijk 
bewiJs van vergunning, huur of pacht van 
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den eigenaar of rechthebb1ende", met toepas. 
sing van de rurtt. 1, 2, 15, 18, 40, 41, 44, 
45, 4 7 der Jagtwet, 23, 34 en 91 Sr., 1s 
veroordeeld tot twee geldboeten, elk · van 
vijf en twintig gulden, en vervangendie 
hechtenis van acht dagen voor elke boiete, 
met verbeurdverklaring van het niet in be
slag genomen geweer, bevel tot uitlev,ering 
daarvan en vernietiging, en met bepaling 
dat, bij niet-uitlevering of bij niet-betaling 
van de gieschat~e 'w'aarde van-;vijf gju]den van 
dit geweer, de ver.oord~lde alsnog een 
vervangende hechtems zal · ondergaan van 
tien dagen. . .. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
R. B. Ledeboer. 

vermeld, doch uit de verklaringen der ge
tuigen en den inhoud van hun prooes
verbaal in het vohnis opgenomen, aan de 
Rechtbank is gehleken. Uit het redeverband 
volgt, dat de Rechtbank aannam, dat het 
in de dagvaarding gestelde feit, onder die 
nader gebleken omstandigheid is gepleegd. 

Bij tijdig ingediende memorie is' als 
cassatiemidde1 - voorgedragen :_ ,,Schending 
der wet aoor niet-toepassing van de artt. 
15 bis en 41bis der Jachtwet, en art. 216 
Sv. en verkeerde toepassing van de artt. 1, 
2, 15 en 44 tweede lid lder Jachtwet", orodat 
het opsporen van wild door middei van 
kunstlicht niet behoort tot de in art. 15 
der Jachtwet opgenoemde geoorlood:de jacht
bedrijven en dus. niet als jagen is te be
schouwen, in den zin der Jachtwet be

. Bi.J het bestreden vonn1s is ten laste van wezen is, dat requirant op die wijz:e wild 
den requirant bewezen verklaard, het in opspoorde. 
de dagvaarding ten lasoo ge!,egde, ,,dat hi.J Onder verwijzing naar Uw arrest van 
den 19 October 1912 des voormiddags circa 6 Met 1912 W. 9345 en onder referte aan 
half een te Hoogelaan n,abij Hapert in het mijne daar_aan v-oorafgaande conclusie meen 
jachtveld buiten openbare wegen en voet- ik te mogen constateeren, dat uit hetgeen 
paden met een geladen schietgeweer in de Rechtbank als vaststaand aannam,volgt, 
Jagende houding heeft bieJaagd een perceei. · dat do.or requirant is . verricht eene han
bouwland toebehoorende aan J. K. te Ha- deling die in den zin der Jachtwet niet 
pert, waarvan het jachtiecht was bjij! ,een valt onder het begrip ,,jagen", doch daar
ande,r dan hem beklaagde, zonder dat hij stelt eene absoluut verlioden paging ,om 
was voorzien van een Jachtacte en van een wild op· te sporen, omschreven in art. 
daartoe betrekkelijk schriftelijk bewijs van 15bis dier wet. Want wet betoogt de Recht
vergunning, · huur of pacht van den eigenaar bank in het bestreden vonnis, dat uit 
of rechtheb1bende" en is requirant deswege de geschiedenis van de wet waatb'iJ ge
met toepassing van de artt. 1, 2, 15, 18, noemd art. 15bis in de Jachtwet werd op-
40, 41, 44, 45 en (±7) veroordeeld tot twee genomen, zou blijkeu, dat met die wets,
boeten van f 25 subs. 8 dagen voor elke wijziging beoogd werd· den lichtbakdrager 
boete, met verbeurdverklarmg van een niet en dezen alleen te treffen, pmdat diens 
in beslag genomen geweer, bevel tot uit- handeling niet strafb1aar was, docll, -
levering daarvan en bepaling - der' waarde daargelaten dat b!jj raadpleging van de 
op f 5, niet-uitlevering ot betaling dier gewisselde stukken en van het mondeling 
waarde, casu quo te vervangen door tien debat, naar mi.J, v.oorkomt het beroep op 
dagen hechtems. Vo,orts is de vernietiging die geschiedenis faalt, - zijn de woorden 
bev.olen van· het geweei:- indien het wordt van het artikel z6o duidelijk, dat geen 
iiitgeleverd, · welk bevel kenlijk steunt op twijfel kan. hestaan ot zoowel hi.J die door 
het niet aangehaald art. 219 Sv.; in de middel van kunstlicht wild opspoort als 
plaats waarvan abusievelijk art. 4 7 der hij die den :antler .daatbli.]. 'b[jstaa:t, is scchuldig 
Jachtwet is aangehaald., a1111 de in dat artikel ahsoluut verbodeu · 
. Bi.J · het vonms is mede als hewezen aan- paging om wild op te -sporen. 

genomen, en staat dus thans onaantasthaar Waar nu in de dagvaarding kenlijk is 
vast ,,dat de beklaagde bi.J nacht met gesteld, dat de beklaagc!,e z1ch zou hebben 
een geladen · geweer in, jagende houding schuldig gemaakt aan eene handeling, die in 
he-eft geloop-en over eeu peroeel bouwland, den zin van . art.. 15 der Jachtwet als 
terwijl een antler persoon met een bran- ,,jagen" moet worden aangemerkt en de 
dende: lantaarn · naast hem liep en het Rechtbank wel dat ten laste gelegde be
jachtveld voor hern verlichtte", welke om- wezen verklaarde, doch daartoe kwam, om
standigheid niet in de dagvaarding was dat zi.J het b'egrip ,,jagen" huiten zijne 
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gre"!lzen uitbreidde en onder deze omstan
dig)leden hare b'eslissing omtrent het al 
dan niet hewezene der feiten niet naar 
den eisch der wet met redenen omkleed 
is te achten houd ik den grond waarop 
het middel. is gebouwd voor juist gekozen 
en . de artt. 211, 221 in · v-erband met 
artt. 223, 253, 256 Sv. en de ill' het 
midde,! genoemde, · geschonden. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot ver
nietiging van het bestreden v.onnis en ver
·wi.Jzing der zaak naar het Gerechts,hof 
te 's-Hertogenbosch ten. einde op het be
staand hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge, Raad, enz.; 
Gehoord het. verslag van den Raadsheer 

Hesse; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant' voorgesteld biJ- memorie, lui
dende: (zie conclusie adv.-g-en.); 

0. dat bij de inleidende dagvaarding den 
requirant, destijds beklaagde, is ten laste 
gelegd, dat hiJ den 19den October 1912 
des voormiddags circa half een uur te 
Hoogelaan nabij Hapert in het jachtveld 
buiten openhare weg,en en: voetpaden me,t 
een geladen schietgeweer in jag-ende hou
ding heeft bejaagd een perceel' bouwland 
toebehoorende · aan J. K. te Hapert althans 
aan een antler dan aan hem, beklaagde, 
en w'aarvan het jachtrecht was bij een ar,
der dan hem, beklaagde, zonder dat hi.J 
was v.oorzien, van e,en jachtakbe,- consent 
o± buitengewone machtiging, en van ,een 
daartoe betrekkelijk schriftelijk. bewi.Js van 
vergunning, huur of pacht van den eigenaar 
oi rechth!obbende; 

dat biJ het . bestreden vonnis het ten 
laste gelegde,- behoud,ens het niet voorzien 
zijn van e,en consent of buiteng,ewone 
machtiging en met dien verstande, dat 
het perceel bouwland toebehoort aan J. 
K. te Hap-ert en beklaagdes .schulu daaraan 

- . zijn · bewezen verklaard, met qualificatie 
en veroordeeling als hiervoren ve·rmeld, en 
dat tegen deze uitspraak het middel van 
cassatie is gericht; . · 

0. hieromtrent: 
dat, volgens. het vonnis, door de daarin 

omschreven bewijsmidd,elen vaststaat ,,dat 
beki'aagde bi.J nacht met een g,e]aden geweer 

. in- jagende ho_uding heeft ~eloop-en -over een 
perceel bouwland, terwijl een antler per
soon. met .een brandende Jantaarn naast 

hem liep en het jachtveld voor hem ver
hchtte"; 

0.- dat tiit de.ze feitelijke beslissing volgt, 
dat d.oor de Rechtbank ten onrechte is 
uitgemaakt, dat de beklaagde zich heeft 
scbuldig gemaakt aan ,,jagen" in den zin 
van art. 15 der Jagtwet, onder verboden 
omstand1gheden,· doch niet aan overtredihg 
van art. 15bis dezer wet, met welk artikel 
naar bet oordeel · der Rechtbank alleen 
beoogd werd den drager van het licht 
te treffon; 

0. toch dat, hlijkens den duidelijken tekst 
van dit laatste artikel en zijn geschi-edenis, 
strafbaar wordt gesteld zoowel het door 
middel \ran kunstlicht wild ot schadelijk 
gedierte ·opsporen als het · met kunstlichf 
iemand bij het opsporen ·btjjstaan, waarbi.J 
niet wordt vereischt, dat hij, die door mid
del van kunstlicht opspoort tevens dit licht 
draagt; 

·O. immers, dat in de Memorie van Toe
licbting van het wetsontwerp, daf leidde 
tot de wet van l4 Juh 1904 (Staatsblad 
n°. 148) wordt gezegci, dat het aanbeveling 
schijnt te verdienen ,,het opsporen van 
wild door middel · van kunstlicht op zich 
zelf als overtreding strafbaar te stellen" 
en dat bet hier geldt ,,een op zich ·zelf 
staand verbod vari opsporen -of van het 
bijstaan bij opsporen,. geheel afgescheiden 
van het daarbij heoogde doe!"; 

dat bi.J de behandeling van' het Ontwerp 
m de Tweede Karner der Staten-Generaal 
we! soms e-en uitdrukking is gebruikt, waar
uit zou kunnen worden opgemaakt, dat men 
van oordeel' was, dat alleen ·de drager 
van het licht onder het artikel vie!, · maar 
de Regeering kennelijk· een verder-reikende 
strekking met het door haar · voorgestelde 
verbod heoogde, zoodat, nu dit artikel on
gewijzigd is vastgesteld, aangenornen moet 
.worden, dat de . bedoeling . der Regeering 
1s gehandhaafd; 

0. dat de wetgever derhalve een foit, 
als de Rechtbank hier :als vaststaand be
·schouwt, afzonderlijk strafbaar heeft gesteld 
en niet .onder ,,jag,en'I in den zin der 
·J agtwet heeft will en · begrijpen; 

0. dat, nu bij de dagvaarding den be
klaagde kennelijk een feit is ten laste 
gelegd, dat volgens de Jagtwet als ,,Jagen" 
onder verboden ·omstandigheden moet wor
den beschouwd, en de Rechtbank dit · be
wezen v-erklaarde, hoewel zij .als vaststaand 
aarrnarn, dat een feit was gepleegd, waaraan 
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deze wet niet het karakter van ,,jagen.'' 
geeft, het bestreden vonnis nie-t behoorlijk 
met redenen is omldeed, waardoor -art. 221 
_in ve,rband met art. 256 Sv. zijn ge,
schonden, hetgeen uit kracht v[µl art. 223 
van dit Wetboek nietigheia medebrengt; 

Vernietigt net vonnis do.or de Arr.-Recht
bapk -te 's-Hertogenb.osch· op den 27sten 
Maart .1913 in deze zaak gew•ezen; 

Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 
op ·de R. O.; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshot 
te 's-Hertogenbosch, ten· einde op het be
staand hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

(Ned. Jur.) 

25 Juni 1913, BESLUIT, tot vernietigmg. van 
het besluit van_ burgemeester en wethou
ders van Sittard van 11 Maart 1913, 
waarbij aan HUBERTINA BLOKP0EL, a]daar, 
verlof is verleerid voor den verkoop · van 

· alcoholh,oudenden drank anderen dan 
sterken drank. S. 312. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

• Op de voordracht van· Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Mei 1913, n°. 3102, 

·afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, be
treffende het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Sittard van 111\faart 1913, waarbij 
aan HuBE~TINA BLOKPOEL, aldaar, verlof is 
-verleend voor den verkoop van alcoholhou
denden drank anderen da)l sterken drank ; 

Overwegende, dat, ingevolge het bepaalde 
bij artike.l a6, 1e lid, 7e der Drankwet (Staats
·blad 1904, n°. 23_5), het verlof geweigerd wordt, 
wanneer de verzoeker is. de tusschenpersoon 
voor iemand, die verkeert in. het o. a. onder 
n°. 6 vermelde geval en dat onder 60. o. a. 
wordt genoemd_ het geval, _dat_ de verzoeker 
van bekend slecht levensgedrag is ; 

_Qverwegende, dat ·Burgemeester en ·wet.
handers bij besluit van 26 Juli 1912, op grand 
van bekend slecht levensgedrag, een verlof 
hebben geweigerd aan 11'1AX BLOKPOEL, vader 
van HUBEBTINA BLOKPOEL, en· dat het tegen 
_die weigering ingestelde beroep,. bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van .Limburg van 
22 November· 1912, ongegrond.:is verklaard; 

ciat _HUBERTINA BLOKPOEL, -aan wie bij 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 
W ethouders . verlo_f is verleend, .bij haar • vader 
inwoont; 

_dat niet kan_worden.aangenomen, dat Hu
_BERTINA BLOKPOEL,. die. mmderjarig is, uit 

eigen hoof de de zaak zal drijven, · maar moet 
warden beschouwd te zijn de tusschenpe'r~oon 
voor haar vader; 

dat haar dns verlof is verleend in strijd 
de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
·Den Raad van State gehoord, advies van 

10 Juni 1913, n°. 20; 
Gezien het nader rapport van Qnzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 21 Juni 1_913, 
n°. 5690, afdeeling. Volksgezondheid en Arm
\Yezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

W ethouders van Sittard van 11 Maart 1913 
te vernietigen w'egens strijd met de ,~et. 

Opze liinister van Binnenland~che Zakeii is 
belast met de uitvoermg van dit besluit,. het
welk in het Staatsblad geplaa tst en m afschrift 
aan den- Raad van State medegedeeld zal 
warden. 

Het· Loo, den 25sten Juni· 1913. 
(get.) W I L H E L M IN A. 
De 1rlinister van Binnenlandsche Zaken, 
.(get.) liEEMSKERK. 

(Uitgeg. 9 Juli 1913.) 

25 Juni 1913. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten. van 
Zeeland van 28 Maart 1913; n°. 118, 3e afd., 
waarbij in beroep is vernietigd het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 
llfiddelburg van 25· Februari 1913, n°. 13, 
tot intrekking · van de ten name van 
L. RoosE, . aldaar, staande vergunning 
voor den verkoop .van sterken drank in 
het klein. S. 313. 

WIJ WILHELMINA, E~Z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1913, n°.3749, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, be
treffende het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland van 28 l\faart 1913, n°. 118, 
3•. afd., waarbij in· beroep is· vernietigd het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Middelburg van 25 Februari 1913, n°. 13, tot 
intrekking van de ten name van L. RoosE 
a!daar staande vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, op, grand· van 
het bepaalde bij artikel 8, 1 e lid, 13e, slot, 
juncto artikel 28, 1e, der Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235) ; 

. Overwegende, ·dat voormeld. besluit . van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland berust· op 
de· overwegmgen, dat de intrekkmg van · de 
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vergunning lieeft plaats gevonclen op grand, 
dat aan Burgemeester en Wethouclers fejten 
ter oore zijn gekomen; waaruit i:u1at· ·hunne 
meening blijkt, - clat. L. RoosE is van bekencl 
slecht levensgeclrag ·in den zin van artikel 8, 
1e lid, 13e cler Drankwet, clat uit het van Bur
gemeester en Wethouclers ·iuge~onnen a:mbts
bericht inclerclaacl blijkt, clat L. RciosE zich 
in . twee geva!lei;i aan -}joogst _laakbare li.ancle
lingen heeft schulclig· 'ge·inaakt, clat uit die 
twee op zichzelf . s.taancle feiten echter niet 
volgt, clat ' L. ROOSE .in het algemeen ·van 
bekencl slecht levensgeclrag zoucle zijn, :. waar· 
. vercler niets. te zijnen nacleele bekencl· is, terwijl 
bovenclien het tegencleel worclt . betuigcl in 
t,ve~ van talrijke· handteekeningen voorziene. 
adr!issen door persoilen, woonachtig in Middel
burg en elders, : in cleze zaak- tot· het College 
van Gecleputeerde.Staten gericht ~n dat. mits
dien de int:rekking ten onrecht~- h~~ft plaats 
gehad; 

Overwegencle, clat volgens het bepaalde bij 
artikel 28, 1°, der Drankwet, de vergunning 
door Burgemeester en Wethouclers worclt in
getrokken, waireer omstancligheclen zich voor
cloen, op grond waarvan, waren ze vroeger 
aanwezig of bekend geweest, zij o. a. krachtens 
artikel 8, eerste lid, 13e, zou zijn geweigercl 
en dat volgens laatstbecloelcle bepaling de 
vergunning wordt geweigerd, . o. a. wanneer 
de verzoeker van bekend slecht levensgedrag is ; 

Overweg en de, da t het vaststaat, da t L. RoosE, 
aan wien door Burgemeester en '\Vethouders 
van Middelburg een vergunning voor den 
verkoop· van sterken drank in het klein is 
verleend_, in December 1912 tweemaal zijne 
tusschenkomst heeft verleend tot het plaatsen 
van een meisje in een huis in die gemeente, 
wetende, dat in dat huis gelegenheid wercl 
geg'even tot het plegen van ontucht; 

dat hij dus moet geacht worclen te zijn van 
bekencl slecht levensgeclrag ; 

dat Burgemeester en '\Vethouders van Micl
clelburg dus terecht de te zijnen name staande 
vergunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein hebben ingetrokken en het tegen 
die intrekking ingeste!cle beroep ongegrond 
had moeten worclen verklaarcl ; 

Gelet op de artikelen 166 en 168 der Pro
vinciale Wet ; 

Den Raad van State gehoorcl, advies van 
10 Juni 1913, n°. 22; 

Gezieri het nader rapport van Onzen Minister 
van Biimenlandsche Zaken van 21 Juni .1913, 
n°. 5691, afcleeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Hebben· goedgevonclen en verstaan: 
bovenvermelcl besluit van Gecleputeercle 

Staten van Zeelancl:van 28 Maart 1913, no. 118, 
3e afd. te vernietigen wegens strijcl met de wet. 

Onze · Minister. van Binnenlanclsche Zaken 
is belast met de uitvoering van. clit besluit, 
clat in hf)t. Staatsblad geplaatst"en in afschrift 
aan den' Raad · van State . meclegecleeld zal 
worden. 

Het Loo, !Ien 25sten Juni .1913. 

(get.) WILHEL.MIN A. 

De 1Winister van Binnenlandsche Zaken, 
(get'.) HEEMSKERK . 

(Uitgeg. 12 Juli 1913.) 

25_ Juni 1913. BESLUIT, liouclEJiide de klassi
ficatie • van het in aanleg zijnde fort bij 
1W uide_r:berg. S. 314. 

WIJ WILHELMiNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, van 19 Mei 1913, Vde Afcl. n°. 39; 

Gelet op de artikels 3 en 4_ der Wet van 
21 December 1853 (Staatsblad no. 128); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1913, no. 16) ; 

Gezien het nader rapport vin Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1913, Vele Afcl. 
n°. 344; · 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het in aanleg zijiide en in de, bij 

dit besluit behoorencle lijst vermelcle fort bij 
1vJ.uiderberg zal een vestingwerk zijn. 

2. Het in het voorgaand artikel becloelcle 
fort, zal behooren tot cl~ vestingwerken van 
de eerste klasse, zooals in de lijst is vermelcl. 

3. Op de in_ de laatste kolom van de lijst aan
gecluicle perceelen, ofschoon zij · binnen een 
verboden kring liggen, is de wet van ·21 De
cember 1853 (Staatsblad n°. 128) _niet van 
toe passing. 

4. Dit besluit met de claarbij behoorencle 
lijst komt in werking op den tweeden dag na 
de dagteekening·· van het Staatsblad, waarin 
het besluit is gepfaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit· besluit, hetwelk tegelijker
tijd in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Juni 1913: 
(get.) . W I L H E L M I N A. 

(get.) 
De 1vlinister van Oorlog, 

H. CoL1JN'. 
(Uitgeg. 23 Juli 1913.) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 25 Juni 1913 (Staatsblad no. 314). 

Perceelen of gedeelten van perceelen, 
binrien een verboden kring liggende; ten aanzien 

van welke de Wet niet van toepassing is. · 

De perceelen en gedeelten van perceelen gelegen ten 
Noordwesten van de lijn, gevormd door de aan-
eenschakeling van : • · 

den Zuidoostelijken boord van· den grindweg van 
H akkelaarsbrug naar 111 uiderberg ; de Zuidwestelijke 
grens van de perceelen kadastraal·Gemeente .M uiden, 
Sectie C nos. 384, 385 en 383 ; de Zuidoostelijke 
grens van de perceelen, kadastraal Gemeente en 
Sectie als voren nos. 383, 382, 385, 387, 400 en 401; 
de rechte lijn getrokken van het meest Oostelijke 
punt van evengenoemd perceel n°. 401 naar het 
meest Zuidelijke punt van het perceel, kadastraal 
Gemeente en Sectie als voren, no. 1025; de Zuidc 
oostelijke grens van ]aatstgenoemd perceel en het 

, verlengde van die grens in Noordoostelijke richting; 
de kleine verboden kring van het fort; een gedeelte 
van de Zuidoostelijke grens en een gedeelte van 
de Noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal 
Gemeente en Sectie als voren no. 1169; de Zuid
oostelijke grens van de perceelen, kadastraa] Ge
meente .en Sectie als voren nos. 1263, 999 en 1141 ; 
de Noordoostelijke grens van ]aatstgenoemd per
cee] en die van de perceelen, kadastraal Gemeente 
en Sectie als voren nos. 1140, 1139, 1138, 1137, 
1136 _en 1135 (gedeeltelijk); de Zuidoostelijke grens 
van de percee]en, kadastraal Gerrieente en Sectie 
als voren nos. 906 en 1226, en het verlengde van 
laatstgenoemde grens tot in de Zuiderzee. 

Mij bekend, 
De .Minister van Oor_log, (!1et.). H. COLIJN. 

Nl 
01 

<--< 
q 
.z 



.. 26 ·Juni, 1913: · B:ESLUIT, ,tot. vaststelling va11. 
een algemeeri reglement, voor den dienst 
op de spo~r:w:egen.. S, 315. · 

, ·Op '.de. v:oordrac;ht: va11. Onzen •Minist~r-- yap. 
. Waterstaat· van ,,26 ·Febr,uari t913,. La. _F., 
.. afd_eeling , Spoorwegen ; · . . :. · 
··, ·ae1~t. op. 'art. 27 der wet· v;an .9 April 1875 
,(Staatsblad·-,n°,. ,67),·: laatstelijk gewijzigd' ,biJ de 
-w~t:van 8· April :1893 (Staatsblad-n°. ;62) ien op 
_,i,rtikel II: uer· 0.v<'lrgangsbepalingen van de 
'wet van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 193); 

Den. i:taad, var( State ·gehoord ··(ad ~e~ van 
,22 ,\pril 19~3, · no. 13); . : ' 
.. Gezi~~: ii.et· nader ri,tpport van orizen · voor
noemden 'Minister van 23 Jiuµ _1913, no'. 213, 
:afdeeling Spoorwegeli ; . . . . '· i .. 

'. Hebbe11 'goe.dgiivonden·'e11· verstaari :< 
,met ing~!!g vaii r Mei 1914: · ! 
1°. 'vast ',te 'stellen het •Algemeen regl~meht 

voor dell ·a.ienst op d,/ spoorwegen, :zooats dat 
hierneye11s is gevoegd ; .. ! · · · 
. 2° .. te ·bepalen, daids vervallen het·bij Ko
'ninklijk besluit 'van p.en 27sten October: 1875 
'('Staatsblad n°:. 183) vastgestelde en laat~telijk 
bij 'K:onjnklijk be~luit ·v:an d~n 23ste:ri Fe~ruari 
iooir'(Staiitsblad n°. 58) gewijzigde Alg~me.en 
reglement voor den dienst op dii spporJegen. 
' 'Onze ·Minister van Waterstaat is belast met 
d!) uit-ioering yan dit' besluit, hetwelk ih liet 
·staatsbiad geplaatst eii 'in' afschrift aan den 
.Raad' van Sta.te' medegEJdeeld zal worderi; 
: 'Het:'Loo, dei:J. '26steri' J1J.ni l!Jl3. :, 

· · · .(get.) W IL HE L l\i'l N·.N, · 
, . De '1Wiri'ister van. Water~tdat,. 

·, · · /;;et.J .. r: .... R ":':-. REGOUT .. _ 
' ''.. · ,r (Uf~~~g. 29 Juli 1913.) 

.ALGEMEEN REGLEME.N'(' voorF d1n 
die,nst op d_e _spoorwegen .. 

: HOOF-DS'TU:K,,l 

·•'y A: N -D E'N WE G.' 

·'1,• 

:Onderhoud·,'/Jan 'weg en werken: Aandu_'idi.ng 
van gededten;:welke slechts. met.verminde►de · 

snel,heid en van die, welke niet mogeri . 
· · w9rden bireden. · '' 

Art, 1. L · -De weg en de. daartoe, behoo-
. ,rende. we'rken worden _voortdurend zopq.anig 
onderhouden; dat zij veilig met de grdotste 
oveieenkomstig artikel 68 toegelaten s_nelheid 
kunnen worden b_ereden. !' .. 

· 2. Gedeelt,en, welke wegen; . de. uitvQ~ring 
wan, werkeil of .om. and ere. redenen IDcet,: met 

. 1913. 

1913 
·, , j.~ ' ' 

de grootste overtien~omstig _artik!,l: ~8. toege
laten snel_heid kunnen worden bereden,_ zijp., 
zoowel bij nacht als· bij dai;, ·gedurende den. 
di!Jnst, · door vari. dim trein duidelijk. te :her-
kenneri seinen aangewezen_. · · . 

3, Gedeelten, welke tijdelijk'-met te be.rijden 
zij~, . w:or4en door halt~!linen, . <?P, yold!)en,den 
afst.and . geplaatst, .k:enbaar, .. g!llllaa~t, . oc;,k 
wanne~r .gee!). trein ,wor_dt ver:w,a_chp., 

' Bewahng. en. schouwing van ·den spooH.veg:. 

. 2, · 1. ; De ,spoorweg wordt. zoolang. bewaakt, 
als treinen. ve~acl:tt worde~. · · · ·' · 
. 2, ,:Oagelijks. tusscb.en·, z6nsqp: en .-oµder
gang moet de weg over zij:rie geheele -,Iengte 
.ten .ml'nste' .eenmaal. nauwkeurig 'Worden 
gescb..ouwd. . In. bijzonder_e g~y;llen of . v:oo,r 
.bepaalde baanvakken kan d_e 'itaad v~n- Toe
zicht bepale~, dat m~e:t dan ~enma~l, _, per 

, etmaal ,en .op w:elken ,tijd ~an he_t etID,aal · ~oet 
worden.geschouwd.. . . . .,. . . 
:. _'.3: · Punten,. ·waar. g~vaar; ·dreigt, moeten 
voortdurend worden belllaakt.' __ · ,.. -~ 

4. Bij. elke schouwing wordt inzonderhe1d 
gelet ,op, d_en .~oestand. yan spcWW·• wis,sels en 
.seiniµric~ting/ln. 

:'Profiel van vrije 'ruimte: 

3 . . · 1. Voo~ de sporen op'~~~'. ,;eg eri' de 
hoofdsp.oren op de stations. !)n . halten g~lq.t 

, het ,als bijlage. A. bij ciit .reglel)l~nf ge;vqegJe 
, ine~Tgemerkt~ p,ofiei vap. vrije :r:1:fimte. , V oqr 
de overige sporen geldt het met II ,gemelkte 
.profitil.. , · · · 
~ 2,:. Binnen deze_profielen m_ogen.geen~_vaste' 

. voorwerpen·,wo.rden gel>0uwd,. t!)niij de7!e vpgr 
de veiiigheid va~ het ·verk~er niet _hind!)rlij). 
~ijn , en . door den . Raad .:v:an • T.oezicht ·, word en 
to_egela teµ. · 

lI_ oof dspore;,,. 

. 4.. 1. . In ge :hCJo~dspo'ren WCJrden geene 
_ge~onken ,sporen en: gEJei:J.e draaischijven ·toe-
gelate:q_. , : , - · 1 

• • • • · • • 

. ,2, Er, moeten •inrichtingen :zijn,. w~ardQor 
.het CJill/~ett.en va,µ op etin· ~f~tanc,I v:an· irie~r 

. dan.:250. meter be_diend~ -wjsseis iti. de, hoofd
sporen, terwijl een·trein door den .wi·ssel rijdt, 
belet wordt. · · 

3 .. 'Bij w1ssels in ·de.··hc;,ofdsporen, welke op 
e~n afstand van minder. dan 250. meter bediend . 

,_worden, zij~ d~rgEJlijke inrichtingen vereischt, 
indien ,de Raad van Toezicl>t, bestuurders van 

. den spoorwegdienst . gehoord, .,di_t . noodig . ·oor_-
,deelt. · · · · · · 

.4. Yan het bepaaMe in het,,t*recJ,eJicJ,.~~n 
41 
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door den Raad ·van Toezicht ontheffing worden 
verleend. · · 

. Maatr;egelen . ter. voorkortting van het onge
wenscht met_ elkaar jn aanraking, 

· . komen, · van .voertuigen., 

5. 1. Tusschen twee samenloopende of 
elkander kruisende sporen wordt de greiis aan
geduid, tot ·welke zich voertuigen cip het· eene 
spoor kunnen bewiigen, zonder de beweging van 
voertuigen op het andere spoor te · hinderen. 
Tussclien die grens en den wissel of het kruis
punt mogen gelijktijdig op de beide sporen 

· geen voertuigei:I warden geplaatst cif' voortbe
wogen. 

2. · De wijze; waarop die grens wordt aan
geduid, wordt, · bestuurders van den spoor
. wegdienst gehoord, door den·Raad van Toezicht 
· vastgesteld. · 

3. Tijdig v66r de· kbmst van een t'rein moeten 
de te berijden sporen vrij en onbelemmerd 
en de' wissels in den juisten stand gesteld zijn. 

.Aanwijzing van afstanden, bogen en hel[ingen. 

6. 1. · Op d'en weg zijn · palen geplaatst, 
die den afstand van een eindstation langs de 
as van den . spoorweg in kilometers en hecto
meters aangeven. 

2. Waar de as van den weg uit de rechte 
· strekking in een boog, of van een v.aterpas 
'gedeelte iii. eene helling, of van de eene helling 
· irt .eene andere helling overgaat, wo~den wijzers 

geplaatst. 
3. Op de wijzers voor bogen zijn aangegeven 

de lengte van ·den · straal van den boog, die 
· van den boog en van de aansluitende reclite 
strekking. 

· 4. · Op de wijzers voor de hellingen zijn 
aangegeven de ]engte van de waterpas'liggende 
en van de hellende gedeelten, alsmede de sterkte 
der helling. . 

. 5. Wanneer de helling •niet sterker is dan 1 
op 400, of ·het verschil in hoogte bij sterkere 
hellingen niet meer dan . 3 meter bedraagt, 

· behoeven ·geene wijzeis te warden gepiaatst. 
· '6. De palen · e_n de •wijzers, ·in qit artikel 
· bedoeld, nioeten bij dag uit den trein duidelijk 

z1chtbaar zijn. 

. Openbare overwegen. ' 

·7., 1.·. D'e beweeghare afsluitingen van open
. bare overwegert warden bediend en bewaakt 

door een beambte, die in de onmiddellijke nabij
. ·heid daarvan i~ geplaatst. 

2. Door den Raad van Toezicht kan ont
: heffing 'w6'rden verleend van de bepaling, dat 

de beambte - in de onmiddellijke · nabijheid 
. m~et zijn geplaatst. 
· 3. De beweegbare afsluitingen worden ten 
minste drie minuten v66r de komst. van elken 
trein gesloten en onmiddellijk ~a het v6orbij
gaan der treinen weder geopend. Afwijki_nge~ 
van deze · bepaling kunnen door den Raad 
van Toezicht worden voorgeschreven. , 

·4. ·De bepalingen van dit artikel zijii niet 
van •tciepassing op open bare· voetpaden, welke
met toesteinming van den Minister• met klap
hekken _ of draaikruisen zijn afgeslciten. 

W einig bezochte openbare _ overwegen., · 

8. 1. Met afwijking .van het. bepaalde . bij 
het eerste lid van artikel 7 kunii.en sluitboomen, 
waarmede weinig bezochte opeii.bare overwegen 
warden afgesloten, met goedvind,m .:an den 
Raad .;,an Toezicht, op afstand worden, bediend: 

2, De beanibten, die deze sluitboomen. be
dienen, moeten van hun post. qen· overweg 
kunnen zien. . . . 

3. Bij de op deze wijze afgesloten openbare
overw_egen is een waarschuwi~gstoestel ge
plaatst, waarmede · de beanibte, met "de be
diening belast, alvorens den- overweg a,;I' te 

.sluiten, het sein, geeft, dat _to_t sluiting. ·zal 
warden overgegaan. 

4. Het sein ·van dat waarsc,huwingstoestel 
wordt door bestuurders van den spoorw_eg
dienst aan Bii.rgen;ieester . en W ethouders der 
gemeente, waarin d~ overweg gelegen is, ·op
gegeven en door deze algerneen bekend gemaakt. 

5. Door den· Minister' kan, d_en beheerder 
van den weg_ en Burgemeester· en Wethouders 
d~r gemeente, waarin de overweg gelegen is, 
geho,ord, word.en bepaald, dat een· openbare· 
overweg in den regel afgesloten zal blijven .. 

· Zulk een overweg wordt dan op verlangen van-
belanghebbenden geopend. . . . 

6. Bij zoodanigen overweg wordt dan eene
inrichting aangebracht; ih verbinding staande
met een zich bij den_ bedieningspost bevin- · 
dend beltoestel, ten · einde belanghebbenden 
in staat te stellen, hun verlangen tot'het openen 
der overwegafsluiting ·te kennen te geven. 

V erlichting van· openqare overwegen . 

·9. 1. Alie openbare overwegen met uit
zondering van de openbare voetpaden warden . 
des nachts, zoolang zij afgesloten zijn, op, naar· 
het oordeel van den Raad van -Toezicht vol
doende wijze verlicht . 

2. Voor weinig bezochte. openbare over-
wegen kan door den. Raad van Toezicht 0!}t-
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heffing van de verplichting tot verlichting 
worden verleend. 

Particuliere overwegen. 

;.10. 1. Bij · elke · schouwing van den weg 
wordt ·er op gelet of ·de hekken, dienei:J.de tot 
ifsluiting van de uit- en overwegen, bedoeld 
in artikel 35, tweede lid, der wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), gesloten zijn. 

2. De · openstaande afsluitingen word en 
door hen, die · met de s~houwing belast zijn, 
·gesloten en proces-verbaal wordt opgemaakt 
tegen hen, die tot het sluiteh· verplicht en 
daarin nalatig zijn. 

Beperking in h_et gebruik van overwegen. 

11. 1. Het is aan ieder, wien het uit den 
aard zijner betrekkirig niet vrijstaat, verboden : 

a. over de openbare overwegen te gaan of 
te rijden, wanneer zij afgesloten zijn, _o.f. het 
in artikel 8, derde lid, bedoelde sein ·voor de 
sluiting gegeven is; 

b. over de uit- en overwegen, bedoeld in 
artikel 10 en over de. voetpaden te gaan of te 
rijden, ·wanneer een trein in aantocht is. 

·2. Het is verboden ploegen, eggen en andere 
dergelijke gereedschappen, als ook boom
stammen en zware voorwerpen over de over
wegen te sleepen. Zij rnoeteri gedragen dan 
wel met wagens ·of sleden over de overwegen 
vervoerd warden. 

3. Binnen tien minuten v66r den ·tijd, voor 
de komst van een trein bepaald, mag, indien 
de beambte, met de bewaking belast, zulks 
verbiedt, geen vee over den overweg gedreven 
word en. · · 

H altpalen bij overwegen. 

12. 1. Zoolang de openbare overwegen.:af
·gesloten zijn of zoodra het in artikel 8, ·derde 
lid, bedoelde sein voor de sluiting gegeveri is, 
moeten paarden, vee en voertuigen, onver
schillig -op welke wijz_e deze warden voortbe
wogen, op een afstand :van vijf en twintig inet;r 
van de afsluiting gehouden warden. 

2. Die afstand wordt van wege bestuurders 
van den spoorwegdienst door een paal, waarop 
van· de wegz.ijde ·het woord ,,halt" duidelijk 
leesbaar is, aangegeven. 

Ki·uisingen van spoorwegen op. gelijke hoogte. 

13. 1. Bij kruising op gelijke hoogte vanindit 
reglement bedoelde · spoorwegen ' door spoor
wegen, voor welke noch dit reglement noch 
het Locaalspoorwegreglement 1902 van kracht 
is, worden de bepalingen van artikel 10 van 

het Tramwegreglernent 1902 op de · in de 
tweede plaats genoemde spoorwegen toegepast, 
ook al mocht dit reglement niet voor die spoor-
wegen gelden. . 

2. Voor ·andere spoorwegkruisingen op ge
lijke hoogte ·geld en de bepalingen van attikel 15, 
eerste lid, eh van artikel 17, tweede lid, van 
dit reglernent. 

Beweegbare bruggen. 

14. 1. Voorschriften voor de bediening en 
-beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen 
in· verband met' de scheepvaart warden in bij 
Koninklijk besluit yast te ste~len reglemeli.ten 
gegeven. 

2. De bruggen, waarvoor bij een der iii. het 
eerste lid bedoelde reglementen niet anders 
is 'bepaald, blijven. in den regel gesloten en 
worden op verzoek van belanghebbenden ge
opend. Zij rnoeten tieh minuten v66r den tijd, 
voor de komst van een trein bepaald, ge
sloten zijn. 

3. Des daags wordt het geopend zijn en des 
nachts zoowel het geopend als het gesloten 
zijn · van de doorvaart door seinen· aan de 
scheepvaart aangegeven. Door den Minister 
kan van deze bepaling ontheffing worden 
verleend,· 

4. Met afwijking van hetgeen omtrent het 
gesloten zijn of het sluiten van beweegbare 
spoorwegbruggen in het tweede lid. van dit 
artikel is en in de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde reglemei;iten is of zal warden 
bepaald, moeten die br:uggen geopend zijn, 
·voor zooveel en op de tijden, waarvoor dit 
door den Minister, na bestuurders van .den 
spoorwegdienst te hebben geho~rd, zal warden' 
bepaald. · 

HOOFDSTUK II. 

V A-N D E SEINE N. 

Afstandsseinen en v66rseinen. 

15. 1. De stations, de ~an wissels voor
ziene halten, de · kruissporen, de kruisingen 
van spoorwegen op gelijke hoogte, welke niet 
vallen · onder het eerste lid van artikel 13, de 
aansluitingeri van spoorwegtakken, de· wissels 
fa de hoofdsporen buiten de stations, halten 
·en kruissporen en de beweegbare bruggen war
den beveiligd door seinen, die op zekeren af
stand van de te. beschermen punten warden 
geplaatst en afstandsseinen warden genoemd. 

2. De afstand van die seinen tot het te 
beschermen punt wordt in verband met het 
lengteprofiel ·van den weg en de snelheid, 

41* 



1913. 26 Ju N 1.·· 644 

waarmede de treinen worden verv_oerd, bepaald, 
met dien verstande dat die afstand niet kleiner 
zij dan 300 meter. 

3. Deze afstandsseinen moeten, bij normale 
weersgesteldheid, van ·den aankomenden trcin 
op zoodanigen afstand zichtbaar zijn, dat deze 
bij onveiligen stap.d van het afstandssein daar
v66r tot stilstand kan worden gebracht. 

4. De stand van het afstandssein moet op 
de plaats van bediening kunnen waargenomen 
worden. 

5. _Waar de veiligheid dit noodig maakt, 
worden v66r de afstandsseinen v66rseinen 
geplaatst, die bij onveiligen stand van het 
afstandssein het· sein langzaam rijden of on
veilig · aangeven. · 

6. Bij gebrqik van v66rseinen · kunnen de 
afstandsseinen nabij de te beschermen punten 
worden geplaatst en behoeven -zij niet te 
voldoen aan de bepaling van het _derde lid van 
dit artikel. De· afstand van het te beschermen 
_punt tot het afstandssein moet alsdan . ten 
minste 100 meter bedragen en die van het 

· afstandssein tot het v66rsein op de bij het 
tweede lid bedoelde wijze worden bepaald 
en ten minste 450 meter bedragen. 

7. Door den Minister kan van de bepalingen 
van dit artikel ontheffing worden verleend. 

Seinen bij wissels en waterkranen. V e1·bin
ding tusschen wissels en seinen. 

16. 1. De stand van de uitlooppijpen der 
waterkraneri langs de . hoofdspore·n moet bij 
nacht, die_ van de wissels in de hoofd- en zij
sporen, waar de Raad van Toezicht zulks 

· noodig oordeelt, zoowel bij dag als. bij nacht, 
gedurende den dienst op voldoenden afstand 
kenbaar zijn door middel va_n zelfwerkende 
seinen. 

2. Wissels, welke buiten de stations en 
halten in de hoofdsporen gelegen zijn, moeten 
zoodanig met de afstandsseinen verbonden 
zijn, dat bij veiligen stand van die seinen, de 
goede stand van de wissels"verzekerd is. 

3. Wissels in de hoofdsporen op een station 
of halte moeten, als zij tegen de punt bereden 
worden, zoodanig met de seinen verbonden 
zijn, dat bij veiligen stand van het betrek
kelijk sein de goede stand van de wissels ver
zekerd is. 

4. Met goedvinden van den Raad van Toe
zicht kan afgeweken worden- van het bepaalde 
in het voorgaande lid, mits de wissels alsdan 
bij het doorrijden van treinen over het hoofd
spoor met een slot gesloten of bewaakt zijn. 

Verbinding tusschen afstandsseinen en 
beweegbare bruggen en tiisschen 

afstandsseirien · onderling. 

17. 1. Bij beweegbare bruggen moeten de 
afstandsseinen zoodanig ingeric)lt en aan de 
bruggen verbonden zijn, dat zij niet op 'veilig 
kunnen worden gesteld, tenzij de brug_ is ge
sloten en opgezet. 

2. Bij kruisingen van spoorwegen op gelijke 
hoogte en bij aansluitingen van spoorwegtakken 
moeten de afstandsseinen zoodanig onderling 
gekopreld zijn, dat niet tegelijkertijd veilig 
kan worden gegeven aan treinen, welke met 
elkaar in aanraking. zouden kunnen komen. 

N ormale stand der seinen. 

18. 1. De afstandsseinen van stations, 
halten, kruissporen en aansluitingen .van spoor
wegtakken moeten in normalen stand het sein 
onveilig geven. 

2. Voor de overige afstandsseinen en de 
andere vaste seinen wordt een normale stand 
door bestuurders van den spoorwegdienst voor
geschreven. 

3. De seinen, waarvoor de onv:eilige stand 
als de normale is voorgeschreven, worden 
alleen uit dien stand gebracht, wanneer een 
naderende trein veilig kan doorrijden, en op 
onveilig teruggebracht; zoodra de trein het 
sein en de daardoor beschermde inriqhtingen 
.is voorbijgereden. Het voorbijgereden sein 
kan, zonder dat de daarbij vermelde voorwaarde 
is vervuld, op onveilig worden teruggebra cht 

a. indien de trein na het passeeren van het 
sein tot stilstand wordt. gebracht, v66rdat de 
door het sein beschermde inrichtingen zijn 
voorbijgereden; 

b, indien de beschermde inrichtingen ook 
.na het onveilig stellen van het sein gesloten 
blijven tot na het voorbijr-ijden van den trein. 

4. Van het bepaalde .bij het eerste en derde 
lid van dit artikel kan door den Raad van 
Toezicht ontbeffing worden verleend. 

Electrisc·he ,verbindingen. 

19. 1. Het gebruik en de bediening van 
de electrische verbindingen ter beveiliging 
van den treinenloop en ter bevordering van 
de regelmatigheid van het verkeer, als daar 
zijn : de telegraaf, de toestellen voor den blok
seindienst langs den weg, de klokken en wekkers 
en de ~oodseininrichtingen, worden geregeld 
bij het dienstreglement, bedcield in artikel 6 
der wet van 9 April 1875 (Sta,atsblad no. 67). 

\ 2. De Raad van Toezicht bepaalt, bestuur-
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ders van den spoorwegdienst gehoord, welke 
electrisclie verbindingen voor elken spoorweg 
noodig zijn. 

3. Op spoorwegeii,' waar d_e telegraaf ge
bruikt wordt voor het veilig verkeer der treinen, 
moet voor· het wisselen der daarop betrekking 
hebbende te\egrammen eeri afzonderlijke tele
graafdraad aangewezen worden. 

4: Voor baanv~kken met gering verkeer· kan 
door den Raad van Toezicht van het bepaalde 
in het voorgaande lid ontheffing worden ver,. 
leend. 

5. Wachtposten bij beweegbare bruggen, bij 
kruisingen van· spoorwegen op gelijke hoogte 
en bij aansluitingen van spoorwegtakken, 
worden telegrafisch of telefonisch met het 
naastbij gelegen station, de naastbij gelegen 
halte of het naastbij gelegen kruissp9or :ver
bonden. De· Raad van Toezicht kan be
stuurders van den spoorweg.dienst gehoord, 
bepalen, dat genoemde wachtposten met de 
aan weerszijden gelegen stations, halten of 
kruissporen op de aangegeven wijze verbonden 
moeten zijn. De wachtposten, tot den blok
seindienst behoorende, zijn · onderling teiefo
nisch verbonden. 

6. Waar de Raad van Toezicht zulks, -be
stuurders van deri spoorwegdienst gehoord, 
noodig oordeelt, moeten de wachtposten bij 
overwegen telefonisch met de naastbij gelegen 
stations of halten worden verbonden. 

7. Aan de wachtposten, door den Raad 
van Toezicht, bestuurders van den spoorweg
dienst gehoord, aan te wijzen, moeten inrich
tingen· zijn voor het ontbieden· van eene reserve
locomotief en het geven van andere- seinen 
om hulJJ. 

8. De richting, waarin de naastbij gelegene 
dier wachtposten zich bevindt, moet door een 
duidelijk zichtbaar teeken op elken telegraaf
paal zijn aangewezen. 

Aankondiging van de komst der treinen: 

20. 1. De komst van elkei:i trein wordt 
aan de wachters geseind. 

2. Dit sein wordt ten minste drie minuten 
v66r de komst van den trein gegeven. 

3. De daartoe te bezigen middelen behoeven 
de goedkeuring van den Raad. van Toezicht. 

4. Het tweede en derde lid van dit arti
kel zijn niet van toepassing op rangeerende 
treinen. 

Seinen door de wachters te geven. 

21. Aan een komenden-trein moet, bij nacht 
zoowel als bij dag, door de wachters kunnen 

worden geseind : weg veilig, langzaam rpden 
of stilhouden. · 

Treinseinen. 

, 22. 1. Elke trein voert, .zoowel bij da,g 
als bij nacht, de noodige seinen om,het acl).terste 
voertuig kenbaar te maken. 

2. Bovendien wordt des nachts elke trein 
aan de voorzijde voorzien van ten minste twee 
helder brandende lantaarns, welke naar voren 
wit licht geven, behoudE;ns de· afwijkingen, 
voorgeschreven in· het seinreglement, bedoeld 
bij artikel 26. 

3. Elke buitengewone trein moet daaren
boven · een duidelijk zichtbaar· sein voeren. 

_4. Niet door stoom bewogen voertuigen 
voeren, wanneer zij zich op de hoofdsporen 
bevinden, des nachts eene helder brandende 
lantaarn, welke naar de zijde,. vanwaar op 
het spoor, waarop het voertuig is. geplaatst, 
treinen kunnen worden · verwacht, rood licht 
vertoont. · 

5. :I3ij het rangeeren kan van de bepalingen 
van het eerste en tweede lid worden afgeweken, 
mits des nachts de locomotief of de locomotief 
met tender aan-de voorzijde en aan de achter
zijde van eene lantaarn is voorzien, welke-wit 
licht geeft. · 

Seinmiddelen op de treinen. 

23. 1. In de treinen moeten seinmiddelen. 
aanwezig zijn, waarmede zoowel . des daags 
als des nachts de wachters en het personeel 
van andere treinen gewaarschuwd worden : 

A. dat een trein, die niet vooraf schriftelijk 
is aangekondigd, in aantocht is: . 

a. rn dezelfde richting; 
b. in tegenovergestelde ric):tting ; 
B. dat er storing is op de telegraaflijnerr 

van het Rijk of van den spoorwegdienst. Dit
sein behoeft alleen des daags gegeven te 
worden. 

2. De bepalingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op rangeerende treinen. 

Seinen te geven. door den machinist en de 
overige treinbeambten. 

24. De machinist moet de middelen hebben 
om de volgende seinen te, geven : 

I o. gee ft acht ; 
2°. remmen vast; 
3°. · remmen los; 
de overige t~einbeambten die om het sein 

tot stilhouden te geven. 



19:13 26 JU: N 1. · 646 

M aatregelen bij omstandigheden, waardoor 
de dagseinen niet duidelijk zi,jn te 

, onderscheiden. 

25. 1. Bij mistig Weder, sneeuwjacht en 
andere omstandigheden:, waardoor de dagseinen 
op een afstand van driehonderd meter niet 
<luidelijk te onderscheiden zijn, worden naast 
die seinen de-nachtseinen gebezigd. 

2. Voorschrifteh tot bevordering van- het 
veilig verkeer "in dergelijke gevallen en voor 
het gebrtiik van knalseinen worden gegeven in 
het dienstreglemen:t, bedoeld in artikel 6 der 
wet van 9 April 1875 (Staatsblad no. 67). 

Plaatsing ,?lei· 'sein~n. Seinr~glement. 

26. 1. · De plaa tsing van de -vaste seinen, 
hunne onderlinge verbindingen en himne ver: 
bindingen met de wissels in de hoofdsporen 
worden: · omschreven · in voorschriften, welke· 
-aan den- Raad van· Toezicht ·worden toege-' 
zonden. 

2. De beschrijving en de voorschriften voor 
het gebruik van de seineri, in dit hoofdstuk 
gen:oemd, worden opgenomen in eene afzon
derlijke afdeeling van het dienstregleiilent, 
bedoeld in artikel 6 van de wet van 9 April 
1875 · (Staatsblad n°. 67), welke afdeeling 
den naam ,,Seinreglement" zal dragen. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE STATIONS EN DE IIALTEN. 

Soorten- van stations en halten. 

27. Na bestuurders van den.spoorwegdienst 
te hebben gehoord, wijst d_e Minister de stations 
en de halten aan en bepaalt · ~velke stations 
als· hoofdstations en welke halten als stopplaat-
sen zijn te beschouwen. · · 

Vootschriften ter instandhouding .van de· goede 
orde .op buitenpleinen en toegangen. 

28. Hetgeen ter instandhouding van de goede 
orde op de buitenpleinen van en de toegangen 
tot de stations en halten van spoorwegonder_
nemingen is voor te schrijven, wordt bij plaat
selijke verordening, nadat bestuurders van 
den spoorwegdienst zijn gehoord, bepaald. 
D·e gemeenteraad stelt zoodanige verordening 
vast · binnen • drie maanden, na daartoe door 
of van -wege _den Minister te zijn aangezocht. 

Namen van stations en halten. Uurwerken. 

29. 1. De naam van elk station en V!!,n elke 
halte wordt met duidelijke, _uit · den trein lees
bare letters aangeduid. 

2 . . Elk station en elke halte, . geen, stop
plaats zijnde, moet voorzien zijn van een .goed 
loopend uurwerk, geregeld naar den middel
baren tijd van Amsterdam. ., 

3. Op d~ hoofdstations moet zoowel v~-n 
de, perrons als van het buitenplein en zooveel 
mogelijk van de toegangen tot het station. zulk 
een uurwerk duidelijk zichtbaar e~ bij nacht, 
zoolang de dienst duurt, verlicht zijn. 

4. Voor die stations en halten, geen stop
plaats zijnde, waar het bij het tweede lid be
dpelde uurwerk niet op naar het oordeel van 
den Raad yan To~zicht voldoende wijze voor 
de. ve~trekkende reizigers waarneembaar is, 
kan door dien Raad het aanbrengen van zulk 
een uurwerk in de·wachtkamers of de vestibule 
worden voorgeschreven. 

' Verlichting en verwarming. 

30:· De lioofdingang van de stations en 
van de halten, geen stopplaats zijnde, al_smede 
de voor de reizigers of voor het publiek toegan
kelijke lokalen en perrons worden, zoolang 
zij . zijn opengesteld, bij nacht behoorlijk 
verlicht; de wachtkamers worden daarenboven 
van 15 October tot 15 April ged_urende den 
tijd, dat zij zijn opengesteld, voldoende ver
warmq .. 

Ladingmallen en weegbruggen. 

31. Op elk station, waar de Raad v3:n Toe
zicht,- bestuurders van den spoorwegdienst 
gE;:hoord, het noodig acht, moe~en een lading
mal: voor het meten en eene. weegbrug voor 
het wegen van geladen wagens aanwezig zijn. 

Reservelocomotieven alsmede werktuigeii en 
materialen. tot ontruiming en herstel 

van den weg. · 

32. · De Raad van Toezicht wijst, bestuurders 
van den spoorwegdienst gehoord, de stati_ons 
aan, waar: 

a. zoolang treinen op weg zijn, eehe·reserve
locomotief gereed .moet st_aan 6m _onverwijld 
dienst te kunnen doen ; 

b. de noodige werktuigen en materialen 
aanwezig moeten zijn, om bij ongevallen den 
weg te onj;ruimen en .voorloopig te herstellen. 

Publicatie van reglements- en wetsbepalingen 
op de stations e'f!, halten. 

33. 1. Een door den Raad van Toezicht 
goedgekeurd uittreksel uit dit reglement, 
uit het algemeen _reglement voor het vervoer 
op de spoorwegen en: uit_ de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad _n°. _67), _bevattende de voor-
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schriften, door het publiek in acht te ne~en, 
wordt in de wachtkamers der stations en halten 
op eene plaats, waar het duidelijk leesbaar is, 
opgehangen of aangeplakt. . 

,.2. fo.dat uittreksel worden ook de straffen 
vermeld, welke op overtreding van boven
bedoelde voorschriften zijn .gesteld, en worden 
voorts opgenomen de artikelen 164, 165, 179 
tot en met 183, 350, 351 en 35lbis van' het 
Wetboek van Strafrecht. 

, Klachtenboeken. 

. 34. · 1. Op elk station en op elke halte, 
geene stopplaats zijnde, moet op het bureau 
van den chef. een klachtenboek ,zijn, volgens 
een door den Raad. van Toezicht vast·te stellen 
model, ·waarin klachten over aangelegenheden, 
den spoorwegdienst betreffende, kunnen wor
den geschreven. 

2. Op de gemeenschappelijke stations moet 
v;oor elk der spoorwegondernemingen, die voor 
haren dienst van dat station gebruik maken, 
een k!achtenboek zijn. 

· 3. Het kla.chtenboek wordt op elk blad ge~ 
nunimerd en op de eerste en laatste bladzijde 
do6r een der leden van den .Raad van 'J;oe
zicht gewaarmerkt . 

. 4. Het wordt op de eerste aanvrage door 
den chef verstrekt aan ieder,.die het ter inschrij
ving van eene klacht · verlangt en ter inzage. 
gegeven aan de ambtenaren, genoemd in arti
kel 11 der wet van 9 April 1,875 (Staat.sblad 
n°. 67), aan de ambtenareI1 van het Openbaar 
Ministerie, den ·kantonrechter, den commissaris 
van politie en den burgemeester .. 

5. Een ieder, die van het klachtenboek ge
bruik maakt, moet duidelijk, volledig eri in . 
behoorlijken vorm den aard en de . strekking 
van de klacht, zijn naam en. vaste woonplaats 
opgeven; klachten over beambten en bedienden 
van den spoorweg m6eten, zoo mogelijk, q.en 
naam, de betrekking of het nummer van den 
bedoelden persoon aangeven. De klacht moet 
onderteekeO:d zijn_ · 

6. Bestuurders dragen zorg, ,dat zij ten 
spoedigste afschrift van de klachte~ ontvangen. 
Zij .zijn verplicht deze te onderzoeken, · den 
uitslag van hun·onderzoek zoo spoedig mogelijk 
aari den klager schriftelijk mede te deelen en 
een afschrift van de schriftelijke mededeeling 
achter de klacht in het ·k[achtenbo~k te doen 
schrijven .. 

· 7. W:anneer de op een station ingeschreven 
klacht een• anderen · spoorwegdienst aang~at 
dan di!l, waartoe dat station behoort, wordt 
door de zorg. van bestuurders een afschrift 

der klacht gezonden aan bestuurders van den 
bij de klacht. betrokken spoorwegdienst, die 
zorg dragen voor·. het . onderzoek en de mede
deeling van den uitslag daarvan aan den 
klager. 

8. Zij zenden een afschrift- van die mede
deeling aan de bestuurders van den spoorweg, 
dienst, tot welken het station behoort, ten 
einde in . het klachtenboek te worden inge
schreven. · · 

9. Indien op een gemeenschappelijk station 
in het klacht()nboek van ·eene . onderneming 
eene klacht is ingeschreven, die eene andere 
bij de ,gemeenschap betrokken. onderneming 
aangaat, dan wortlt die door den stationschef 
in het klachtenboek dier . andere onderneming 
overgebracht en geacht .rechtstreeks in laatst
bedoeld ·boek te zijn ingeschreven. 

10. Eene door den stationschef te waar-
_merken vermelding van het overbrengen dezer. 
klacht in een antler· klachtenboek wordt dan: 
in he_t eerste klachtenboek opgenomen. 

. 11. Door bestuurders van den spoorweg
dienst wordt in de eerste helft van .elke maand 
van · de klachten, in de vorige maand inge
schreven en van de daarop gegeven antwoor- · 
den afschrift gezonden aan den Raad van . 
Toezicht. 

Afsluiting van wegen over sporen op stations 
' . en halten. , 

35. 1. W egen over sporen op stations en 
halten moeten, indien de Minister zulks noodig: · 
oordeelt, van door hem goed te keur.en beweeg-
bare afsluitingen worden voorzien. ' 

2. Voorschriften omtrent de bedieI1ing en 
bewaking dezer. afsluitingen worden ~oor be
stuurders van den. spoorwegdienst, onder goed
keuring van den Minister, gegeven. 

Verplichtingen van de chefs van stations 
en halten. 

36. 1. De chef van elk station of halte, of. 
een plaatsvervanger, moet bij het vertrek der 
treinen tegenwoordig zijn. 

2. Hij treft de noodige maatregelen om 
het veilig verkeer van de reizigers naar·en van 
den trein te· verzeker~n. 1 

J.Waatregelen ter voorlcoming van ongewenschi 
iri be~eging· geraken van stilstaande · 

voertuigen.-

31. · Maatregelen worden genomen om .iJ te 
beletten, dat op de sporen staaride voertuigen 
door den wind of doo;r andere onvoorziene om
sta ~digheden in beweging worden gebracht. 
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H 0.0 FD S TUK IV. 

: y AN RET ROLLEND l\IATERIEEL, 

AFDEELING l. 

Van' -1 o c ·ci'm o tie v en en tenders, · 

Voorschriiten betreffende de· inrichting van 
locomotieven en tenders. 

38.- 1. ·, Elke· locomotief moet voorzien- zijn : 
a,· van · veerkrachtige stoot- e_n trekinrich

tirigen en aan · de voorzijde van spoorstaaf
ruimers en lantaarnijzers ; . 

b. vari eene · zich ohder het onmiddellijk 
bereik ·van den machinist bevindende- stoom
fluit; 

c. van eeri ·aan de vuurkast goed aanslui
tendeti aschbak, die aan de voorzijde en· zoo 
noodig · aan de achterzijde met eene trekklep 
opengaat; 

d. van eene inrichting om het uitvliegen 
van·vonken en brandende stoffen uit den schoor
steen zooveel mogelijk te voorkomen-; 

e. van ten minste twee van elkander · onaf: 
hankelijke voedingstoestellen, · die elk voor 
zich voldoende zijn om ruimschoots in de 
waterbehoefte van den ketel te voorzien, en 
waarvan ten miriste een niet door het werktuig 
gedreven wordt. · Elk dier voedingstoestellen 
moet voorzien zijn van eene afzonderlijk aan 
den ketel bevestigde afsluitinrichting (klep 
met -kraan of afsluiter): 

· ·2. H<;1t gebruik vari gegoten ijzer is voor 
de wielen vari de locomotieven en tenders niet 
geoorloofdi Van dit verbod ·kan door den 
Raad· van Toezicht' ontheffing- worden- ver-. 
leend. 

3. De wielen van locomotieven en tenders 
moeten van opstaande randen (flensen) van 
behooriijke hoogte voorzien zijn. De dikte 
van de wielband~n bedraagt ten minste vijf 
en twititig -millimeter. · 

4, Behalve· met 'de gewone hoofdkoppeling 
is de locomotief aan den tender · verbonden 
door eene borgkoppeling. 

· 5. Elke~tender is aan de achterzijde en elke 
tenderlocomotief is aan beide einden voorzien 
van spoorstaafruimers en lantaarnijzers. 

6. Elke tender en elke tenderlocomotief 
voorts aan beide einden voorzien van veer
krachtige stoot- en trekinrichtingen. 
- 7. Bovendien· is elke tender en elke tender

locomotief voorzien •Van eene handrem, die 
steeds 'gemakkelijk en snel in werking kan 
worden gebracht. 

8. Elkelocomotief, die dient voor·het vervoer' 
van personentreinen met·· eeil.e grootere sriel
heid dan van 50 kilometer in _het -uur, moej; 
voorzien zijn van inrichtingen,- die het ·mogelijk 
maken hare rem, tegelijk niet de remmen van 
de voertuigen, -van 'de standplaats vari' deri' 
machinist -in werking te brengen. · 

' ' 

. V o~schriften betreffende de inrichting v~n 
de ketels der , locomoti~ven. - · 

39. 1. De ketel van elke locomotief moet· 
voorzien zijn : .. 

a. -van een met gc:i~d leesbaar volgnummer 
gemerkten manometer, die; rechtstreeks met 
den ketel verbonden, de· drukking · van den
stoom duidelijk aangeeft · en die ten ·minste 
twee atmosferen meer kan aanwijzeli ·dan de 
grootste toegelaten werkelijke dnikking, welke 
laatste op de wijzerplaat door- een· duidelijk 
merk moet 'iijn aangewezen ; 

b. van eene gebogen· afsluitbare pijp met 
flens van· veertig millimeter middellijn en- vijf 
millimeter dikte om daaraari erin • controle
manometer te kunnen verbinden ; 

c. van een waterpeilglas met -afsluit- en 
doorblaaskranen, en van ten minste twee proef
kranen of een tweede peiJgµi,s ; de waterpeil
glazen en de proefkmnen moeten: van elkander. 
onafhankelijk; dus niet aall' dezelfde pijp aan- · 
gebracht zijn ; de waterpeilglazen moeten bo- • 
vendien, tenzij de Raad van Toezicht hiervan 
ontheffing verleent, voorzien zijn van ·een 
schermkoker, zoodanig ingericht, dat· het 
waterp~il goed waarneembaar · blijft ; 

d. van een zelfwerkerid middel, waardoor 
watergebrek in den ketel, onafhankelijk van 
machinist of stoker;, wdrdt ken:baar gemaakt ; 
daartoe kunnen onder• andere dienen eeil of 
meer in de hemelplaat -van de vuurkast- aan
gebrachte proppen; waarin zich een bij eene 
bepaalde temperatuu:r · smeltbaar inetaai be: 
vindt; . 

e. van ten minste twee veiligheidskleppen, 
voldoende aan de bepaiirigen van artikel 40. 

2. Zoowel .de waterstand als de stoonidruk
king moeten van de standplaats van den 
machinist steeds kunnen- wordeii nagegaari. 

3. De toegelatenlaagste waterstand alsmede 
de toegelaten grootste stoomdrukking- moeten
zoodanig zijn aangegeven, dat zij van de stand
plaats van den machinist. zijn waar te- ne·men. · 

4. De steunschroefbouten, waarmede de 
wanden van -de vuurkast en van den· ketei 
onderling verbonden zijn, moeten over de lengte 
geheel of ten deele doorboord zijn. 

5. Het gebruik van gegoten ijzer is -v-◊or· 
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die deelen -van den ketel, welke aan de stoom
drukking bloot_ staan, verboden. 

Veiligheidskleppen. 

40. I. De in.artikel 39, eerste lid, onder. e, 
bedoelde veiligheidskleppen moeten -op .den 
ketel zoodanig worden- geplaatst, dat,': zij, 
wanneer .-de ketel .in werking is, gemakkelijk 
kunnen worden onderzocht. 

2. De kleinste _waarde, -te nemen· voor .de 
middellijn van elk· der beide klepopeningen, 
wordt berekend naar de formuie : 

d=l90'/. R 
V p + 1,03 

waarin voorgesteld wordt door _: 
d de middellijn in millimeters; _ 
p de overdruk van den stoom in kilogranimen 

per vierkanten. centiineter ; 
R. het roosteroppervlak in vierkante meters. 
3. Heeft een ketel meer dan .twee· veilig

heidskleppen, dan moet de som van de opper
vlakten der · klepopeningen ten minste gelijk 
zijn aan de som van de oppervlakten; die de 
openingen zouden moeten hebben, indien de 
ketel van ·sleclits twee· kleppen zou worden 
voorzien: 

4. De middellijn· eener klepopening mag 
nooit ·kleiner zijn dan veertig millimeter. 

5. De veiligheidskleppen moeten met vlakke 
randen op hare zittingen sluiten ;- de breedte 
van het draagvlak mag ten hoogste · het twin
tigste gedeelte van de middellijn der opening 
bedragen, doch mag in geen geval grooter 
zijn dan drie millimeter.-· Voor "de toepassing 
van veiligheidskleppen van bijzondere con
structie, waarvan de kleppen ·met schuine 
randen op hare zittingen sluiten, kan door 
den Raad van Toezicht _ vergunning worden 
verleend. 

6. De kleppen moeten direct of indirect 
door veeren worden belast ; deze z\in zoodanig 
te maken, dat de klep tell" minste over_ een 
hoogte gelijk aan het veertigste deel van' de 
middellijn der opening kan lichten, v66rdat 
de drilkking op de -klep met tieii procent van 
den keteldruk toeneern:t. . De kleppen moeten 
ten minste· over eene hoogte gelijk aan het 
twintigste dee! van de middellijn barer opening 
kunnen lichten, met een minimum vari drie 
millimeter, en geborgd zijn tegen het weg
sli~geren, voor het geval dat een veer mocht 
breken. 

Aanschaffing _ van locomotieven_ en tenders. 

41. I. Geen locomotieven of tenders worden 

door bestuurders van den spoorwegdienst 
aangeschaft dan . nadat het type door den 
Minister is goedgekeurd. 

2: Zij zenden daartoe·•voldoend toegelichte 
teekeningen van het toe te passen type aan 
den Minister ter goedkeuring in en geven 
daarbij ·tevens op: 

a. welk aantal locomotieven of tenders 
van het voorgestelde type zal worden aan-
geschaft; · 

b. binnen welken tijd zij zich voorstellen 
het onder a bedoelde aantal iocomcitieven of 
tenders te··doen aanmaken. 

3. V oor aanschaffing van een gro_oter aantai' 
dan ingevolge het bepaalde bij -ii.et tweede 
lid onder a is opgegeven- of voor verdere aan
schaffing, na het verstrijken van den ingevolge 
het bepaalde bij b.et tweede ·lid onder· b opge:_ 
geven termijn; wordt _ opnieuw goedkeuring 
van de teekeningen vereischt. 

4. Vari elk aangeschaft nieuw type ienden 
bestuurders duidelijke teekeningen, aange
vende de -onderdeelen en afmetingen van den 
ketel, de assen, wielen, veeren, enz., aan den 
Raad van Toezicht. 

5. Van elke aangeschafte locomotief en 
tender zenden zij voorts aan dien Ral!,d_.een~ 
opgave, behelzende : 

__ A. Van de locomotief: 
a. het volgnummer, het fabrieksnummer, 

den naam en de woonplaats van den ver
vaardiger en het jaar van vervaardiging ; 

b. de omschrijving van de inrichting · der 
locomotief, haar gewicht met gevulden ketel 
en voor tenderlocomotieven bovendien met 
inbegrip van maxlmum-hoeveelheid brandstof 
en water, alsmecie de belasting der wielen; . 

c. de midd~llijn van de stoomcyliaders, de 
zuigerslaglengte; de afmetingen en de grond
stoffen van de wielen, assen en banden, bene
vens den radstand ; 

d. den vorm, de afmetingen en de wand
dikte met omschrijving van de grondstof van 
den ketel en van zijne onderdeelen; 

e. de grootte van het verwarmingsoppervlak; 
/. de· omschrijving van"de.veiligheidskleppen 

met toebehooren en de daarbij voorkomende 
afmetingen ; 

g. de omschrijving. van de toestellen, die
nende om het waterpeil waar te nemen,' va·n 
die om het op de gevorderde hoogte te houden 
en van die, bestemd om watergebrek auto
matisch aan te geven ; 

h. de omschrijving en de afmetingen van 
draagveeren en van de stoot- · en trek

toestellen en van het remwerk ; 
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': i. de omschrijving van de eventueele inrich
tingen vqor rookverbranding, van die:om het, 
uitvliegen van vonken. te. verhinderen en van 
den aschbak, .met,.opgave.-yan de hoogte van 
het laagste punt boven c!en bovenkant _van de 
spoorstaven ;_; . , ., . •, 

k. de in den ketel toe te laten grootste, 
werkelijke. drukking. van den· stoom, in atmos
feren (de. werkelijke .drukking is,·het verschil 
tusschen de absolute drukking van den stoom 
en, die . van den . dampkring) ; 

J. . . ingevat. zij · reeds ~lders heeft dienst 
gedaan, het. aantar:kilometers in het geheel 

. doorloopen en de herst(:lllingen, die zij mo.cht 
hebben· ondergaan. 

·.B. - Van den tender : 
a. het volgnummer, ):iet fabrieksnuinmer, -

den. naam en .de woonplaats ,van den yervaar
dig!Jr .en het jaar van ve~vaardiging;. 

en · beproeving bevredigende uitkoiristen heh-' ' 
ben opgeleverd, , mogen-' de ketels, in · gebruik · 
worden_ genomen. , 

2. De beproeving geschiedt : met water op 
eene · drukking bedragende .. vijf atmosferen 

· meer dan de gewenschte werkeiijke sfoom,· • 
dr_ukking. Die . beproeving duurt · zoolang als · 
noodig is, om de verscliillende deelen ·van deri-
ketel behoorlijk te onderzoeken. -· 

3. · De juistheid ·van cie·-•belasting van de 
veiligheidskleppen' en: de .zuiverheid, van de 
manometers warp.ell bij het . onderzoek na-.. 
gegaan. 

4. De uitkomst van -het onderzoek en de 
beproeving is · · ·onvoldoende, zoo eenig deel 
van den ketel _of van. zijne onderdeel_en gedu-.. 
rende de beproeving eene . ·nJlldeelige. vervor
ming heeft ondergaan, o{ zoo. andere belangrijke 
gebreken aan den dag zijn .gekomen. _ 

,4kte van vergurining. Voorloopige vergunning. · 
b. het gewicht _van den tender, wanneer· 

hij ledig is en wanneer hij met ··brandstof en 
· water geladen is-; 

c .. de- afmetingen en de grond~toffen .van- - 44, .. L i-Vanneer het, onderzoek van eene 
de. ,wielen,. assen en banqen, ben~vens. den locomotief (het .. oil_derzoek _en .de beproeving: 
radstand; van d~n. ket.e J daaronder begrepen) bevredi: _, 

. d. de . omschrijving en, de afmetingen van gentle uitkomsten heeft opgeleverd en overigens 
de draagveeren, van de stoot- en• trektoe.-, voldaan is aan de bepalmgen van dit regle- . 
stellen en van het remwerk. men_t (met, name aan ,,de arttkelen 38, 39, _40 

en 41), .wordt door den, Raad van Toezicht 
Indienststelling_.van :locomotieven en tenders. _ eene akte van vergun:ning. uitgereikt. 

42. 1.- Locomotieven en ·-tenders worden 2. Ii;t afwachting van_.,de ui.treiking dezer, 
Diet in -p.ienst gesteld .. dan na van .wege den akte.ka_n de met he_t onderzoek-belaste Rijl\:s
Raad van.-. Toezicht - te zij n imderzocht . en ambtenaar. eene · ,voorimipige. schriftelijke ver- . 
goedgekeurd. gumµ._ng tot indienststelling geven. ,'. Deze vera.-. 

2. Daartoe, verstrekken bestuurders van gunning vervalt, ..i11-die!1 zij. niet binnen. een .: 
den spoorwegdienst aan-den met het,onderzoek · doo.r g~noeniden ambtenaar b_epaalden -termijn 
belasten Rijksambtenaar duidelijke teel\:eningen. _door uitreiking der akte. van yergunning is. 
van de te onderzoeken .Iocomotieven en ten- gev9lgd. · , ' 
ders,. _aangevende de onderdeelen en afme-. . 3. Iµ de akfe van vergumiing,,worden opge-
tingen yan den ketel, de assen; d_e wielen, de-. nomen : 
veeren, enz. a. . de naam v:!Ln den spoor:wegdienst, die 

~-.. --'!'.en bewijze van de goedkeuring_strekt de l_ocmµotief.in gebruik ne(:l_mt-;,.· ,,_. :. · 
voor locomotieven de in artikel 4'! bedoelde . . b., het volgnuillmer en de korte o_mschrijving 
akte van . vergunning of de. krachtens-, dat, der locomotief; · · 
artikel-verleeil.de voorloopige vergunning. Voor _ c.- de omschrijving·_ v~n- den ,vorrri · en de 
tenders wordt. door den_ Raaq van Toezicht eene ~fmetingen van d~n. htel ; al_smede . de ui.tge
schriftelijke vergunning tot ~ngebrujkneming strektlieid van ,het :verwai;mingsoppervlak ; 
uitgereikt. ,ff,. de _omschrijv-ing der veiligheidsto\_lstellen 

Onderzoek . en beproeving ·van· locomotief-
en_ hunne _voornaams~e afmetingen; 

. e.- qe_ grootste _toege_laten: werkelijke sto_om-, 
. ketel~ . _v66r · de indienststelling. drukking in_ atniosferen ... 

_43.. 1. - De . locomotiefketels worden v66r 4. • De akte van cvergµn_ning meet te, alien , 
de' indienststelling in .onbekleeden, of,_ lllet_ tijde- ter inzage aanwezig zijn bij bestuurders · 
goe~v;inden, van den Raad van Toezicht . in van den spoorwegdienst of in de werkplaats, 
bekleeden toestand, vanwege dien Raad.9nder-. ·waar de locomotief fo.···den .regel wordt her
zocht en beproefd .. Slechts wanneer. onderz_oek-. ·st_eld,, 
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Onderzoek en beproeving van loco11iotiefketels 
en onderzoek vari locomotieven en 

tenders na de indienststelli'ng. 

· 45. 1. Elke locomotiefketel wordt ten 
minste eenmaal in de drie jaren en bovendien 
na elke belangrijke herstelling, of wanneer 
de Ra,ad van ,Toezicht zulks _noodig oordeelt, 
opnieuw met inachtneming van artikel 43 
onderzocht en beproefd. . De termijn van drie 
jaren wordt gerekend van den dag, waarop de 
locomotief na het laatste onderzoek is in dienst 
gesteld. Bij de beproeving van v66r het · 
in werking treden van dit reglement aanwezige 
locomotiefketels . wordt het verschil tusschen 
de drukking, waarop. de beproeving geschiedt, 
en . de gewenschte werkelijke stoomdrukking 

. niet grooter genomen dan het was bij de·eerste 
beproeving. . , 

2. Ten hoogste acht j3:_ren na de indienst
stelling van een ·locomotiefketel moet hij 
inwendig,nauwkeurig worden onderzocht, nadat. 
daarvoor de .vlampijpen zijn ·weggenomen. 

3. Zulk een 011derzoek wordt daarna telkens 
na verloop van t~n hoogste zes jaren herhaald. 

. _4. Bij elk . bovenbedoeld onderzoek van 
den ketel worden de locomotief. en de tender 
ii;t a hare onderdeelen aan een nallwkeurig 
onderzoek onderworpen .. 

Voorschriften voor het geval, dat een onder
·zoek of eene beproeving na de indienst

stelli;.,,g onvoldoende uitkomsten · 
oplevert. 

46. l. Indien . eenig onderzoek of eenige 
beproeving; als in artikel. 45 bedoeld, onvol
doende uitkomsten heeft opgeleverd, mag de. 
locomotief of de tender niet weder in gebruik 
worden genomen, dan nadat de door den Raad 
van Toezicht · noodig geachte voorzieningen 
zijn. aangebracht. · 

2. Blijkt uit zoodanig onderzoek of zoo
danige beproeving, dat de ketel van eene loco~ 
motief niet meer onder de vroeger toegelaten 

.hoogste stoomdrukking veilig werken kan, zoo 
wordt door den Raad van Toezicht aan be
stu urders de keus gelaten de door den Raad 
noodig geachte voorzieningen aan te brengen 
of wel de locomotief met aanwending vari. eene 
lagere drukking te gebruiken. In het laatste 
geval wordt de vroeger · verleende . akte van 
vergunning ingeleverd en door. eene nieuwe. 
vervangen. 

Register van ketelbeproe~ingen. · 

47. Van elk onderzoek en elke beproeving 

van een locomotiefketel, als in de' artikelen 43 
en 45 bedoeld, ~ordt door den daarmede be
lasten Rijksambtenaar aanteekening gedaan in 
een register, daartoe door bestuurders van den 
spoorwegdienst onder goedkeuring van den 
Raad van Toezicht aan te leggen. 

Maatregelen bij ketelbeproevingen door den 
spoorwegdienst te nemen. 

48. 1. · Bij elk onderzoek en elke beproe- · 
ving van een locori10tiefketel wordt van wege 
bestuurders van den spoorwegdienst zorg ge
dragen, dat: . 

a. de locomotief geplaatst zij in een daartoe 
geschikt lokaal . boven ·een droogliggenden 
ascihkuil en te bekwamer hoogte voor het 
onderzoek,; . . 

b. · de vuur- en rookkast en de pijpen behoor
lijk gereinigd, en 

c. de aschbak en de roosters verwijderd zijn. 
2. In de werkplaatsen,· waar ketelbeproe

vingen plaats hebben, moet eene inrichting zijn, 
dienende tot het onderzoek van de manometers. 

Gebruik van buitenland8che iocomotieven 
· en tenders . 

49. 1. Locomotieven en tenders, b_ehoo -
rende aan buitenlandsche spoorwegdiensten 
en bestemd om dienst te doen op een baanvak, 
dat ten deele; op- Nederlandsch grondgebied\ 
en ten deele op dat van een naburig Rijk gelegen 
is, mogen krachtens eene vergunning van den 
Raad van Toezicht op het op Nederlandsch 
grondgebied gelegeri gedeelte van het baanvak 
worden gebruikt, · zonder dat de bepalingen .. 
van dit .reglement, het-onderzoek en de beproe
ving van locomotieven betreffende, worden • 
toegepast; mits : 

a. de locomotieven . en· tenders, wat de 
algemeene inrichting en de hoofdafmetingen 
aangaat, zonder bez~aar · voor de veiligheid 
kunnell worden toegelaten, en 

b. door bestuurders van den spoorwegdienst 
het bewijs wordt geleverd, dat voor die lo~o
motieven en tenders voldaan -is aan de bepa- -
lingen, dienaangaande in het naburige Rijk 
van kracht. 

2 .. Door bestuurders moeten aan den Raad 
van Toezicht aangaande de locomotieven en 
de tenders de opgaven worden verstrekt, be
doeld in artikel 41, vijfde lid, alsmede _die, 
welke de Raad bovendien .voor het toezicht 
noodig oordeelt. \ 

3. Eene vergunning, als in het eerste lid 
b_edoeld, .kan .te alien tijde door den ~aad 
van Toezicht worden ingetrokken. 
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AFDEELING II. 

Van 'rijtuige:n· en wagens. 

Voorschriften, waaraan _·rijtuigen en wagens 
· moeten voldoe;. 

50. 1. De · rijtuigen en wagens moeten 
voldoen aan de voorschriften, gegeven in 
artikel II van het slotproto'col van de Con
ferentie voor de technische eenheid der spoor
wegen. van Mei 1907 (Koninklijk besluit van 
7 Januari 1909, Staatsblad n°. 9). 

2. Afwijkingen kunnen door den Minister 
worden toegestaan. 

·., 3 .. :,.A:lle rijtuigen en bagagewage0:s, alsmede · 
de wagens, welke als sluitwagen achter een 
trein geplaatst worden, moeten voorzien zijn 
van de vereischte dragers of inrichti~gen ~oor 
de gevorderde seinen. 

Bi!)'zondere voorschriften betreffende de 
inrichting der rijtuigen. 

51. L De rijtuigen zijn alle overdekt en 
rondom gesloten. Van dit laatste voorschrift 
kan door den Minister ontheffi.ng · worden ver
leend. Zij zijn ten genoegen van den Minister 
voorzien van middelen tqt. behoorlijke verlich
ting, luchtverversching en verwarming. 

2. Gedurende den tijd, dat de rijtuigen ten 
dienste van het publiek gebruikt worden, zijn 
zij des -nachts van binnen verlich:!; en van 
15 October tot 15 April op voldoende wijze 
verwarmd. · 

3. De rijtuigen of rijtuigafdeelingen worden 
in drie klassen onderscheiden, tenzij de Minister, 
bestuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
daaromtrent anders bepaalt. 

4. Naar buiten openslaande portieren in de 
langsche zijden der 'rijtuigen moeten : 

a. in een stand, loodrecht op de ·Iengte-as 
van het voertuig, binpen het profiel van vrije 
ruimte blijven ; 

~- vqorzien zijn van twee sluitingen, welke 
beide aldus ingericht zijn, dat zij van buiten, 
doch ook door de reizigers in den trein, zonder 
bezwaar kunnen worden geopend ; 

c. ·voorzieningen aanbieden tegen gevaar 
·voor klemmen van vingers bij het sluiten der 
portieren. 

5. Afwijkingen van de bepalingen van het 
vorige lid kunnen door den Raad van Toezicht 
worden toegestaan. 

Aanschaffeng ·van rijtuigen en wagens. 

52. c 1. Geen rijtuigen of wagens mogen door 
bestuurders van den spoorwegdienst warden 

aangeschaft, dan nadat het type door den 
Minister is goedgekeurd. 

2. Zij zenden daartoe ,voldoend toegelichte 
teekl)ningen op 1/ 10 der · ware grootte van· 
het toe te passen type aan den Minister for 
goedkeuring in en geven daarbij op: · 

a. voor de rijtuigen het 'aa;ntal zitplaatsen 
in elke afdeeling; voor de wagens het" draag. 
vermogen; 

b. welk aantal rijtuigen of wagens van het 
voorgestelde type zal worden aangeschaft ; 

c. binnen welken tijd zij zich voorstellen 
· het onder b bedoelde aantal voertuigen te doen 
aanmaken. 

-3. ·Door. den Minister kail worden toegestaan, 
dat voor lange rijtuigen of wagens teekeningen 
op eene kleinere schaal dan bovengenoemd 
worderi ingezonden. 

4. Voor aanschaffing van een grooter aantal 
dan ingevolge het bepaalde bij ·het tweede 
lid -onder b is opgegeven, of voor verdere aan
schaffi.ng na het verstrijken van den ingevolge 
het bepaalde bij het tweede lid onder c opge
geven termijn, wordt opnieuw goedkeuring 
van de teekeningen vereischt. 

5. Bestuurders van den spoorwegdienst 
verstrekken aan den Raad van Toezicht _ eene 
beschrijving van elk aangeschaft rijtuig en 
elken aangeschaften wagen, met opgave van 
het gewicht van elk voe,tuig en van de voor
naamste afmetingen van den bak, zoowel 
binnen- als buitenwerks gemeten, · van het 
onderraam, met de assen, wielen, draag• en 
stootveeren en remtoestellen; voor de rijtuigen 
bovendien van het aantal zitplaatsen en voor 
de wagens van het draagvermogen en. van de 
oppetvlakte van den bodem. 

Indienststelling van rijtuigen en wagens. 

53. Rijtuigen en wagens worden niet in 
dienst gesteld, dan na van wege den Raad van 
Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd. 
Door genoemden Raad wordt daarna eene 
schriftelijke vergunning tot ipgebruikneming 
uitgereikt. 

Onderzoek van rijtuigen en wagens na de 
indienststelling. 

54. · 1. De rijtuigen en wagens warden 
van tijd tot tijd · aan een grondig onderzoek 
onderworpen, waarbij de assen, potten en 
veeren warden afgenomen, 

2. Voor rijtuigen, postrijtuigen en bagage
wagens alsmede voor die wagens, welke voor
namelijk bestemd zijn om in personentreinen 
dienst te doen, vindt dit onderzoek plaats, 
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zoodra zij 30,000 kilometer hebben afgelegd, 
doch uiterlijk na verloop van een jaar, voor 
de overige wagens uiterlijk na verl9op van drie 
jaren sedert de eerste indienststelling of het 

· laatste onderzock. 
3. Voor bepaalde voertuigen of groepen 

van voertuigen kan de Raad van Toezicht 
. toestaan dat het in het vorige lid vermelde 

cijfer van 30,000 wordt verhoogd tot ten 
hoogste 50,000. 

Gebruik van buitenlandsche rijtuigen en wagens. 

55. 1. Rijtuigen en wagens, behoorende 
aan buitenlandsche spoor wegdiensten, mogen 
op de spoorwegen hier te lande voor door
gaand vervoer worden gebruikt, zonder dat 
de bepalingen van dit reglement, het onderzoek 
van rijtuigen en wagens betreffende, worden 
toegepast, mits : 

a. die rijtuigen en wagens, wat de alge
meene inrichting en de hoofdafmetingen betreft, 
niet meer afwijken van de voorschriften van 
dit . reglement dan zonder bezwaar voor de 
veiligheid op de spoorwegen kan worden· 
toegelaten ; 

b. het uiterlijk aanzien geen twijfel laat 
aangaande de deugdelijkheid en den goeden 
staat van onderhoud van het materieel ; 

c. de rijtuigen inwendig zindelijk onder
houden en voor het gemak van de reizigers 
niet minder goed ingericht zijn, .dan op de 
Nederlandsche spoorwegen wordt geeischt. 

2. Bestuurders van den spoorwegdienst 
zorgen, dat de algemeene inrichting. en de 
toestand van de rijtuigen en wagens van buiten
landsche spoorwegdiensten, die in een trein 
van hun dienst overgaan, vooraf voldoende 
,:mderzocht worden, en dat die rijtuigen en 
wagens niet in de11 trein worden geplaatst, 
indien zij aan de bepalingen van dit artikel 
niet .voldoen. 

AFDEELING III. 

V a n h e. t r o 11 e n d .m a t e r i e e I 
in het algemeen. 

Onderhoud van het rollend materieel. 

56. Het rollend materieel, op den spoorweg 
in gebruik, wordt in zoodanigen, staat ge
houden, dat de treinen te alien tijde met de 
grootste overeenkomstig artikel 68 toegelaten 
snelheid kunnen worden _vervoerd. 

W ij ziging van het roll end materieel. · 

57. 1. Wijzigingen in de bestemming of 
i~ de inrichting van het rollend materieel, ten 

gevolge waarvan van de krachtens artikel 41 
of artikel 52 door den Minister goedgekeurde 
teekeningen• wordt afgeweken, vereischen de 
ministerieele goedkeuring. 

2. Van alle aanmerkelijke herstellingen aan 
het rollend materieel wordt aan den Raad 
van Toezicht kennis .gegeven v:olgens voor
schriften door dien Raad te geven. 

Opschriften op en in het rollend materieel. 

58. Behalve de opschriften, voorgeschreven 
in artikel II van het slotprotocol van de Con
ferentie voor. de technische eenheid der spoor
wegen van Mei 1907 (Koninklijk besluit van 
7 Januari'l909, Staatsblad n°. 9), warden op 
eene zichtba_re plaats duidelijk aangegeven: 

a. op alle Jocomotieven en ,tenders : de naam 
of de naamletters van den spoorwegdienst, 
het volgnummer, de datum der opneming of 
der laatste beproeving, de naam van den ver
vaardiger, het fabrieksnummer en het jaar 
van vervaardiging ; 

b. op alle rijtuigen : de klasse en de letter 
van elke afdeeling, en in elke afdeeling het 
volgnU:mmer van het rijtuig, de klasse en de 
letter van de afdeeling en het aantal zitplaatsen; 

c. op alle wagens : de oppervlakte van den 
bodem in vierkante meters ; 

d. in de rijtuigen met eene grootere buiten
breedte van den bak dan 2;90 meter:, bij elke 
vensteropening eene waarschuwing tegen het 
naar buiten steken van lichaamsdeeleu. 

Omgrenzingsprofiel. 

59. , 1. Alie Joc9motieven en andere voer
tuigen moeten met alle daaraan bevestigde losse 
deelen, als : seinschijven, seinlantaarns en der
gelijke, blijven binnen de grenzen ·van het als 
bijlage B bij dit reglement gevoegde omgren
zingsprofiel. 

2. Tot het veilig doorrijden van bogen zijn 
de aangegeven breedteafmetingen der voer
tuigen, in . verband met hunne lengte en in
richting, zooveel noodig te verminderen. 
Hierbij is een straal van 150 meter. tot grond
slag te nemen. 

3. A, . Bij rijtuigen en wagens mogen bene
den 130 millimeter boven den bovenkant der 
spoorstaven, bij de kleinste toegelaten buffer
hoogte, behalve de wielen, slechts · de volgende 
d·eelen uitsteken : 

a. de door de wielbanden gedekt wordende 
deelen tot op 50 millimeter boven de spoor
staven; 

·b .. de koppelingen ~n borgkettingen tot op 
75 millimeter. boven de spoorstaven. 
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B. Bij locomotieven mogen beneden 100 
millimeter boven den bovenkant der spoor
staven, bij de geringste toegelaten dikte der 
wielbanden, behalve de wielen slechts de 
tegengewichten der wiel~n, de spoorstaaf. 
ruimers; remblokken, zandstrooiers, koppe
lingen, borgkettingen en de onafhankelijk van 
de doorbuigingen der draagveeren bewegende 
deelen uitsteken, en wel : 

a. de door de wielbanden gedekt wordende 
deelen tot op 50 millimeter boven de spoor
sta ven; 

b. de overige genoemde deelen tot · op 60 
millimeter boven de spoorstaven. 

4. De voetplank van· de zitplaats van den 
remmer · mag niet hooger zijn dan 2,85 meter 
boven de spoorstaaf. 

5. Van het eerste lid, voor zooverre de losse 
deelen betreft, en van het bij het derde lid 
onder B b bepaalde kunnen door den Raad 
van Toezicht afwijkingen worden toegestaan. 

Registers van het rollend materieel. 

60. 1. Van alle locomotieven en andere 
voertuigeri worden registers· gehouden, waarin 
van elk voertuig worden aangeteekend : 

a. het volgnummer ; · 
b. de naam van den vervaardiger ; 
c. de dag van ·indienststelling ; 
d. de dagen van de opnemingen en van, de 

wederindienststellingen ; 
e. de wijzigingen en belangrijke herstel

lingen; 
f. en van locomotieven, rijtuigen en daar

mede gelijkgestelde voertuigen, als bedoeld bij 
artikel 54, tweede lid, bovendien het door
loopen aantal kilometers. 

2. Voor den tijd, dat de locomotieven 
rangeerdienst hebben gedaan, wordt 7,5 kilo
meter per uur in rekening gebracht. 

Registers der (l;SSen van het rollend materieel. 

61. Van.de assen der locomotieven en andere 
voertuigen worden registers gehouden, waarin 
van elke as wordt opgeteekend : 

a. het volgnummer ; 
b. de omschrijving van de grondstof en de 

naam van aen vervaardiger; 
c. de hoofdafmetingen ; 
d. de dag van indienststelling; 
e. de dagen van de· opnemingen. en van de 

wed erindienststellingen ; 
/. ''de voertuigen, waaronder de as acht'er

eenvolgens heeft dienst gedaan. 

Geb.ruik van voertuigen van eene bijzondere 
inrichting. 

62. 1. Indien het noodig is ten aanzien 
van eenig voertuig, wegens zijne bijzondere 
inrichting, sommige bepalingen, in dit ·ho'ofd
stuk opgenomen, buiten werking te stellen, 
'te wijzigen of aan te vullen, kan daartoe door · 
den Minister, bestuurders van den spoorweg
dienst gehoord, worden overgegaan. 

2. De desb.etreffende beschikking wordt 
aan de akte van vergunning, bedoeld in artikel 
44, onderscheidenlijk aan de schriftelijke ver
gunning, bedoeld in artikel 53, gehecht. 

HO OF DST UK V. 

VAN DE TREINEN. 

Lengte der treinen. 

63. Een trein mag niet zijn.samengesteld uit 
meer voertuigen, dan door een getal vari 200 
assen wordt aangewezen ; een gemengde trein 
niet uit meer voertuigen, dan door een' getal 
van 150, en een personentrein niet uit meer 
voertuigen, dan door een getal van 100 ·assen 
wordt aangewezen. 

Plaatsing der locomotiev~n in de treinen. 

64. I. ·De locomotief wordt geplaatst aan 
het hoofd van den trein. · 

2. Het cluwen van den trein is echter 
geoorloofd : 

a. bij den dienst op de stations en haiten; 
b. bij ongevallen op den weg ; 
c. bij werktreinen ; 
d: bij bijzondere treinen, die niet ten dienste 

van het publiek zijn ingelegd ; 
e. bij treinen, die dienst cloen tusschen 

stations of halten en aanlegplaatsen. 
3. In de gevallen, vermeld onder c, d eh e 

van het vorige lid, moet het voorste voertuig 
bewaakt zijn. 

4. Treinen met locorr10tieven aan het hoofcl 
mogen door eene andere loconiotief worden 
geduwd bij het bestijgen van moeilijke hel
lingen, bij het in beweging komen op de stations 
en halten en bij ongevallen op den weg, mits de 
duwende locomotief niet aan den trein ge
koppeld is. 

5. Het rijden van locomotieven Diet tender 
voorop is geoorloofd : 

a. bij treinen in de gewone dienstregeling 
slechts bij uitzondering en met goedkeuring 
van den Raad van Toezicht, die de te nemen . 
niaatregelen van voorzorg bepaalt ; 

b. bij den dienst op de stations en halten ; : 
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c. bij den dienst tusschen. stations of halten 

en aanlegp1aatsen ; 
d. bij werktreinen, en 
e. wanneer eene hulplocomotief . een trein 

.t~ gemoet gaat. 
6. Bij · tenderlocomotieven behoeft geen 

onderscheid te word en gemaakt tusschen. het 
,rijden met den schoorsteen voor of achter. 

7. Meer dan twee locomotieven mogen •niet 
v66r, _meer dan ~en niet achter aan den trein 
worden geplaatst. 

8. Wordt een trein door twee locomotieven 
getrokken, dan geeft · de machinist van de 
voorste locomotief de noodige seinen; 

9.. Op rangeerende treinen zijn het eerste 
en derde lid van dit artikel niet van toepassing. 

Samenstelling. der treinen. 

65. L ln elken trein, waarmede reizigers 
worden vervoerd en die met eene grootere 
snelheid dan van 50 kilometer in het uur 
rijdt, wordt onmiddellijk achter de locomotief 
met tender of achter de tenderlocomotief een 
voertuig .geplaatst, . waarirt zich geene per
sonen - uitgezonderd beambten of bedienden 
van den spoorwegdienst - mogen bevinden. 
Afwijkingen kunnen door den Raad van Toe
zicht wordcn toegestaan. 

2. In de samenstelling van personentreinen, 
waarin meerdere rijtuigen .op draaistellen voor
komen, mogen twee-assige rijtuigen slechts 
worden opgenomen, indieri deze achteraan in 
den trein worden geplaatst. Voor naar het 

. oordeel van den Raad van Toezicht daartoe 
geschikte- twee-assige rijtuigen kan op verzoek 
van bestuurders van den spoorwegdienst. van 

_deze bepaling door dien Raad onthefling worden 
. verleend. , 

3. ·De bij het tweede lid gestelde voorwaarde 
omtrent de plaatsing. van tweecassige rijtuigen 
in de daar bedoelde treinen geldt ook .voor 
die drie-assige rijtuigen,- welke daartoe door 
den Raad van Toezicht zijn aangewezeri. 

4. Bij de plaatsing van de. postrijtuigen in 
de treirien wordt, voor zooveel zulks met de 
eischen van den dienst is overeen te brengen;· 

_ op . de . belangen. van den dienst der, posterijen 
. gelet en zooveel mog~lijk -vei;meden, dat die 
. rijtuigen, wanneer daarin dienst gedaan ,vordt, 
aan het einde van den trein komen. , 

5. w· agens .beladen met goederen, welirn 
volgens de bepalingen van het algemeen regle
ment voor het vervoer op de spoorwegen-slechts 
voorwaardelijk ten vervoer worden toegelaten, 
alsmede wagens met bui_tengewone koppeling, 

. zooals: houtwagens, met langhout, spoorstaven 

en dergelijke beladen, woiden alleen in goederen
treinen vervoerd. 

6. Op spoorwegen, waarover geen goederen- _ 
treinen loopen, worden de in· het vorige lid 
bedoelde· wagens met buitengewone koppeling 
v66r, die beladen met goederen, welke volgens 
het algemeen ·reglement voor · het vervoer · op. 
de spoorwegen slechts voorwaardelijk ten 
vervoer worden toegelaten, achter de rijtuigen 
in gemengde treinen geplaatst en -van die rij
tuigen door ten minste eeh gesloten goeder·en-
wagen gescheiden. · 

7. De bepalingen' van het vijfde en zesde 
lid van dit artikel, welke op'· voorwaardelijk 
ten vervoer toegelaten goederen ·bet'rekking 
hebben, gelden. niet voor wagens geladen met. 
gist, met wijn of likeuren 'in flesschen, · met. 
sigaren, eetc of vleeschwaren, metledige-zakken, 
met·schilderijen, beelden en andere voorwerpen 
van 'kunst of. · met bestelgoedzendingen, be
staande uit volgens het · algemeen reglement. 
voor het vervoer op de spoorwegen voor
waardelijk "ten vervoe·r toegelaten goederen, 
voor, zoover deze blijkens dat reglemerit als 
bestelgoed mogen worden vervoerd. 

8. · In personentreinen eri gemengde treinen 
worden de rijtuigen en 'lvagens onderling en, 
met den tender z66 vast gekoppeld, dat al de 
trek- en bufferveeren gespannen zijn. 

Remmen. 

66. 1. In elken trein moeten, · onvermin
derd het beraalde bij artikel 68, vijfde lid, 
onder ·a, behalve die van locomotief eh tender, 
ten. minste zooveel remmen berliend worden 
als in den volgenden staat is aangegeven : 

Op hellingen J Bij eene snelheid tot en met 

van! ~ l~l~looloolmlooloo 
I: 

0 /ool 
I 
I I 

kilometer in het uur moeten van 
elli:e 100 wagen- ,(rijtuig-) assen 

' geremd kunnen worden : 

o I 1 oo I 6 I 8 10 17 I 25 36 
2.5 1 400 9' 11 14 21 30 41 
3.33 l 300 .10 12. 16 22 32 . 43 
5 1 200' 12 14 18 25 35, 46 
7.5 1 133 i5 18 21 29 39 51 
10 1 100 18 21 25 33 44 ,56 
12 · l 83 I 21 24 I 28 I 36' I 
14 1 71 24 27 31 39 

48 
54 
56 
59· 

2. Bij het naar dezen staat bepalen van het
aantal te remmen assen is het volgende in 
acht te nemen : 

a. voor snelheden en hellingen, gelegen tus
schen de in den staat ~pgenomen getallen, 
iield_t ~teeds het grootste remcijfer ; 
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b. 'het aantal te remmen assen moet warden 
bepaald naar de sterkste helling, die op het 
door den trein te berijden baanvak voorkomt ; 
is de ster kste helling korter dan -d uizend 
meter, dan wordt als sterkste helling besohouwd 
de helling van de lijn. tusschen de twee· punten 
van het lengteprofiel van den spoorweg, welke 
bij een afstand van duizend met_er het _meest 
in ho ogte, verschillen ; 

c. als maatstaf voor de snelheid. :wordt 
aangenomen die, waarmede de trein op elk 
baanvak volgens dienstregeling · moet worden 

. -vervoerd met een minimum van 40 kilometer 
in het uur; 

d. zoowel bij . de bepaling van het aantal 
assen, waaruit de trein bestaat,. als van, het 
aantal te -remmen assen, wordt _de as van een 
-0nbeladen goederenwagen, bagagewagens daar
onder niet begrepen, als eene halve as in.reke
ning. gebracht ( een wagen . wordt hierbij als 
onbeladen beschouwd, indien het gewicht der 
lading niet meer dan. 2000 kilogram bedraagt); 

e._ leidt de bepaling van het aantal te 
remmen assen tot een gedeelte van eene as, 
,dan wordt dit als een geheel gerekend ; 

/. indien slechts eene as zou moeten:.worden 
geremd, kan deze worden verwaitrloosd. 

3. Op spoorwegen met hellingen steiler dan 
1 op 200 en langer dan duizend rrieter moet in 
elken trein bet laatste voertuig van een bediend 
remtoestel voorzien zijn. 

4. Bij uitzondering k,i,n in goederen- of ge
mengde treinen achter dat van remwerk voor
ziene · voertuig, een herstelling behoevend 
ledig - voertuig worden aangehaakt, wanneer 
het vervoer geen gevaar oplevert en de aard 
der beschad~ging eene andere plaatsing in den 
weg staat .. 

5. Elk\\ personentrein, die met eene grootere 
snelheid dan van 50 kilometer in het uur rijdt, 
moet voorzien zijn van doorgaand remwerk, 
dat aan de volgende eischen voldoet : 

a. de remmen moeten door den machinist 
. -van zijp.e standplaats, zoomede uit elke rijtuig
afdeeling en uit elke afdeeling voor verblijf 
van treinbeambten aangewezen, in. werking 
kunnen worden gebracht; 

b. de remmen moeten van zelf in werking 
treden, zoodra de . remleiding wordt ·ver
broken. 

·. 6. Het stelsel van doorgaand remwerk op 
de treinen toe te passen behoeft de goedkeuring 
-van 'den Raad van Toezicht. 

7. Behoudens de verplichting om overigens 
het bepaalde in dit artikel na te leven, -is het 
geoorloofd. achter aan personentreinen, die 

van. doorgaand remwerk voorzien zijn; voer
tuigen zonder dat remwer-k te ·plaatsen en 
Wel: 

a. bij -treinen, die · met • geene grootere 
snelheid rijden dan van 60 kilometer in het 
uur, tot een getal door• 16 assen.:aangewezen, en 

b. ·bij treinen, . die met geene· gr()otere snel
heid rijden dan· van 90 kilometer·in liet uur, 
tot een getal door 6 assen aangewezen. 
· 8. De bepalingen van dit artikel zijn niet 

van toepassing op rangeerende treinen. 

Noodrem . 

67. De inrichtingen, waardoor het mogelijk 
is, gedurende den rit uit elke· rijtuigafdeeling 
en uit elke afdeeling,- voor verblijf van trein
beambten aangewezen, den personentrein te 
doen stilhouden (de noodrem), worden door· 
den Raad van Toezicht goedgekeurd of, be
stuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
voorgeschreven. 

Snelheid. 

68. 1. De snelheid, waarmede de · treinen 
worden vervoerd, mag niet meer bedragen dan : 

a. voor personentreinen ne_gentig kilometer 
per uur; 

b. voor treinen, uitsluitend bestemd voor 
het · ·vervoer van goederen (goederentreinen) 
of vee (veetreinen), voor losse ·tenderlocomo
tieven en :voor losse locomotieven met afzon
derlijken tender rriet den schoorsteen voorop, 
zestig kilometer per uur; 

c. voor treirien, bedoeld in .artikel -109, 
samengesteld uit locaalspoorwegmaterieel, en 
voor' treinen,• zoowel bestemd ·voor het vervoer 
van reizigers als van vrachtgoederen en· in de 
dieu'stregeling als gemengde treinen aange
wezen, vijftig kilometer per uur; 
· d. voor werktreinen· en voor treinen, gereden 

_met den tender voorop of voor die, welke 
getrokken en geduwd warden, vijf ,en· veer.tig 
kilometer per uur; 

e. voor treinen, die alleen geduwd Worden 
en voor hulptreinen, die niet voora!° aan het 

(bewakingspersoneel zijn aangekondigd, hetzij 
door een sein op een voorafgaanden trein, hetzij 
door een sein, . gegeven met -de middelen, b~
doeld in· het derde lid van artikel 20, dertig 
kilometer per uur ; 

f. voor treinen, bedoeld -in artikel 109, 
· samengesteld uit tramwegmaterieel, vijf en 
dertig kilometer -per uur. 

2._ Voor treinen, gereden met den ten~er 
vciorop, -kan- door den Raad van Toezicht, ·~p 
voorstel -.van besttiurders van den spoorwrg-
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dienst, eene grootere·snelheid, dan in het vqrige 
lid daarvoor is aangegeven, worden toegestaan. 

. 3. Voor personentreinen, sameligesteld uit 
daartoe · bijzonder aangewezen rijtuigen en 
bagagew:;i,geils, loopende op spoorwegen, daar
voor door den Raad van Toezicht goedgekeurd, 
kunnen door dien Raad grootcre snelheden dan 
van 90 kilometer in het uur worden toegestaan. 

4. Voor proefritten is de·snelheid onbeperkt. 
5. In .geen geval inag de snelheid meer be

dragen cian: 
a. · bij het afrijden van hellingen, zich door

loopend 1\itstrekkend over eene lengte van 
meer dan. 500 ·meter en 

niet steiler dan : 
1 ·200 90 kilometer -per uur; 
1 200 tot 1 100 75 
1 100 1 71 60 · 
1: 71 ...... 50· 

b. ]:,ij het doorrijden van bogen - waaronder 
mede te verstaan wisselbogen - met een 
straal: 

niet kleiner dan : 
750 met.er . , . . . . 90 kilometer per uur ·; 
750 t/m 500 mete~ 75 
500 ,, t/m 300 60 
.300 ,, t/m 150 45 

6 .. In het dienstreglement, bedoeld in artikel 
6 der wet va-n 9 ApriJ.1875 (Staatsblad n°. 67), 
zal worden bepaald of en in welke mate ·de 
snelheid moet worden •verminderd voor het 
doorrijden van stations ep. halten, waar door 
de bogen of tegen de punt van wissels moet 
worden gereden, zoomede bij het naderen van 
beweegbare bruggen van meer dan 6 nieter 
overspanning en van· vaste bruggen, !anger 
dan 30 meter, en waar zulks verder voor de 
veiligheid van het verkeer noodig mocht zijn. 

7. Jndien tijdens het vervoer iets voorvalt, 
· ten: gevolge waarvan niet meer het in artikel 66 

voorgeschreven aantal assen geremd kan wor
den, mag de snelheid, waarmede de reis vei
"l<Olgd wordt, niet grooter zijn dan die, welke 
overeenkomt met het aantal assen, dat nog 
kan worden geremd. 

8. De Raad van Toezicht wijst de· punten 
aan, waar toestellen voor het meten der trein
snelbeden moeten ·. worden geplaatst. Het 
stelsel van deze snelheidmeters behoeft de 
goedkeuring van genoemden Raad. 

V ervoer van vraclityoed~ren met personentreine"!,. 

69. Vrachtgoederen mogen ·me.t personen
treinen vervoerd worden; mits.: 

a. het laden en lossen van de. goederen 
en het a.an- of afhaken van de wagens.·geen 
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!anger oponthoud.op de stations en halteil ver
oorzaken; dan daarvoor volgens· d·e dienst
regeling is toegestaan, tenzij de vertragii:J.g 
zonder de vastgestelde maximuiri:snelheid· -te 
overschrijden v66r de aankomst op het-eerst
volgend hoofdstatio:iJ. kan wordeii. irigehaald ; 

b. het · vervoer van goede:re:iJ.wageris geeil 
oorzaak wordt, dat !anger tijd wordt besteed 
voor den rit tusschen: twee opvolgende hoofd
stations, dai.l bij de dienstregeling is vastgesteld ; 

c. de reizigers geenerlei hinder ·ondervindeh 
van het·verzeriden van goede:ren·niet.dietreineri. 

Gereedschappen in de treinen. 

70. Op elken trein moeten de noodige ge_reed
schappen voorhanden zijn om in kleine onge
vallen en herstellingen van· het rollend mate
rieer te kunnen voorzien. 

N azien van de treinen. 

71. 1. Elke trein moet, voordit hij · het 
station, waar hij i~· sameligestelci, verlaat, 
geheel zijn Ii.agezieri. Daarbij moet er· iri het 
bijzondei' op warden• gelet, dil:t: 

a. het in artikel 66 voorgeschteven aantal 
assen kan geremd wordeii. en ·ae remtoestellen 
zooveel mogelijk gelijkelijk over den trein ver.
deeld zijn; 

b .. indien de trein vocirzien is vari door
gaand remwerk, <lit goed werkt; 

c. de voertuigen geene gebreken vertoonen, 
welke voo·r de veiligheid van het verkeer gevaar 
kunnen · opleveren ; 

d. de voertuige:iJ. oriderling voldoende vast~ 
gekoppeld zijn en de borgkoppeling is inge
haakt; 

e. het middel van gemeenschap tusschen 
den hoofdconducteur en den machinist, bedoeld 
in het vierde lid van artikel 79, aanwezig is ; 

/. de wageris elk zooveel mogelijk gelijk
matig en niet boven bet daarop aangegeven 
draagvermogen beladen zijn ; 

g. · de ri]tuigen overeenkoi:nstig het bepaalde 
in artikel 51 verlicht en ver.warmd zijn; 

h. de gevorderde seinen · en lantaarns aan
gebracht of aanwezig zijn; 

i. de portieren in de langsche zijden der 
rijtuigen gesloten zijn. 

2. Dit onderzoek wordt gedurende den loop 
van den trein, bij elke wijziging in zijne samen
stelling en zoo dikwijls bet oponthoud zulks 
toelaat, herhaald. 

Wijze van rijden bij dubbel· spoor. 

72 . . 1. Waar dubbel spoor ligt, houderi alle 
.treineri tusschen de stations en halteri, ,in 

42 
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gewone.: 'omstandigheden, het. ten opzichte 
van de richting; waarin zij zich bewegen, rechts 
liggende spoor . 
. , 2: · Afwijkingen van dien regel zijn geoor
loofd: 

a: in_dien · zij op voorstel van.· bestuurders 
van den spoorwegdienst door den Minister zijn 
toegestaan ; 
: b. bij · ongevallen, . bij- den · dienst van en 

naar aanlegplaatsen; bij herstellingen van· den 
weg, ·voor werktreinen en· voor terugkeerende 
opdrukmachines, nadat al de voor de veilig
heid gevorderde maatregelen nauwkeurig zijn 
in acht genomen. 

Afstarid tusschen opeenvolgende treinen 
' ' op den weg. 

73. 1. Eei:J. trein mag een anderen trein 
niet volgen, . voordat laatstgenoemde trein 
het volgende·. station of den volgenden blok
post ·heeft-. bereikt, .dit .-op het voorgaand 
station of. •den · voorgaanden blokpost, waar 
eerstgenoemde trein moet wachten, bekend 
· \s en aan het personeel van dezen trein is mede
gedeeld of c.[_oor seinen bekend gemaakt. 

2. Bij storing der electrische verbindingen 
kan hiervan met inachtneming van de krach
tens artikel 104, onder b, voorgeschreven voorc 
zorgsmaatregelen, worden afgeweken. 

Rangeeren op overu:_egen. 

74. Op ' ove~egen niag niet · gerangeerd 
worden voor zooveel en op de tijden, waarvoor 
dit door den Minister, na bestuurders van den 
spoorwegdienst te hebben gehoord, wordt 
bepaald. 

Toezich_t op locomotieven in dienstvaardigen staat. 

75. 1. Locomotieven in dienstvaardigen 
staat staan voortdurend onder behoorlijk 
toezicht. 

2. Bij zulke locomotieven, die . stilstaan, 
moet de stoom afgesloten, de gangkruk in rust 
gesteld en de rem - bij ontstentenis _die van 
den. tender. - vastgeklemd zijn. 

H"O OF D ST UK VI. 

VAN DE BEAMBTEN EN BEDIENDEN. 

AFDEELING L 

Algemeene bepalin-gen. 

Algemeene vereischten voor beambten en bedi_enden. 

76. 1. Alie beambten' en bedienden mcieten 
de N ederlandsche taal kunnen lezen en.schrij:ven. 

Zij moeten een voldoend gehoorverinogen 
en een normaal gezichtsvermogen bezitteri, 
voor zoover . zulks voor de behoorlijke uit
oefening van hunnen dienst wordt vereischt. 

2 .. Beambten of bedienden, die Iiaar het 
oordeel van den Minister ongeschikt zijn om 
de hun opgedragen betrekking waar te nemen, 
worden op vordering van den Minister door 
bestuurders v3:n·deri sp::iorwegdienst ontslagen. 

Vrouwelijke · beambten e;n bedienden. 

77. 1. De bewaking en de bediening der 
middelen tot afsluiting der overwegen kunnen 
·aan vrouwen worden opgedragen, tenzij naar 
het oordeel van den Raad van Toezicht de 
beweging op den overweg van _dien aard is, 
dat de .bewaking en. bediening. niet aan eene 
vrouw kunnen worden toevertrouwd: 

2. Tot andere betrekkingen, in verband 
staande met de veiligheid van het v:erkeer 
op ·de spoorwegen; mogen vrouwen slechts 
benoemd Worden; indien die betrekkingen 
daartoe, op voordracht van bestuurders van 
den spoorwegdienst, door den .Raad · van 
Toezicht word-en aangewezen. 

Beambten en bedienden op elken trein noodig. 

78. 1. Op elken trein zijn ten minste : 
a. een hoofdconducteur; 
·b. een machinist en een leerling-macbiriist 

of stoker voor elke loclomotief ; · 
c. daarenboven zooyeel personeel, dat elk 

verplicht. remtoestel kan worden bediend. 
2. Op rangeerende treinen is de aanwezig

heid van de in het voorgaande lid ondet a Ln c 
genoemde beambten en bedienden· niet ver-
plicht. . 

3. Op losse locomotieven, ledige treinen en 
goederentreinen, die zonder antler bediend 
remtoestel dan .dat op· de locomotief of op den 
tender mogen worden vervoerd, kunnen de 
functien van hoofdconduciteur aan den macM
nist worden opgedragen. 

H etgeen door de beambten en bedienden 
. op elken trein is in acht te nemen. 

·79_ 1. De hoofdconducteur vult gedurende 
den loop van den trein de treinrapporten in, 
als voorgeschreven in. artikel -102. · · 

2. Alie overige beambten of bedienden op 
den trein zijn gedurende den loop van den trein 
aan den hoofdconducteur ondergeschikt. 

3. De hoofdconducteur moet, voorzoover 
mogelijk, zoodanig geplaatst zijn, dat hij de 
seinen op den weg kan waarnemen en -den 
-geheelen .trein -kan overzien. 
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4. Hij moet zich met den machinist in ver
oinding ·kunnen stellen. De. wijze, waa:rop 
<lit geschiedt, wordt door den Raad van -Toe
zicht, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, bepaald~ 

5. Het gebruik van de remtoestellen wordt 
door den machinist geregeld.. Bij treinen, niet 
van doorgaande rem voorzien, geeft alleen 
hij de seinen tot het in werking brengen daarvan. 

6. Het handremtoestel van den tender 
of van de locomotief wordt door den leerling
machinist of stoker bediend. 

7. Zoolang de trein in beweging is, moeten 
de remmers onafgebroken op hun post zijn. 
Zij zijn steeds gereed .om op het sein van den 
machinist de him toevertrouwde remmen on
middellijk te bedienen. 

8. De hoofdconducteur en de verdere_trein
beambten mogen, zoolang de trein in beweging 
is, zich niet buiten langs de wagens of rijtuigen 
van het eene voertuig naar het andere begeven, 
behalve in gevallen, waarin <lit voor de veilig
heid ran den trein of ,van zich daarin bevindende 
reizigers dienstig mocht zijn. 

9. · De bepalingen van <lit artikel zijn niet 
van toepassing op rangeerende treinen. · 

Eischen van bekwaamhe·id voor m.achinisten · 
en leerlingen-machinist of s~okers. 

80. 1. Niemand wordt met het bestuur van 
eene locomotief belast, tenzij hij : 

a. den leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; 
b. voldoende lager onderwijs heeft genoten ; 
c. na ten minste gedurende een jaar in 

de metaalnijverheid werkzaam te zijn geweest, 
ten minste gedurende twee jaren als leerling
machinist of stoker op locomotieven dienst 
heeft gedaan ; · 

-d. voldoeride bewijzen heeft gegeven van 
-practische en theoretische bekwaamheid (kennis 
der wetten en voorschriften betreffende den 
dienst op de spoorwegen daaronder begrepen), 
door proefritten, het uit elkande_r nemeil en 
weder aanbrengen van· de samenstellende 
deelen van locomotieven en tenders en het 
met gunstig gevolg afleggen van een ·examell' 
voor eene commissie van deskuµdigen. 

it De bij <lit examen te stellen eischen en 
de w:ijze van samenstelling der examencom
missie behoeven de goedkeuring rlvan den 

· Minister. 
3. Aan hem, die· aan de in het' eerste _lid 

genoemde eisohen voldoet, wordt ten bewijze 
daarvan door bestuurders ·eene verklaring ·uit
gereikt. 

4. De leerlingen-maohinist of stokers moeten 

met de behandeling der locomotieven genoeg
zaam bekend zijn om. die zoo noodig in beweging 
te brengen, te doen stilstaan en terug "te z·etten. 

Bepalingen "tot bevi>rdering ·. vain de zorg
vuldige waarneming van den dienst. '" 

81. L Bestuurders vail den spoorwegdienst 
dragen zorg, · dat de beambten· en bedienden, 
voor zooverre 'de - zorgvuldige waarneming 
van hunnen dienst <lit vordert, steeds.gedurende 
·de uitoeferiing daarvan te hunner besohikking 
hebben de gedeelten van de wet van 9 April 
1875 (Staa~blad n°. 67), van <lit regleriient, 
van het algeineen reglement voor het vervoer 
op de spoorwegen, en van het dienstreglement, 
bedoeld "in artikel 6 vari voornoemde wet, 
welke voor het boven aangegeven doe! noodig 
zijn, alsmede een exemplaar van de handleiding, 
bedoeld bij artikel 105 van <lit reglement, en 
eene tijdtafel van_ de dienstregeling. 

2. De hoofdoonducteurs, machinisten, weg
opziohters, brug-, wissel- en overwegwaohters 
moeten gedurende de uitoefening van hunnen 
dienst voorzien zijn van een goed loopend 
uurwerk. 

3'. Gedurende de waarneming hunner dienst
pliohten mogen·aan de beambten en bedienden 
op· belangrijke posten,. daargesteld ter verze
kering van het veilig verkeer op den spoorweg, 
noch aan remmers, machinisten en leerlingen
machinist of stokers gedurende den loop van 
de treinen, waarop zij dienst_ doen, werkzaam
heden worden opgedragen of iets veroorloofd 
worden, waardoor hun -aandaoht zou kunnen 
worden afgeleid. 

Beeediging van beambten en bedienden. 

82. 1. Bij elken spoorweg worden beeedigd : 
a. de chefs en onderchefs der stations en 

halten en de overige beambten en bedienden, 
op de stations en halten met den· buitendienst 
belast; 

b. de beambten, met de oontrole der plaats
bewijzen beiast·; 

c. de portiers op de stations en de naoht
wakers; 

d. de wegopziohters, ploegbazen en wachters; 
e. de hoofdconducteurs en coilducteurs op 

de treinen. 
2. Eveneens worden beeedigd de beambten 

en bedienden, wier ·beeediging door bestuurders 
-van den spoorwegdienst wenschelijk geacht 
wordt met het oog.op de door deze beambten 

-en -bedienden -te- verrichten werkzaamheden. 
3. De Raad .van-Toezicht kan;. na de bestuur

ders van den spoorwegdienst te_ hebben ge-
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hoord;· andere dan de in de beide vorige leden 
bedoelde beambten en bedienden van den spoor
wegdienst ter beeediging aanwijzen. 

Wijze van beeediging. 

83. 1. De eed (belofte) wordt afgelegd voor 
den ·rechter van een d_er kantons binnen het Rijk. 
·:·2. Ieder doet den eed (de belofte) als volgt: 

Ik zweer (beloof), •dat ik alle plichten; welke 
mij bij mijne vervulling van eenige betrekking 

·van beambte of' bediende van den spoorweg 
-door of krachtens de wet' tot regeling van 
,den dienst e·n het gebruik der spoorwegen zijil 
-of zullen worden opgelegd, eerlijk en vlijtig 
:z'al vervullen. · 

· Zoo · waarlijk helpe niij God Alma~htig ! 
(Dat· beloof ik !} · 

Kleeding en ondersc0eidingsteekenen. 

84. 1. De beambten en bedienden der 
§poorwegdiensten, · die in aanraking komen 
met het publiek, •zijn gedurende de uitoefe
ning van hunnen dierist van eene dienstkleeding 
of een dienstonderscheidingsteeken voorzien.' 

2. De stationschefs en hunne plaatsvervan
gers dragen eene i-oode pet gedurende den dienst 
der treinen, bestemd voor reizigersvervoer, 

3. De dienstkleeding en het dienstonder
scheidingsteeken worden door de bestuurders 
del' spoorwegdiensten vastgesteld ; eene be
schrijving daarva,µ. wordt aan den Raad van 
To'ezicht medegedeeld. 

AFDEELING II. 

Dienst- en rusttijden. 

V erklaring van· enkek in deze af deeling 
gebezigde uitdrukkingen. 

85. In deze afdeeling wordt verstaan : 
A. onder ,,beambten en bedienden" alle 

personen, die· bij eene spoorwegonderneming 
in dienst zijn, met uitzondering van : 

a. de bestuurders, de secretarissen· en de 
hoofden van taklrnn van dienst of afdeelingen ; 

b. de irispecteurs, de ingenieurs, de contro
leurs van de c9mptabiliteit, de controleurs en 
opzichters van den locomotief-; ·trein-, wagen-, 
telegraaf- of seindienst, de werkmeesters, de 
opzichters van den weg, de depothouders en 
de depi\tmeesters ; 

c. de adjuncten en het p·ersoneel; werkzaam 
op de bur.eelen van de onder a en b. genoemden ; 
· ·a. de opzichters-machinist benevens ·het 
personeel . werkzaam op hunne bureelen ; de 
Minister· kan · echter; bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, op. die- personen of 

·op sommige · van die personen, door hem 
aan te wijzen, een of meer der artikelen 86; 
88, 89 en 91 van toepassing verklaren; 

e. de alleen met het houden van toezicht 
belaste chefs en adjunct-chefs van. groote 
stations, door den Minister, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, aan te wijzen, 
de agenten op stations en de handelsagenten ; 

f. het personeel, werkzaam aan de infor
matiebureaux, de bestelkantoren, de maga
zijnen en de werkplaatsen: 

B. onder ,,diensttijd" de tijdruimte; gelegen 
tusschen het oogenblik, waarop de beambte 
0£_ bediende aanw.ezig .moet zijn om zijnen 
dienst te beginnen en. dat, waarop hij zijn 
werk kan verlaten tot het genieten van den in 
artikel 89 vermelden onafgebroken rusttijd. 
Iridien echter aan eeneri beambte of bediende 
te zijner · standplaats omstreeks het midden 
vari den dag ·een onafgebroken rusttijd van 
ten minste vier ( 4) uren -wordt toegestaan, 
w'6rdt de helft van dien rusttij d, tot ten hoogste 
drie (3) ureri, niet als diensttijd in rekening 
gebracht. 

C. onder ,,rusttijd" of ,,rustdag" de· tijd
ruimte, waarin de beambte of bediende geheel 
vrij is van elken dienst en van elke bemoeienis 
met den spoorweg. 

D. onder ,,etmaal" het tijdsverloop van 
middernacht tot middernacht. 

E. onder. ,,tijdvak van een zeker aantal 
achtereenvolgende etmalen" elk willekeurig 
gekozen tijdvak van dien duur. 

Diensttijd vast te stellen door den .i'rlinister .. 

86. 1. De Minister kan, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, bepalen, dat 
voor door hem aan te wijzen beambten en be
dienden, belast met den· buitendienst op 
stations of halten, voor zoover hunne . werk

·zaamheden buitengewone inspanning vorderen, 
zoomede voor door hem aan te wijzen wachters 
op belangrijke posten : 

a. geen diensttijd meer mag. bedragen, 
b. in elk etmaal de gezamenlijke duur van 

de., diensttijden niet meer mag bedragen, 
dan een door hem vast te stellen aantal uren. 

2. Het ingevolge het eerste lid vast te stellen 
aantal uren mag niet lager dan tien (10) uren 
worden bepaald. 

Diensttijd van locomotief-, trein- -en· weg-
. be_wakingspersoneel. 

87. 1. "Ten opzichte van beambten en be
dienden op locomotieveu en t_reinen werkzaam 
gP-!dt het volgende 
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. a. geen diensttijd mag meer liedragen dan 

zestien (16) uren; 
b. in elk ·tijdvak van acht en twintig · (28) 

achtereenvolgende etmalen .mag de gezamen
lijke duur van de daariri vallende diensttijden 
en gedeelten van diensttijden niet meer bedragen 
dan tweehonderd en tachtig (280) uren voor 
beambten en bedienden op locomotieven 
werkzaam en driehonderd en -acht (308) uren 
voor beambten en bedienden op treinen 
werkzaam. . 

2. Met afwrjking van het )lepaalde in het 
eerste lid onder b geldt ten ·opzichte van b.e
ambten en bedienden op treinen werkzaam 
tot 1 October 1914 artikel 88 onder b. 

3. Voor de beambten en bedienden, die 
uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met .de 
bewaking van den weg en die niet ingevolge 
het vorige artikel zijn .aangewezen, mag geen 
diensttijd meer bedragen dan zestien (16) uren. 

Diensttijden van de overige beambten en 
bedienden. 

88. Ten opzichte van alle overige beambten 
en bedienden geldt het volgende :· 

a. geen diensttijd mag meer bedragen dan 
zestien (16) uren. 

b. iIJ. elk tijdvak van veertien (14) ·achter
eenvolgende etmalen mag de gezamenlijke 
duur van de daarin vallende diensttijden en 
gedeelten van diensttijden niet meer bedragen 
dan een honderd acht en zestig (168) uren. 

Rusttijden en -poozen. 

89. 1. Aan de beambten en bedienden 
moet tusschen elke twee opeenvolgende diep.$t
tijden een onafgebroken rusttijd worden gelateh 
van ten minste tien (10) uren. 

2. Op de door den lVIinister, bestuurders 
van den spoorwegdienst gehoord, te bepalen 

. stations, halten, baanvakken of posten kan 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk voor de 
door hem aan te wijzen beambten of bedienden 
die onafgebroken rusttijd tot ten minste 
acht (8) uren worden beperkt. 

3. Aan. de beambten en bedienden ·moeten 
boven de in het eerste en tweede lid van dit 
artikel bedoelde rusttijden, . · gedurende den 
diensttijd de noodige korte rustpoozen vobr 
het gebruiken van de maaltijden worden toe
gestaan. 

N achtdienst voor vrouwen. · 

90. Het is verboden eene vrouw tusschen 
tien (10) ure· des namiddags en vijf (5) ure des 
voormiddags te·laten dienst doen als wachteres. 

Zondagsrust. 

91. 1. De beambten en bedienden genieten,. 
hetzij elke . tweede week, hetzij" elke derde 
week des Zondags een rustdag van ten minste 
vier en twintig (24) uren, waarvan ten minste 
achttien (18) uren vallen binneli het etmaal 
van den Zondag,-en in het laatste geval boven
dien ten minste negen ·(9) rustdagen, elk _;an 
ten minste dertig (30) uren, in het jaar. · 

2. Het staat echter aan bestuurders van de 
spoorwegdiensten vrij aan beambten· en be
dienden, op locomotieven werkzaam, aan sein
huiswachters; rangeerders en wisselwachters 
elke vierde week des Zondags eenen rustdag 
toe te kennen van ten minste acht en twintig 
(28) uren, waarvan ten minste twee en twintig 
(22) uren vallen bin_nen het etmaal van den 
Zondag, en bovendien ten minste dertien (13) 
rustdagen, elk van ten minste dertig (30) uren, 
in het jaar. · 

3. Voor beambten en bedienden, behoo
rende tot een kerkgenootschap, dat den weke
lijkschen rustdag niet· op Zondag viert, wordt, 
wanneer zij aan bestuurders van den spoorweg
dienst hun verlangen daartoe hebben kenbaar 
gemaakt, de Zondag als rustdag vervangen 
door den dag, die door hun kerkgenootschap 
ais we)rnlijksche rustdag is aangewezen. 

Ontheffingen. 

92. De Minister is bevo_egd van de bepalingen 
van de artikelen 87, eerste en tweede lid, 88, 
90 eri 91 onthefling te verleenen voor de be
ambten en bedienden van. minder belangrijke 
stations, halten en,posten, zoomede voor die be
ambten en bedienden, welke gedurende hunnen 
diensttijd niet onafgebroken werkzaam zijn. 

Dienstroosters en dienstregisters. 

. 93. 1. De dienst- en rusttijden der be
ambten en bedienden worden opg·enomen n 
dienstroosters, waarin achter den naam van 
elk hunner melding gemaakt wordt van de 
strekking, de dagteekening en het nummer 
der hem betreffende beschikkingen van den 
Minister, krachtens de artikelen 85 onder A d, 
86, 89 en 92 genomen. 

2. Aan elk-station, elke halte en elken post. 
worden de dienstroosters betreffende de aldaar 
geplaatste beambten en . bedienden binnen· 
vier (4) weken na het in werking treden van 
eene nieuwe dienstregeling op eene zichtbare 
plaats opgehangen. Door den Raad van 
Toezicht kan van deze bepaling onthefling: 
worden verleend. 
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3. Door of van wege bestuurders der spoor
wegdiensten worden registers aangelegd en 
geregeld bijgehouden, ter plaatse door den 
Raad van Toezicht te bepalen, waarin voor 
elk persoon werkzaam .op treinen of op 1ocomo
tieven,. wordt aangeteekerid tusschen welke 
tijdstippen hij dagelijks dienst heeft gedaan 
-en gedurende zijnen diensttijd een onafgebroken 
rusttijd te zijner standplaats van ten minste 
vier (4) uren mooht hebben genoten. Aan
-teekening van bedoelden onafgebroken rusttijd 
·wordt echter niet vereischt, in geval de bepa
lingen van deze afdeeling te zijnen opzichte 
·zouden zijn opgevolgd,' ook wanneer die geheele 
rusttijd als diensttijd in rekening gebraoht 
werd. De registers worden ingerioht naar 
•een model, dat door den Minister, bestuurders 
van den spoorwegdienst gehoord, wordt vast
gesteld. Aan de leden van den Raad van Toe
zicht en de ambtenaren, onder hen met het dage
lijksch toezicht belast, wordt te alien tijde op hun 
verlangen inzage van die registers verstrekt. 

Toegelaten afwijkingen. 

94. 1. Van het bepaalde b:ij of krachtens 
de artikelen 86, 87, 88, 89, 90 en 91 kan ·worden 
afgeweken, wanneer dit in het belang van de 
behoorlijke uitoefening van den dienst of van 
de veiligheid van het verkeer noodzakelijk is 
en de afwijking niet door het nemen van 
andere maatregelen kan worden voorkomen. 

2. Van wege de bestuurders van de spoor
wegdiensten· wordt van elke afwijking binnen 
acht (8) dagen mededeeling gedaan aan den 
betrokken, met het . dagelijksch toezicht be-
lasten, Rijksambtenaar. ✓ 

Afiossingspersoneel. 

95. De bepalingen van artikel 91 zijn niet 
van toepassing op aflossingspersoneel, hetwelk 
niet meer dan vier (4). uren per etmaal bij 
den spoorwegdienst werkzaam is. 

AFDEELING III. 

Dienst v o or w a a r den. 

Goedkeuring resp. vaststelling der reglementen. 

96. 1. De voorwaarden, .volgens welke de 
beambten en bedienden der spoorwegdi1nsten 
in den dienst worden genomen en in den 
dienst werkzaam zijn, de loonregeling voor de 
onderscheidene categorieen van personeel inbe
grepen, alsmede die, volgens welke hunne 
dienstbetrekking een . einde neemt, worden 
in een reglement neergelegd, dat door bestuur
ders aan de goedkeuring van den Minister 
wordt onderworpen. Wordt omtrent zoodanige 

regeling tusschen den Minister en de bestuur
ders der spoorwegdiensten geene overeen

. stemming bereikt, dan is de Minister bevoegd, 
die regeling zelfstandig vast.te stellen. 

2. De in het eerste lid bedoelde reglementen 
kunnen worden aangehaald onder den titel ,,Re
glement Dienstvoorwaarden" of ,,R. D. V," met 
bijvo~ing van het jaar, waarin zij van kracht ge
worden zijn en -tusschen haakj es -van de naam
letters der onderneming, waarvoor zij gelden. 

Inhoud der Reglementen Dienstvoorwaarden. 

97. 1. In de· Reglementen Dienstvoor
waarden moeten bepalingen worden opgeno
men, krachtens welke : 

a. de beambten en bedienden bevoegd zullen 
zijn wenschen of bezwaren ter kennis te brengen 
van bestuurders van den spoorwegdienst ; 

b. ter zake van disciplinaire straffen, be
houdens de eischen van de veiligheid .van den 
dienst, beroep zal openstaan bij scheidsge
rechten, die in hoogste ressort eene met redenen 
o,:r;_kleede uitspraak_ doen omtrent de recht
matigheid en de billijkheid van de straf. Deze 
scheidsgerechten zullen zijn samengesteld uit 
vijf leden, waarvan twee leden en hunne plaats
vervangers zijn aangewezen door bestuurders 
van den spoorwegdienst, twee leden en. hunne 

· plaatsvervangers door den beambte of be
diende, die het beroep instelde, uit de groep 
tot welke hij behoort, en ·het vijfde lid -
tevens voorzitter - en diens plaatsvervanger 
door deze vier worden benoemd, mits deze 
benoeming met algemeene stemmen geschiedt, 
en anders door · den Minister ; 

c, aan beambten en bedienden, aan welke 
de dienstbetrekking van de zijde van bestuur
ders van den spoorwegdienst wordt opgezegd, 
behoudens de uitzonderingen, in het Reglement 
Dienstvoorwaarden omschreven, eene uit
keering zal zijn te doen, waarvan het bedrag · 
in billijkheid zal zijn te bepalei::t, doch niet 
minder, onderscheidenlijk niet meer zal zijn 
dan een in evenbedoeld reglement te bepalen 
minimum en maximum ; 

d. in gevallen · van dienstopzegging, als 
onder c bedoeld, beroep . zal openstaan bij 
scheidsgerechten, samengesteld op de. wijze 
als onder b aangegeven. Deze scheidsgerechten 
doen in hoogste ressort eene met redenen om
kleede uitspraak omtrent de aanspraak op 
eene uitkeering als onder i:, bedoeld, omtrent 
het bedrag der uitkeering binnen de gestelde 
grenzen, zoomede, indien het ontslag is ver
leend zonder de bijvpeging ,,e·ervol", onitrent de· 
vraag, of tot die bijvoeging aanleiding bestaat. 
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· . 2,· In_ de Reglementeri Dienstvoorwaarden 
moeten voorts worden geregeld : 

a. de ·indeeling van de beambten eii' bedien
.den ·van den spoorwegdienst in groepen; .· 

b. . de wijze, waarop. en het aantal, tot het
welk door.de. beambten en bedienden van elke 
groep ver.tegenwoordigers uit die groep worden 
gekozen, waarop ·deze vertegenwoordigers wen
schen en bezwaren namens hunne ·groep ter 
kennis van de bestuurders van den spoorweg-

- dienst brengen,' en waarop· deze . zuilen worden 
onderzocht en daaromtrent zal worden beslist ; 

_ c. de wijze, waarop het beroep bij een 
scheidsgerecht wordt aangebracht, waarop· dit· 
de : zaak i:niderzoekt en daarover uitspraak 
doet, en al hetgeen verder wordt vereischt 
tot uitvoering van het in het eerste lid onder 
b en d bepaalde ; 

d. de tijdruimte, die tusschenhet opzeggen van 
de dienstbetrekking van ·de zijde van de bestuur
ders van den spoorwegdienst, oriderscheidenlijk 
door de beambten en bedienden en het· eindigen 
vari die dienstbetrekking moet verloopen, 'met 
dien verstande, dat zij niet minder dan twee, 
en niet meer dan vier weken mag bedragen. 

·wijziging en herziening ·der Reglementen 
· DienstvQ_orwaarden. · 

. 98. Elke verandering van de Reglementen 
Dienstvoorwaarden- wordt aan de· goedkeuring 
van den Minister onderworpen. Zij zullen 
telken vijfden jare worden- herzien, op ·welke 
herziening het bepaalde in d~n slotzin van het 
eerste lid van artikel 96 toepasselijk is. 

HOOFDSTUKVII. 

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN_ AARD. 

VastBtelUng van de dienBtregeling, inzending · 
van ontwerpen. 

99. 1. De dienstregeling der op, vaste tij,;len 
rijdende treinen (onversch~g of zij bestemd 
zijn tot het vervoer van, retzigers of: van goe
deren) wordt door den Minister voor een door 
hem te bepalen tijdvak vastgesteld. 
, 2. Het ontwerp dier regeljng wordt, voor 

zooveel betreft treinen besternd voor. reizigers
:vervcier, _ twee en_ eene halve maand v66r het 
in werking .. _. treden . daarvan; voor . zooveel 
·betreft andere treinen, zoo spoedig mogelijk 
aan· den Minister ingezonden. Wat. betreft 
laatstvermelde treinen zijn bestuurders bevoegd 
den dienst naar het ingezonden on.twerp te 
:regelen, tenzij en totdat .wijziging. van .dat 
,ontwerp · door den Minister wordt voorge
-schreven. Buitenlandsche spoorwegonderne
·•mingen, welke. hier -te lande · haren dienst uit-

oefenen, behoeven de ontwerpdienstregeling 
der voor reizigersvervoer bestemde treinen 
slechts zes weken· voor het in werking treden 
daarvan aan den Minister in te zenden. · 

_ 3. Bij _ de inzending van eene ontwerp
dienstregelirig worden overgelegd : 

a. eene dienstregeling in drievoud, aanwij
zende den juisten tijd van vertrek en aankomst 
van elken trein voor elk station ; 

_. b. eene grafische voorstelling van de dienst
regeling in dubbel, ingericht volgens model, 
door den Raad van Toezicht, bestuurders van 
den· spoorwegdienst gehocird, vast te stellen ; 

c • . voorzoover de ontwerp-dienstregeling trei
nen betreft, bestemd voor reizigersvervoer, 
eene nota in dubbel, waarin alle wijzigingen, 
welke de bestaande dienstregeling heeft onder
gaan om tot de voorgestelde te geraken, zijn 
opgenomen en toegelicht en de verkregen of 
verbroken aansluitingen zijn vermeld. 

4. Bestuurders van onderling aansluitende 
diensten treden v66~ de inzending der ontwerp
dienstregeling der treinen bestemd voor reizi
gersvervoer, over de aansluitingen dier treinen 
met elkander in overleg. 

Bekendmaking en wijziging van de dienBtregeling. 

100. 1. De dienstregeling van treinen, 
bestemd voor reizigersvervoer, wordt,. dadelijk 
na hare vaststelling, door bestuurders van· den 
spoorwegdienst algemeen bekend gemaakt. 

,2. Wijzigirigen en aanvullingen in die dienst
regeling worden door den Minister, bestuurders 
van den spoorwegdienst gehoord, vastgesteld. 

3. Voorgenomen wijzigingeri of aanvullingen· 
in de die':nstregeling der met voor reizigers
vervoer bestemde treinen·worden zoo spoedig 
mogelijk aan den Minister medegedeeld, tenzij 
de Minister van deze verplichting ontheffing 
v_ei:leent. Bestuurders zijn bevoegd die wij
zigingen of aanvullingen in te voeren, tenzij 
en totdat van den Minister bericht is ont
vangen, dat zijne goedkeuring aan de wijziging 
of aanvulling wordt onthouden. 

4. •Buiten de vastgestelde dienstregeling 
mogen treinen door of van wege bestuurders 
van den spoorwegdienst worden ingelegd, 
niits door· hen of van hunnentwege een exem
plaar der daartoe uftgevaardigde aanschrijving 
·wordt gezonden aan- den betrokken Rijks
ambtenaar, b!3last met het dagelijksch toezicht. 

Uitvoering van de dienstregeling. 

101. L be dienstregeiing moet door be
stuurders zoo nauwkeurig mogelijk ~orden 
ten· uitvoer gelegd. 
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2. Zij kunnen echter voorschrijven, dat 
go(lder_entreinen ten. hoogste 10 minuten voor 
p,el)._ in :,d_e diens_ttegeling. aangegeven tijd van 
een st(),:tipn mogeu' verttekken, mits daardoor 
de-veiligheid van het verkeer en de regelni.atig
heid van de,n loop der, andere treinen niet in 
gev,t(),r w.orqe~, gebrac_ht· .e_n geene a~ngekon-
9)gde br.ugopeningstijden warden verkort. 

3. De hoofdconducteurs. en machinisten 
moeten, bekend zijn met .de,dienstregeling op 
.i).et . baany_ak,. waarop zij die~st doen. 

Aanteeke,,;,inge'n, betreffende de uitvoering 
. ·: Vff?f de dienstregeling. ,- ' 

102. · 1. Op de. treinrapporten, bedoeld in 
.art_ikel 79, eerste-lid, warden aangeteekend: 
.. a. de dag, het nummer van den trein en 
het baanvak; waarop deze loopt ; 

b. de werkelijke tij d. van yertrek en aankomst 
op elk station en elke ha.lte, geene stopplaats 

· zijnde, benevens het aantal minuten vertraging; 
c. • de oorzaken der vertragingen ; 

. d. alle buitengewone voorvallep, welke zich 
gedurende den loop van den trein· voordoen; 

e. de nummers van de locomotief en van 
de andere vo-ert~igen, waaruit de trein is samen
gesteld; 

/. aantal en ver_deeling van· de bezette 
remmen. 

2. Omtrent. de verdere behandeling der 
treinrappor_ten warden door bestuurders van 
de_n spoorwegdienst .de noodige instructien ge
geven, welke aan de betrokken, met het dage
lijksch toezicht belaste Rijksambteriaren war
_ den _medegedeeld. 

3. Voor of op den 5den en den 20sten van 
_elke maand wordt over de vorige halve maand 
·door of van wege bestuurders van den spoor
wegdienst een staat, in een · door den Raad 
van Toezicht vast te stellen vorm, aan de be
trokken met het dagelijksch toezicht belaste 
Rijksambtenaren gezonden, waarin' warden 
opgenomen: 

a. de beschrijving van den loop der treinen, 
welke te laat zijn· aangekomen aan de stations 

~van aansluiting en wel van personentreinen, 
welke 10 minuten, van treinen, samengesteld 

. uit locaalspoor- of tramwegmaterieel, welke 
15 minuten, vari·.-gemengde- treinen, welke 20 
minuten te Iaat aan de bedoelde stations zijn 
aangekomen ; 

b. de gemiste aansluitingen. 

Gebruik van werktreinen, losse locomotieven 
en niet door stoom bewogen voertuigen. 

,, 103. 1. J\,Iet werktreinen, losse locomo-

.tieven en niet door stoom bewogen voertuigen 
wordt niet gereden dan op last van -hem, die 
tot die lastgeving bevoegd: is. 

2. · V oorschriften betreffende het gebruik 
en het vervoer over den spoorweg van niet 
door stoom bewogen voertuigen moeten warden 
opgenomen in het dienstreglement, bedoeld 
in artikel 6 van de wet :van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67). 

· Maatregelen bij buitengewone om~tandigheden 
· en ongevallen. 

104. Voorschriften betreffende: 
a. de te nemen vo~riorgsmaatregeien bij 

het doen rijden van buitei'i:ge~one. treinen; 
b. de te neme1i voorzorgsmaatregelen bij 

_storing van de electrische verbindingen langs 
deri. spocir~eg ; 

c. de te nemen maatregelen, indien een 
trein ten gevolge van eenig onge.;,:al op den 
weg stilhoudt ; 

d. de. te nemen maatregelen, indien een 
gedeette van ee~ trein onderweg afbreekt ; 

e. ci.e te nemen maatregelen, indien door 
eenige oorzaak het spoor ter linkerzijde van 
een in beweging zijnden trein versperd is; 

f. de te nemen rnaatregelen. tot spoedig 
herstel van den dienst bij ongevallen, 

moeten warden opgenomen in het dienst
reglement, bedoeld in artikel 6 van.· de wet 
van 9 April.1875 (Staatsblad n°. 67). 

H ulp · bij ongevallen. 

· 105. 1. Op elk s_tation en op elke halte, 
geene stopplaats . zijnde, alsmede . op elken 
trein, waarniede reizigers warden vervoerd, 
.moeten de door den Minister voorgeschreven 
middelen tot het verleenen van eerste hulp 
aan· en het vervoer van gekwetsten, benevens 
eene door dien l.V!inister goedgekeurde hand
Ieiding voor het verleenen van huJp· aan ge
wonden bij spoorwegongelukken aanwezig zijn. 

2. 'Het toezicht op die middelen wordt 
uitgeoefend do·or den Raad van Toezicht. 

3. Outler goedkeuring van den l.V!inister 
wordt door bestuurders van den spoorweg
dienst eene regeling get:foffen omtrent de wijze, 
waarop aan de daa~bij aan te wijzen beambten 
en bedienden de noodige kennis zal warden 
bijgebracht omtrent het verleenen van de 
eerste hulp aan gekwetsten. 

Kenn,sgeving van ongevallen. 

106. 1. V_an alle feiten of omstandigheden 
-op den spoorweg, die; hetzij den geregelden loop 
-van de treinen, hetzij de veiligheid van· reizi-
gers, beambten of andere .personen in gevaar 



665 .26 J UN I. 1913 

hebben .gebracht, .wordt, oak wanneer daaruit 
geenerlei noodlottige gevolgen zijn oritstaan, 
onmiddellijk kennis gegeven aan den Rijks
ambtenaar, belast met het dagelijksch toezicht 
op den ·spoorweg. 

2. Deze kennisgeving geschiedt: 
a. voor belangrijke of ernstige· voorvallen 

per .telegraaf ; 
b. voor alle andere voorvallen schriftelijk ; 
c.· mondeling ,bij de eerste,oritmoeting, mits 

niet meer dan acht dagen na het voorval, oak 
wanneer de mededeeling reeds per telegriaf of 
schriftelijk plaats had. 

3. Zij geschiedt door de zorg van den hoofd
conducteur · voor · alles, wat gedurende den 
loop van een trein voorkomt, en overigens door 
of van wege den chef van het station of de halte, 
waar het feit is voorgevallen en bij feiten op 
den weg door of van wege den chef van het 
naastbij gelegen station of de naastbij gelegen 
halte, alsmede door de zorg van den opzichter 
van den weg, voor alles wat den toestand 
van het gedeelte spoorweg antler zijn toezicht 
en de daartoe behoorende werken en gebouwen 
aangaat. 

4. Bestuurders van den spoorwegdienst 
geven terstond, bij ernstige ongevallen per 
telegraaf, in andere gevallen schriftelijk, van 
het gebeurde kennis aan den j\'finister en aan 
den Raad van Toezicht. Zij doen daarna een 
verslag van het gebeurde aan ·aen Raad· toe
komen. De Raad van Toezicht schrijft voor 
wat dat verslag moet behelzen. · 

5. Zoo het voorval den dood of de verwonding 
van een of meer personen ten gevolge heeft 
gehad, is daarvan onmiddellijk door of van 
wege den in het derde lid bedoelden hoofd
conducteur of door of van wege den aldaar 
bedoelden stations- of haltechef kennis te 
geven aan den burgemeester der gemeente, in 
welke het ongeval heeft plaats gevonden en 
aan den officier van justitie bij de arrondisse
ments-rechtbank, antler welke die gemeente 
ressorteert. Tot lijkschouwing zal slechts in 
overleg met laatstgenoemden ambtenaar mogen 
warden overgegaan. 

HOOFDSTUK VIII. 

S_LOTBEPALINGEN. 

Bititenlandsche spoorwegondernemingeu. 

107. Ten aanzien van buitenlandsche spoor
wegondernemingen, welke haren dienst hier te 
lande uitoefenen, km1~en door den Minister 
afw~jkingen van dit reglement warden toege
staan. 

V erkla.i·ing van enkele in dit reglement 
gebezigde uitdriikkingen. 

108. In dit reglement wordt verstaan onder: 
1lf inister: de Minister, belast met de uitvoering 

van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 
Raad van Toezicht : De Raad van Toezicht 

op de spoorwegdiensten, bedoeld in artikel 10 
van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 

loc01notief : elk vo~rtu'ig, hetwelk door stoom, 
voortgebracht in eigen ketel met vuurhaard; 
wordt voortbewogen, en niet met eerie ruimte 
voor reizigers, bagage of andere goederen op 
hetzelfde onderstel is vereenigd ; 

hoofdconducteui·: de beambte of bediende, 
aan wien de hoofdleiding van en het bevel 
over den trein is opgedragen ; 

trein : elke locomotief in dienstvaardigen 
staat met of zonder. andere voertuigen ; 

rijtuig: elk voertuig, geheel of gedeeltelijk 
ingericht voor het vervoer van reizigers of uit
sluitend ingericht als postkantoor (postrijtuig); 

wagen : elk voertuig, ingericht voor liet 
vervoer van bagage, andere goederen of levende 
dieren: 

hoofdsporen : die sporen op de stations en 
halten of op den weg, welke voor de uitvoering 
der dienstregeling door de treinen, voor reizi
· gersvervoer bestemd, in gewone omstandig
heden warden bereden ; 

blokpost : een post op den weg, al of niet 
halte of station, van vaste seinen voorzien en 
dienende tot beveiliging en regeling van den 
treinenloop ; 

kruisspoor : elke plaats op den spoorweg, 
uitsluitend · bestemd tot kruising en inhaling 
van treinen ; 

atmosfeer : de drukking van een kilogram 
per vierkanten centimeter ; 

nacht : de tijd tusschcn zonsondergang en 
zonsopgang. 

Bepalingen voor treinen, samengesteld uit 
bij zonder soort materieel. 

109. Voor treinen, samengesteld nit locaal
spoorwegmaterieel, en yoor treinen, samenge
steld uit tramwegmaterieel, kan de Minister 
ontheffing verleenen van de bepaling~n, voor
komende in de hoofdstukken IV, V, VI (afclee
ling I) en VII van dit reglement. 

Overtreding van uitvoeringsvoorschriften. 

110. Het niet naleven van krachtens en 
ter uitvoering van de bepalingen van dit regle
ment door den Minister of door den Raad 
van Toe~cht gegeven voorschriften staat gelijk 
met overtreding van die bepalingen. 
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Voc;rwaarden, welke aan ontheffingen warden 
verbonden. 

111. 1. Waar in• dit reglement aan den 
Minister of aan den Raad van Toezicht de 
bevoegdheid is toegekend _ om ontheffing te
verleenen ·van bepalingen van <lit reglement, 
kunnen aan die ontheffingeri ·voorwaarden 
worden verbonden. 

2. Het niet naleven van ·de gestelde voor
waarden staat gelijk met overtreding van de 

bepalingen, van welke onder die voorwaarden 
ontheffing werd· verleend. 

V erkorte titel. 

112. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Algemeen Reglement Dienst" 
of ,,A. R_ D.". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Juni 
1913 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend: 
De Min. van Waterstaat, L. H. W.· REGOUT-
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26 Juni 1913. BESLUIT, houdende . bepaling, 
dat de thans geldende tarieven · voor de 
verschillende · aailsluitingen ·bmnen de 
grenzen der voormalige telefoonnetten der 
N ederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, 
gedurende het tijdvak van 1 Januari. 1913 
·tot en met 31 December _1915 van kracht 
blijven. S. 316. 

WIJ WILHELMINA,. ENZ. 
Gelet op de Telegraaf. en Telefoonwet 1904 

( Staatsblad n °. 7) ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de tot 

dusver geheven tarieven voor de verschillende 
aansluitingen binnen de grenzen van de voor
malige telefoonnetten der N ederlandsche . Bell
.Tdephoon Maatschappij, ·gedurende het tijdvak 
van 1 Jartuari 1913 tot en met 31 December 
1915 van kracht te doen blijven ; 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 Mei 1913, n°. · 12, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den l0den Juni 1913, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 23 Juni 1913, n°. ·13, Afdeeling 
Posterij.en en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

De tot dusver geheven tarieven van door 
·geabonneerden of gebruikers binnen de voor
malige telefoonnetten der N ederlandsche Bell
Telephoon 111aatschappij te Almelo, Amersfoort, 
Baarn, Bussum, Dordrecht, Groningen, Haarlem, 
Hengelo, Hilversum; Hoogezand, Hoorn, Maas
sluis, Roermond, Schiedam, Utrecht, Veendam, 
V elsen, Vlaardingen en Zaandam te betalen 
kosten, vergoedingen of rechten, blijven van 
kracht tot 31 December 1915. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State gezonden zal warden .. 

Het Loo, de·n 26sten Juni 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

DelYiin. van Waterstaat, (get.) L. H.W. REGOUT. 
(Uitgeg. 18 Juli 1913.) 

27 Juni 1913. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 7 December 
1896 (Staatsblad n°. 215), laatstelijk gewij• 
zigd bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 
1909 (Staatsblad n°. 292) en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij de artikelen 6 en 7 der 
Veiligheidswet. S. 317: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

L_andbouw, Nijverheid en Hand~l van 16 April 
1912, n°. 1011, .afdeeling Arbeid; 

Gezien de artikelen 6 en 7 der Veiligheids
wet (wet van 20 Juli 1895-, Staatsblad n°. 137, 
gewijzigd bij die van 1 Juli 1909, Staatsblad 
no. 245); 

Den Raad van State gehoord (advies 
1
va~. 

9 Juli 1912, n°: 23); 
Gezien. het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 Juni 1913, no. 16i5; 
afdeeling Arbeid; . 

. Hebben goedgevonden en verstaan de naval
gentle bepalingen vast te stellen : 

'HOOFDSTUK I .. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De werklokalen in fabrieken eh 
werkplaatsen warden in dit besluit onderschei-
den in en aangeduid als : · 

I. SO!_IADELIJKE, waaronder behoudens.het 
bepaalde in II, B te verstaan zijn : 

Oategorie A. 
,;verklokalen, waar of waar in den regel: 

1. loodwit wordt bereid ; 
2. loodsuiker, loodoxyd · (massicot, lood-

glit) of loodmenie wordt bereid; 
3. loodasch wordt gebrand (gereduceerd); 
4: chromaatstoffen warden bereid ; 
5. kwikhoudende verfstoffen warden be

reid; 
6; 

reid; 
7. 
8. 
9. 

10. 

giftige cyanverbindingen warden bee 

spaansch groen wordt. bereid ; . 
witte phosphor wordt bereid of verwerkt; 
sublimaat wordt bereid ·of verwerkt; 
kwik of kwikverfoeliesel wordt bereid of 

verwerkt; 
11. arsenicum of :gsenicumverbindingen 

warden bereid of verwerkt ; 
12, zinkwit wordt bereid; 
13. de antler 1 tot en met 12 genoemde 

stoffen eene verdere behandeling ondergaan, 
am ·ze tot af!evering of gebruik gereed te maken ; 

14. accumulatoren voor electric_iteit warden 
vervaardigd of hersteld ; 

15. zink uit de ertsen wordt bereid; ', 
16. emails ter fabricage van geemail,leerde 

voorwerpen warden ·bereid of verwerkt, indien 
die emails meer dan ½ pCt. van het gewicht 
in drogen toestand aan load bevatten ; 

17·. de lucht wordt verontreinigd door stof, 
dat ontstaat of zich verspreidt bij het breken, 
malen, mengen of ·zeven van phosphaten of 
andere grondstoffen voor kunstmest, cen:lent, 
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kalk, krijt, sintels, slakken, magnesiet, gips, 
-steen, glas, schelpen of tras of bij het slijpen 
langs den drogen weg van metalen (met ui~
zondering van de in de fabriek of werkplaats 
gebruikte gereedschappen) of glas; 

18; chloorkalk wordt bereid, vermalen of 
verpakt. 

Gategorie B. 
"\Verklokalen: 
1. waar de lucht verontreinigd kan worden 

door giftig stof, dat zich verspreidt bij het 
bronzen- bijv. in eene drukkerij, eene lijsten
makerij; 

2. waar in den regel giftige verf wordt 
aangemengd, bewerkt of gebruikt ; 

3. waar of waar in den regel giftige cyan
verbindingen worden venverkt of ontstaan; 

,4. - waar gepolijst wordt met loodhoudende 
staf. -

Gategorie C. 
Werklokalen waar zich in den regel stoffen 

of dampen verspreiden die op grond van hare 
eigenschappen vergiftigend kunnen werken, 
zoaals acrole[ne, aether, ammoni_ak, amyla
cetaat, aniline en hare homologen en derivaten, 
arseenwaterstof, azijnzuur, benzine, benzol 
en homologen, carbol, chloor, creosoot, fluor
waterstof, formaline, _ houtgeest, kooloxyde 
koolzuur, kwik, naphtaline, nitreuse verbin
dingen, nitrabenzol en zijne homologefi en 
derivaten, phgsgeen, 'phosphorwaterstof, picri
nezuur, tetrachloorkoolstof, zinkoxyde, zout
zuur, zwaveligzuur, zwavelkoolstof, zwavel
waterstof. 

Gategorie D. 
Werklokalen waar of waar in den regel: 
1. ruwe huiden worden behandeld ; 
2. ruwe wgl of andere ongereinigde dier

_haren worden gesorteerd of behandeld ; 
3. de lucht kan worden verontreinigd door 

dierlijk stof van borstelmakerijen of kwasten
makerijen; 

4. lompen of oud papier warden gesorteei:d 
of gescheurd of de lucht kan verontreinigd 
worden door stof van lompen of aud pa pier.; 

5. beenderen worden gesorteerd of behan
deld; 

6. darmen warden gewasschen, geschraa pt, 
gesorteerd of geslijmd ; 

7. vuilnis wordt gesorteerd, bewerkt of 
bewaard. 

Gategorie E. 
1Verklokalen, waar in den regel wordt ge

werkt met lood; laodlegeeringen of loadverbin
dingen, in: 

1. ajusteerderijen van gewichten; 

2. ea psulefa brieken ; 
3. drukkerijen ; 

·4_ glas-in-loodzetterijen ; 
5. hagelgieterijen ; 
6. lettergieterijen ; 
7. letterzetterijen, ook die waarin een 

zetmachine word.t gebruikt; 
8. loodenbuizenfal;>rieken; 
9. loodpletterijen ; 

10. loodsmelterijen ; 
11. metaalwarenfabrieken; 
12. muziekinstrumentmakerijen ; 
13. orgelpijpmakerijen; 
14. stereotypieinrichtingen ; 
15.. vijlenkapperijen. · 

Gategorie -F. 
Werklokalen in diamantslijperijen en -zage, 

rijen, waar in den regel wordt gewerkt met lood, 
loodverbindingen of loodlegeeringen. 

-.. Gategorie G. 
Werklokalen, waa~van de lucht kan veront

reinigd worden door stof, ontstaande of ver
spreid wordend bij : 

1. het slijpen of schuren langs den drogen 
weg van andere stoffen dan metalen of glas ; 

2. het met behulp van den zandstraal be
werken van voorwerpen of stoffen ; 

3. het van gietzand of leem ontdoen van 
gietstukken ; 

4. den niet in categorie A onder 17 · ge- . 
noemden· arbeid in kalkblusscherijen; 

5. het houtzagen ; 
6. het zagen of draaien van hoorn, been of 

steennoot; 
-7. de turfstrooiselfa bricage ; 
8. de brikettenfabricage ; 
9. het malen van schors en looimiddelen ; 

10. het maien of zeven van specerijen; 
11. het bronzen in een drukkerij of in een 

antler bedrijf, waar g·een giftig brons wordt 
gebruikt; 

12. de wattenfabricage ;-
. 13. het zuiveren van kapok of veeren ; 
14. het weven of vlechten van cocos; 
15. het maken of slijpel). van vilt ; 
16. het zeven of zuiveren van graan of 

zaad; 
17. 
18. 
19. 

de stroohulzenfabricage ; 
het stroohakselsnijden ; 
het bezembinden. 

Gategorie H. 
"' erklokalen, waar sigaren of sigaretten 

worden gemaakt of tabak in drogen toestand 
wordt bewerkt of verwerkt. 

Categorie J. 
vVerklokalen, waar vlas of hennep wordt 
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gebraakt, gebeukt, gezwingeld of gehekeld, 
zonder behulp van een krachtwerktuig. 

Categorie K .. 
Werklokalen waar: 
1. machinaal wordt geweven ; 
2. machinaal wordt gesponnen ; 
3. katoen of jute eene voor het spinnen 

voorbereidende bewerking ondergaan ; 4: de niet onder 3 genoemde vezelstoffen 
worden gekaard of gewolfd ; 

· 5. geweven of· gebreide stoffen in drogen 
toestand .worden geruwd ; 

6. vlas of hennep wordt gebeukt, gebraakt, 
gezwingeld of gehekeld met behulp van een 
krachtwerktuig. 

Categorie· L. 
Werklokalen in keramische bedrijven, voor 

zoover in die lokalen loodverbindingen worden 
bereid, toegepast o_f verwerkt, die meer dan 
½ -% van het gewicht in drogen .toestand aan 
lood bevatten in anderen vorm dan zwavellood 
(!oodglans, looderts) of, voor zoover daarin 
voorwerpen worden behandeld, waarop zulke 
loodverbi.ndingen zijn aangebracht. 

II. OxscHADELLlKE, waaronder te verstaan 
zijil: 

A. alle niet onder I genoemde werklokalen ; 
B. werklokalen, alsmede gedeelten van 

werklokalen, welke onder I zijn genoemd, 
zoolang ten aanzien daarvan eene schrifte1ijke 
gedagte~kende ve~klaring geldt, dat aangeno'. 
men mag worden, dat daar geen vergiftiging of 
besmetting of gevaar, scliade of . hinder door 
gassen, dampen of stof door den bedrijfsarbeid 
w.ordt veroorzaakt. Deze ver klaring wordt 
afgegeven door of namens Onzen Minister, ·met 
de uitvoering van dit besluit belast. 

HOOFDSTUK II. 

EISCHEN, WA'<\.RAAN FABRIEKEN EN -WERK
PLAATSEN INGEV0LGE ARTIKEL 6 DER VEILIG

HEIDSWET 1IOETEN V0LD0EN. 

§ 1. De vrij e luchtruimte voor elken arbeider in 
verband met de hoogte der. werklokalen. 

2. 1. • Voor de toepassing van het bepaalde 
in de artikelen 3 .tot en met 6 gelden de· vol
gende regels -: 

a. Bij de berekening van de vrije lucht
ruimte·zoowel van een werklokaal in zijn geheel 
als van het gedeelte boven een hoogte van 
1.80 M. mogen niet worden in rekening gebracht 
gedeelten, gelegen boven een hoogte van 5 M. 

b. Bij de berekening van de _vrije.Juchtruimte 
van een werklokaal in zijn geheel mogen mede 
niet in rekening worden gebracht gedeelten, 

waarvan de hoogte minder bcdraagt dan 
1.80 l\1. 

c. De lokalen,- die met een werklokaal in 
zoodanige open verbinding staan, dat de· ge
meenschap niet kan worden afgesloten, worden 
geacht met dat werklokaal · een geheel uit · te 
maken, indien de opening, welke de gemeen
schap vormt, een doorsnede heeft van ten 
minste zoovele malen 0.1 l\'12., als het aantal 
ar beiders in bedoelde lokalen gezamenlijk be
draagt, met dien verstande, dat de doorsnede 
in geen geval kleiner-zij dan 1.8 l\I2. 

d. De vrije luchtruimte van een werklokaal, 
dat ingevolge· het bepaalde onder c geacht 
wordt met een .of meer andere _lokalen een ge
heel uit te maken,' wordt geacht niet grooter 
te zijn dan ten hoogste 1 ½ maal het aantal l\'I"., 
dat als vrije luchtruimte in rekening zou 
mogen worden gebracht, indien de lokalen· niet 
met elkander in open verbinding stonden, echter 
met dien verstande, dat in.die lokalen te zamen 
niet meer personen ·mogen verblijven dan het 
geval zou mogen zijn, indien de gemeenschap 
niet bestond. 

2. De in de artikelen 3 tot en met 6 gestelde 
eischen gelden niet voor open loodsen en voor 
getimmerten, waarvan meer dan een zesde 
gedeelte van het wandoppervlak open is. 

3. De schadelijke werklokalen, behoorende 
tot categorie A 1,-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 17 of 18, categorie C of categorie G 4, 
8 of 15, moeten voor elken arbeider eene vrije 
luchtruimte hebben van ten minste 20 l\'13., 
waarvan tenminste 10 l\'1:3. boven een hoogte 
van 1.80 lVI. 

4. De scha·delijke werklokalen, behoorende 
tot categorie A 14 of 15, categorie B, categorie D 
4, 5, 6 ·of 7, categorie G 1, 2, 3,. 6, 7, 9, 11, 12, 
13 of 14, categorie K 1, 2,.3, 4 of 5 of catego
rie L, moeten voor elken arbeider eene vrij·e 
luchtruimte hebben van ten minste 10 l\P., 
waarvan ten minste 4 "M3• boven een hoogte 
van 1.80 M. 

5. De schadelijke· werklokalen, behoorende 
tot categorie H; moeten voor elkeh arbeider 
eene vrije luchtruimte hebben van ten minste 
8 M3., waarvan ten minste 3.20 M3 • boven een 
hoogte van 1.80 M. 

6. De schadelijke werklokalen, behoorende 
tot categoric D 1, 2 of 3,-categorieE, categorie F, 
categorie G 5, 10, 16; l 7, 18 of 19, categorie J 
of categorie IC- 6, alsmede de onschadelijke 
werklokalen moeten voor elken arbeider eene 
~ije luchtruimte hebben van ten minste 7 M3., 

waarvan ten minste 2.80 l\i3. boven een hoogte 
van 1.80 M. 
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§ 2. De luchtverversching. 

7. 1. In een werklokaal moet op doel
matige wijze voldoende toevoer van ·ve;sche 
lucht· en afvoer van bedorven lucht onder ver
mijding van hinderlijken tocht zijn gewaar
borgd. In ieder geval moet daartoe in een 
werklok'aal, waar niet door mechaniscihe hulp
middelen. eene voldoende lucht, erversching ge
waarborgd is, het gezamenlijk oppervlak van de 
openingen, die rechtstreeksche gemeenschap 
met de huitenlucht kunnen geven, ten minste 
5 d.M2.-per persoon, en nietminder dan 4,. d.M2• 

in· totaal bedragen, waarbij de ·deuropeningen; 
welke voor toegang dienen, niet worden meege
rekend. 

2. Van de ingevolge het lste lid vereischte 
openingen moet ten minste een derde gedeelte 
gelegen zijn op meer dan 1.80 M. boven den 
vloer, of, waar dit niet mogelijk is, in of zoo 
dicht mogelijk bij de bovenbegrenzi~g van het 
werklokaal. 

§ 3. De verlichting. 

8. Een werklokaal moet gedurende den 
werktijd voldoende zijn verlicht. 

9. In een werklokaal moet, ter plaatse waar 
arbeid wordt verricht, het rechtstreeks inval
lende zonlicht kunnen ,~orden afgesloten. 

10. 1. In fabrieken en ,verkplaatsen, in 
werking gebracht op of na 1 Januari 1897, zal 
een werklokaal onvoldoende verlicht worden 
geacht, indien daar niet boven het omliggend 
terrein gelegen lichtopeningen zijn aangebracht, 
welke direct daglicht toelaten en een gezamen
lijk oppervlak hebben van tenminste een tiende 
van het vloeroppervlak van het werklokaal, 
tenzij de aard van het becirijf zi_ch daartegen 
verzet of bijzondere omstandigheden of inrich
tingen een voldoende dagverlichting waarbor
gen, ter plaatse waar gewerkt wordt. 

2. Indien het niet mogelijk is de gevorderde 
lichtopeningen aan te brengen, moet het werk
lokaal voldoende electrisch zijn - verlicht of 
moeten bij gebruik van antler kunstlicht de 
daa:rdoor ontstane verbrandingsproducten uit 
het lokaal worden afgevoerd: 

11. Ter plaatse, waar arbeid wordt verricht 
bestaande in : 

a. borduren ; 
b. damast-, zijde- _ of bontkatoenweven ; 
c. diamanten of andere edelgeste'enten be-

werken; 
d. glasslijpen ; 
e. graveeren of houtsnijden; 
f. instrumentmaken ; 

g. kantmaken ; 
h. -kra.Jen rijgen ; 
i. letterzetten ; 
j. machinaal breien ; 
k. maken van goud- of ·zilverwerk; 
l. · maken van haarwerken ; 

m. · naaien, stoppen of noppen ; 
n. stikken ; · 
o. teekenen ; 
p. uurwerken maken of herstellen, 
moet de verlichting overeenkomen met eene 

sterkte van ten minste 30 Hefnerkaarsen op 
1 M. afstand. 

12. Ter plaatse, waar eene niet in artikel 11 
genoemde soort arbeid wordt verricht, die goed 
licht vereischt, moet de verlichting overeen
komen met eene sterkte van ten mi~ste 20 
Hefnerkaarsen op 1 M.· afstand. 

13. Zoolang arbeiders, met uitzondering 
van dezulken, die met toezicht of bewaking zijn 

· belast, in de fabriek of werkplaats -aanwezig 
zijn, moeten de privaten, gangen, trappen, 
fabrieksterreine·n en overige gedeelten van eene 
fabriek of werkplaats, voor zoover de toegang 
tot die plaatsen niet is afgesloten, zoodanig zijn 
verlicht, dat veilig verkeer en verblijf aldaar 
voldoende is gewaarborgd. 

14. In fabrieken en werkplaatsen, waa-r meer 
dan 100 personen plegen te verblijven, en de 
. , erlichting door middel yan gas of ele_ctriciteit 
plaats heeft, moeten, zoolang dit kunstlicht noo
dig is en· meer dan 100 personen aanwezig zijn, 
zulke maatregelen zijn getroffen, dat bij eenige 
stoornis in de lichtvoorziening een voldoende 
noodverlichting is gewaarborgd bij de uitgangen 
der werklokalen en op trappen, gangen- en 
portalen, die bij het verlaten van de fabriek 
of werkplaats gebruikt kunnen worden. 

§ .4. H et voorkomen van br,and in het 
algemeen. 

15. Schoorsteenen en rookgeleidingen, ovens 
en andere inrichtingen, waardoor warmte wordt 
verspreid of voortgebracht, anders dan door 
middel van stoom of warm water, moeten van 
onbrandbaar materiaal en naar den eisch ·van 
goed en- deugdelijk werk zijn vervaardigd en· in 
goeden staat van onderhoud verkeeren. 

16. De ruimte tusschen hout of andere 
brandbare stoffen en rookgeleidingen of inrich
tingen, waardoor warmte wordt verspreid of 
voortgebracht, anders dan door middel van 
stoom of warm water van ten hoogste · 180° 
Celsius of van lucht, welke door stoom of warm 
water verhit is, moet zoodanig zijn, dat geen 
gevaar voor ontbranding bestaat. Op een 
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afstand van ten minste 0.3 M. -van deze·rook
geleidingen of inrichtingen moet, indien er 
gevaar bestaat, dat daarop of· -·daartegen 
vallende voorwerpen in brand geraken, _een be
scherming van ijzergaas of:ander onbrandbaar 
materiaal zijn aangebracht. 

17. Een lokaal, waarin stoffen worden ge
droogd, die in 'hooge mate aan zelfontbrailding._ 
onderhevig zijn, alsi:nede een op andere wijze 
dan door stoom: of warm water verwarmd 
lokaal, waar eene hitte · van meer dan 40° C. 
veroorzaakt wordt;- moet brandvrij zijn ge
bouwd of op doelmatige wijze met onbrandbare 
stofferi. zijn .bekleed. 

18. De ruimteu, welke geliezigd worden voor 
de berging van met olie of vet. gedrenkte 
poetslappen of andere in hooge mate aan zelf
ontbranding onderhevige voorwerpen of stoffen, 
moeten brandvrij zijn ingericht of op doelmatige 
wijze met onbrandbare stoffen zijn bekleed. 

19. De ·van brandbaar :rnateriaal vervaar
digde. vloer onder vuurhaarden, ovens, fornuizen 
of andere vuurplaatsen moet bekleed zijn met 
metselwerk of 'eenig antler bralidvrij en de 
warmte slecht geleidend materiaa-1 ; die ·vloer
bekleeding moet aan de zijde, waar open vuur 
brandt of waar gestookt wordt, ten minste 
I M. uitsteken. ·Voor kachels en kleine for
nuizen en komforen mag echter als vloer
bekleeding ijzer of antler onbrandbaar materiaal 
worden gebruikt, mits dit ten minste 0.3 M; 
aan de vuur- of stookzijde uitsteekt en bij
kachels en fornuizen tusschen de onderzijde 
daarvan · en de bekleeding een luchtlaag is, 
:waarvan de hoogte ten minste 0.o5·M. bedraagt. 

20. _Boven eene vlam, welke zich op· een 
afstand van 0. 75 M. of minder van een brand
bare zoldering bevindt, moet een warmte
keerend scherm zijri aangebracht. De brand
bare voorwerperi, die op zoodanigen afstand 
van vlammen iijn aangebracht, dat gevaar 
-voor ontbranding • bestaat, moeten doelmatig 
zijn beschut. 

21. In een lokaal, waar door de uitoefening 
van het bedrijf. of door de aanwezigheid vail 
stoffen gevaar .voor ontploffing kan 'ontstaan, 
en. in de ruimten, die daarmede in directe ver
binding staan of kunnen: worden gebra,cht, 

.:inag nimmer vuur of· antler dan -voldoend 
geisoleerd kunstlicht ·aanwezig zijn. Yuur of. 
antler dan voldoend geisoleerd kunstlicht mag 
zich buiten zulk een lokaal slechts op zoodanigen 
afstand daarvan bevinderi, dat geen gevaar 
-voor ontploflfog bestaat. ~ 

22. . Wanneer in ·eene faliriek 'of werkplaats, 
in werking gebracht op of na ·1 Januari ·1897, 

in den· regei ineer dan 50 personen verblijvew 
en aldaar of in eene oridergelegen · verdieping 
licht brandbare of ontplofbare stoffen aanwezig 
zijn of ontstaan, moeten liften, voor zoover zij 
niet buiten het gebouw zjjn geplaatst, door 
kokers van vuurkeerend materiaal zijn inge
sloten, die met vuurkeerende deuren kunnen 
worden gesloten. 

23. In of nabij een lokaal, waar licht brand
bare of ontplofbare stoffen aanwezig zijn of 
ontstaab, zoo ook bij eene ·tbt eene fabriek of 
werkplaats behoorende bergplaats van stoffen, 
die aan broeiing of aan zelfimtbranding onder
hevig zijn, · moeten doelniatige en in goeden 
staat van onderhoud verkeerende middelen 
voor lirandblussching of -dooving beschikbaar 
zijn,' die, voor zoover de a~d van die middelen 
beproeving mogelijk en noodig maakt, telkens 
na verloop van ten hoogste een jaar op hunne 
bruikbaarheid moeten worden beproefd. -

24. In een stoomketel of in een oven of in de 
vuurgangen of rookkanalen van een stoom
ketel of van een oven, waai-in een hooge tem
peratuur heerscht, mag geeri petroleui:ti of.antler 
dergelijk licht ontvlambaar verlichtingsmiddel 
gebruikt ·wordeh. 

§ 5. Het voorkomen van brand bij a.anwezighe_id 
van vluchtige .. vloeisto'[fen,. waarvan liet· ont

vlammingspunt, bepaald op het toestel 
van Abel-Pensky,-lager dan 21 ° Cel-

sius is· gelegen, en welker dam-
pen met lucht ontplofbare 
mengs_els k1innen vormen. 

25. Onvermin<lerd het bepaalde in de vorige 
paragraaf gelden voor fabrieken en werkplaat
sen, waar in· de werklokalen vluchtige vloei
stoffen,_ waarvan het ontvlaminingspunt, be~ 
paald op het toestel van Abel-Pensky, lager dan 
21 ° Celsius is geiegen, en welker dampen met 
lucht ontplofbare ·. mengsels kunnen vormen, 
aanwezig zijn, de in de artikelen 26 tot en '!net 34 
gegeven voorschriften. 

26. In een werklokaal mogen de vloeistoffen 
in de bij' den arbeid gebruikt wordende bakken, 
vaten of toestellei:l'in geen grootere hoeve_elheid 
aanwezig zijn, dan voor den goeden gang van 
het werk en voor het gebruik per dag wordt 
vereischt. Buiten deze bakkeri, vaten of toe
stellen m_ogen zij a!daar in e·en hoeveelheid van 
·ten hoogste 10 Liter· aanwezig zijn. 

27. In het werklokaal moeten op doelmatige 
plaatsen en-in voldoend aantal deksels beschik
baar zijn voor het sluiten yan bakken, vaten en 
toestellen, waarin zich de vloeistoffen bevinden, 
benevens onbrandbare dekli:leeden en eene 
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hoeveelheid zand van 1 .M3• of, indien minder 
dan 1000 Liter dier vloeistoffen aanwezig is, 
g_elijk aan de aanwezige hoeveelheid daarv:an, 
doch ten minste 0.025 lVP., zoomede eene doel
matige schop. 

28. 1. De verspreiding van dampen uit 
voormelcle bakken, vaten of toestellen moet 
zooveel mogelijk worclen voorkomen of tegen
gegaan, in het bijzoncler wa_nneer en _zoolang 
met cleze niet. gewerkt wordt. 

2. De verspreicling van dampen door goecle
ren of stoffen, die met de vloeistoffen zijn be
werkt, moet zoowel tijclens de bewerking als 
bij het vervoer zooveel mogelijk 1vorcl_en voor
komen cf tegengegaan. 

3 . . Wanneer .het bedrijf de verdamping cler 
vloeistoffen eischt,,i1oet zulks geschieclen in de 
buitenlucht of in uitsluitencl claarvoor bestemde 
ruimten, waar voor krachtige luchtverversching· 
gezorgcl behoort te worclen. 

29. Het ontstaan van electrische vonken bij 
de bewerking van wol, zijcle of andere vezel
stoffen met de vloeistoffen moet zooveel mogelijk 
worden voorkomen of tegengegaan. 

30. 1. De vfoeistoffen mogen in fabrieken 
en werkplaatsen slechts bewaard worclen op 
zooclanige plaats en wijze, dat gevaar voor ont
ploffing zooveel mogelijk worclt vermeclen: 

2. Benzine mag slechts bewaard worclen : 
a. · in gesloten metalen kannen of" bussen 

van ten hoogste 10 Liter inhoucl ; 
b. in metalen vaten of fusten van ten minste 

70 en ten hoogste 300 Liter inhoud ; 
c. in ondergronclsche reservoirs ; 
cl. in bovengronclsche reservoirs. 
31. Bij bewaring van meer clan 50 Liter 

benzine in gesloten metalen kannen of bussen 
moet aan de vcilgende eischen zijn volclaan : 

a. De~e kannen of bussen moeten opgebor
gen wqrden in een of meer buiten eenig gebouw 
bovengronds geplaatste brandvrije_kluizen van 
steen of cement, voorzien van stevige deuren of 
cleksels van onbrandbaar en warmtekeerend 
materiaal, van lekgaten in of onmiddellijk lioven 
den bodem en van ventilatieopen4'gen in den 
zijwand bij den bodem en aan de_ bovenzijde, 
welke lekgaten en ventilatieopeningen v:oorzien 
· moeten zijn van Davygaas: 

b. Ieclere kluis mag ten hoogst_e 24 kannen 
.of bussen van 10 Liter inhoud kunnen bevatten. 

c. De vloer • om de kluis :of om · de groepen 
v:an kluizen mag t,ot op een afstand· van ten
minste t M. _claarvan niet zijn geplaveid of op 
eene a-ndere wijze ondoordringbaar. voor vloei
stof ivorden gemaa,kt.-
. · cl. Iedere_kluis[moet ten minste 2 M. ·ver-

wijderd blijven van gebouwen of brandbare 
schuttingen. 

e. Om de kluis of de groep van kluizen 
moet, tenzij schuttingen of muren dit onmogelijk 
of overbodig maken, op ten minste 2 M. afstand 
zijn geplaatst een hekwerk, voorzien .;an stevig · 
ijzergaas, · of een plaatijzeren. schutting, · Dit 
hekwerk of deze schutting moet ten minste 2 M. 
hoog zijn, terwijl de ruimte daarbinnen alleen 
_toegankelijk mag zijn door eene deur, die met 
slot en sleute] moet zijn afgesloten, zoolang het 
betreden van die ruimte niet noodzakelijk is. 

f. Binnen de door het hekwerk, den muur 
of de sc)mtting omgev.en ruimte mag nimmer 
open vunr· of antler clan volcloend ge[soleerd 
kunstlicht aanwezig zijn. 

g. Bij de bewaarplaats moet op eene doel
matige plaats een hoeveelheicl zand van ten 
minste _0.25 M3• aanwezig zijn met eene doel
matige schop. 

32. Bij bewaring van benzine in vaten of 
fusten moet .a11,n de volgende eischen zijn 
voldaan: 

a. De bewaarplaats moet ten minste 5 lVI. 
verwijderd zijn van gebouwen. 

b. De vaten of fusten moeten hetzij geheel 
in den grond zijn ingegraven, hetzij opgeborgen 
zijn in eene ruimte, die omgeven is door· .een 
waterdichten dam van zoodanige hoogte, dat 
de ruimte er binnen voldoende groot is oni a.He 
vloeistof te bevatten. 

c. Op of om den dam moet zijn geplaatst 
een hekwerk, voorzien van stevig ijzergaas of 
eene plaatijzeren schutting. Dit hekwerk of 
deze schutting moet ten minste 2 M. hoog zijn, 
terwijl de ruimte daarbinnen alleen toegankelijk 
mag zijn door eene deur, die met slot·en sleutel 
moet zijn afgesloten,zoolang het betreden van 
die ruimte niet noodzakelijk is. 

d. Binnen de door het·hekwerk of de schut
ting omgeven ruimte mag nimmer vuur of 
antler clan voldoencl ge[soleerd knnst,licht · a~ n
wezig zijn. 

e • . Bij de bewaarplaats .moet op eene doel
matige plaats eene hoeveelheid zand _van ten 
minst~ · 1 lVP. aanwezig zijn met doelmatige 
s.choppen. ·· 

f. · Voor het vervoer van de vloeistof uit de 
bewaarplaats naar andere deelen der fabriek 
of werkplaats moeten gesloten metalen kannen 
of· bussen ·. van ten hoogste 10 Liter. inhoud .en 
tloelmatige toestellen voor het overpompen of 
overhevelen beschikbaa, zijn. 

33. Bij bewaring ·van benzine in onder
gron!lsche reservoirs 111oet · aan de · volgentle 
eischen zijn voldaan : . 
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a.- De benzine moet geborgen zijn in solide 
ondergrondsche metalen reservoirs van . vol
doende wanddikte en zoo diep ingegraven, _dat 
geen belangrijke verhooging van tempe:ratinir 
van--de reservoirs en hunnen inhoud· te _ver
wachten is, zelfs bij brand. 

b. : Voor ·het :vervoer van de benzine inoeten 
buisleidingen en appendages aanwezig zijn, 
welke naar de ter plaatse van ·gebriiik aange: 
brachte a_ftapplaatsen leiden. 

c. ·Alie ,buisleidingen en appendages moeten 
voldoenden waarborg -bieden tegen lekken. 
Voor zoover de pra"ctijk middelen aan de hand 
doet ter voorkoming van brand en ontploffing, 

· moeteh deze worden aangewend. In het 
bijzonder moeten maatregelen zijn getroffen 
ter voor_koming van de vorming van een ont
plofbaar mengsel van lucht en damp in de 
reservoirs. 

34. Bif bewaring van benzine in boven
grondsche reservoirs moet ·aai:J. ·de volgende 
eischen zijn voldaan : 

et. De benzine moet geborgen zijn in solide 
gesloten metalen reservoirs van voldoende 
wanddikte. 

b. De reservoirs moeten ten minste 25 ·M. 
verwijderd zijn van gebouwen. 

c. De reservoirs moeten,. hetzij · ieder dp 
zichzelf, hetzij· groepsgewijs, omgeven zij n:door 
een waterdichten dam van zoodanige··hoogte, 
dat de ruimte er binnen voldoende groot is om 
alle benzine te bevatten. 

d. Tenzij de reservoirs staan op een gedeelte 
van een terrein, dat in zijn geheel is afgesloten 
en zorgvuldig wordt bewaakt, moet'op·of'oin 
den dam zijn geplaatst een hekwerk, vocirzien 
van stevig ijzergaas of eene plaatijzeren· schut
ting. Dit hekwerk of deze schutting moet 
ten minste 2 M. hoog zijn, terwijl de ruimte 
daarbinnen alleen toegankelijk • Ihag zijn door 
eene deur, die. met slot en sleutel moet zijn 
afgesloten, zoolang het betreden van die i:uimte 
niet noodzakelijk is. 

e._ Voor_het vervoer van de benzine moeten 
buisleidingen en appendages aanwezig' zijn; 
welke naar de ter plaatse van gebruik aange: 
brachte aftapplaatsen leiden. 

f. Alie buisleidingen en appendages moeten 
voldoenden waarborg lii~den tegen lekken: 
Voor zoover de pi:actijk middelim:aan:de hand 
doet ter voqrkomirig van-_br_arid en ontploffirig; 
moeten deze worden --aangewen& . ·In het 
bijzonder moeten maatregelen- zijn getroffen 
.ter voorkoming van de ·vorming van- een:orit, 
plofbaar mengsel van -lucht en .damp in;·de 
reser:voirs. 

1913. 

§ 6. H et voorkornen van brand door electrische 
l eidingen en toestellen.-

35. :Ten aanzien van het in dit:besluit voor 
electrische leidingen_ en toestellen bepaalde, 
wo rdt "verstaan onder : 

a. sterkstroorninstallaties : electrische in-
richtingen, welke met een spanning van meer 
dan 50: Volt gedreveri worden of waarbij de 

· tota-le energie, welke ih werking kan treden, 
meer clan_ 100 Vi7att bedraagt ;· 

b. spctnni,ig: de effectieve spanning en: we!-; 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, die van 
eene leiding ten opzichte van de aarde ·; 

c. installaties voor lage spanning : _ sterk' 
stroominstallatie,s, b~j welke _het niet inogelijk 
is, dat in ncirma.Je omstandigheden ·tusschen 
eene der leidingen en de aarde eene hoogere 
spanning dan 300 Volt kan - optreden. · Bij 
accumulatorenbatterijen wordt de · ontlaad, 
spanning als de spanning in normale omstan
digheden beschouwd ; 

. d. installaties voor hooge spanning : alle niet 
in c. bedoelde sterkstroominstallaties; 
· e. onbrandbare voorwerpen : voorwerpen, die 

niet kunnen vlamvatten, of na aan eene vlam 
blootgesteld geweest te zijn, niet van zelf verder 
bra.nden_; 

f. ·ezectrische bedrijfsruirnten: ruimten, welke 
bepaa.ldelijk bestemd. zijn _ vocir de opstelling · 
van electrische we:rktuigen of toestellen en in 
den regel slechts door deskundig personeel 
betreden: worden ; 

g: afgesloten electrische bedrijfsruirnten: elec
trische bedrijfsruimten, welke slechts nu en da.ri. 
door deskundig personeel betreden worden, 
overigens afgesloten· zijn · en alleen door dit 
personeel ontsloten worden ; 

h. vochtige ruirnten : ruimten, waarin door 
heerslagen of verontreinigingen het behouden 
van eene normale isolatie wordt bemoeilijkt 
of de "!eerstand van het lichaam der daarin 
vertoevende personen ten opzichte van de aarde 
belangrijk wordt verminderd, bijv. in brouwe
rijen, ve,:verijen, looierijen, wasscherijen, pa
pierfabrieken ; 
- . j. bedrijfs0 en bergruirnten met brandgevctctr : 
ruimten, waarin licht ontvlambare stoffen wor
den bereid, verwerkt of bewaard, of waarin ten 
gevolge van het bedrijf brandbare gassen, 
da_mpen, stof of vezels kuimen gevormd worden 
.of zich kunnen verspreiden ; 

k .. :bedrijfs- en bergruirnten rnet ontploffings
gevaar ·: ruimten, waarin ontplofbare stoffen 
worden bereid, verwerkt of bewaard of waarin 
zich ten gevolge van het bedrijf ontplofbare 

43 
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mengsels kunnen vormen, met uitzondering 
van accumulatorenruimten; 

l. buitenleidingen : bovengrondsche leidin
gen, die buiten gebouwen liggen en_ niet van 
eene besohuttende metalen omkleeding nooh van 
eene besohuttende omkokering zijn voorzien, met 
uitzondering van sleep- en contactleidingen. 
· 36. Het ii:t de artikelen 37 tot en met 75 

voorge~chrevene geldt alleen voor fabrieken en 
werkplaatsen, waar electrische toestellen of 
leidingen aanwezig zijn, behoorende tot een 
sterkstroominstallatie. Het geldt echter niet 
voor het in ·zulke fabrieken en werkplaatsen 
aanwezige rollende materieel van spoor- en 
tramwegondernemingen. 

37. Bij elke electrische fostallatie van meer 
dan 100 lampen of meer dan 5 electromotoren 
en in elk electrisoh oentraalstation moet aan
wezig zijn een steeds bijgewerkte en voldoend 
duidelijke schematische voorstelling, welke in 
hoofdtrekken. aangeeft de stroomsoorten· en 
spanningen, het aantal, de .soort en het ver
mogen der gener3:toren, transformatoren en 
acoumulatoren, de wijze van uitsohakeling en 
beveiliging van de afzonderlijke deelen dor in
stallatie, de koperdoorsnede der leidingen en 

. het aantal, de.soort en het vermogen der hierop 
aangesloten verbruikstoestellen. 

38. 1. Iedere installatie moet een voldoen
den isolatietoestand bezitten. 

2. De isolatie van eene installatie voor lage 
spanning, met uitzondering der deelen onder 3 
genoemd, riloet zoodanig zijn, dat het stroom
;verlies in elk gedeelte tusschen twee smeltstuk
ken of achter het laatste smeltstuk bij de bedrijfs
spanning een milli-ampere niet te boven gaat. 

3. Eleotrisohe werktuigen, aocumulatoren, 
transformatoren en buitenleidingen, zoomede 
die gedeelten van installaties, welke in voohtige 
ruimten zijn aangebracht, behoeven aan het 
bepaalde onder 2 niet te voldoen. Indien 
eene omvangrijke installatie voohtige gedeelten 
bevat, moeten deze bij de meting van den 
isolatietoestand zijn uitgeschakeld en moeten de 
droge gedeelten aan de bepaling orider 2 voldoen. 

39. Electrisohe werktuigen en transforma
toren moeten zoodanig zijn opgesteld of be
sohermd, dat eventueel optredende vuurver
schijnselen geen ontvlamming van brandbare 
stoffen kunnen veroorzaken. 

40. 1. Stationnaire accumulatoren moeten 
zijn opgesteld in uitsluitend voor dat doel 
bestemde afgesloten eleotrische bedrijfsruimten. 
Ruimten, uitsluitend bestemd voor het laden 
van trartsportabele aooumulatoren, worden, 
indien zij alleen toegankelijk zijn voor het met 

de ;bediening belaste personeel, beschouwd als 
electrische bedrijfstuimten. 

2. In of bij accumulatorenruimten- moet 
duidelijk zijn aangegeven de spanning en de 
stroomsterkte bij lading en ontlading, beneveris 
de capaciteit der batterij. 

3. Voor de kunstmatige verlichting van 
accumulatorenruimten mogen slechts gloei
lampen zijn gebezigd, ,velke in het luchtledige 
branden en met hunne houders van de om
ringende lucht zijn afgesloten. 

4. In accumulatorenruimten moet voor een 
doelmatige luchtverversching zijn gezorgd. 

5. Bij stationnaire accumulatorenbatterijen 
mag geen celluloid zijn gebruikt. 

6. In ruimten, waar stationnaire accumu
latoren zijn opgesteld, mogen geen andere lei
dingen aanwezig zijn, dan voor die ruimten 
benoodigd ; toestellen, die tot vonkvorming 
aanleiding kunnen geven, met uitzondering 
van doelmatig ingerichte stopcontacten, mogen 
daarin niet zijn aangebracht. 

41. Schakel- en verdeelborden moeten uit 
onbrandbaar materiaal bestaan. Hout is slechts 
toegelaten voor omlijsting .. Zij moereh zoo
danig zijn opges~eld, dat optredende vuurver
schijnselen geen · ontvlamming van brand bare 
stoffen kunnen veroorzaken. 

42. Stroomvoerende deelen van electrische 
toestellen moeten op onbrandbaar, niet hygros
copisch materiaal z~jn gemonteerd eii brandvrij 
zijn opgesteld. 

Deze bepaling gelclt niet : 
1. voor afgedekte schakelwalsen bij span

ningen tot en met 1000 Volt, waarbij geimpreg
neerd hout mag zijn gebruikt, behalve in lokalen 
met bijtencle dampen ; 

2. voor deelen van toestellen, die onder olie 
zijn gemonteercl ; 

3. voor stopcontacten tot 20 Ampere in 
droge lokalen, waarvoor eboniet en gelijksoortig 
materiaal mag zijn gebruikt. 

43. Electrische toestelleil. · moeten van zoo
danige afmetingen zijn, dat zij door den sterk
sten stroom, die in normale omstandigheden kan 
voorkomen, geen gevaarlijke temperatuur kun
nen verkrijgen. Zij moeten zoodanig zijn in
gerioht en opgesteld, dat voor de aan te sluiten 
leidingen, ook bij de plaatsen, ~aar deze binnen
treden, een voldoende isolatietoestand ten op
ziohte van nabijzijnde deelen. van gebouwen, 
leidingen en andere voorwerpen aanwezig is. 

44. · 1. De normale stroomsterkte en span
ning, waarvoor schakelaars zijn berekend, moe
ten op den schakelaar zelf zijn aangegeven. 

2. Schakelaars, welke clienen voor het ver-



27. JUN i. ,19'13 

breken van den stroom, nioeten zoodanig zijn 
ingericht, dat bij de volle stroomsterkte .en een 
behoorlijk gebruik geen lichtboog blijft· bestaan. 

Deze bepaling geldt niet voor die schakelaars 
in electrische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten, bij welke uit hoofde.van het bedrijf de 
lichtboog eenigen tijd moet blijven bestaan. 
Voor · de overige schakelaars in die ruimten 
geldt zij slechts voor zc0ver het de strooni
sterkte betreft, welke de .schakelaar normaal 
moet verbreken. In het laatste geval moet, 
onverminderd het in het eerste lid bepaalde, 
op den schakelaar zijn aangegeve1i de stroom
sterkte, die bij de bedrijfsspanning mag worden 
uitgeschakeld: 

3. Schakelaars moeten · momentschakelaars 
zijn. 

peze bepaling geldt niet voor schakelaars, 
welke uitsluitend bestemd zijn om alleen in 
stroomloozen toestand bediend te warden. 

4. Schakelaars mogen niet zijn aangebracht 
aan verplaatsbare fampen. 

45. ,veerstanden, waaraan stroomverbre
kingen voorkomen, moeten zoodanig zijn inge
richt, dat bij behoorlijke bediening geen licht
boog blijft bestaan. 

46. 1. Bij stopcontacteii. moeten zoowel 
op de stop als op het vaste gedeelte zijn aan
gegeven de normale stroomsterkte en spanning, 
waarvoor zij gebruikt mogen worden. 

·2. Stoppen voor het aansluiten van ver
plaatsbare leidingen moeten zoo zijn ingericht, 
da t zij niet in vaste gedeelten van stopcontacten 
voor grootere stroomsterkte passen. 

47. 1. Smeltveiligheden _en automatische 
uitschakelaars moeten zoodanig zijn ingericht 
en ingesteld, dat de leidingen, die er door worden 
beschermd, geen gevaarlijke temperatuur kun
nen _verl~rijgen, en dat zij den stroom verbreken, 
zonder dat. een lichtboog blijft bestaan. 

2. De sterkte van het smeltstuk ma;g niet 
grooter zijn dan in artikel 52 is bepaald .. 

3. ·Bij smeltveiligheden voor lage spanning 
mogen weeke plastische metalen en legeeringen 
niet.onmiddellijk in de klemmen zijn bevestiga ; 
het tot afsmelten bestemde gedeelte moet in 

· contactstukken van koper of van een even doel
inatig metaal zijn gesoldeerd. 

4. Smeltveiligheden voor lage spanning ~n 
voor nominale stroomsterkten van 6 . tot 35 
Ampere buiten de electrische bedrijfsruimten 
van electrische, centraalstations moeten zoo
danig zijn ingericht, dat voor een bepaalde 
stroomsterkte het door onachtzaamheid of bij 
vergissing inzetten yan een smeltstuk voor eene 
hoogere stroomsterkte is buitengesloten ; die 

voor minder dan 6 Ampere zoodanig, dat ondei
dezelfde omstandigheden het. inzetten · van· een 
smeltstuk voor eeri·stroomsterkte van ·meer dan 
6 Ampere is buitengesloten. 

5. Op het vaste gedeelte der smeltveilig
heden eri op de -smeltstukken moeten · zijn aan
gegeven de nominale stroomsterkte en de ho·ogst 
toe te laten ·spanning, ,va,arvoor. zij mogen 
gebruikt wcirden. 

48. 1.. Leidii:tgen · moeten zijn , beschermd 
door smeltveiligheden in elke poolof"'phase, of 
door automatische -uitschakelaars, ·, welke bij 
het optreden van een te:: hooge · stroomsterkte 
alle polen of phasen gelijktijdig. uit?chakelen. 
,Deze -bepaling :geldt niet -voor: 

· a. geisoleerde leidingen/ die .: op neutrale 
of nulleiders van meervoudige· stelsels zijn aan
gesloten, als ·zoodanig ·duidelijk • kenbaar · zijn, 
en deel uitmaken van _een tweeleiderstelsel ; 

b. - verbindingsleidingen aan schakelborden 
9f _tusschen schakelhorden en dynamo's of 
accumulatoren, of in het algemeen voor zoodani
ge gevallen; waar door het in ,verking treden 
van de smeltveiligheid gevaren zouclen kunnen • 
ontstaan of b~j welke het aanbrengen van de 
smeltveiligheid doo; den aard der inrichting 
niet- wel mogelijk is, mits de niet beveiligde lei
dingen overzichtel.ijk en brandvrij zijn aangelegd. 

2. _ Smeltveiligheden of automatische scha~ 
kelaars mogen niet zijn geplaatst in : 

a. uit h_oofde van het bedrijf met de aarde 
in verbinding staand~ leidingen, tenz~j deze 
le_idingen buitenleiders zijn van meervoudige 
stelsels, in welk geval zij beveiligd -moeten zijn ; 

b. neutrale of :imlieiders van meervoudige 
stelsels, tenzij deze leide;s slechts op enkele 
punten met de aarde zijn verbonden, in welk 
geval_ zij smeltveiligheden-· mogen _ bevatten, 
waarvan echter de nominale stromnsterkte · 
ten niinste 100 % meer moet bedragen dan die 
in de buitenleiders. 

3. Leidingen, welke van verschillende zijden 
stroom kunnen ontvangen, en parallel gescha-

-kelde leidingen moeten bij de voedingspunten 
of aan beide zijden zijn beschermd door smelt
veiligheden of automatische uitschakelaars. 

49. Spanningsveiligheden moeten zoodanig 
zijn opgesteld, dat optredende vuurverschijn
selen geen ontvlamming van brandbare stoffen 
kunnen veroorzaken. · 

50. 1. Gloeilamphouders moeten uit onbrand
baar, niet hygroscopisch materiaal bestaan. 

2. Gloeilampen, die in de nabijheid .van 
brandbare stoffen zijn aangebracht, moeten 
van kappen, schutglaz,en; schutkorven of 'der
gelijke bescherminge_n zijn voorzien, zoodat de 

4B* 
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lampen niet met de brandbare stoffen in aan
raking kunnen komen. 

51. Voor electrische leidingen mogen alleen 
zijn gebezigd : 

A. blanke leidingen ; 
· B. leidingen met vezelisolatie of niet gevul-

_caniseerde gummi-omhulling ; 
C. · gummiaderleidingen, onders<,heiden in : 
a. onbeschermde gummiaderleidingen, 
b. geparitserde gummiaderleidingen en. 
c. pijpdraden ; 

D. . gummiadersnoeren ; 
E. ornamentleidingen ; 
F. ontlaste snoeren ; 
G. kabels, waaronder verstaan . worden 

geYsoleerde koperleidingen, voorzien van een 
al of niet bewapenden loodmantel. 
, 52. Ten aanzien van de electrische leidingen 
met toebehooren moet, onverminderd het 
hierna voor iedere soort en ·voor enkele ruimten 
in het bijzonder bepaalde, voldaan zijn aan d<i 
volgende eischen : 

1. De leidingen moeten zoodanige afmetin-
• gen en sam-enstelling hebbim, dat zij bij de voor

handen bedrijfstoestanden voldoende mecha~ 
nische sterkte bezitten en geene gevaarlijke 
temperatuur kunnen bereikim. 

2. Geisoleerde koperleidingen mogen -
tenzjj het onder 3 genoemde geval aanwezig is 
- niet hooger zijn belast dan ·de in de volgende 
tabel aangegeven stroomsterkten. 

Nomina;le: 

- ,Koperdoor- Toe te la ten strooinsterkte 
stroomsterkte voor het . snede in mM2• in.Ampere. smeltstuk in 

Ampere. 

0,50 8 6 
0,75 9 6 
1 11 6 
1,5 14 10 
2,5 20 15 
4 25 20 
6 31 25 

10 43 35 
16 75 60 
25 100 80 
35 125 100 
50 160 125 
70 200 160 
95 240 190, 

120 280 225 
150 325 260 
185 380 300 
240 450 360 
310 540 430 
400 640 500 
500 766 600 
625 880 700 
800 1,050 - 850 

1,000 1,250 1,000 

Blanke koperleidingen, .geen buitenleidingen 
zijnde, zijn tot en met 50 m.M2• docirsnede 
eveneens aan de in deze tabel voorkomende 
belastingen onderworpen. 
- 3. Bij snel en sterk afwissf'lende belasting 
is eene hoogere stroomsterkte toegelaten dan de 
voorgaande tabel aangeeft, mits geen hoogere 
temperatuur bereikt wordt dan bij voort
durende belasting met.de _in die tabel· aange
geven st_roomsterkte het geval zou zijn. 

4. Koperleidingen moeten in ieder geval 
eerie koperdoorsnede hebben : 

voor leidingen -aan en in orna-
menten, van ten minste _ 0,50 mM2; 

voor leidingen bij . aanleg in -
-buizen en voor pijpdraden, van 
ten minste . . . . . . . . . . . 1 

voor leidingen binnen gebou-
wen op isoleerende stukken, 
waarvan de onderlinge afstand niet 
meer is dan 1 M., van ten minste 1,5 

voor leidingen binnen gebouwen 
op isoleerende stukken, waarvan 
de onderlinge afstand meer is dan 
1 M., van ten minste. . . . 4 · 

voor buitenleidingen bij !age 
spanning, van ten minste . 6' 

voor buitenleidirigen bij· hooge 
spanning, van ten minste . 10 

Bij .het gebruik van leidfogen vari een antler 
metaal dan koper, moeten de metaal-doorsneden 
ten minste zoo groot zijn, dat de mechanische 
sterkte niet minder en de verwarming niet 
grooter wordt dan bij gebruik van koper van de 
in de tabel aangegeven aJmetingen het geval 
ZOU zijn. 

53. Voor leidingen met vezelisolatie of niet 
gevulcaniseerde gummiomhulling ·gelden de
zelfde bepalingen als 'voor blanke leidingen. 
Zij mogen bij lage spa-nning gebruikt worden in 
vochtige ruimten en in ruimten, waar bijtende 
gassen of bijtend stof voorkomen, wanneer zij 
door impregnatie zijn gevrijwaard tegen aa.n-
tasting door vocht of zuul'. · _ · 

54. .Z. Gummiaderleidingeri moeten een 
koperdoQrsnede hebben van ten minste 1 m.M2.; 

de koperdoorsnede van gummiaderleidingen · 
met eendradige koperkern mag ten hoogste 
16 m.1112. bedragen. · 

2. De koperkern moet in het-vuur vertind, 
met een voldoend dik waterdicht gevulcaniseerd 
gummiomhulsel- van deugdelijke ·samenstellirtg 
omgeven en in met gummi. bestreken of ge
-drenkt . band gewikkeld zijn. Deze isolatie 
moet zijn afgedekt door eene omspinning van 
vezelstof,- die op doelinatige wijze gedrenk~ is. 
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Bij meervoudige leidingen kan deze omspinning 
gemeenschappelijk zijn. · 

3. Iedere ader moet na een verblijf -:van 
24 uren onder water in <lien toestand gedurende 
een half uur bestand zijn tegen wisselstroom 
van eene spanning tusschen koperkern en water 
volgens onderstaande tabel. De temperatutlr 
van het water mag niet hooger zijn dan 25° C. 

De beproeving moet geschieden zonder om
spinnfog. 

De beproevingsspanning bedraagt voor eene 
bedrijfsspanning : 

tot 1,000 Volt 
, van, 1,000 ,, 2;000 

2,000 . ,, 3,ooo· 
3,000 ·,, 4,000 
4,000 ,, 5,000 
5,000 6,000 
6,000 ,, . 7,000 
7,000 ,, - 8,000 
8,000 10,000 

10,000 ,, 12,000 

2,000 Volt 
4,000 ,, 
6,000 ,, 
8,000 ,, 
9,000 ,, 

10,000 
12,000 ,, 
13,000 ,, 
15,000 
18,000 ,, 

4. Onbeschermde gumiuiaderleidingen mo-_ 
gen bij vasten aarileg voor alle spanningen 
gebruikt worden ; voor · aansluiting van ver
plaatsbare werktuigen of toestellen alleen voor 
spannirigen tot" 1500 Volt tusschen 2 leidingen. 

5. Gepantserde gummiaderleidingen mogen 
voor vasten aanleg slechts gebruikt worden voor 
spanningen tot 1000 ·volt tusschen twee leidin
ge:ri en voor aansluiting van verplaatsbare toe
stelleri voor zulke spanningen tot 500. Volt.· 

6. · Pijpdraden mogen slechts gebruikt wor
den voor vasten aanleg voor spanningen -tot 
1000 Volt tusschen twee leidingen. De gum
miaderleidirig moet een ·geheel uitmaken met 
een omsluitenden metalen mantel zonder naad 
of met gevouwen naad. 

55. 1. Gummiadersnoe:ren moeten eene 
koperdoorsnede hebben van ten minste 1 en ten 
hoogste 6 ml\'12. 

2. De koperkern moet in het vuur vertind 
en met katoen omsponnen zijn; daaroverheen 
moet een voldoend dik, · waterdicht, gevulcarii
seerd gummiomhulsel. van deugdelijke samen
stelling zijn aangebracht, dat doehnatig- be
_schermd is doo·r vezelstof. 

3. Voor de beproeving gelden de bepalingen 
als · aangegeven voor gummiaderleidingen. 

4. Zij mogen slechts gebruikt· worden voor 
aansluiting van verplaatsbare werktuigen· of 
toestellen en dan slechts voor spanningen tot 
500 Volt tusschen twee leidingen. 

56. 1. Ornamentleidingen moeten eene 
koperdoorsnede hebben van ten minste 0,5 mM2• 

2. De koperkern moet in het vuur vertmd 

en met een voldoend dik, waterdicht, ge vul-. 
caniseerd gummionihulsel van deugdelijke 
samenstelling omgeven zijn, · dat afgedekt is 
door op doelmatige wijze gedrenkte vezelstof; 

3: Zij moeten bij beproeving in drogen toe
stand bestand zijn tegen een wisselstroom van; 
1000 ·volt tusschen .twee leidingen. 

4. Zij ·mogen slechts gebruikt worden voor 
het monteeren in of aan verlichtingsornamenten 
en dan slechts voor spanningen tot 300 Volt 
tusschen twee leidingen. 

57. 1. Ontlaste snoeren moeten eene koper
doorsnede hebben van ten minste 0,75 ml\'12. 

2. Voor de samenstelli:rig gelden de bepalin
gen, aangegeven_in artikel 55 onder 2. 

3. Voo'r de b~proeving gelden de bepalingen, 
aangcgeven in artikel 56 onder 3. 

4. Zij mogen slechts gebruikt worden voor 
hot monteeren van hang- ·of schuiflampen en_ 
dan slechts voor spanningen tot 300 Volt tus
schen twee leidingen. 

58. Kabels · moetcn een ·voldoenden weer
stand bieden tegen electrisch doorslaan. 

59. 1. Met de aarde· verbonden leidingen 
mogen onmiddellijk aan gebouwen- zijn beves-. 
tigd, mits eene beschadiging de:r leidingen door 
de bevestigingsmiddelen is buitengesloten. 

2. Met de aarde verbonden leidingen moeten 
gevrijwaard zijn tegen chemische inwerkingen; 
waar zij aan mechanische beschadigingen zijn 
blootgesteld, moeten zij beschermd zijn door 
buizen. 

3. Gedeelten van eene met de· aarde ver
bonden· - leiding, deel uitmakende van het 
stroomvoerende leidingsysteem, mogen niet door 
de aarde alleen zijn vervangen. 

60. Bij de doorvoering van leidingen door 
wanden, muren of dergelijke moeten zij vrij
liggend en strak zijn doorgeleid, of moeten door
voerbuizen zijn gebruikt van duurzaam en on, 
brandbaar materiaal, welke 'waarborgen bieden 
tegen mechanische beschadiging en· tegen het 
binnendringen van vocht. 

61. 1. Onaerlinge verbindingen of aftak
kingen van leidingen moeten-zijn gemaakt door 
soldeeren, of moeten bestaan uit .schroef- of 
·daarmede gelijk:waardige verbindingen. 

2. Bij verbindingen tusschen snoeren en de 
vaste leidingen-· zijn alleen schi-oefverbindingen 
toegela ten. · 

3. Verhindingen van leidingen met werk
tuigen, verzamelrails en toestellen mcieten door 
schroeven of daarmede gelijkwaardige middelen 
tot stand zijn gebracht. Hierbij moeten 
snoeren of meerdradige leidingen van 6 m.1VI2. 
en meer en eendradige leidingen van 25 m.l\'12. 

0 



1913 27 JUN I; 678 

en meer zijn voorzien van eindverbindingen als 
kabelschoenen of dergelijke. .Zijn snoeren of 
meerdradige leidingen beneden 6 m.M2• hiervan 
niet voorzien, dan moeten de enkele draden der 
kern door soldeeren tot een geheel- zijn ver
•eenigd. 

4. Bij onderlinge verbindingen of aftakkin
gen van geisoleerde leidingen moeten de ver
bindingsplaatsen geisoleerd zijn op eene wijze, 
die zooveel mogelijk gelijken waarborg oplevert 
als de overige isolatie. De verbindingen en 
aftakkingsplaatsen mogen niet op trek zijn_ 
belast. 

62. Onder spanning staande leidingen, die 
tot verschillende stroomketens behooren of van·· 
verschillende polariteit of phase zijn, mogen 
niet zijn bevestigd op een zelfde isoleerrol of 
isolator. 

63. 1. Verplaats bare leidingen moeten door 
middel van stop en stopcontact met vaste leidin
gen zijn verbonden. Deze bepaling geldt niet 
bij aansluitingen aan sleep- en contactleidingen. 

2. Van eene stop mag slechts eene ver
plaatsbare stroomgeleiding uitgaan. Aftak
kingen of verlengingen van verplaatsbare lei
dingen zijn slechts door middel van stopcontact
inrichtingen toegelaten. 

64. Bij de plaats van invoering van ver
plaatsbare leidingen in stoppen, handlampen en 
dergeltike, moeten maatregelen zijn genomen 
ter voorkoming van beschadiging der lei
dingen. 

65. Kruisingen van op isoleerstukken aan
gebrachte leidingen onderling of met metaal
deelen moeten zoo uitgevoerd zijn, dat geen 
aanraking kan plaats vinden. · 

66. 1. Bij aanleg in buizen moeten _alle 
tot eenzelfden stroomketen behoorende leidin
gen in een zelfde buis zijn gelegd, tenzij het 
gelijkstroomleidingen zijn van meer dan 4 mM2• 

koperdoorsnede. Laatstbedoelde leidingen mo
gen zoowel in een zelfde buis als in afzonderlijke 
buizen zijn gelegd. 
.. 2. In een zelfde buis mogen geen leidingen 

zijn gelegd, die tot verschillende stroomketens 
behooren, tenzij het uitsluitend leidingen zijn 
voor eene groep van gloeilampen, die door 
dezelfde smeltveiligheid van 6 Ampere nominale 
stroomsterkte zijn beschermd. 

Deze bepaling geldt niet bij schakel- en ver
deelborden in electrische bedrijfsruimten. 

67. Bij leidingen of kabels voor een~ of meer
phasigen stroom, die met ijzer of staal zijn 
omlmld of bewapend, moeten de gezamenlijke 
tot een stroomketen behoorende leidingen door 
dezelfde ijzeren of stalen omhulling of bewape-

ning zijn omgeven; tenzij op andere wijze eene 
gevaarlijke verwarming van het ijzer of. staal 
is buitengesloten. 

68. Metaalomhulsels van buizen, metaal
mantels van pijpdraden en pantseringen vau
kabels mogen slechts dan als terugleiding 
dienen, indien een duurzaam metalliek verband 
van het systeem is gewaarborgd en de terug
leiding deugdelijk met de aarde. is verbonden. 

69. 1. Niet met de aarde verbonden bui
tenleidingen moeten op klokisolatoren of met 
gebruikma,king van eene daarmede gelijk
waardige isolatie zijn aangebracht. 

2. De onderlinge afstand .van.buitenleidin
gen, tenzij deze niet-uitschakelbare· parallel
aftakkingen van gelijke polariteit zijn, moet ten 
minste 10 c.M. plus 1/200 van den afstand 
van de bevestigingen der enkele leidingen, <loch 
in geen geval minder dan 15. c.M. bedragen. 

3. De afstand van buitenleidingen tot wan
den of muren moet ten minste 10 c.M. bedragen. 

4. De onderlinge afstand der bevestigingen 
van eene buitenleiding; aangebracht langs ge
bouwen of muren, mag niet meer dan 10 M. 
bedragen. 

70. 1. Klok- en daarmede gelijkwaardige 
isolatoren, isoleerrollen en isoleerklemmen 
moeten uit porcelein, glas of gelijkwaardig 
materiaal bestaan. 

2. Zij moeten zoodanig zijn aangebracht, 
dat de leidingen op de voorgeschreven afstanden 
van deelen van gebouwen, ijzerconstructies en 
dergelijke blijven. Klokisolatoren moeten zoo 
zijn opgesteld, dat er zich geen water in kan 
verzamelen. 

3. Krammen mogen a!leen zijn gebezigd 
voor het bevestigen van leidingen, die uit 
hoofde van de eischen van het bedrijf met de 
aarde zijn verbonden, mits bescliadiging van 
de leidingen door .de wijze van bevestiging niet 
kan voorkomen. 

4. Voor de bevestiging. van onbeschermde 
ge,soleerde leidingen -mag geen blanke metalen 
binddraad zijn gebezigd, tenzij maatregelen 
genomen zijn, die een beschadiging der isolatie 
buitensluiten. 

71. 1. Behalve in electrische-en afgesloten 
electrische bedrijfsruimten mogen binnen ·ge
bouwen blanke, niet met de aarde verbonden, 
leidingen niet voorkomen. 

Deze bepaling geldt niet voor sleep- en· con
tactleidingen, indien deze -door hare ligging, 
de wijze van aanleg of. op andere doelmatige 
wijze tegen aanraking zijn beschermd. 

2. Blanke, niet met de aarde verbonden, 
leidingen in de in het eerste lid bedoelde ruimten 
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moeten op klokisolatoren of op daarmede gelijk
waardige isolatoreri zijn aangebracht .. De 
onderlinge afstand hunner bevestigingen, aan
gebracht langs muren of wanden, mag niet meer 
dan 6 M. bedragen. De afstand tusschen de 
Ieidingen onderling, met uitzondering van niet
uitschakelbare parallelaftakkingen van gelijke 
polariteit, moet ten minste 10 c.M.· en hun-af
_stand tot wanden of deelen van het gebouw 
ten minste 5 c.M. bedragen. 

Tusschen koperleidingen: van voldoende 
stijfheid onderling zijn kleinere afstand~n geoor
loofd, indien het behoud dezer afstanden ge
waarborgd is door isoleerstukken, welke niet 
meer dan ·I M. van elkaar zij~ ·verwijderd.· 

72. Leidingen met vezelisolatie of niet ge
vulcaniseerde gummiomhulling moete11 buiten 
handbereik zijn aangebracht op klok- of daar
mede gelijkwaa~·dige isolatoren. 

73. 1. Onbeschermde gummiaderleidingen 
moeten op isoleerstukken of in buizen zijn aan
gebracht; in het eerste geval mogen zij ,niet 
omgeven zijn door een omkokering van brand
baar materiaal. 

In gebouwen mogen bij lage spanning de 
isoleerstukken bestaan uit isoleerrollen en bij 
meer dan 10 m.l\'12. koperdoorsnede der leidin
gen ook nit klemmen. Overigens moeten zij 
l;>estaan uit klok- of daarmede gelijkwaardige 
isolatoren. 

2. Onbeschermde. gummiaderleidingen moe
ten in handbereik, onder vloeren, achter be
hangsel, in metsel, of_ pleisterwerk en '\\aar zij 
J!,an mechanische beschadiging zijn blootge
steld, beschermd zijn door buizen. 

Deze bepaling geldt niet voor verplaatsbare 
leidingen, voor leidingen in electrische en afge
sloten electrische bedrijfsruimten en voor het 
niet vast aangelegde deel der toevoerleidingen 
naar en in de -nabijheid van electrische werk
_tuigen, · mits de isolatie niet beschadigd kan 
wordeU:. ' 

3.· In gebouwen moet de afstand tuss~hen 
op isoleerstukken .aangebrachte onbeschermde 
gummiaderleidingen en wanden bij lage span
ning ten minste 1 c.M. bedragen, bij hooge 

.spanning tot en met 1000 Volt ten ,minste 
2 c.M. en boven 1000 Volt ten minste 1 c.M. 
voor elke 1000 Volt, doch in geen geval minder 
dan 5 c.M. 

Bij inrichtingen,. waar een bij elkaar liggen 
van deze leidingen niet te vermijden is, zooals 
bij reguleertoestellen of aan schakelborden, 
mogen zij zoo zijn aangebrach~, dat zij elkaar 
-aanraken, mits zij ten opzichte van elkaar onbe-
-wegelijk liggen. 

.4. De onderlinge afstand der bevestigingen 
van onbeschermde gummiaderleidingen, welke 
in gebouwen langs wanden of muren op isoleer
rollen zijn aangebracht, mag niet meer dan 1 M. 
bedragen; op klok- of hoogspanningsisolatoren 
niet meer dan 6 M. 

Langs plafonds of dakspanten kunnen in 
verband met hunne constructie deze afstanden 
grooter zijn. 

74. 1. Buizen moeten zijn van ijzer of 
staal of van een even weerstandbiedend metaal 
en moeten eene wanddikte hebben van ten
minste 0. 7 m.M. 

2. In buizen mogen geen lasschen in de 
leidingen aanwezig_ zijn. 

3. Buizen en hunne verbindingsstukken 
moeten zoodanig zijn gelegd, dat zich daarin 
nergens water kan verzamelen. 

4. ·Elke installatie in buizen moet zoo zijn 
gemaakt, dat de leidingen gemakkelijk verwis
seld kunnen worden. 

Deze bepaling geldt niet voor leidingen van 
:ineer dan 16 m:.l\'12. koperdoorsnede, indien de 
buizen in het gezicht gelegd en toegankelijk zijn. 

5. Buizen moeten zoodanig zijn bewerkt, 
dat de ·isolatie der leidingen niet door uitsteken
de deelen of scherpe kanten kan beschadigd wor
den; 'de vrije uiteinden van buizen moeten 
zijn voorzien van duurzame invoerhulzen. 

6. Buizen voor meer dan eene leiding moeten 
eene inwendige middellijn hebben van ten 
minste 11 _m.M. ; bij hooge spanning van ten 
minste- 15 m.M. Voor buizen, welke tot_ be
scherming van korte, rechte stukken dienen of 
zich op schakel- en verdeelborden bevinden, 
mag hiervan zijn afgeweken. 

75. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
artikelen dezer paragraaf gelden v;oor electrische 
inrichtingen in de hieronder genoemde ruimten 
de volgentle bijzondere bepalinge1:1 : 

A. Ruimten, waar veel stof voorkomt : 
Onbescliermde gummiaderleidingen moeten 

zijn gelegd in buizen zonder open naad. 
B. Bedrijfs- en bergruimten· met brand

gevaar: 
1. Spanningen boven 1000 Volt mogen 

niet zijn toegepast. 
2. De omgeving van electrische werktuigen, 

transformatoren en . dergelijke moet vrij van 
licht brandbare stoffen gehouden worden, tenzij 
die werktuigen zoomede de aanwezige stroo·m
verbrekende toestellen en booglampen zijn 
voorzien van een onbrandbaar afsluitend om
hulsel. 

3. Leidingen moeten zijn gelegd in buizen 
zonder open naad .. 
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4. · Verplaatsbare leidingeri moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal zijn 
beschermd. · 

C. Bedrijfs-· en bergruimten met· ontplof-
fingsgevaar : . 

1. Hooge spanningen. mogen niet zijn toe
gepast. 

2. Electrische werktuigen,' transformatoren 
en toestellen, die tot vuurverschijnselen kunnen 
aanleiding geven of waarbij stroomverbreking 
p!aats vindt, mogen s!echts zijn aangebracht, 
indien en voor zoover voo'r elken bijzonderen 
toestand eene constructie gekozen is, die bij 
<lien toesta·nd geen ontploffing !\:an veroorzaken. 

3. Voor het leidingnet zifn alleen kabels en 
gummiaderleidingen toegelaten. De laatste 
moeten zijn aangebracht· in naadlooze buizen ; 
de verbindingen_ der buizen onderling moeten 
waterdicht gefit en de uiteinden dicht gekit zijn. 

4. Voor de kunstmatige verlichting mogen 
slechts gloeilampen zijn gebezigd, welke in het 
luchtledige branden en met hunne houders van 
de ornringende lucht zijn afgesloten. 

§ 7. H et voorkomen van ongevall~n bij brand. 

76. In een werklokaal, waarvan d·e vloer 
3 M. of meer boven of 1.5 M. of meer beneden 
den beganen grond is gelegen, moeti indieil. 
mogelijk, behalve de voor gewoon·gebruik d{e·
nende toegang of uitgang nog -een uitgang, 
zooveel- mogelijk aan de andere -zijde van h·et 
lokaal, aanwezig zijn, die gelegenhejd biedt tot 
ontkoming. Hetzelfde · geldt voor een 'werk
lokaal,- waarvan de vloerhoogte ·deze ·grenzen 
niet overschrijdt,· indien daar-geen buitendeur 
aanwezig is. W anneer eene gelegenheid tot 
ontkoming niet aangebracht kan worden, moet 
eene gelegenheid tot redding aanwezig zijn. 

77. In eene fabriek of werkplaats, waarin 
10 of meer personen plegen te verblijven in 
een of meer werklokalen, waarvan de vloer meer 

· dan 3 M.' boven of beneden den beganen grond 
is gelegen, moet de begane grond van uit die 
werklokalen langs eene trap (geen.ladder) te be
reiken zijn. 

78. J. De kleinste doorgangsbreedte -van 
den weg, gevormd door de deuropeningen, 
gangen, trappe:ri, enz., waarlangs de arbeiders 
van uit hunne werklokalen den· beganen grorid 
buiten het gebouw moeten kunnen bereiken, 
moet ten minste bedragen : · 

a. wanneer meer dan 25 <loch niet meer dan 
50 personen in den regel daarvan gebruik maken, 
0.75 M.; 

b. wanneer meer dan 50 <loch niet meer dan 
100 personen in den regel daarvan gebruik 

·maken; -in fabrieken'en werkplaiatseti, in ,verking 
·gebracht op of na 1 Januari 1897; 1.20· ·:wr., in 
fabrieken en werkplaatsen, in werking gebtacht 
v66r 1 Januari 1897, 1 M. ; · 

c. wanneer meer dan 100 personen in den 
-regel- daarvan gebruik maken,. in fabrieken en 
werkplaatsen, in· werking gebracht op of na 
1 Januari 1897, 1.50 M., in fabrieken en·werk
plaatsen, in werking gebracht v66r 1 Januari 
1897, 1.25 M. 

2. Het onder b en c van het eerste lid be
paalde geldt niet, indien en voor zoover -
onverminderd het bep'aalde in de artikelen 80 en 
82 - twee· wegen beschikbaar zijn, "ivelker 
kleinste doorgangsbreedte teri minste 6.75 ·111. 
bedraagt. 

79. W anneer een gedeelte van den in het 
-eerste lid van artikel 78 onder b en c bedoelden 
weg of van de in het tweede lid van dat artikel 
bedoelde wegen door trappen wordt gevormd 
en de werklokalen in gebruik zijn genomen op 
of-na 1 Januari 1897, moeten deze trappen aan 
de onder- en zijkanten zijn bekleed met onbrand
baar en vuurkeerend materiaal of buiten het ge
liouw ·in de open lucht zijn aangebracht. · De 
overige gedeelten van <lien weg of die wegen 
.moeten voldoende -waarborgen bieden voor 
het·veilig verlaten van het gebouw; bepaaldelijk 
moeten de ramen, waiirlangs de weg of de wegen 
over eene buiten het gebouw gelegen trap 
·voeren, met· draadglas zijn gesloten. 

80. 1. In eene fabriek of werkplaats, waar 
in den regel nieer dan 25 personen · van den
·zelfden weg gebruik maken, om hunne werk
lokalen, waarvan de vloer meer clan 3 1\1. boven 
den beganen grond is gelegen, te verlaten, moet 
de begane grond buiten h~t gebouw·van uit die 
-werklokalen behalve Ja.ngs den weg of de wegen, 
vererscht ingevolge artikel 78, ook te bereiken 
zijn langs een anderen doelmatigen · weg, met 
<lien verstande, dat deze weg, wanneer de beien
dingen geen goede gelegenheid tot ontvluchtirig 
aanbieden, moet leiden langs eene noodtrap, 
welke, wanneer. daarvan meer dan 50 personen 
gebruik moeten kunnen·maken, in fabrieken en 
werkplaatsen, opgericht= op of na l Januari 
1897, aan de onder- en zijkariten -moet zijn be
kleed met onbrandbaar en vuurkeerend mate
riaal -of buiten het:gel:iouw moet zijn gelegeh. 

2. De toegangen tot den in het eerste- lid 
vereischten weg moeten aan de zijde der werk
lokalen · door.· een dufdelijk opschrift ,,nood
uitgang'; -zijn· aangetluid. 

81. ·Het bepaalde -in de ·artikelen 79 en 80 
is niet van toepassing op geliomven, ·waarvan 
rriuren, vloeren, zolders en trappen :van on-
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brand_baar inateriaal zijn vervaa:rdigd, tenzij in 
het gebouw· licht brandbare of ontplofbare 
stoffen warden verwerkt of bewaard·. : 

82. 1. . Een werklokaal moet verlaten kun-
nen worden door twee uitgangen, die zich zoo 

. mogelijk aa,n tegenover elkander gelegen zijden 
.van het lokaa] bevinden en die lei den naar twee 
verschillende wegen, waarlahgs de begane grand 
buiten het gebouw kan warden bereikt, indien: 

a, het werklokaal · de~! uitmaakt •·van ·eene 
fabriek -of werl{plaats of eeh gedeelte 9-aarvan, 
dat brandgevaarlijk is door de daarin aanwezige 
stoffen, de inrichting, bouwwijze of Jigging, of 

.b: in het ,verklokaal meer dari_ 100 persorten 
verblijven. . 

2. Op beide in het eerste lid bedoelde wegen 
is artikel 78 van foepassing ; de wegcn, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 78, warden voor 
de toepas~ing ,an dit artikel als een weg be
schouwd. 

3. Indien de vloet van een wer!dokaal, als 
-in het eerste lid bedoeld, meer dan 3 l\!L boven 
den beganen grand is gelegen, moeten de beide 
in dat lid voorgeschreven wegen zijn ingericht, 
als in artikel 79 is aangegeven, of moet een dier 
wegeh aldus zijn ingeticht en de andere vol
doenden waarborg bieden voor het vei!ig. be
reiken van eene belending, die goede gelegen
-heid tot ohtvluchting aanbiedt. 

4. Indien in twee cif meer werklokalen, die 
gelijkvloers of op eenzelfde verdieping zijn ge
legen, 'te zamen meer dan 100 personen ver
blijven, mogen de wegen, waarlangs de arbei-· 
ders van uit elk dezer werklokalen den beganen 
·grond buiten het gebomv moeten kunnen berei
·ken, · niet leiden ·door een antler dezer werk-
lokalen. -

83. De in de artikelen 78, 80 en 82 ·bedoelde 
wegen mogen noch gehee] noch ten deele ge
vormd worden door een ladder of een lift e11 in 
-die wegen mag zich nimmer bevinden : 

a. eene plaats, waar· de doOI"gang ·minder 
dan 0. 7 5 M. breed of minder dan 1. 80 M. hoog is; 

b. een trap, steiler dan 1 verticaal op·¼ 
bori2,ontaal, in de klimlijn gemeten ; · 

c. eene spiltrap, tenzij aan de binnenzijde 
-op ten minste 0.30 M. uit de aslijn een hek is 
-geplaatst van ten minste 0.90 M. hoogte. · 

84. · Wanneer het niet mogelijk is in eene 
fabriek of werkplaats, · in werking gehracht 
v66r 1 Januari 1897, ten aanzien van de· inge
volge de artikelen 80 en 82 vereischte wegen 
aan de voorschriften van de artikelen 78 of 83 
te voldoen, kan daarvan in zooverre worden 
afgeweken, dat: 

a. bij spiltrappen de breedte van liet ge-

deelte der t;ap,- dat overblijft na aanbrenging 
van het in artikel 83 bedoelde hek, 0. 70 M. mag 
bedragen; · 

b. eene trap steiler dan 1 verticaal op ¼ 
horizontaal, in de klimlijn gemeten, mits te_n 
minste 0. 70 M. breed, is toegelaten ; 

c. de doorgangsbreedte van dien weg 
overigens 0. 60 M. mag bedragen. 

85. · De weg, waarlangs van uit een werk
lok~al bij biaii'il de gegane·:grond buiten het 
geb<iuw moey kunnen warden bereikt, -mag ·niet 
versperd zijrt, zoolang in dat -bkaal iemand 
aanwezig is. l Op of langs dien weg mogen zich 
geen voorwe pen bevinden, welke bij haastige 
ontruiming ·.J.ersperring kunnen veroorzaken. 

86. Eene/ deur, die op eene trap uitkomt, . 
welke dee! uitmaakt va11 een in artikel 85 be-· -
doelden weg, moet zoodanig zijn ingericht, dat 
zij in geen ·enkelen stand de vrije ruimte op de 
trap vermindert. 

87. Eene deur· van een werklokaal, waarin 
meer dan 50 personen verblijven, _moet, wanneer 
zij toegang geeft tot de wegen, ·bedoeld in een 
der artikelen 78, 80 of 82, naar buiten clraai
baar zijn, of faclien dit niet mogelijk is of tot 
versperring 

1 

3:anleicling zou geven, zijwaarts 
kunnen ver~chuiven. 

88. De 1euren of hekken in de uitgangen 
van· een gel:iouw, waar meer clan 50 personen 
verblijven, lnoeten naar buiten clraaibaar, of 

I 

indien clit niet mogelijk is·, zijwaarts verschuif-
baar zijn, tehzij zij zich bevinclen in e·en gedeelte 

I • 

van eene fabriek cif werkplaats, clat in werking 
is gebracht +66r 1 Januari 1897 en waarin geen 
licht brandliare stoffen worclen be,verkt of aan
wezig zijn. I 

§ 8. Jxleedkamers en schaftlokalen. 
·1 

89. 1. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
personen "li~rken in schadelijke werldokalen, 
genoemcl in lcategorie A, n°: 1 tot en met 16 en . 
no. 18, cat~gdrie B,. categorie D n°. 2, 4, 5, 
6 en 7 en categorie L, van artikel 1 moeten voor 
gebruik als kleeclkamer cloehnatig gelegen, door 
een opschrift aangewezen ruimten aanwezig 
zijn. Dezej ruimten moeten cloelmatig zijn 
ingericht voor berging van kleecleren, welke de 
in cleze io!lalen werkencle arbeiders afleggen, 
verwisselen!of bij hun arbeid dragen; zij rnogen 
geen deel uitmaken van werklokalen, noch van 
s<ihaftlokalen en moeten naar seksen gescheiden 
zijn. 

2. Voor de kleederen, die bij den B,rbeicl zijn 
gedragen, moeten opzettelijk daartoe aange·
wezen bergplaatsen beschikbaar zijn, gescheiden 
van de bergplaatsen cler overige kleederen. 
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90. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 89, moeten in fabrieken en werkplaatsen, 
waar 25 of meer personen arbeiden, door een 
opschrift aangewezen, doelmatig gelegen ruim
ten aanwezig zijn, bestemd en doelmatig inge
richt voor berging van de. kleederen, welke d.e 
arbeiders afleggen of verwisselen of bij hun 
arbeid dragen. 

2.. Deze ruimten mogen geen deel uitm~ken 
van werklokalen, noch van schaftlokalen. 

91.- ,Vanneer mannen en vrouwen gezamen
lijk in werklokalen werken, en de vrouwen 
andere clan overkleederen afleggen, moet een 
uitsluitend voor vrouwen bestemde kleedkamer 
beschikbaar zijn. 

92. 1. Voor arbeiders, werkzaam in e.en 
· schadelijk werklokaal,- genoemd in categorie A, 

n°. 1 tot en met 16 en n°. 18, categorie B, 
categorie C, categorie D n°. 1, 2, 4, 5, 6 en 7, 
categorie E, categorie F en categorie L van 
artil;:el 1, moet tot het doorbrengen van den 
schafttijd een doelmatig, behoorlijk ingericht en 
verlicht, zindelijk gehouden, in het koude jaar
getijde voldoende verwarmd _schaftlokaal be
schikbaar zijn, dat niet tevens als schadelijk 
werklokaal, behoorende tot de in dit artikel ge
noemde categorieen, of als bergplaats mag war
den gebruikt, en dat niet in open verbinding mag 
staan met een zoodanig schadelijk werklokaal. 

2. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
arbeiders werkzaam zijn, die door de ligging der 
fabriek ten opzichte van hunne waning in ver
band met de regeling der werk- en rusttijden 
niet in de gelegenheid zijn, om thuis den hoofd
inaaltijd te. gebruiken, moet eveneens tot het 
doorbrengen van den schafttijd een schaft
lokaal, hetwelk aan den in het eerste lid gestel
den eisch voldoet, aanwezig zijn. 

93. Voor een arbeider, die in hoofdzaak 
werkzaam pleegt. te zijn .in de open lucht of in 

• eene open _loods, moet, wanneer hij op of in .de 
nabijheid van de fabriek of . werkplaats de_n 
middagrusttijd doorbrengt, in de fabriek .. of 
werkplaats e!ln doelmatig, behoorlijk ingericht 
en verlicht, zindelijk gehouden, in het koude 
jaargetijde voldoend verwarmd schaftlokaa] 
beschikbaar zijn, dat niet tevens als werklokaal 
of als bergplaats mag worden gebruikt. 

94. De bepalingen, vervat in de artikelen 92, 
lste lid, en 93 zijn niet van toepassing, indien 
en voor zoover de regeling der werktijden, de 
duur van de schafttijden of andere omstandig
heden van plaatselijken aard het mcigelijk 
maken, dat de arbeiclers de schafttijden door
brengen in_ hunne waning of in eene andere 
doe Ima tige localiteit, waar geen sterke drank 

verstrekt wordt en welke voor hen kosteloos en 
zonder verplichting tot het maken van vertering 
toegankelijk is. 

§ 9. De privaten. 

95. In iedere fabriek of werkplaats moet 
voor de arbeiders ten minste een privaat en 
voor _de mannen een voldoencl ·aantal urinoirs 
beschikbaar _zijn. 

.96. De privaten ~n urinoirs moeten zoodanig 
zijn geplaatst en worden.,onderhouden, dat zij 
voor alle in _de fabriek of werkplaats arbeidende 
personen, voor wie zij bestemcl zijn, gedurende 
hun verblijf aldaar behoorlijk te bereiken en 
te gebruiken zijn. 

97. Voor arbeiders, die geregeld in zeer 
warme lokalen arbeid verrichten of aan .groote 
warmte zijn blootgesteld, moeten de privaten 
tochtvrij zijn en binnendoor zijn te bereiken· 

98. Ieder privaat moet doelmatig ingericht 
zijn, goed rein kunnen worden gehouden, vol
doende zijn geventileerd_en verlicht. Hetmoet 
overdekt zijn en zooclanig zijn afgeschoten, 
dat het bij · gebruik. behoorlijke afzondering 
waarborgt. 

99. In eene fabriek of werkplaats, waar 
10 of meer personen arbeid verrichten, moeten 
de privaten naar seksen _gescheiden en van een 
duidelijk opschrift, , aanduidende de sekse, 
waarvoor zij bestemd zijn, voorzien zijn. De 
toegangen tot voor verschillende seksen be
stemde privaten moeten zich zoo mogelijk niet 
in elkaars nabijheid bevinden. 

100. 1. De privaten en urinoirs mogen -
.tenzij het waterclosets, urinoirs met .. water
spoeling of daarmede gelijkwaardige inrichtin
gen zijn, die geen stank verspreiden - niet in 
directe verbinding. staan met eenig werklqkaal. 
De portalen of gangen, waardoor de, niet in den 
eersten . volzin uitgezonderde, privaten en 
urinoirs van de werklokalen gescheiden zijn, 
moeten geventileerd worden, zoodanig, dat geen 
stank in de werklokalen waarne~mbaar is. 

2. Onder watercloset wordt verstaan een 
privaat, ~oorzien van een goed werkende door
spoelinrichting, waarl)ij een voldoend krachtige 
waterstroom toevloeit, welke de faecalien uit 
den trechter wegspoe_]t en waarbij de afvoe_rpijp 
zoodanig is gevormd, qat daarin water blijft 
staan, dat een afsluiting tegen stank vormt. 

101. In eene fabriek of werkplaats, waar 10 
of meer personen arbeid verrich_ten, moet het 
aantal voor de arbeiclers beschikbare privaten 
bedragen:. 

a. ten minste een voor elke 30 of minder 
vrouwelijke en ten minste een voor elke 50 of 
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minder mannelijke personen, indien gedurende 
den werktijd voortdurend een of meer personen 
aanwezig zijn, die tot taak hebben op· de priva
ten toe te zien en deze zindelijk te houden ; 
· b. ten minste een voor elke 15 of minder 

vrouwelijke en ten minste een voor elke 25 of 
minder mannelijke personen, wanneer het.onder 
a bedoeld~ geval niet aanwezig is. 

HOOFDSTUK III. 

·vERPLICHTINGEN, WAARAAN HOOFDEN OF BE· 

STUURDERS VAN.FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN, 

INGEVOLGE ARTIKEL 7 DER. VEILIGHEIDSWET 

MOETEN VOLDOEN. 

§ 1. Bevorderen van zindelij kheid. 

102. Een werklokaal met aanhoorigheden 
moet vrij van grand- en-rioolwater, zindelijk en 
zooveel mogelijk vrij van stofwordengehouden. 

103: Privaten en urinoirs moeten zindelijk 
warden gehouden.· 

104. De -wanden en de zoldering van een 
werklokaal en van ·de aanhoorigheden daarvan 
moeteh ten minste eenmaal in de 15 maanden 
behoorlijk warden gewit, afgewasschen of op 
andere wijze gereinigd. 

105. In een werklokaal, waarin voor den 
arbeid veel water wordt gebruikt, moet de 
vloer zoodanig zijn ingericht, dat het water be
hoorlijk kan afloopen. 

106. Het bij den arbeid ontstane afval moet 
spoedig en op doelmatige wijze worden verwij
derd. 

107. De vloer· van een schadelijk werk
lokaal, genoemd in artikel 1, categorie A; no. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, .11, 12! 13, met uitzondering 
van de werklokalen, waarin witte phosphor, 
kwik of kwikverfoeliesel een verdere behande
ling ondergaan, 14, 15, 16 of 18, categorie_B, 
D, E, F, H en L, alsmede die van ·een · werk
lokaal, waarin een aan bederf onderhevige stof 
wordt bewerkt of verwerkt, moet ten ·minste 
eenmaal per week of zoovele malen meer als 
noodig blijkt, warden geschrobd of gedweild. 
Voor een schadelijk werklokaal, behoorende tot 
categorie E. of F van artikel 1, geldt deze be
paling niet, indien de vloer op voldoende wijze · 
wordt behandeld met stofbindende olie en in 

· den vloer geen spleten zijn. 

108. De vloer van een werklokaal, als in 
artikel 107 bedoeld, moet zoodanig zijn inge
richt, dat hij kan warden geschrobd of ge
dweild. 

109 .. De vloer van een werklokaal, niet be
doeld in artikel 107, moet warden geschrobd of 
gedweild, telkens binnen den tijd, die voor het 

onderhouden eener behoorlijke zindelijkheid noo-· 
dig blijkt. W anneer de aard van het bedrijf 
zich tegen schrobben. of dweilen verzet, moet 
de vloer op ahdere doelmatige wijze voldoende 
warden gereinigd. · 

110. Tegen verontre_iniging door spuwen 
moeten doblmatige· voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen·; looo noodig moeten doelmatige spuw-
bakken aahwezig zijn. · . 

111. 1.1 In schadelijke werklokalen, _ge
noemd in categorie D van artikel 1, en in de 
werklokaleh, waar aan bederf onderhevige · 
stoffen woiden verwerkt of bewerkt, moet de 
vloer zoodanig zijn ingericht, dat hij kan 
warden oritsmet. w·anneer gevaar voor be-

1 

smetting ~anwezig is, moet op eene doel-
matige wijze ontsmet warden. 

2. In schadelijke werklokalen, genoemd in 
categorie D, n°. 5 of 6 van artikel 1, moeten 
de wanden tot . eene hoogte van ten minste 
1.20 lVI. bepleisterd of met verglaasde tegels 
bekleed zijn. 

112. In eene fabriek of werkplaats, waar 
arbeiders verblijven in schadelijke werklokalen; 
genoemd in categorie A, B, C, D, E, F, H, K 2, 
3 of 4 en L van artikel 1, alsmede in eene 
fabriek of Jwerkplaats, niet behoorende tot de 
voornoemde categorien, · waar arbeiders aan 
groote · waimte, stof_ of vuil zijn blootgesteld, 
moeten vo:or die- arbeiders naar seksen ge
scheiden, binnenshuis gelegen -eil- doelmatig 
ingerichte -lvaschgelegenheden aanwezig zijn. 

·1J3. Inj eene fabriek of werkplaats, waar 
arbeiders verblijven in. schadelijke werklokalen, 
genoemd i! categorie H of K- 2, 3 of 4 van 
artikel 1, eh daar, waar het stof of vuil niet van 
vergiftigeniaard en gemakkelijk te verwijderen 
is, moet· voor elke 10 of minder arbeiders, in 
alle anderJ in artikel 112 bedoelde gevallen 
voor.elke 51 of minder arbeiders, die gelijktijdige 
rust- en schafttijden hebben, ten minste een 
waschplaat1s beschikbaar zijn. 
. 114. Op elke waschplaats moet schoon en 
zoo noodig/ verwarmd water kunnen toevloeien 
in voldoende hoeveelheid. Het gebruikte water 
moet kun!en wegvloeien. Voor elke wasch-

·1 . 
plaats moeten zeep en handdoeken en, zoo 
noodig, nJgelborstels beschikbaar zijn. 

115. Inl eene fabriek of werkplaats, waarin 

arbeiders .Jerblijven, die door den aard van hun 
arbeid lichaamsreiniging van meerderen omvang 
dan alleen van hoofd en handen behoeven, 
moeten voor die arbeiders, behalve de in de 
artikelen 112 en .113 bedoelde waschge_legen
heden, doelmatig gelegen en ingerichte bad
gdegenher in vnldnond Mntol, dneh ten 
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minste een voor elke 20 of minder van deze 
arbeiders, aanwezig zijn. 

116. De in deze paragraaf bedoelde bad
en waschgelegenheden moeten gedurende een 
voor een behoorlijk gebruik voldoenden tijd voor 
de arbeiders toegankelijk en behoorlijk bruik
baar zijn. 1,Vaar de bad- en waschgelegenheden 
zich in eene afzonderlijke · ruimte bevinden, 
mag deze in den hiervoren bedoelden tijd .niet 
anders· z1jn 'afgesloten, dan·· __ met eene sluiting, 
die door iederen arbeider te openen is, 

117. In eene fab;iek of w,_erkp_laats, ,wa·arin 
personen verblijven in schadelijke werkfokale~, 
genoemd in categorie A, n°. 1 tot en met 14, 16, 
17 en 18, categorie B, D, n°. 3, 4 of 5, categorie E 
of categorie L van artikel 1, moet zoo noodig 
elke arbeider, die behoort tot eene ·categorie 
van arbeiders, wier kleederen blootstaan aan 
verontreiniging met of opname van schaclelijke 
stoffen, op elken eersten wer_kdag der week, 
of zooveel vaker als noodig is, de beschikking 
hebben over een gemerkt, op afd_oencle wijze 
gereinigd en gedroogd, en uitsluitend door hem 
of haar te gebruiken doelmatig overkleed, dat 
op dien en op de volgende werkclagen bij den 
arbeid moet worden gedragen. 

§ 2. Bevorderen van eene dragelijke temperatuur. 

118. De claken, wanclen, ramen en toegangen 
van een werklokaal moeten, tenzij de aard van 
het bedrijf zich daa:rtegen verzet, zoodanig zijn 
ingericht en worclen onderhouclen, dat de daarin 
verblijvende arbeiders beschut zijn tegen. de 
nacleelige invloeden van de weersgesteldheid. 

119. Het werklokaal, waarin eim bedrijf 
worclt uitgeoefend, dat van den arbeicler weinig 
lichaamsbeweging vordert, of waarin een 
arbeider een werktuig moet beclienen; dat hem 
bij koude aan bijzondere gevaren blootstelt, 
inoet bij koude weersgesteldheicl volcloende en 
,vel tot ten minste 10° Celsius, of, wanneer de 
aard van het bedrijf zich daartegen verzet, 
tot zoodanige temperatuur als deze toelaat, 
zijn verwarmd. 

120. Het pannen of metalen dak, dat een 

werklokaal begrenst, moet, voor zoover het 
minder dan 4 l\L van den vloer verwijderd is, 
behoorlijk beschoten zijn, tenzij : 

a. de aard van het beclrijf zich daartegen 
verzet; 

b. het werklokaal eene open loods is of een 
getimmerte, waarvan meer clan een zescle ge
deelte van het wandoppervlak open is. 

121. Indien het dak, clat het werklokaal 
begrenst, geheel of gedeeltelijk nit glas bestaat, 
moeten zoo nooclig doelmatige maatregelen ter 

bevorclering van eene clragelijke temperatuur 
genomen warden. 

122. De te warme lucht moet, voor zoover.cle 
aarcl van het bedrijf zulks toelaat, cloelmatig 
worclen afgevoercl. 

123. Hinclerlijke wa:rmteuitstraling moet 
zoo mogelijk op ·doelmatige wijze door beklee
cling cler warmteuitstralende voorwerpen of door 
warmtekeerencle schermen worclen tegenge
gaan. 

124 . . Ter plaatse, waar een arbeider door 
anclere oorzaken clan de hooge temperatuur der 
buitenhibht;anders clan· telkens geclurende·zeer 
k6rten tijcl, aan eene temperatnur boven 25° 
Celsius is blootgesteld, moeten, _voor zoover de 
aarcl van het bedrijf zulks toelaat, doelmatige 
midclelen om de temperatuur te verlagen of 
om den nadeeligen invloed claarvan op de ar
beiders -te vermincleren, worden aangewend. 

125. Inclien tengevcilge van de samenstelling 
of den vochtigen toestancl van een werkvloer 
arhticlers aan koucle zijn blootgesteld, moet op 
de plaats, waar arbeicl worclt verricht, een 
houten vloer of honten rooster aanwezig zijn 
of moet door andere cloelmatige midclelen de 
nadeelige invloed van die koude worclen tegen
gegaan. 

· 126. In elk werkloli:aal, waar bijzoncler hooge 
of bijzoncler lage temperaturen plegen te heer
schen, moet op eene doelmatige plaats een goecl 
werkende thermometer zijn opgehangen. 

127. Indien lucht of anclere gassen, dampen 
of stof nit een werklofraal kui1stmatig worclen 
afgevoerd en· inrichtingen voor de toetrecling 
van versche lucht zijn aangebracht, moet deze 
bif koucle weersgestelclheid behoorlijk zijn ver
warmd. 

128. Ter plaatse, waar een arbeider binnens
huis werkzaam is, moet hinclerlijke tocht zooveel 
mogelijk worclen tegengegaan. 

§ 3. Schadelijke of hinderlijke dampen, gassen 
· en stof. 

129. Een werklokaal moet worclen vrijge
houden van schadelijke en hinderlijke dampen 

of gassen van grondwater, van een riool, van 
een privaat. van een mest- of een vuilnishoop of 
-put, van een stal of clergelijke inrichting, tenzij 
de aarcl van het beclrijf zich claartegen verzet. 

130. Het ontstaan en de verspreicling in:een 
werklokaal van schaclelijke of hinderlijke gassen 
of dampen en van stof moet worclen tegen
gegaan. Waar dit niet of niet in voldoende 
mate mogelijk is, moeten doeltreffende middelen 
warden aangewencl tot ifvoer van die gasseii of 
dampen of het stof nit het werklokaal. 
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131. Indien ingevolge het bepaalde in 
artikel 130 gassen, dampen of .stof. uit een 
werklokaal kunstmatig worden · afgevoerd, 
moeten zoo noodig voor de toetreding van 
versche lucht doelmatige inrichtingen zijn aan
gebracht, welke gedurende het afauigen noch 
geiieel noch ten deele buiten gebruik mogen 
worden gesteld. 

132. Wanneer schadelijke of hinderlijke 
gassen of dampen in zoodanige mate in een put, 
riool, grondkuip, kelder, gashouder, reservoir 
of andere dergelijke min of meer afgesloten 
ruimte voorkomen, dat bij verblijf in die ruimte 
gevaar voor bedwelming, verstikking of ver
giftiging bestaat, moeten, alvorens, een persoon 
zulk eene ruimte betreedt of daarin afdaalt, 
die gassen of dampen daaruit op doeltre:ffonde 
wijze zijn verwijderd en uit een onderzoek zijn 
gebleken, dat die gassen of dampen niet meer 
in bedoelde mate in die ruimte aanwezig zijn. 

133. Gedurende het verblijf van een persoon 
in eene 1 uimte, als in artikel 132 bedoeld, inoeten 
doeltreffende maatregelen zijn genomen, ten 
einde te voorkomen, dat daarin voor inademing 
ongeschikte da.mpen of gassen ontstaan of zich 
verspreiden, tenzij voldoende voorzorgen zijn 
genomen, opdat hij bij bedwelming onmiddel
Jijk buiten die ruimte kan worden gebracht, 
zonder dat anderen zich daarin behcieven te 
begeven. 

134. Het bepaalde in de artikelen 132 en 133 
is niet van toepassing, indien de persoon, die 
zich in een ruimte, als daar bedoeld, begeeft, 
voorzien is van een toestel, dat· de inademing 
van zuivere .lucht of zuurstof waarbo.rgt. 

§ 4. F oorkomen van ongevallen door werk
tiii:gen, werktuigdeelen, dri;jfswerken, gereed-

schappen, door vallen, door vallende voor
werpen, kokende of /Jijtende vloeistoffen, 

gloeiende of gesmolten metalen of door 
ontplofbare stoffen. 

135. De op een hoogte van minder dan 
-1.80 l\L boven vloeren, bordessen of traptreden 
zich bevindende, gevaar veroorzakende deelen 
van: 

a. · krachtwerktuigen, 
bijv vliegwielen, krukken, drijfstangen, 

assen, spieen, riemen, kettingen, snaren, schij
ven, tandraderen, uitstekende zuigerstangen, 
regulateurballen, waterraderen en· molen
wieken, 

b. drijfwerken, 
bijv .. · krukken, assen, kettingen, siiaren, 

riemen, schijven, raderen, spieen. bouten, kop
pelingen en stelschroeven, 

.c. door een krachtwerktuig gedreven ,verk
tuigen, · 

bijv. vliegwieleii, raderen, · krukken, assen, 
spieen, stelschroeven, bouten, koppelingen, 
snaren, riemen, kettingen en. schijve·n, 

d. niet door een krachtwerktuig gedreven 
werktuigen, 

bijv. vliegwielen van drukpersen, pons
machines, metaalscharen, spantenbuigers - en 
andere werktuigen, waarbij zij een soortgelijk 
gevaar opleveren, raderen, b. v. van boor
machines, draaibanken, centrifuges, lieren en 
hijschkranen, en slingers van- poiismachines, 
metaal-knipmachines, schroefpersen en andere; 
werktuigen, waarbij J:lie sling~r~ ,;ien soortgelijk 
gevaar opleveren, · ·.:, 

moeten zoo mogelijk doelmatig zijn beschut. 
136. Een krachtwerktuig moet zoodanig 

zijn beschut of ingericht of van een zoodanige 
inrichting zijn voorzien, dat het in gang brengen 
en het tornen zonder gevaar kan geschieden. 

137. Wanneer in een werklokaa] drijfw'erk 
of een werktuig aanwezig is, clat van eene plaats 
in dat lokaal op meer dan 20 M. afstand of 
van eene plaats buiten dat lokaa] in beweging 
kan worden gebracht, moet telkens onmiddellijk 
v66r het op die wijze in beweging brengen van 
dat drijfwerk of dat werktuig een sein worden 
gegeven, dat duidelijk is te hooren ter p!aatse, 
waar zich dat drijfwerk of dat werktuig be
vindt. 

138. De bepaling van ·1iet vorige artikel 
geldt ook ten opzichte van in de open lucht op
gestelde werktuigen en drijfwerken, indien het 
in beweging brengep kan geschieden van uit een 
gebouw, van af eene plaats op grooter afstand 
dan 20 M. of van eene plaats, niet zichtbaar 
voor de arbeiders, bij het drijfwerk·of werktuig 
werkzaam. 

139. Indien het drijfwerk van verschillende 
fabrieken of werkplaatsen of van verschillende 
afzonderlijke deelen van eene fabriek of werk
_plaats door een krachtwerktuig of van nit een 
krachtstation wordt gedreven, moet zoo noodig 
in elk dier fabrieken of werkplaatsen of gedeel
ten er van het drijfwerk afzonderlijk en· doel
matig kunnen worden stil gezet. 

140. In elk werklokaal, waarin zich drijf
werk bevindt, dat in beweging kan warden ge
bracht door een krachtwerktuig, dat : 

a. buiten dat werklokaal is opgesteld, 
b. in dat werklokaal is opgesteld op een 

afstand van 20 M. of meer; 
- moeten" zoo noodig op doelmatige p!aatsen 

een of meer inrichtingen aanwezig zijn, · waar
door - _in geval van nood - dat drtifwerk of 
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het krachtwerktU:ig dadelijk tot stilstand kan 
worden gebracht. 

141. Onverminderd het in de artikelen 139 
en 140 bepaalde moet, indien het krachtwerk
tuig wordt bediend door een daarmede in het 
bijzonder belast persoon, van uit een werk-

. lokaal, waarin zich drijfwerk bevindt, als daar 
bedoeld, en van af een in de open lucht opgesteld 
\verktuig, een sein om het aandrijvende kracht
werktuig dadelijk te stoppen, aan dien persoon 
gegeven kunnen worden. 

142. ,vanneer in een werklokaal voor de 
overbrenging .van beweging•naar de werktuigen 
meerdere drijfassen aanwezig zijn, moet, indien 
en voor zoover zulks ·ter voorkoming. van 
ongevallen- noodig is, iedere drijfas voorzien 
zijn van eene inrichting, om haar onafhankelijk 
van het overige drijfwerk, t()t stilstand tc 
brengen. 

143. Het 1.80 M. of meer van den werkvloer 
verwijderde drijfwerk, bestaande uit .drijfrie
.men, die meer dan 15 c~M. breed •zijn of met 
grooter snelheid loopen dan 14 JII. in d.e seconde 
of we! bestaande uit zware kettingen, kabels of 
snaren, die bij afvallen gevaar kunnen · veroor
.zaken, moet doelmatig zijn beschut. 

144. Het opleggen van drijfriemen, ket
tingen, kabels of snaren in gang mag niet met 
de hand geschieden, indien het niet van den 
werkvloer af plaats heeft. 

145. W anneer het smeren van een in bewe
ging· zijnd werktuig of drijfwerk gevaar kan 
veroorzaken, moet het smeren bij stilstand 
daarvan geschieden, tenzij de aard van het 
·bedrijf dit niet toelaat, in welk geval het werk
tuig of het drijfwerk veilig bereikbaar m9et zijn 
en het smeren zoodanig moet geschieden, dat 
het zoo min mogelijk gevaar oplevert. 

146. Afgeworpen drijfriemen, kettingen, 
kabels of snaren moeten uit het drijfwerk wor
den weggenomen, tenzij zij slechts voor' betrek
kelijk zcer korten tijd buiten gebruik zijn, in 
welk geval zij zoodanig op vaste dragers moeten 
rusten, dat zij niet in aanraking kunnen komen 
met de in beweging zijnde deelen van het drijf
werk of van de werktuigen. 

147. In of aan de beweegbare deelen van het 
drijfwerk moeten uitstekende spieen, bouten, 
schroeven en dergelijke zooveel mogelijk worden 
vermedcn ; de onvermijdelijk aanwezige 1uit
stekende spieen, · bouten, schroeven en derge
lijke moeten doelmatig zijn beschut. 

148. Indien en zoolang in de onmiddellijke 
nabijheid van in beweging zijnde deelen van 
drijfwerk werkzaamheden worden verricht, als 
herstellen, bouwen, monteeren, witten, schil-
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deren en schoonmaken, moeten die deelen van 
het drijfwerk doelmatig zijn beschut. 

149. Het reinigen en poetsen van drijf
:werkassen in gang mag a!leen op veilige wijze 
geschieden met doelmatig gereedschap. 

150. .Zoowel de doorgangen • tusschen de 
werktuigen als de standplaatsen der arbeiders 
bij werktuigen moeten voldoende breed zijn. 
De doorgangen moeten vrij worden gehouclen 
van alles, wat voor het verkeer -gevaar kan 
veroorzaken. 

151. Een werktuig, clat, door een kracht
werktuig in b.ewegirig kan 'Worden gebracht, 
moet van zooclanige inrichting zijn voorzien, 
clat het afzonclerlijk veilig en met zekerheid 
kan worclen stil gezet en niet clan opzettelijk 
wecler in gang gebracht, tenzij : 

a. het werktuig door een uitsluitencl voor 
het bewegen van clat werktuig bestemcl kracht
werktuig in beweging kan worclen gebracht en 
.clit· van af de plaats, waar de becliennecle· ar
beicler zijn werk verricht, onmiddellijk kan 
worclen stop gezet ; 

b. het werktuig zooclanig is opgestelcl, inge
richt of beveiligcl,_ clat het bij gewoon gebruik 
geen. gevaar oplevert, in welk geval echter 
nimmer herstcllingen of anclere gevaar veroor
zakencle werkzaamheden aan het in gang zijncle 
werktuig mogen geschieclen ; 

c. het werktuig behoort tot eene groep van 
werktuigen, die uit hoofcle van het bedrijf alle 
gelijktijdig moeten worden stilgezet en in gang 
gebracht, in welk geval de geheele groep veilig 
en met zekerheicl moet kunnen worclen stilgezet 
en niet clan opzettelijk wecler !11 gang gebracht. 

152. 1. Bij gebruik van eene vaste en 
]osse riemschijf moet de losse· schijf zijn aange
bracht op een afzonderlijken, van de aangedreven 
of aandrijvende as geheel onafhankelijken tap 
of bus, inclien de losse schijf zich bevinclt : 

a. aan het werktuig en een snelheid heeft 
van meer dan 800 omwentelingen per minuut 
of eene geringere snelheicl, doch niettemin ge
vaar voor ongevallen ontstaat, wanneer, ten
gevolge van de wrijving van de losse schijf op 
de as, die· as in beweging geraakt ; 

b. op eene clrijfas of tusschendrijfwerkas, 
welke meer clan 800 omwentelingen per minuut 
maakt. 

2. Voor de aandrijving van werktuigen met 
sne]draaiende assen moet zoo noodig een tus
schenclrijfwerk met losse en vaste schijf zijn 
toegepast. 

153. Eene losse en eene ·vaste riemschijf 
moeten zoodanig zijn ingericht en aangebracht, 
dat de beweging van de losse schijf niet door 
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.aanraking of wrijving aan de vaste schijf kah 
warden meegedeeld, tenzij de losse schijf op de 
aandrijvende as is geplaatst en er eene doel
matige inrichting voor het aandrukkeh tegen 
de vaste schijf is -aangebracht. 

154. 1. De .werktuigen, waarvan de onder
deelendoor snijden, knellen, pletten of door hiinne 
groote .snelheid gevaar.kunnen veroorza ken, zoo
als bijv. cirkel-, raam-, lint- en cylinderzagen, 
frees-, steek-, schaaf-, snij- en houtschilmachines, 
koekenbrekers; stroosnijders, lompens nijders, 
papiersnijwerktuigen, hechtmachines, hakmes
werktuigen, nietaalscharen , stempehverktui
gen, degelpersen, · duivels (wolven),· kalanders, 
walsen, mangels, centrifuges, wringmachines, 
strijkmachines, · cokes-, steen- en steenkool
breekmachines, meng- en kneedmachines· en 
gehaktmachines, moeten zoodanig zijn opgesteld 
en ingericht en van zoodanige toestellen · of be
schermingen zijn voorzien, dat ·het gevaar·zo9-
veel-mogelijk wordt voorkomen. 

2. Zoo noodig ·en mogelijk moeten de bij 
dergelijke werktuigen werkzame arbeiders ·van 
doelmatige beschuttingsmidcielen zijn voorzien. 

155. De gevaar opleverende plaatsen van 
werktuigen, in artikel 154 bedoeld, mogen alleen 
bij' stilstand warden _ gereinigd, gepoetst of 
hersteid. 

156. Een slijpsteen of een antler werktuig, 
dat door een krachtwerktuig in beweging vrordt 
gebracht en dat gevaar voor uiteenvliegen: op
levert, moet steeds in goeden staat van on:der
houd verkeeren, behoorlijk zijn gemonfoerd 
en doelmatig zijn beschut. Er moeten bij het 
gebruik van . andere krachtwerktuigen -dan· 
windmolens maatregelen zijn genomen en war
den toegepast ter voorkoming van plotselinge 
verandering in de snelheid en van overschrij
ding van de omtreksnelheid, die voor een veilig 
gebruik is toe te laten. 

157. Indien bij het gebruik van werktrtigen 
of gereedschap gevaar bestaat voor het afvlie
gen van vonken, splinters, schillers of stof, 
moeten de arbeiders. doelmatig zijn beveiligd, 
inzonderheid tegen het, gevaar voor oogver
wondingen. 
. -158. Weefgetouwen, waarvan de spoel meer 
dan 80 slagen per minuut maakt, of waarvan, · 
zoo de rietbreedte meer dan 1.50 M. bedraagt, 
de spoel meer dan 60 slagen per ininuut maakt, 
moeten tegen.het·gevaar van het uitvliegen van 
de spoel doelmatig zijn beschut. 

159. Krachtwerktuigen, werktuigen, drijf
werken en gereedschappen, die gevaar ku:nnen 
veroorzaken, moeten in goeden staat van onder
houd verkeeren. 

160. Een steiger -niet - toebehooren moe t
voldoen aan de~ eisch van goed en veilig 
werk. 

161. Een vloer- of wandopening, heneven:s 
de plaats, waar een lift ·aankomt, neerkomt of 
voorbijgaat, of waar voorwerpen of goederen 
worden neergelaten, moeten, voor zoover een 
of antler gevaar oplevert, zoo mogelijk doel
matig zijn beschut. 

162. Wanneer arbeiders zich tot het ver
richten van .:werkzaamheden· herhaaldelijk be
geven op eene plaats, die zich 3 M. of meer 
boven den vloer of nabij den rand van bakken 
of kuipen bevindt en waar gevaar voor vallen 
bestaat, moet aldaar eene do.elmatige en veilige 
gaanderij of hordes zijn aangebracnt. 

·163. VIoeren, bordessen; gaanderijen, trap
pen en loopplanken moeten in goeden staat 
van onderhoud verkeeren ; voor zoover zij ge
vaar opieveren, moeten doelmatige maatregelen 
daartegen zijn getroffen. 

164. J. Eene trap, waarvan de breedte 
-I.50 M. of meer bedraagt, moet aan beide zijden 
en alle overige trappen moeten ten minste aan 
eene zijde; van eene doelmatige ~n stevige 
leuning of traptouw zijn voorzien. 

2. Eene loopplank moet voldoende breed 
zijn en vastliggen en gewaarborgd zijn tegen 
kantelen, wippen, dampen en te sterk door
buigen. 

165. Eene verplaatsbare trap mo·et van 
zoodanige inrichtingen zijn voorzien, dat vol
doende zekerheid bij op- en afstappen en tegen 
uitglijden wordt geboden. 

166. Eene ladder moet in goeden staat van 
onderhoud verkeeren, van beveiligingsmiddelen 
tegen uitglijden, omvallen of ti:i sterk doorbuigen 
zijn voorzien, en ten minste 1 M. uitsteken 
boven de plaats, waartoe zij toegang geeft, voor 
zoover niet op andere wijze voldoende zekerheid 
bij het op- en afstappen wordt geboden. Sporten 
moeten in ·het .hout der boomen rusten; zij 
mogen niet uitsluitend door opspijkeren of 
aanschroeven zijn bevestigd. 

·167. Houten ladders inogen niet geverfd, 
wel geolied of blank gevernist zijn. 

168. Een lift inet toebehooren moet in 
goeden staat van onderhoud verkeeren en ·van 
doelmatige veiligheidsinrichtingen zijn voorzien, 
inzonderheid - tenzij het een continulift is -
-van zoodanige, die beletten, dat de bak· kan 
neerstorten en die verzekeren, dat alle toegan
gen veilig warden afgesloten en dat de liftbak 
automatisch stilgezet·wordt, als hij de uiterste 
standen heeft bereikt. 

169. Personenliften, waaronder ook ver-
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· i;;taan worden liften, :waarbij ·een per_soon voo! 
vervoer van goederen of. bediening in denJift
bak meegaat, moeten bovendien op doelmatige 
wijze. bescbut zijn tegen bet ·gevaar, dat··yer
voerd wordimde personen gekwetst .worden· door 
vallende voorwerpen of door knelling. 

170 .. Met een lift, die niet voldoet aan bet 
in artikel 169 bepaalde, ·mag geEin-· persoon 
worden vervoerd. 

171. Bij elken toegang tot \cl.en -lift, welke 
niet bestemd is voor personenvervoer, of niet 
voldoet aan bet in artikel 169 bepaalde, moet 
duidelijk vermeld staan, dat personen .daarvan 
geen gebruik mogen m,\l;ken .. 

172. Met eenJift mogen niet meer personeri 
eh mag niet meer gewicbt aan goederen··.te 
gelijk worden vervoerd, dan een veilig gebruik 
toelaat. 

173. Het -maximum a.antal personen .of :bet 
maximum gewicbt aan goederen, dat te gelijk 
met een lift mag worden vervoerd, moet bij de 
.toegangen of op den liftbak duidel\jk vernield 
staan. 

174. Op eene bijscbkraan of antler befwerk
tuig moet bet. veilig maximum befvermogen 
duidelijk ~ermeld staan. 

_ 175. Hijscbkranen,- lieren en andere' bef
werktuigen, alsmede- bunne onderdeelen en toe
behooren moeten steeds in goeden staat van 
onderboud verkeeren en zoodanig zijn ingericbt, 
_opgesteld en bescbut, dat zij zoo min·mogelijk 
gevaar . qpleveren. ·Bij bet. opbijscheri - van 

· _lasten moet door pal en palrad of op andere 
doelmatige wijze het onverhoeds neerdalen.wor
_den voorkomen. Bij bet neerlaten van lasten 
moet door eene doelmatige, gciedwerkende rem 
_of andere inricbti11g de snelheid kunnen worden 
geregeld en moet om)liddellijk stilzetten steeds 
rnogelijk zijn, terwijl de zwengel niet mede mag 
_ronddraaien, docb moet zijn afgenomen of 
ontkoppeld. 

176. De arbeiders, · die bijscbkranen _of 
andere befwerktuigen pedienen, m:oeten ter 
plaa tse, waar zij die' werktuigen bedienen, a,ls
_mede op de _toegangswegen tot qie plaats, be
veiligd zijn tegen ongevallen door gevaar ver
oorzakende deelen van clrijfwt0rk of werktuigen 

. _of door vallen. _ . 
177. Zoo dikw.ijls zulks t~r wa-arborging. van 

.een veilig · gebruik noodig is,: moeten bijscbc 
ket;tingen en kettingstroppen worden uit
gegloeid en moet"e.11 cleze, zoomede stalen en 
andere bijscbkabels, _met een_e voldoende trek
kracbt worden beproefd, door een bevo.egd· des
kundige. 

178. In _faprieken en v.rerkplaatsen, waar 

yervoer met wagens over rails plaats beeft, 
moeten: 

a. rails, _ wissels en draaiscbijven in. goeden 
.s~aat van onderboud verkeeren; · . . . 

b. de draaiscbijven bebocirlijk kunnen w~r.-
den vastgezet ; · 

c. maatregelen zijn genomen tegen knelling 
tusscben wagens of bakken en .va·ste deelen .als 
muren, palen en kolommen ; · 

d. maatregele!l zijn --geno·men tegen aanrij, 
dingen_ 9p plaatsen, waar geregeld verkeer 
plaa ts beeft. · 

179. · Eene kipkar en een bak van een1ucbt
spoor moeten veilig vastgezet .kunnen worden. 

180. Indien bet in artikel 178 · bedoelde 
vervoer plaats beeft over- eene bellende baan 
en bij bet.losraken van een of meer·der wagens 
gevaar kan ohts'taan, moeten deze wagens 
voorzien zijn van doelmatige zelfwerkend_e rem0 

of vanginricbtingen. 
181. Op eene plaats, waar gevaar bestaat 

getroffen te worden door een vallend voorwerp, 
moet daartegen eene doelmatige bescbutting 
zijn aangebracbt. 

182. Het opstapelen van voorwerpen of 
stoffen, bet-maken van groeven, geulen, kuilen, 
putten enhet af- of ondergraven.van grond moet 
plaats bebben, met inacbtneming en toepassing 
van die voorzorgen, welke- voldoende ·.waar
borgen geven·tegen bet gevaar van verzakken, 
omvallen, afkalven of instorteh. 
. 183. ·1. · Eene vaste .kuip of bak, waarin 
_zicb kokende, beete of bijtende . vloeistof, 
gloeiend of gesmolten metaal bevindt, en eene 
onbedekte grondkuip, reservoir of put, moeten, 
voor zoo.ver .deze gevaar li:unrien opleveren, door 
op borstbo_ogte, docb niet lager clan 0. 90. M. 
boven den . vloer aangebracbte g·ordingen zijn 
omscbut. 

2. Deze bepaling geldt niet.ten aanzien van 
onbedekte grondkuipen in leerloofor:ijen, .indien 

· de arbeid door de bescbutting ern11tig belemmerd 
zou w:ordt0n en bet gevaar, dat de kuipen op
leveren, slecbts gering is. · 

184. Flesschen, kannen, kruikeri, bussen .en 
fusten, die zoutzuur, zwavel_zuur, salpeterzuur, 
carbol of andere bijtende vloeistoffen bevatten, 
moeten · van een duidelijk. in· bet· oog vallend 
kenteeken. zijn voorzien; •.dat aangeeft .welke 
vloeistof zif. be:vatten. · 

185. 1. Flesscben en kruiken voor bet verc 
voeren en in :voorraad bebben van. een .sterk 
zuur of van eene de:r;gelijke.gevaarl.ijke vloeistof 
moeten, indien .de inboud. meer dan. 5: lite.r .be, 
draagt, zijn berriand of op ·andere wijze doel_; 
matig bescbut. 
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2. Bij het uitschenken van zoodanige vloei
stof moeten ter -voorkoming van morsen en 
spatten doelmatige middelen -worden aange
wend. 

186. 1. \Vanneer twee of meer stoomketels 
gemeenschappelijke stoom-, spui- of voedings
leidingen he b ben en van een of meer dier ketels 
een mangat geopend is, terwijl de a.ndere ketel 
of ketels in gebruik zijn, moeten de gemeen
schappelijke leidingen geheel zijn afgekoppeld 
van de ketels met geopend mangat of moeten 
tusschen de onder druk staande leidingen en 
die ketels stopflerizen zijn geplaatst, die den 
stoom of liet water veilig afsluiten. 

2. Deze bepaling geldt niet : 
a. ten aa.nzien YPall de stoomleidingen, indien 

claarin twee goed werkende en gesloten afslui
tingen tusschen den ketel of elk der ketels met 
geopend mangat en de stoomleiding aanwezig 
zijn; 

b. ten aanzien van de spuileidingen, indien 
in de spuikra.an van den ketel of de ketels met 
geopend mangat eene volle plug doelmatig is 
aangebracht; 

c. ten aanzien van de voedingsleidingen, 
indien de voedingskraan van den ketel of de 
ketels met geopencl rnangat is gesloten en de 
voedingsklep op doelmatige wijze in gesloten 
stand is vastgezet. 

187. \Vanneer een vat, waarin rechtstreeks 
~toom uit een stoomleiding kan warden toege
laten, zooda-nig geopeml is, dat een persoon 
zich daarin geheel of gedeeltelijk kan begeven, 
clan moeten tusschen die leiding en dit vat 
dezelfde afsluitingen aanwezig zijn en worden 
gebruikt als in artikel 186 voor stoomketels is 
aangegeven. 

188. Een buis of reservoir, waardoor sto~m 
of heete vloeistoffen of gassen worden geleid, 
moet, voor zooveel noodig, doelmatig z_ijn 
beschut. 

189. Bij alien arbeid, die gevaar oplevert 
voor ongevallen door kokende of bijtende 
vloeistoffen, gloeiende of gesmolten metalen, 
moeten doelmn,tige beschuttingsmiddelen ten 
gebruike van de arbeiders beschikbaar worcien 
gesteld. 

190. In een werklokaal, waar ontplofbare 
stoffen worden bereid of bewerkt, moet ten 
minste eene deur zijn, die naar buiten open
draait ; de ramen mogen slechts verstrooid zon
licht door!aten; gereedschappen en andere 
voorwerpen van ijzer of staal mogen niet worden 
gebruikt, tenzij en voor zoover zulks voor 'de 
uitoefening van het bedrijf onvermijdelijk is; 
er mag niet meer ontplofbare stof aanwezig zijn, 

1918. 

dan voor een goeden gang van het werk wordt 
vereischt. 

191. Ketels, reservoirs en andere toestellen, 
waarin zich gassen bevinden, die ontploffings
gevn,~.r kunnen opleverel1', moeten zoodanig zijn 
geplaatst en ingericht, dat eene ontploffing 
zooveel mogelijk wordt ·voorkomen. Zoolang 
zich na het dpenen van een dezer ketels, reser
voirs of toestellen, cfaarin nog een ontplofbaar 
gasmengsel kan bevinden, rnn,g in de nabijheid 
ervan geen vuur of ander clan voldoend ge,so
leerd kunstlicht branden. 

192. Voor bet schieten met vuurwapenen in 
de vuurmonden van steenovens of in rook
geleidingen, mag geen _antler dan tot Iosse 
patronen verpakt buskruit gebezigd worden. 

193. Het in deze paragran,f bepaalde _ ten _ 
aanzien van krachtwerktuigen, werktuigen 
en drijfwerken, geldt, wanneer deze buiten 
gebruik zijn gesteld, alleen dan niet, indien en 
voor zoover deze zijn gedemonteerd en dnidelijk 
blijkt, dat het in gebruik nemen of in beweging 
brengen ervan niet zal plaats hebben, voordat 
de nooclige heveiligingsmaatregelen znllen zijn 
genoruen. 

§ 5. Voorkom.en van ()ngevallen d.001· electrisclte 
leidingen of toestellen. 

194. Het in cleze paragraaf bepn,alde geldt 
n,l]een voor fabrieken en werkplaatsen, war"r 
electrische toestellen of leidingen aanwezig zijn, 
behoorencle tot eene sterkstroominstallatie 
Het geldt echter niet voor het in zulke fabrieken 
en werkplaatsen aanwezige rollende materieel 
van spoor- of_ tramwegondernemingen. 

195. Alie blanke deelen eener installatie 
voor !age spanning, welke onder spanning 
kunnen komen te stan,n, moeten deugdelijk en 
doelmatig tegen aanraki.ng zijn beschermd. 

Deze bepaling geldt niet : 
a. voor de collectoren en sleepringen vn,n 

generatoren en motoren, benevens voor deelen 
van electrische toestellen, voor zoover de 
eischen van de bediening zich tegen nakoming 
van die bepaling verzetten en zij niet zijn opge
steld in vochtige ruimten; 

b. voor de deele:n eener installatie in electri
sche en afgesloten electrische bedrijfsruimten, 
tenzij die deelen een bijzoncler gevaar kunnen 
opleveren; 

c. voor blanke deelen bij spanningen tot en 
met llO Volt, behoorende tot electro-qhernische 
toestellen, mits cloeltreffende rnaatregelen ge
nomen zijn tegen de schadelijke gevolgen van 
eene aanraking ; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen 

44 
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indien deze door hare liggiµg of de wijze van 
aanleg in normale omstandigheden geen gevaar 

· kunnen _opleveren. 
196. Alie blanke zoomede alle van eene 

i~oleer_ende bekleeding. voorziene deel~n ~ener 
installatie voor hooge spanning, welke. onder. 
spanning kunnen komen te staan, moeten 
d!mgdelijk en ,doelmatig tegen aanraking zijn 
beschermd. 

Deze bepaling geldt niet : 
a. voor de collectore~, sJeepringen en wik

kelingen van generatoren, motoren en trans
formatoren tot en met 50() Volt spanning, be
nevens voor deelen . van electrische toestellen 
tot en met dezelfde spanning, voor zoover de 
eischen . van. d~ bediening zich tegen · nakoming 
van de bepaling verzetten en zij niet zijn opge-

- steld in vochtige ruimten;. 
b. . voor de deelen eener _installatie in elec

trische bedrijfsruimten bij gelijkstroom tot en 
met 1200 Volt spanning, indien een ·deugdelijke 
en, · doelmatige isoleerende vloer voor het be
dienend personeel· aanwezig is ; 

c. voor de deelen eener installat,ie in afge
sloten electrische bedrijfsruimten, tenzij die 
deelen een bijzonder gevaar kunnen opleveren ;-

d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen, 
indien deze door hare ligging of de wijze van· 
aanleg in normale omstandigheden geen gevaar 
kunnen opleveren .. 

197. 1. Alle metalen_ deelen, die zich in cle 
nabijheid bevinden van onder hooge-spanning 
staande deelen eener installatie en waarmede 
perso~en i~ aanraking kunnen kom~n, moeten, 
tenzij zulks ingevolge een der · bepalingen van 
dit besluit verboden of niet noodzak.elijk is, 
deugdelijk met de aarde zijn verbonden. ' 
• 2.. Als aardverbinding geldt eene deugdelijke 
metallieke verbinding met metaleri platen, 
rails, .buizennetten, en dergelijke, welke goed 
geleidend in de aarde zijn gelegd of met ·de aar.de 
zijn verbonden. 
· 3. ·De metaaldoorsnede voor aardverbindin

gen nit koper of aluminium moet bij ·electrische 
werktuigen, toestellen en overige· inrichtingeµ 
ten minste gelijk zijn aan die_ van een der t~e
voerleidingen tot e.en maximum· van 25 m.M2., 

doch mag nJet minder zijn clan 6 m.M2• 

4. De metaaldoorsnede· _,:an aardverbindin: 
gen nit ijzer moet ten minste tweemaal zoo gro~t 
zijn als die der overeenkomstige koperdoor-
snede. · · · 

5 .. Leid_ingen, diene'r:ide voor_ d~ verbinding 
·met de aarde; moeten· zoodan1g· zijn aangelegd, 
dat ~ij bescher°nici zijn teg~n lllechanisch~ en 
chemjsche beschadigingen. · 

198. · De toegangen tot. afgesloten electrische 
bedrijfsruimten mogen. aan· de binnenzijde niet 
voorzien zijn van inrichtingen, die het ont~luiten 
aan de buitenzijde verhinderen. . 

199. Overal, waar . aanraking der ieidingen 
of toestellen gevaar kan opleveren, bijv. bij 

, ~nder. hooge . spanning staan,d~ deelen. of .in 
vochtige ruimten, moeten.op geschikte plaatsen 
doelmatige en duidelijke waarschuw:ingsborden 
of -teekens zijn aangebracht. . 

200. Het optreden va,n hooge spanning iµ 
stroomketens voor · -!age ~panning moet door 
doeltreffende ma!l,tregelen ~orden verhinderd 

,of in zij_n gevolgen onschadelijk worde~ ge
maakt. 

201. 1. Ele~trische werktuigen m~eten zij~ 
voorzien van een nietalen schild, aangevende 
de normale spanning , de stroomsterkte ·of het 
vermogen en het aantal omwentelingen per 
minuut. · ) 

2. Electrische _werktuigen mqeten zoo zijn 
geplaatst,: dat onderhoud en contri\le zonder 
gevaar kunnen geschieden. 

3. Electrische werktuigen moeten zoodanige 
afmetingen hebben, dat zij bij de grootste 
stroomsterkte, welke .bij normaal gebruik kan 
voorkomen, geene gevaarlijke temperatuu~ 
kunnen bereiken. .. 

202. Electrische we~·kt~igen voor hooge 
spanning moeten of goed · ge1soleerd zijn opge
steld, en in dat geval omgeven zijn door een 
deugdelijken isoleerencien _vloer, welke tevei{s 
moet dienen als standplaats voor hen, die bij 
h('t werktuig werkzaam zijn, en ciaartoe doel
matig _ moet zijn ingericht, of zij moeten met 
de aarde, en voor zoover de omring~nde vloer 
geleidend is, ook met dezen geleidend zijn ver-
bonden. · ·. 

203. 1. Transformatoren voor hooge span
ning moeten of in met de ·aarde ·verbonden 
kasten zijn ingesloten, of zij moeten in bijzonder 
afgesloten; uitsluitend daarvoor bestemde 
ruimten zijn opgesteld .. 

Deze bepaling geldt niet voor transformatoren 
ip afgesloten electrische bedrijfsruimten en v~or 
die, _welke slechts met gebruikmaking van bij
zondere hulpmiddelen toegankelijk zijn, mits 
hunne jukken of bakken met de,aarde zijn ver·-
bonden. · 

·2 . . Transf~rllla,toren voor hooge spanning, 
met ~itzondering. van meettransformatoren, 
~oeten, wanneer hun juk of bak niet met cie 
aarde _is verbonden, van inrichtingen zijn voor
~ien, die. lie,t mogelijk lllaken,, zond~r: ge;~ar. 
het Mr of den bak met de aarde t~ verbinden. 

,.3. Transformatoren m,oeten elk voqr zfoh 
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in elke phase spanningloos kunnen word.en ge
maakt. 

204. l. Elke accumulatorcel moet ·van de 
stelling, waarop zij is geplaatst, en de stelling 
zelf moet van de aarde zijn geisoleerd door eene 
tusschenlaag, bestaande uit niet hygroscopisch 
mate~iaal. 

2. BiJ hooge spanning moeten de accumula
toren-batterijen zijn omgeven- door een deug
delijken en ten behoeve van hen, die daarbij 
het toezicht heh.hen, doelmatig ingerichten 
isoleerenden vloer. 

3. Cellen, welker onderlinge spanning meer 
clan 300 Volt bedraagt, moeten zoodanig zijn 
opgesteld, dat een onwillekeurig gelijktijdig aan
raken dier cellen door Mn persoon is buiten
gesloten. 

205. Ter plaatse w;i,ar de electrische stro_om 
wordt opgewekt, moeten de noodige controle
toestellen aanwezig zijn. 

206. 1. De bedieningsgangen bij schakel
en verdee]borden en in afgesloten electrische 
bedrijfsruimten moeten voldoe~de .breed en 
hoog zijn ; in deze gangen mogen geen voor
werpen aanwezig zijn, die de vrije beweging ver
hinderen. 

2. De vrije breedte der gangen wordt in 
ieder geval als voldoende beschomvd, wanneer 
deze bij !age spanning ten minste 0.75 M., bij 
hooge spanning ten minste 1 M. bedraagt. Zijn 
aan beide zijden van de gang onbeschermde 
onder spanning• staande deelen op eene bereik
bare hoogte aangebracht, zoo moet '- behalve 
in accumulatorenruimten - de vrije breedte 
aldaar bij !age spanning ten minste 1 M., bij 
hooge spanning ten minste 1.50 M. bedragen. 
De vrije hoogte der gangen wordt als voldoende 
beschouwd, wanneer deze ten minste 2 M. be
draagt, tenzij boven in de gangen onder hooge 
spanning staande leidingen aanwezig zijn, · in 
welk gevai de vrije hoogte ten minste 2.25 M. 
nioet bedragen. 

3. Met afwijking van het onder 2 bepaalde, 
wordt de vrije breedte achter aan de achterzijde 
toegankelijke schakel- en verdee]borden voor 
!age spanning van eene lengte van ten hoogste 
1.20 M., waar bij voorkomende werkzaamheden 
de verbindingen en aansluitingen met de hand 
voldoende bereikbaar zijn, in elk geval als vol
doende beschouwd, indien deze 0.45 M. be
draagt. 

207. l. Schakel- en verdeelborden, ,die 
niet aan de achterzijde toegankelijk zijn,. moeten 
zoodanig zijn ingericht, dat vreemde voor
~verpen niet in aanraking kunnen komen met 
<?J?,der spanning staande deelen aan·_de achter-

zijde. De verbindingen der aangesloten lei
dingen moeten van de voorzijde af gecontro
leerd en losgemaakt kunnen worden en de niet 
toegankelijke verbindingen moeten op deugde
Iijke wijze tegen loswerken zijn gevrijwaard. 
Bestaan de schakel- of verdeelborden uit m:eer 
clan een paneel, tll/,n moet elk paneel onafhan
kelijk van het _overige deelv an het bord door 
het .losmaken van gemakkelijk toegankelijke 
verbindingen kunnen worden weggenomen. 

2. Bedieningstoestellen op. schakel- en ver
deelborden moeten binnen handbereik zijn aan
gebracht en voorzien zijn van de n:JOdige aan
duidingen ten dienste van het bedrijf. 

3. Bij schakel- en verdeelborden, die aan de 
achterzijde in verband· met het bedrijf toegan
kelijk zijn, moeten de verbindingen aan die 
zijde overzichtelijk zijn aangebracht en behoor- • 
lijk bereikbaar zijn, terwijl de polariteit of de 
phase van de blanke deelen aan die zijde duide
lijk door verschillende kleuren kenbaar moet 
zijn gemaakt. 

208. 1. Electrische toestellen reoe.ten deug
delijk samengesteld en zoodanig ingericht, opge
steld of aangesloten zijn, dat zij ·zonder gevaar 
kunnen bediend worden en dat zij tegen mecha
nische beschadiging voldoende bestand of be
schermd zijn. . Zij mogen bij n~rmaal gebruik 
geen aanleiding kunnen geven tot verwonding 
van personen door splinters, vonken of spat
ten van gesmolten metaal of door stroomover
gangen. 

2.- Handvatten moeten, voor zoover zij niet 
zijn voorzien van eene aardverbinding, uit niet
geleidend en duurzaam materiaal bestaan. 

3. Voor handvatten en verbindingsstukken 
mag bout zijn gebruikt; bij hooge spanning voor 
handvatten echter slechts dan, wanrieer · het 
bout met eene iso]eerende stof is gedrenkt en 
bet hand vat is bevestigd aan een isoleerend of 
een met de aarde _ verbonden gecleelte. 

Bij spanningen boven 1000 Volt moeten hand
vatten zoodanig zijn ingericht, dat zich tusschen 
den bedienenden persoon en het onder span
ning staande dee-I een gedeelte bevindt, dat 
met de aarde is verbonden. 

209. l. Behalve de schakelaars, benoodigd 
voor eene doelmatige centra]e bediening der 
installatie, moeten voor stroomverbruikende 
toestellen schakelaars aanwezig zijn, die als zij 
geopend word~n, alle deelen van den stroom
keten, die onder spanning · staan, uitschakelen_ 

Bij electromotoren moeten bovendien derge
lijke, schake]aars in hunne naaste omgeving zijn 
aangebracht. · 

Het bepaalde in den eersten volzin van dit 
44~ 
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lid geldt niet voor gloeilampgroepen, :welke door 
eenzelfde smeltveiligheid van 6 Ampere nomi: 
nale stroomsterkte zijn beschermd. 
- 2. Nulleiders en uit hoofde van het bedrijf 
met de aarde iii verbinding zijnde geleidingen 
mogen of niet, of slechts te gelijk en te zamen 
met de overige bijbehoorende leidingen- uit
schakelbaai' zijn ; deze bepaling. geldt ·niet· vo6r 
electrische en afgesloten electrische · bedrijfs
ruimten. 

3. Hefboomschakelaars moeten, waar dit 
niogelijk is, zoodanig zijn aangesloten, ·dat in 
geopenden toestand de messen niet onder 
spanning staan. 

4. Aan schakelaars voor hooge spanning 
moet gezien kunnen worden, of deze niet dan 
wel zijn ingeschakeld, terwijl bovendien voor 

• ingesloten schakelaars voor spanningen bov~n 
1200 Volt gemakkelijk controleerbare leidings
onderbrekers aanwezig moeten zijn, · die de 
schakelaars spanningloos kunnen inaken. 

210. 1. In de stop van stopcontacten mo
gen geen smeltstukken zijn aangebracht. 

2. Bij hooge spanning moeten stopcoritacten 
zoodanig zijn ingericht, dat de stop niet inge
stoken of uitgetrokken kari worden, terwijl het 
vaste gedeelte cinder spanning st~at. Deze 
bepaling geldt niet voo'r de fabrieken of werk
plaatseri van electrische spoor-· of tramweg-
011dernemingen, waar de bedrijfsspanning 600 
Volt niet te boven gaat. · 

. 211. 1. Smeltveiligheden, welke niet door 
een tot hun eigen stroomketen behoorenden 
schakelaar in hunne onmiddellijke nabijheid 
spanningloos kunnen· ,vorden· gemaakt, moeten 
zoodanig zijn · ingericht; dat zij ook onder 
spanning op ongevaarlijke wijze_ van- een nieu'iv 
smeltstuk kunnen worden voorzien. 

D'e inrichting wordt geacht aan deze bepaling 
te voldoen, · indieri het ·inzetten van smelt
stukken kan geschiEJden, zonder da t daartoe 
blanke onder spanning staande deelen met· de 
hand of met gereedschap behoe~en te 'warden 
aangeraakt. Deze bepaling geldt niet voor 
smeltveiligheden van meer ·. dan 200 Ampere 
no_minale stroomsterkte, welke zijri geplaatst in 
electrische centraalstations · of in electrische 
onderstations eri evenmin voor smeltveilig; 
heden, ·geplaatst in· vanwege eeh electriciteits
bedrijf geploi:nbeerde gesloten kasten. 

2. Snieltveiligh.eden moeten op voor de 
bediening gemakkelijke eri . zonder · bijzon_dere 
hulpmiddelen bereikbare plaatse_n, zooveel 
mogelijk · gecentra,liseerd, zijn aangebracht. ·_ 

212. M:eetinstrumenten voor hooge spanni_ng 
moeteh door doelmatige ke,sten of glasplaten 

tegen aariraking zijn- beschermd; teI\zij . frunne 
kappen bestaan uit deugdelijk isoleerenifmat11-
riaal of uit metaal, dat met de aarde is ver
bonden. 

213. 1. Gloeilamphouders in stroomketens 
van hooge spanning_ mo'gen niet zijn vo.orzien 
van schakelaars. 

2.· Gloeilampen en gloeilamphouders.moeten 
bij hooge spanning voldoende tegen aanra,king 
zijn beschermd. · , 

3. Groepen van gloeilampen voor binnen
verlichting mogen uit niet meer dan 24 lampen 
bestaan: 

4. Groepen van. gloeilampen ·moeten zijn 
beschermd als volgt-: 

bij een sterkte der door smeltstrik_keh 
gloeilampen, uitge- van een nomir).!tle 
clrnkt in normaalkaar'. s"troomsterkte, van : 
se:il, van: 
50 of minder ten hoogste 6 ampere 
51 tot en met' 200 10 

201 1000 15 
5. Gloeilampen van meer dan 1000 normaal

kaarse:h mogen · niet ·in groepen geplaatst zijn. 
·214. 1. Op plaatsen, waar:uit booglampen 

vallende gloeiende kooldeeltjes gevaar kunnen 
opleveren, moet dit door geschikte middelen zijn 
voorkomen. 

2. De lantaa~ns en .arriiaturen van· boog
lampen moeten geisoleerd zijn van de stroom
voerende deelen ; indien de lampen aan metaal
touwen, kettingen of dergelijke hangen, boven
clien van deze laatsten. 

3. Indien bij lage spann1ng de toevoerlei
dingen zijn onderworp~n ·aan trekkrachten, 
mogen de verbindingseinden niet op trek zijn 
belast en mogen de leidingen niet in elkaar zijn 
geclraaid. · 

Bij hooge spanning mogen de toevoerleidin
gen niet zijn onderworpen aan: trekkrachten, 

4. Bij hooge spanning moeten booglampen 
dubbel zijn geisoleerd van humie ophang-· of 
bevestigingsinrichtingen, tenzij · deze laatste 
deugdelijk met de aarde zijn verboii.den. · Bij 
spanningen boven 100() Volt ·zijn beide inaat-
regelen vereischt. . 

5. Stroomvoerende deelen vai:i. booglampen
koppelirigen moeten dnbbei zijn geisoleerd van 
de oplianginrichtingen. en tegeii regen. zijn be
schut. 
. 6. Bij hooge spanning moeten booglampen, 

zooiang zij onder spanning staan," . voldoende 
tegen aanraking zijn beschermd. . 

7. Booglampen moet_en zo'o zijn opgehangeri, 
dat· bij het· op-en-neer-bewEigen hei bedieriend 
personeel niet· onder de lamp· behoeft te· staan-
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215. 1. Bij handlarnpen, waarvan de uit
wendige rnetaaldeelen niet deugdelijk met de 
aarde zijn verbonden, moeten: 

a. de uitwendige deelen der_ lamphouders 
uit isolatiemateriaal bestaan of door isolatie
rnateriaal zijn omgeven, en de ond,er spann,ing 
staande deelen tegen aanraking beschermen ; 

b. de handvatten uit isolatiemateriaai" .be
staan; 

c. de invoeringen van leidingen ·zoodanig 
zijn, dat ook bij ruwe behandeling eene breuk 
aan de invoeropening zooveel mogelijk wordt_ 
voorkornen. 

_ 2. De zicli" in de handvatten der in het eerste 
lid bedoelde lampen bevindende rnetalen deelen 
rnogen niet reiken tot aan de invoeropeningen 
voor de leidingen. 

216. 1. Buitenleidingen rnoeten door -een 
schakelaar spanningloos kunnen worden ·ge
maakt ; binnenleidingen, waarop electrische 
werktuigen oi stroornverbruikende toestellen 
zijn afgetakt, moeten, waar zij,"deel uitmakende 
yan installaties buiten gebouwen, buitenleidin
gen worden,, door eep. schakelaar spanningloos 
kunnen worden gemaakt. 

2. Buitenleidingen moeten zoodanig ·zijn 
aangebracht, dat zij zonder bijzondere hulp
middelen van uit dakopeningen, daken, uit
bou"en, vensters of andere gemakkelijk .toe
gankelijke plaatsen niet bereikbaar zijn. 

3. De afstand van buitenleidingen tot den 
beganen grand moet bij lage spanning ten 
minste,3111:. zijn; bij hooge spanning ten minste 
7 lVI. Deze. bepaling geldt niet in fabrieken· of 
werkplaatsen van electrische spoor- of trarn
wegondernemingen. 

4. Buitenleidingen, vangnetten, IDP,sten en 
palen en alle verdere onderdeelen van _ het 
leidingnet moeten voldoend weerstandsve~
mogen, ook tegen winddruk en sneeuwbelasting, 
hebben. 

5. Buitenleidingen, -langer dan 50 M., of 
niet onmiddellijk langs gebouwen of muren aan
gebracht, moeten zijn voorzien van spannings
veiligheden, die ·ook na herhaalde ontladingen 
werkvaardig blijven, terwijl door doeltreffende 
maatregelen het optreden van een gevaarlijken 
kortsluitingsstroom moet worden voorkonien ; 
zijn hiertoe de spanningsveiligheden ieder_ van 
eene aardplaat .voorzien, dan moet verhinderd 
worden, dat eventueel optredende spanningen, 
in het gedeelte van den bodem gelegen tusschen 
twee aardplaten, gevaar voor pei:sonen kunnen 
opleveren. · 

6. Voor buitenleidingen voor hooge span
ning moet blanke leiding zijn gebruikt, t~nzij 

gevaar bestaat voor het optreden van bijtende 
dampen, in welk geval het aanbrengen van eene 
beschuttende laag verf is geoorloofd. 

7. Bij buitenleidingen voor spanningen 
boven 1000 Volt rnoeten _ijzeren masten· en 
hunne verankeringsdraden met de aarde zijn 
verbonden, zoo noodig door eene evenwijdig 
met de stroomvoerende leiding aangelegde, met 
de aar_de verbonden leiding. Verankerings
draden van houten. masten moeten bij die span
ningen of met de aarde zijn verbonden, of buiten 
handbereik door deugdelijke afspanisolatoren 
van de masten ziJn geisoleerd. 

8. Bij buitenleidingen, die parallel met 
andere leidingen loopen of deze kruisen, mo~ten 
zoodanige maatregelen zijn genomen, dat eene 
onderlinge aanraking, ook in geval va.n· draad
breuk, niet kan voorkornen ·of geen gevaar kan 
opleveren. 

9. Bij zwakstroomleidingen,_ welke op de
zelfde masten zijn aangelegd als buitenleidingen 
of die deze kruisen, moeten zoodanige maat
regelen zijn genomen, dat, ook bij onderlinge 
aanraking van leiilingen van verschillende 
soorten, elk gevaar voor persoonlijke ongeval
len is buitengesloten. 

10. Buitenleidingen voor hooge spanning, 
welke gevoerd zijn langs of over wegen, rnoeten 
zoo zijn aangebracht, dat bij draadbreuk de 
neerhangende einden tenminste 3 111:. van den 
grond verwijderd blijven, tenzij er inrichtingen 
aanwezig zijn, die het naar beneden vallen der 
leidingen verhinderen of de neerhangende einden 
spanningloos maken. Deze bepaling geldt 
ni_et in fabrieken en werkplaatsen van electrische 
spoor- of tramwegondernemingen. 

11. Vangnetten moeten zoodanig zijn inge
richt, dat in normale ornstandigheden geen toe
vallige aanraking met leidingen kan voorkornen, 
en dat zij eene gebroken leiding ook .bij sterken 
wind zeker moeten kunnen opvangen en ·opge
vangen houden. 

12. Bij buitenleidingen voor hooge spanning 
moeten in bochten ·doelmatige vangbeugels of 
andere inrichtingen zijn aangebracht, die bij 
het breken . van isolatoren het naar .beneden 
vallen der leidingen verhinderen. 

217. 1. Kabels moeten z66 in den grond 
zijn gelegd, dat .zij tegen beschadigingen vol
doende zijn beschermd. 

2. Voor het aansluiten van kabels, met uit-
zondering van kabels met. gummiisolatie aan
leidingen, werktuigen of toestellen, of voor het 
lasschen van kabels onderling, moeten moffen 
of daarmede gelijkwaardige. inrichtingen _zijn 
gebruikt, welke het i:ridringen van vocht be-
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letten, een goede electrische aansluiting moge-
1ijk maken en waarborgen "bieden tegen mecha
nische beschadiging. 

De lasschen mogen niet aan trek blootstaan. 
3. Bij de bevestigingen vari kabels mag door 

,de wijze van bevestiging de loodmantel niet 
_.iu"gedrukt of beschadigd kunnen worden ; bij 
niet gepantserde kabels is het gebruik van 
gashaken, krammen, duimen en dergelijke niet 
geoorloofd. . 

218. Onverminderd het hierboven in deze 
paragraaf bepaalde gelderi voor electrische in
richtingen in de hieronder genoemde ruimten de 
voor ieder daarbij aangegeven bijzondere be
palingen. 

·A. V ochtige riiimten. 
a. Hooge spanning mag alleen zijn toegepast 

bij gelijkstroom en dan slechts "tot en met 
1000 Volt. 

b. Bij electrische werktuigen en toestellen 
moet voor eene zoo goed mogelijke isolatie en 
eene deugdelijke bescherming tegen aanraking 
en tegen schadelijke inwerking van vocht zorg 
zijn gedragen. · 

c. De niet met de aarde verbonden leidin-
- gen, die naar deze rnimten voeren, moeten, 

onafhankelijk van andere op deze leidingen 
aangesloten aftakkingen, in alle polen of pha
sen uitgeschakeld knnnen worden. 

d. Onbeschermde, geisoleerde leidingen moe
ten o'p klok- of daarmede gelijkwaardige isolato
ren zijn bcvestigd door middel van tegen vocht 
geprepareerd touw. 

e. De afstand tusschen op isolatoren aange
brachte leidingen onderling en van deze tot wan
den of mnren moet ten minste 5 c.M. bedragen. 

/. Bij aanleg in buizen mogen deze inwendig 
niet van eene isoleerende bekleeding zijn voor
zien. De afstand v~n buizen tot wande~ of 
m1iren moet ten minste l c.M. bedragen. 

g. Verplaatsbare leidingen moeten door.een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal zijn 
beschermd. 

h. Lamphouders met schakelaars mogen 
niet warden gebruikt. 
"B. Bedrijfs- · ·en bergrui1~ten met lnjtende 

gassen of lnjtend stof. 
a. Spa.nningen boven 1000 Volt mogen vcior 

Jicht en kracht niet warden toegepast. 
b. Electrische werktuigen, toestellen, lei

dingen en beschermingen moeten zijn gevrij
waard ·tegen de inwerking van bijtende gassen 
of van bijtend stof ; bij de hiervoor -genom~il 
maatregelen moet rekening zijn gehouden met 
den aard der bijtende gassen of van ·het bijtend 
stof. 

c. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 

219. Alle electrische werktnigen, toestellen, 
leidingen, beschermingen, waarschuwirigstee
ke:tis en schakelschema's moeten in behoorlijken 
toestand verkeeren. · 

220. Ieder bij het bedrijf aangestelde onder
geschikte moet opdracht hebben om van. alle 
voorvallen en omstandigheden, welke gevaar 
kunnen opleveren, onvenvijld mededeeling _te 
doen aan den verantwoordelijken, boven hem 
gestelden, persoon. · 

221. Isolatiefouten,. door cqntrole-toestellen 
aangegeven of op andere wijze bemerkt ge
worden, moeten opgezocht en verwijderd 
worden. 

222. Aan onbevoegden moet op duidelijke 
w~jze verboden zijn electrische werktuigen, toe
stellen of leidingen te bedienen of aan te raken. 

223. Accumulatorenrui:ri:J._ten · mogen, bij cie 
lading en zoolang de ontwikkelde gassen niet 
verwijderd zijn, niet met brandende of gloeiende 
voorwerpen betreden worden, tenzij deze zoo
danig zijn beschermd, dat zij geen ontploflings
gevaar kunnen veroorzaken. 

224. Ruimten achter schakelborden, andere 
schakelruimten en afgesloten electrische· · be
drijfsruimten mogen, ·wanneer daarin onbe
schermde deelen met spanningen boven- 1200 
Volt aanwezig zijn, voor herstellings- en onder
houdswerkzaamheden niet betreden warden 
dan -bij aanwezigheid van een tweeden persoon. 

225. Het verrichten van herstellings-, onder
houds- en bedieningswerkzaamheden aan elec
trische werktuigen, toestellen of leidingen mag 
alleen geschieden door deskundig. en voldoend 
onderricht personeel. · 
· 226. Het verrichten van herstellings-· en 
onderhoudswerkzaamheden niag bij_ instal
laties met spanningen tot en met 1200 Volt, aan 
onder spanning staande deelen slechts geschie
den in geval de zich in· de nabijh"eid van de 
electrische wer ktuigen, toestellen of leidingen 
bevindende blanke, _ onder spanning staande 
deelen zo,odanig afgedekt zijn, dat eene gelijk
tijdige aanraking van verscliillende polen of 
phasen door den persoon, die het werk verricht, 
voorkomen · "\"I ordt. De· metaaldeelen van het 
bij de werkzaamheden benoodigd gereedschap 
moeten, voor zoover de hanteering het toelaat, 
deugdelijk geisoleerd zijn en de personen, die de 
werkzaamheden venichten, moeten op· doe!: 
matige en deugdelijke wijze geisoleerd zijn op
gesteld. 

227. Het verrichten van herstellings- en 
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oncferhoudswerkzaamheden mag bij installaties 
met spanningim boven 1200 Volt alleen ·ge
schieden, wanneer de deelen, waaraan ·gew'erkt 
wordt, in spanningloozen toestand verkeeren 
en met inachtneming- van h~t volgende : :_ 

ria gedane herstellingen als bij_ vernieu\vingen 
of uitbreidingen, zoodanig zijii ·aangebracht, 
dat bij het in bedrijf komen geen gevaar bestaat 
voo_r ongelukken. ·· 

231. · Iri. fabrieken _ of werkplaatsen, waar 
ernstig gevaar"·bestaat,' dat bij herstellings- en 
onderhoudsw~rkzaamh.eden· aan electrische in
stallaties ongevallen w~rden veroorzaakt, ·moet 
opgehangen zijn. een duidelijk ieesbaar en op 
stevig materiaal · aangebracht: ·uittreksel van 
dit besluit, bevatteiide· de artikelen'·219 tot 
en· met 230. · · · 

aan die deelen moet vooraf eerie· deugdelijke 
aardverbinding vari ten minste 6 · m.M2: • koper
doorsnede aangebracht zijn, die eerst met d·e 
aarde en daarna met het voorwerp nioet tot 
stand· zijn gebracht; terwijl na· afloop der werk
zaamhederi' h6ct wegneinen der verbiriding liet 
eerst ·moet plaats vinden bij het -voorwerp ; · de 
afgeschakelde deelen moeten aan de zijde; waar 
zij afgeschakeld ·zijn, deugtlelijk zijn Rortge-- ,§ .6._ Het verschaffen van .. hulp"bij ongevallen. 

sloten ; alle werkzaamheden- moetei:t geschi~den · 232. In eene fab:riek. of werkplaats, waar 
-in tegenwciordigheid van het hoofd of den· be- drijfwerk of werktuigen- door een krachtwerk
stuurder der fabriek of werkplaats, of van-·een tuig in beweging worden gebracht, waar ko
door hein voor de werkzaamheden aangewezen kende vloeistoffen, · gloeiende of ·gesmolten 
verantwoordelijken deskundige, indien 'de oin-. metalen of ontplofbare of bijtende stoffen wor

. standigheden van dien· aard zijn; dathet spa·n- den gebruikt,. bereid of bewerkt of waar door 
-ningloos fuaken van het ·deel, waaraan gewerkt den aard van ):let bedrijf verwondingen kunnen 
moet· warden en de kortsfoiting niet in' de ontstaan, moeten do6clmatige middelen voor 
nabijheid der arbeidsplaats · zelf kunnen · ge- eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. Zij 

·· schieden, of dat er gewerkt moet worden in de moeteri zoodanig worden bewaard, dat zij ti:,gen 
onmiddellijke nabijheid van, ·onder · spanning : verontreinig~g -d~or stcif of op ande;e wijze zijn 
staande deelen, in welke gevalleri- hij of de beschut en dat te allen tijde er ovei: kan warden 

· deskrtndige verplicht is - die inaatregelen te beschikt. . . . . 
-nemen, welke een gevaarloos ve:rloop van den 233.· In elke fabriekof werkpla~ts, als in h<;t 
arbeid waarborgen: · vorig·artikel ·bedoeld, moet een voldoend aan-

228. Het verrichten:. van werkzaamhedeii in tal biljetten, waarop de bij origevall<'ln te ver
afgesloten electrische bedrijfsruirriten, alsmede . leenen eerste hulp op licht begrijpelijke ~ijze is 
·in de nabijheitl'· van de gevaarveroo·rzakende beschreven en voor.zobveel noodig,door· l1fl;>eel
deelen der installatie in electrische bedrijfs- · dingen is verduidelijkt; · zijn opgehangen, zoo
ruim,ten, mag door antler dan deskundig per- . cianig, dat daar~an gemakkelijk kennis_ kari 
soneel bij aanwezigheid van spanningen ·boven . w9rden genornen. 
600 Volt alleen geschiedE;n; indien de gevaar- .234. In eene fal:>riek of werkpia~ts; waar 

· veroorzakeiide · deelen · der installatie; · zoowel gevaar voor verdrinken bestaat; moeten doel
fo als buiten handbereik, · 'ontoeganRelijk' zijn matige. m.iddelen voor het redden van drenke
gemaakt. - lingen op eene go_ed zichtbare en doelmatige 

229. W,anneer tengevolge, van bedrijfs- _plaaps. all,p,wezig ,zijn. · 
storingen pf van het verrichten v:a:n herstellings- '.. 235, . 1. N abif een _ werklojmal in eene 
en onderhoµdswerkzaamh1eden, eene installatie fabrie_k of werkplaats; waa; ontsnapping van 
'l'OOr hooge spanning geh~el of gedeeltelijk is yoor i11ade~ing ongeschikte gassen of dampen 
uitgeschakeld; mag de wederinschakelirig i-niet te duchten ts,, moet een doelmatig inademings
plaats vinden, dan nadat het hoofd of 'de, be- toestel, · dat ·de inadeining van zuivere lucht 
stuurder zelf of de door hem daarvoor aahge- of zuurstof waarborgt, steeds beschikbaar zijn 
wezen verantwoordelijke deskundige zich over- en ter bediening daarvari een voldoend aantal 

· tuigd'heeft, dat het werkpersoneel zich van q.e -arbeiders zijn aangewezen, die met het gebruik 
arbeidsplaats heeft verwijderd, of nadat elk lid van het toestel ver.trouwd zijn. 

van het werkpersoneel door hem 'of door den 2. Bij het ,erricht~n van werkzaamheden 
- deskundige afzonderlijk en tijdig met de weder- in een put, riool, grondkuip, kelder, gashouder, 
inschakeling :in 'kennis -is gesteld. re§ervoir of andere dergelijke min of me~r afge-

·230. · Het hoofd of de bestuurder of de door sloten tuimten, 'waa::rin. gevaar ·-voor bedwel
hem met de werkzaamheden belaste verant- ·ming, ve:r~tikking bf vergiftiging bestaat, moe
woordelijke deskundige moet zich overtuigen, ten doeli:hatige ·middelen · beschikbiar zijn·:om 

- dat alle schakelingen en- verbindingen',:. zoowel een persoon, die zich in eene ·zoodanige-ruimte 
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begeeft tot redding· van een a,nder, bij bedwel
rning onmiddellijk daarbuiten te . kunnen 
brengen. · 

236. · In fabrieken en werkplaats(ln, waarin 
de bedrijven worden uitgeoefend van machinale 
h0l1tbewerking, machinale metaalbewer!dng, 
machinale lederbewerking,. papi~rfabricage .()f 
steenfab~icage en wa~rin 25 of meer pe;so~en 
plegen te verblijven, alsmede in alle overige 
in artikel Z32 bedoelde fabriek(ln _of werk
plaatsen, waari~ 50 of meer per~~mm plegen 
te verblijven, moet ten minste een persoon_aan
wezig zijn, die belast is met het verleenen van 
eerste hulp bij ongevallen en ten aanzien van 
wien een _bewijs, als nader door Onzen Minister 
zat word~n · aangege.,:en, -kaµ ·worden ~-v~rge
legd, waaruit blijkt, dat hij met het_ ·verleenen 
van eerste hulp vertrouwd i~ .. 

· § 7. Het verblijven in n,imten, waar het·onver
m-ijilelijk is, dat hooge o(lage temperdtureh, 

schadelij ke dampen, gassen of stof voor
komen. 

237. In ovens, eesten, droogstoven, dr_oog
inrichtingen, stoomketels, warme karners va_n 
siiikerfabrieken ·of andere min cif meer beslbteri 
ruimten, -waarin eene · temperatuur .- van ~eer 
dan 32° Celsius heerscht, of in .een schadel\jk 
werklokaal, gerioemd in categorie A, B, ·.c, G 
of L_ van arti'nil _I, waaruit de schadelijke gassel). 
of dampen of het stof niet voldoel).de afgevoerd 
zijn of_ kunnen worden, mag een arbeid_er niet 
langer achter_elkaa~ en ~iet !anger per ;tmaal 
of deel van een_ etmaar verblijven, dan. door_ het 
districtshoofd der arbeidsinspectie is voor
geschreven. 

. § 8. Het verstreklcen van-goed drinkbaar water. 

238. Het districtshoofd der arbeidsi~spectie 
kan voorschriften geven ten aanzien van het 
verstrekken van goed drinkbaar water, indien 
aan hen, die in eene- fabriek of werkplaats 
werkzaam zijn, geeri. goed drinkbaar w:ater of 
geen andere geschikte alcoholvrije dranken op 
doelmatige wijze en in. voldo.ende hoe~eelheid 
kosteloos worden verstrekt. . 

HOOFDS'l'UK IV. 

BIJZONDERE REGELIN\}J.DN VOOR BEPAALDE 

FABRIEKEN OF WERKPLAATSEN. 

§ 1. Algemeene bepaling . . 

239. De bepalingen van de hoofdstukken 
II _en iII zijn ook van toepassing_ op fabrieken 
en. werkplaatsen, zo_omede op_ werklokalen, in 
dit hoofdstuk bedoeld, ,voor zoov:er da_arin 

. niet van_ die bepalingen ~vordt ;i,fgeweken. 

§ 2. W erklokalen, waar 'maciiiriaal wordt g~
sponnen of geweven en de l·ucht op kuns_t: · 

· · matige wijze 11Jordt bev;chtigd. · · · 

240. Zoowel in het midden als-aan of. l).abij 
een der zijwanden van -een werklokaal,-•waar 
machinaal wordt gesponnen of geweven en _de 
lucht_ op_kunstmatige wijze wordt bevochtigd, 
moet op doelmatige plaatsen een voldoend aan

_-tal goed werkende thermometers met vochtig 
reservoir ,.zooals zich_ in psychrometers bevinden 
zijn opgehangen. Op deze thermometers moe
ten de halve graden Celsius uitdrukkelijk zijn 

_ aangegeven en de vierde deelen van graden 
duidelijk waarneembaai, zijn. 

241. De noodige maatregelen moeten iijn 
genomen, opdat de temperatuur, aangewezen 
door de in het vorige artikel bedoelde ther

_ mometers, niet hooger stijgt dan 25° Celsius, 
tenzij de buitentemperatuur -in de schaduw 

,32° Celsius overschrijdt, in:welk geval de tem
peratuur, aangewezen door deze thermometers, 

_zooveel graden hooger dan 25° Celsius mag zijn, 
als de buitentemperatuur in-de schaduw.hooger 
is dan 32° Celsius. 

242. I:r{dien de lucht in- een werklokaal, als 
_bedoeld in artikel-240, wordt vochtig gehouden 
.door het inblazen van met waterdamn ver
~~digde. lucht, moet liet voor die verza<;liging 

: dienende water zuiver zijn of voldoende _zijn 
gereinigd en moeten de gel~idingsbuizen voor
het invoeren van die lucht rein, gehouden 
worden. 

243. Indien de lucht in een werklokaal, 
als bedoeld in artikel 240, wordt vochtig ge
houden door het invoer\)n van .. stoom; moeten 
de _hiertoe dienende stoompijpen, indien dit ter 
voorkoming van hinderlijke warmte noodig is, 
met warmte-isoleerend materiaal zijn bekleed. 

~ ~- Vlasbrakerijen en -zioingelarijen, waar 
;onder hulp mn -een -krachtwerktuig wordt -
· gearbeid door m·eer dan_ drie __ personen. 

244. In e.ene fabriek of werkplaats, waar 
z.:mder de hulp van een krachtwerktuig -vlas 
wordt gebraakt of gezwingeld en waa_rin meer 
dan drie personen werk;;~am zijn, ;n10et aan het 
bepaalde in de artikelen 245 tot en met 249 
;ijn voldaan .. 

245. Tusscben -de -~wingelaars . on,derling 
moeten voldoend hooge en breede, dichte 
schotten zijn geplaatst, tenzij ~ij OJ)_ afstanden 
van ten minste L_5 M. •van elkaar. werkzaam 
zijn. 

246, In een _ zwjngelkeet -of zwingellokaal 
mag n_iet nwer vlas aanwezig -zijn dan de hoe-
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veelheid, die per dag }Vordt verwerkt, tenzij de 
bergplaats voor het meerdere vlas door een 
dichteh wand of vloer van het werklokaal ge
scheiden is. 

247. In een werklokaal mag geen vlasafval 
worden. uitgeschud gedurende den tijd, ,dat 
aldaar andere werkzaamheden worden ,ver
richt. 

248. Vias m.ag binnenshuis niet boven open 
vuur worden> gedro·ogd, 'terizij de ronk0:van dit 
vuur · door een 'goed trekkenden sclioorsteen _ 
doelmatig wµrdt afgevoerd. 

.249.- Voor afvoer van het stof moeten,- be
halve de deuropeningen, openingen tot·- een 
oppervlak, ten minste gelijk aan 1/5 van het 
vloeroppervlak van- het zwingellokaal, doel
matig zijn aangebracht, zooveel mogelijk- ver
dee]d over twee ·tegenover -elkaar gestelde 
wanden en zoo noodig over het ·dakvlak-; zij 
moeten van verstelbare kleppen zijn voorzien. 

§ 4. Scheepsb~uwwerven: 

250. In fabrieken en werkplaatsen, ,waar 
schepen worden gebouwd, gesloopt of hersteld, 
moet aan: het bepaalde in de artikelen 251 tot 
en -met 261 zijn voldaan. 

-251. Alie scheepsstellingen,- hetzij vaste of 
verplaatsbare, moeten door bepaalde daarvoor 
aangewezen;·_ met.dien arbeid vertrouwde per
sonen,. worden gemaakt, veranderd en, -lier
steld._ 

252. Het voortdurend toezicht op deze stel
lingen moet · aan een op dit gebied ervaren 
persoon zijn opgedragen, die _waakt over de 
veilige samenstelling en het onderhoud. Het 
wegnemen van stutten, steunen, kimbeddingen, 
stapelblokken of schoren van kielplanken mag 

. ni~t dan_ met voork~xµus of onder toezicht van 
dezen persoon- geschieden. 

253. Voor scheepsstellingen moet gaaf en 
deugdelijk materiaal worden gebruikt van vol
doende afmetingen om de zwaarste te ver1vach
ten belasting veilig te kunnen dragen. De plan
ken !lloeten ten minste. 3.5 c.M. dik zijn. 

254; De plaatsen, waar op scheepsstellingen 
zal worden gewerkt, moeten langs doelmatige 
hellingen, trappen of ladders veilig bereik
baar zijn. 

255. Op _in aanbouw, in herstelling .:of in 
slooping zijnde schepen en op stellingvloeren 
moeten alle plaatsen, waar gewerkt wordt, 
alsmede de toegangen. daarto!), behoorlijk zijn 
verlicht. 

256. Tot stellingvloeren, die zich hetzij 
geheel, hetzij te!} deele meer clan 4 M. boven 
den beganen grond bevinden, moet een opgang 

of brug van ten minstid.2 M. breedte t:icga,ng 
geven, waarvan de helling niet steiler is· clan 
1 verticaal op 2 horizontaal en waarvan de 
beide zijden zijn afgeschut of door eene stevige 
op 0.90 M. hoogte bevestigde go1'ding ·en eene 
voetplank ·van ten minste 12 c.M: hoogte of 
door twee gordingen, op onderscheidenlijk 
0.90 M. en 0.30 M. hoogte boven deri vloer 
stevig bevestigd of op eene andere doelmatige 
wijze. 

257. Vloeren van stellingen, \vaarvan de 
palen in den groi:id rusten; mo_eten, voor zoover 
zij ~ich meer dan'.-~ M. boven dJn beganen grand 
bevinden, zooveel mogelijk tot tegen den 
scheepsromp worden volgelegd en aan buiten
kant en uiteinderi door·eene stevige op 0.90 M. 
hoogte bevestigde gording en eene voetplank 
.van ten minste 12 c.M. hoogte of door twee 
gordingen, op onderscheidenlijk 0. 90 M. en 
0.30 M. hoogte· boveil den vloer stevig beves
tigd, of op andere doelmatige W\jze zijn be
schut. · Deze vloeren moeten eene breedte 
hebben van ten-minste L20 M., terwijl de vloer
planken over de.jukleggers heen moeten reiken. 

258. Vloeren van niet in den grond rustende 
stellingen moeten ten minste 0.70. M. breed 
zijn en, voor zoover- deze vloeren zich 10 M. 
of meer boven den grond bevinden, ten minste 
0.90 M. 

259. Hangende stellingen moeten door 
hangijzers, deugdelijke touwen of kettingen 
warden gedragen. Wanneer geen behoorlijke 
omschutting aanwezig is, moet voor iederen 
arbeider een gordel met touw van voldoende 
afmeting en sterkte beschikbaar· zijn. 

260. Open luikhoofden en andere openingen 
in een dek moeten, wanneer daaraan niet wordt 
gewerkt, omschut zijn door stevige gordingen, 
touwen of kettingen of gedekt zijn met opge
klampte, daarin passende luiken of roosters. 

261. Bij vriezend weder moeten opgangen, 
stellingvloeren, loopplanken en dekken met 
asch, -zand of zaagsel worden bestrooid. 

HOOF DSTUK V. 

SL O T B_E PAL ING E N. 

262. 1. _ Het districtshoofd der arbeids
inspectie kan ten aanzien van het in de Hoofd
stukken III en IV bepaalde aan hoofden of be
stuurders van fabrieken of werkplaatsen nadere 
voorschriften geven. 

2. Voorschriften, gegeven krachtens eenige 
bepaling van· het Koninklijk besluit van 7 De
cember' 1896 (Staatsblad n° .. 215), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 10 Augustns 1909 
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(Staatsblad n°. 292), gelden als voorschriften, 
gegeven op grond van de overeenkomstige 
bepaling van dit besluit. 

263. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van VeiligheidsbeslU:it 1913. 

264. Dit besluit treedt in werking op 1 'Juli 
1914. Met dien datum vervalt het Koninklijk 
besluit van 7 December 1896 (Staatsblad 
n°.' 215), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 10 Augustus 1909 (Staatsblad n°. 292). 

·onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staa:tsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge.zon
den aan. den Raad van State.-

Het Loo, den 27sten Juni ,1913. 
(get.) W I L HE L M IN A. 

De Jllin. van Landboitw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Jitli 1913.) 

· 27 Jw1i 1913. BRSLUIT. houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit op de Indische· 
bestuursopleiding. S. 318. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 17 Mei 1913, Afdeeling D, n°. 67; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1913, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van• Onzen voor
noemden Minister van 23 Juni 1913; Afdeeling 
D, no.' 44; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ons besluit op de Indische Bestuurs

opleiding (Nederlandech Staatsblad 1907, n°. 71, 
Indisch Staatsblad 1907, n°. 230), zooals dat 
luidt ingevolge Onze besluiten van 14 April 
1909, n°. 26, 20 September 1909, n°. 45, 2 Janu
ari 1913, n°. 28 en 8 Mei 1913, n°. 57 (N eder
landsche Staatsbluden 1909, nos. 108 en 312, 
1913, nos. 1 en 179, Indische Staatsbladen.1909, 
nos. 312 en 558 en 1913, nos. 237 en. 467), 
wordt nader aangevuld en gewijzigd als volgt : 

r.· In het laatste lid van artikel 6 worden 
de woorden ,,Directeur van Onderwijs, Eere
dienst en Nijverheid" vervangen door : ,,Direc
teur van· Onderwijs en Eeredienst". 

II. Het tweede lid van artikel 8 wordt 
gelezen: 

(2) De sollicitanten in. Nederland. leggen 
bovendien over een bewijs, aantoonende welke 
verplichtingen ten- aanzien van,den militairen 
dienst zij nog te vervullen hebben, terwijl d~ 
sollicitanten in N ederlandsch:Jndie, die verlan
gen in aanmerking te komen voor eene studie-_ 

beurs, als bedoeld in artikel llb, dit bij hunne 
aanmelding mededeelen. 

III. Het eerste lid van artikel · W wordt 
gelezen: 

(1) V66r 20 Augustus brengt de commissie 
in N ederland aan Onzen Minister van Kolonien, 
de commissie in Nederlandsch-Indie aan den 
Gouverneur-Generaal rapport nit, waarbij zij 
haar oordeel over alle sollicitanten uitspreekt en 
gemotiveerd de volgorde aangeeft, waarin de 
haar aanbevelenswaardig voorkomende sollici
tanten naar hare meening te rangschikken ~ijn ; 
de commissie in Nederlandsch-Indie brengt met 
inachtneming van het bepaalde in het eerste 
lid van artikel llb, bij haar rapport mede 
advies nit omtrerit de ingediende verzoeken om 
eene studiebeurs. · 

TV. Tusschen de artikelen 11 en 12 worden 
ingevoegd de navolgende artikelen: 
. ·Art.Ila. (l) DeinNederlandsch-Indieaan
gewezen candidaat Indische ambtenaren bege
ven zich zoo spoedig mogelijk na hunne aan
-wijzing naar N ederland. 

(2)' · Hun wordt voor gouvernementsrekening 
ove:rtocht naar N ederland als passagier der 2de 
klasse verleend, mits zij zich ten genoegen van 
den Directeur van Onderwijs en Eeredienst ver
binden tot onverwijlde teruggaaf van de voor 
hen betaalde · overtochtskosten, bijaldien zij, 
anders dan tengevolge van omstandigheden, 
onafhankelijk van hun wil (ter beoordeeling 
van Onzen Minister van Kolonien), als candidaat 
Indisch ambtenaar worden ontslagen. 

· Art. llb. ·(I) Door den Gouverneur-Gene
raal kunnen aan de in Nederlandsch-Indie aan
gewezen candidaat Indische ambtenaren, indien 
zij zelven noch hun ouders in staat zijn de kosten 
der studie in N ederland te dragen, ter bestrij ding 
van die kosten, studiebeurzen worden verleend. 

(2) Elke beurs bedraagt ·duizend gulden 
's jaars en wordt genoten ·voor ten hoogste 
drie jaren. 

(3) -De beurzeti worden toegekend tot een 
maximum van vijf per jaar, met dien verstande 
evenwel, dat, wanneei in twee opeenVolgende 
jaren samen minder clan tien 'beurzen zijn toe
gekend, in het daarop volgende jaar het maxi
mum van vijf wordt vermeerderd met zooveel 
beurzen als da t verschil , bedraagt. 

(4) De belanghebbenden moeten zich ten 
genoegen van den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst verbinden tot teruggaaf van-de inge
volge dit artikel genoten gelden, bijaldien zij, 
anders dan tengevolge van welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken, buiten: eigen toedoen ont
staan (een en antler ter beoordeeling van Onzen 
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Minister van Kolonien) als candidaat ambtenaar 
worden ontslagen, dan wel, na ter beschikking 
van de In disc he Regeering te zijn gesteld, : niet 
binnen den hun aan te wijzen termijn naar 
N ederla.ndsch-1 ndie vertrekken, de reis der
waarts moedwillig afbreken of binnen den tijd 
van vijf jaar na hunne aankomst te Batm,ia, 
anders dan tengevolge van ziels- of lichaams
gebreken als evenbedoeld (een en antler ter 
beoordeeling van de. Regeering), uit 's Lands 
dienst wordei::r ontslagen.· 

(5) De beurzen worden in Nede1·land betaal
baar gesteld · overeenkomstig · regelen door 
Onzen Minister van Kolonien gesteld. 
·v. Artikel 12 wordt gelezen: 
(1) De candidaat Indische ani:btenaren 7iijii 

voor hunne studie niet aan een bepaalde plaats 
of inrichting verbonden, doch zijn verplicht om 
over hunne studie en over hun gedrag alle in
lichtingen te verstrekken, welke · Onze Minister 
van Kolonien, direct of 'indirect, mondeling of 
schriftelijk, van hen verlangt, en de desbe
treffende wenschen vari den :Minister te vo!gen. 

(2) Zij hebben te zorgen dat · hun_ adres 
steeds bij het Departement van Kolonieri be
kend is. 

(3) Zij mogen zich zonder -vergunning van 
den Minister niet !anger clan drie maanden bui
ten Europa begeven. 

VI. Artikel 14 vervalt. 
VII. In artikel 15 vervallen de woorden : 

,,in Nederland" en,,, in Nederlandsch-Indie-de 
Directeur :van Onderwijs, Eeredienst en Nijver-
heid". 

VIII. In het eerste lid van artikel 16 ver- · 
vallen de woorden : ,, , in N ederland" en ,,in 
N ederlandsch-1 ndie de Gou verneur-Generaal,". 

Het vijfde lid vari artikel 16 ,vordt gelezen : 
(5) Het ontslag wordt gegeven door Onzen 

l\'linister van Kolonien, tehzij de betrokkene 
zlch nog in Nederlandsch-Indie bevindt, _in welk 
gev~l het ontslag door den Gouverneur-Gerieraal 
wordt verleend. 

IX. In het eerste lid van artikel 20 vervallen 
·c1e woorden :· ,,in Nederland" en ,, , in Neder
landsch-Indie _de 'Gouverileur-Generaal,".· 

Het_ derde lid' van artikel 20 wordt gelezen : 
(3) Ruiling van voor!oopig'e besterilming 

kan tusschen candidaat 1n:dische ·ambteriaren, 
die in hetzelfde jaar het voorbereidend examen 
hebben afgelegd, met toestemming van· Onzen 
Minister van Kolonien plaats'hebben tot 1·6 Fe
bruari van het laar, volgende' op dat waarin' het 
voorbereidend exarnen is afgeiegd._ Overigens 
kan voornoemde -Minister, wanneer bijzoildere 
redenen hem dat wenschelijk doen a·chten, 

onafhankelijk van den wensch der betrokken 
candidaat-ambtenaren verandering brertgen in 
de voorloopige ·bestemming. 

X'. Artikel 22 wordt gelezen : 
(1) De examens worden in het openbaar 

afgenomen door - eene jaarlijks door Onzen 
Minister van Kolonien te benoemen commissie 
van ten minste zeven leden, van wie bij de be
noeming een als voorzitter en een als secretaris 
wordt aangewezen. 

(2) De leden der commissie genieten · ver
goeding voor reis- eil verblijfkosten alsmede 
vacatiegelden volgens de daaromtrent geldende 
bepalingen. 

XI. In het eerste en tweede lid van artikel 23 
warden respectievelijk de aanvangswoorden 
,,Elke commissie" en ,,De commissien houden" 
vervangen · door : ,,De commissie" en ,,De 
commissie houdt". · 

Het vierde lid van artikel 23 wordt gelezen : 
(4) Beide zittingen worden door de com

missie omstreeks veertien dagen v66r den aan
vang aangekondigd in de Staatscom·ant. 

XII. In artikel 24 vervallen de woorden : 
,,in N ederland" en ,, , de commissie in N eder
landsch-1 ndie aan den Gouverneur-Generaal,''. 

XIII. In het eerste lid van artikel 25 ver-
vallen de woorden ,,ii:i ·Nederland". 

XIV. Artikel 26 vervalt. 
XV. Artikel 27 wordt gelezen : 
De admiriistratieve ambtenaren genieten eene 

voorloopige bezoldiging, ingaande met den dag 
van inscheping naar Nederlandsch-lndie, tot 
hetzelfde bedrag als het hun' in J ndie toe te 
kennen activiteitsttaktement, zijnde f 200.
(tweehonde:rd gulden) 's maands. 

XVI. Het eerste lid van artikel 29 wordt 
gelezen: 

(1) Naar gelang der behoefte warden uit 
.hen, die de Gouverneur-Generaal vo9r- den 
dienst bij het binnenlaridsch bestuur niet· onge
schikt acht, de adspirant-cont:toleurs benoemd, 
zooveel- ~ogelijk met -inachtneming van de 
·volgorde der in artikel 24 onder b. en c. bedoelde 
ranglijsten. · 

2. · (1) De bij artikel 1 gewijzigde en aan-
-gevulde bepB,lingen blijven onveranderd gelden 
voor de candidaat-Indische ambtenaren, die in 
1910 in Nederlandsch-Indie zijn aangewezen eh 
•zich daa:t te Ian.de voor het tiind-examen voor 
den Nederlandsch-Indischen administratieven 
dienst voorbereiden. 

(2) Ten opzichte van het door de candidaat
lndische ambtenaren, die in 1912 als zoodanig 
in N ederlandsch-lndie zijn aangewezen en aldaar 
nog ·verblijf houden, af te leggen _ voorbereid1md 
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examen V.)Or den Neder!andsch-Indischen 
administratieven dienst, blijven de door 
artikel 1 gewijzigde en aangevulde bepalingen 
van kiepassing, met die!). ver~tande, dat zij ge
noemd examen, ingeval op den voet _van 
artikel 16 van. Ons voormeld besluit uitstel of 
herhaling daarvan wordt toegestaan, in N eder-
land moeten af!eggen. · 

(3) Het door dit besluit gewijzigde ·eerste 
lid van· artikel 20 blijft ongewijzigd van . to\3-
passing ten aanzien van de in het vorig lid be
doelde candidaat-ambtenaren, die in 1913 in 

· 'Nederlandsch-lndie in het V.)Orbereidend exa
men zijri geslaagd. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Augus
tus 1913. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift z;il 
warden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. · 

Het Loo, den 27sten Juni 1913. 

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

De Minister van Kolonien, 
(get.) D~; WAAL MALU'IJT. 

~Ui~qeg. 1 Au,q. 1913.) 

27 Juni 1913. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Onder ,,belanghebbenden" in art. 15 

der Hinder.yet moet worden verstaan hij 
die redelijkerwijze gevaar, schade of hinder 
in den zin van art. 11 dier wet kan duchten. 

Het enkele feit dat iemand op de zitting, 
ingevolge art. 7 der wet gehouden, is ver
schenen en daar bezwaren heeft ingebracht, 
maakt hem niet tot belanghebbende; 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op .het beroep, ingesteld door 
C. BARTELDS te Utrecht tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 20 December 1912, n°. 3615, Afd. O. W., 
waarbij aan A. E. HAMBURGER en zijne recht
verkrijgenden vergunning is verleend tot het 
oprichten van eene door stoomkracht gedreven 
zinksmelterij, -gieterij en -pletterij, waarin 
zullen worden gebezigd twee stoommachines elk 
van 150 E. P. K., gevoed door twee stoomketels 
elk met 125 M2. verwarmingsoppervlak en 
13 atmosfeeren overdruk, van eene door eene 
stoommachine van 30 E. P. K. gedreven in
richting,. bestemd tot het voortbrengen van 
electriciteit voor ·verlichting . en van eene 
smederij, een en antler op het perceel gelegen 

. tusschen den spoorweg naar Rotterdam en den 

Meru;edekana.aldijk kadastraal bekend gemeente 
Catharijne, Sectie B, n°. 2698 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
11 Juni 1913, n°. 123; 

Op de voordracht van Onzen 1Iinister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Juni 
-1913, n°. 515H, Afd. A. ; 

Overwegende, dat nadat namens C. BAR
TELDS, beheerder van o_nroerende goederen en 
W. HARDENBERG, in de zitting, bedoeld in 
artikel 7 der Hinderwet bezwaren waren inge
bracht, ontleend aan onvoldoendheid der, over~ 
gelegde beschrijving en plattegrondteekening, 
vrees voor gevaar en schade voor de gezondheid 
van menschen en vee door de zich verspreidende 
zicli:-, lood: en andere dampen en hinder van 
ernstigen aard door gestamp en gedreun, Bur
gemeester en Wethouders van Utrecht bij boven
v_e~meld besluit de vergunning hebben verleend 
onder de volgende voorwaarden _: 

L de stoornketels moeten zijn ingemetseld ; 
2. alvorens op de onder 3 te omschrijven 

wijze uit de inrichting te worden afgevoerd, 
moeten de verbrandingsproducten der in de 
smeltovens te smelten metalen in eei:ie ijzeren 
buis, door middel van water, afgekoeld en ver
volgens door stofkamers gev_oerd worden, welke 
zoo zijn ingericht, dat de zich in die verbran
dingsproducten bevindende stof daarin achter
blijft; 

3. de rook en de verbrandingsproducten van 
den vuurhaard der stoomketels en van de 
smidse, alsmede de dampen en verbrandings
gassen der zinksme!tovens moeten door ge
metselde kanalen, op de _op de teekening aange
geven wijze worden afgevoerd naar een gemet
selden fabrieksschoorsteen, opgetrokken tot 
eene hoogte van ten minste 35 M. boven den 
vloer der pletterij ; 

4. de vloer van het ketelhuis moet in zijn 
geheel, die der pletterij ter plaatse waar de 
smeltoven en de smidse gesteld zijn, tot 1 M. 
afstand daaromheen, en die der smelterij ter 
plaatse waar de smeltovens gesteld zijn, daar
tusschen en tot ten minste 1 M. daaromheen, 
bestaan nit onbrandbaar materiaal ; 

5. in de inrichtingen mag geen zinkerts 
_worden gesmolten; 

6. de geheele electrische installatie der in
richting moet volcloen aan de veiligheidsvoor
schriften voor electrische sterkstroominstalla
ties, vastgesteld door de Afdeeling voor electro
techniek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs in hare vergadering van 23 October 
1909; 
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7. indien in het fabrieksgebouw, waarin de 
inrichting zal worden opgericht, gegoten ijzeren 
kolommen of ijzeren balken worden gebezigd, 
moeten die kolommen rondom en die balken 
aan de binnenlangszijde en aan de onderzijde 
worden bekleed met gewapend cementbe~on· ter 
dikte van 2 c.l\:f. ; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat bij een ingesteld onder
zoek niet is kunnen blijken, waar de onroerende 
goederen onder beheer van C. BARTELDS ge
legen zijn en dat noch deze, noch zijn gemach
tigde tot het geven van inlichtingen daarom
trent bereid zijn geweest; dat. de ingebrachte 
bezwaren niet van di.en aard zijn gebleken; dat 
daaraan niet door het stellen van voorwaarden 
kan worden tegemoet gekomen ; 

dat van het besluit van Burgemeester en Wet
houders C. BARTELDS bij Ons in beroep is ge-
komen; · 

Overwegende dat krachtens artikel 15 der 
Hinderwet tot het instellen van. beroep tegen 
b_eslissingen door Burgemeester en W ethouders, 
ingevolge artikel 8 dier wet genomen, gerech
tigd zijn de verzoeker en de belanghebbende 
ieder, voorzoover hij in het ongelijk is ge
steld; · 

dat onder ,,belanghebbende" in voormeld 
. artikel 15 genoemd, moet verstaan worden hij 

die redelijkerwijze gevaar, schade of hinder in 
den zin van artikel 11 der Hinderwet _kan 
duchten; \...__ 

dat nit de overgelegde· stukken niet blijkt en 
evenmin nader is aangetoond, _dat appellant 
belanghebbende is in den aangeduiden zin en dat 
het feit, dat hij op de zitting, ingevolge artikel 7 
der Hinderwet gehouden, is verschenen en daar 
bezwaren heeft ingebracht, hem niet tot be-
Ia.ngheb bende maakt; · 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. (W._ v. D. B. A.) 

27 Juni 1913. BESCHIKKING van den Minis
ter van Oorlog, boudende uitvoering. van 
het Koninklijk besluit van 3 Juni 1913, 
S. 202. 

De Minister van Oorlog, 
.Gezien de wet van den 28sten April 1913 

l8faatsblad° u 0 • 148), tot· nadere aanvulling en 
wijziging van eenige bepalingen der Landweer
wet (Staatsblad 1901, n°. 160}, welke eerstge-

noemde wet luidt, zooals hierna wordt vermeld 
onder A; 

Gezien voorts de eerste vier boofdstukken van 
de Landweerwet (Staatsblad 1901, n°.160), welke 
boofdstukken, met inachtneming van de daarin 
bij de wetten van 27 April 1906 (Staafsblad 
n°. 78), 18 Juli 1907 (Staafsblad n°. 187), 80 De
cember 1909 (Staatsblad n°. 421) en 28 April 
1918 (Staa,.tsblad n°. 148) aangebrachte- aanvul
lingen en ,.wijzigingHn, luicl.en,"._zooals hierna 
wordt vermeld onder B ; · 

Gezien wijders bet Land weer-Besluit I (Staats
blad 1913, no. 202), welk besluit luidt zooals 
hierna wordt _vermeld onder C; 

Heeft gciedgevon·den : 
bij deze te berzien en opnieuw vast te stellen 

de bepalingen ·der bij Beschikking van 12 Sep
tember 1910, Afdeeling Militie en Landweer 
(L.), n°. 187, aangevulde en· gewijzigde beschik
king van 12 Maart 1910, A£deeling Militie en 
Landweer (L.), n°. 253, met de daarbij beboo
rende modellen en bijlagen, welke herziene en 
opnietiw vastgestelde bepalingen met modellen 
en bijlagen ·zullen uitmaken de 

LANDWEERINSTRUCTIE I, 

en hierna volgen onder D. 

A. enz . 
B. enz. 
C. enz. 

D. LANDWEERINSTRUCTIE I. 

TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 

1. Alle opgaven, kennisgevingen, mededee
lingen,. administratieve beseheiden, enz., waar
van in de artikelen 3, 20 en 25 van bet besluit 
en in de Titels III, VI, VII en VIII van deze 
instruetie sprake is,. worden, voor zooveel zij 
bestemd zijn voor den commandant in een der 
landweerdistricten· XXII t/m. XXV, XXXI en 
XXXII, XXXIV t/m. XXXVI, en de inzen
ding niet geschiedt door oflieieren, rechtstreeks 
onder de bevel en van die eommandanten staande, 
toegezonden ·onderseheidenlijk aan den eom: 
mandant in bet XXIIste, in bet XXXIste en 
in bet XXXIVste· l~ndweerdistriet. 

2. Ook in alle andere gevallen, waarin niet 
met. zekerheid• bekend is aan wien van de 
distrietscommandanten van de in bet vorig lid 
vermelde onverdeelde distrietsgroepen eene 
zending moet worden· geriebt, gescbiedt 'zij 
onderscbeidenlijk aan den commandant in het 
XXIlste, in bet XXXIEte·of in bet XXXIVste 
landweerdistrict 
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3. Hebben de in de beide vorige leden be
doelde opgaven,kenni~gevingen, mededeelingen, 
enz. betrekking op personeel, dat in de voor
melde on verdeelde districtsgroepen moet worden 
ingedeeld, dan verrichten onderscheidenlijk de 
commandanten in het XXIIste, in het XXXIste 
en in het XXXIVste landweerdistrict onver
wijld. het daartoe vereischte en doen daarna 
met gelijken spoed de bescheiden, op bedoelde 
personen betrekking hebbende, toekomen aan 
den districtscom.nandant bij wiens personeel 
zij zijn ingedeeld. 

4. De indeeling, in het vorig lid bedoeld, 
geschiedt gelijkmatig over de districten. 

5. Bescheiden niet van den. aard, als de in 
het derde lid bedoelde, worden zonder. nitstel 
doorgezonden ·aan den districtscommandant, 
voor wien zij bestemd zijn. Ter onderkenning 
van dit laatste en mede in het belang eener 
zooveel mogelijk gelijkmatige verdeeling van 
het personeel over de districten houden de 
commandanten in het XXIIste, in het XXXIste 
en in het XXXIVste landweerdistrict nauw
keurig·,uanteekening 66k van hel. personeel, be
hoorende onderscheidenlijk tot het XXIIIste 
t/m. het XXV, het XXXIIste, het XXXVste 
en het XXXVIsle district, zoomede van de 
veranderingen die, C:.at personeel betreffende, 
te hunner kennis komen krachtens het bepaalde 
in het eerste lid. 

TITEL II. 

Van de verm,lling van de betrekking van den 
districtscommandant en van de verv"lling van 
de betrekking van den dist,·ictsadj"danf, in geval 
van ongesfeldheid, afwezigheid pf ontstentcnis 

van dezen. · · 

§ 1. 1. In geval van ongesteldheid, afwezig
heid of ontstentenis_ van den districtscomman
dant wordt diens betrekking vervnld: 

voor zoo,·eel betreft het bevel over het land
weerdistrict, door den hoogst of den oudst in 
rang zijnden troepenofficier, behoorende tot h_et 
personeel van het district: 

voor zooveel betreft het bevel over het batal
jon landweer-infanterie, door den hoogst of 
den oudst in rang zijnden der commandanten 
der compagnieen van het bataljon. 

2. De districtscommandant zorgt, bij voor
komend geval, voor het overgeven van den 
dienst over_eenkomstig de bepalingen, i~ het 
vorig lid vervat. 

·a. De compagniescommandant, .die bij tijde
lijke afwezigheid van den districtscommandant 
diens dienst-geheel of voor een deel waarneemt, 
blijft tevens het bevel voeren over de ·hem on:-

derhoorige compugnie.en is gehouden zich te 
gedrngen naur de orders, die hem door den 
districtscommandant zijn achtergelaten ·of nader 
mochten worden toegezonden. Iii buitengewone 
omstandigheden kau hij echter in die orders 
de noodige . veranderingen brengen, in · welk 
geval hij daarvan aan den districtscommandant 
kennis en rekenschap geeft. · 

4. Is de officier, die den distrfotscommandant 
vervangt in het bevel o':'er het district, niet 
ter standplaats van dien commandant gevestigd, 
dan wordt, onverminderd het gezag, tijdelijk 
door hem nit te oefene~. · de qienstcorrespon
dentie ten bureele va_n den districtscommandant 
gevoerd door den hoogst of den oudst in rang 
zijnden officier aldaar gevestigd en behoorende 
tot het personeel van het district. 

5. Indien voor de vervulling van de betrek 
king van den districtscommandant, overeen· 
komstig het bepaalde in deze §, geen offidier 
van den rang van kapitein of van hoogeren 
rang beschikbaar is, zoo ook wanneer·zich ten 
aanzien van die vervulling bezwaren van ande
ren aard mochten voordoen, doet de districts
commandant, bij voorkomend geval, tijdig een 
voorstel tot voorziening aan den Inspecteur der 
Infan terie. 

§ 2. 1. In geval van ongesteldheid, afwezig
heid of ontstentenis van den districts-adjudant 
wordt dien·s betrekking, voor zooveel noodig, 
vervuld door een luitenant, daartoe door den 
districtscommandant aan te wijzen nit het dezen 
onderhoorig personeel binnen zijne standplaats, 

. of zoo nabij die standplaats gevestigd, dat de 
· bedoelde dienstvervulling geene aanleiding 
geeft tot uitgaven wegens reis- en verblijfkosten 
ten nadeele van 's Rijks schatkist. 

2. De in het vorig lid bedoelde aanwijzing 
geschiedt niet zonder de instemming van den 
daarbij betrokken officier. 

3. Bij ontstentenis van een luitenant, die over
eenkomstig het bepaalde in deze § beschikbaar 
kan zijn om den district"s-adjudant te vervangen, 
doet de districtscommandant bij voorkomend 
geval, desv:ereischt, een voorstel ter zake aan 
den Inspecteur der Infanterie. 

TIT EL III. 

Van het overnemen en het indeelen vmi 
het _personeel. 

§ 3. 1. Jaarlijks op den lsten Juli, of den daar
aan laatst voorafgaanden werkdag, wordt van de 
dienstplichtigen bij de militie, die op den daa.r
aan volgenden lsten Augustus naar de landweer 
overgaan, door de commandeerende-officieren 
der korpsen, zoomede de, chefs van dienstvakken, 
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waartoe deze dienstplichtigen behooren, opgaaf 
gedaan aan d(l ·commandanten in de landweer
districten, binnen welker gebied de geri:ieen:te 
gelegen is - of die gelegen zijn binnen de ge
meente -waar de meerbedoelde dienstplichtigen 
staan ingeschreven in het. verlofgan·gersregi_ster 
van de· militie. 

2. De opgaaf, in het,vorig lid -bedoeld, ge
schiedt door middel van lijsten, ingericht vol
gens het bij deze. instructie behoorencl model-A. 
In deze lijsten warden niet vermelcl de namen 
der. dienstplichtigen bij de militie, wier deta
cheering bij de kolonialo troepen of wier vrij
willig aangegane dienstverbintenis ten tijde, 
waarop hun diensttijd bij de landweer aanvangt, 
nog niet is geeindigd. 

3. Bij de in het tweede lid becloelde lijsten 
warden ov.ergelegcl de op de daarin vermelde 
dienstplichtigen betrekking hebbende straflijsten 
en contr6lelijsteri. 
• 4. Van veranderingen, betreffende het in het 
eerste lid bedoelde personeel, die na het ver
zenden van de lijsten model Ater kennnis konien 
van de· commandeerend~-officieren der korp·sen 
en van de chefs van dienstvakkeri, wordt door 
deze afzonderlijk aan den districtscommandant 
opgaaf gedaan. 

5. Indien tot de lichting van de militie, welke 
naar de land weer overgaat, verlofgangers be
hooren, die om eenige reden in dien overgang 
niet deelen, doen de commandeerende-officieren · 
der korpsen en de chefs van dienstvakkei,, 
onder vermelding dier reden, op, den in het 
eerste lid genoemden lsten Juli of den daar 
omschreven werkd~g, va.n de namen dezer' ver
lofgangers opgaaf. aan den burgemeester van 
de gemeente, voor welke deze verlofgangers bij 
de militie zijn ingelijfd. Ii;i -deze opgaaf be. 
hoeven niet te warden opgenomen de nil.men 
der verlofgangers, ten aanzien van wie reeds 
bij eene andere gelegenheid aan dien ·burge
meester mededeeling is geschied, · dat zij niet 
met de lichting van de militie, waartoe zij be
hooren, naar de landweer overgaan. Voor zoo
veel de in de opgaaf. vermelde verlofgangers 
niet of niet. meer staan ingeschreven in het 
verlofgangersregister der. gemeente, voor welke 
zij bij de militie zijn ingelijfd, geeft de burge
me_ester van. de ~e hunnen aai;izien ontvangen 
opgaaf v66r den 17den Juli kennis aan den 
burgemeester va~ de- gemeente, waar zij in be
doeld register,. staan ingeschreven . 

. § 4 .. Is de duur, waarvoor aan verlofgangers 
bij de militi_e toestemming tot uitoefening van 
de puitenlandgche zeevaart of _v"an de_ zeevis, 
scherij. buitenslands dirn wel tot verblijf bui-

tenslands is verleend, ten tijde van hun over
.gang naar de landweer .nog niet verstreken, 
dan wordt hiervau, voor iooveel bij het korps 
over de daartoe vereischte gegevens wordt be
schikt, achter hun naam in kolom 9 van de in 
de vorige § bedoelde lijst model A aanteekening 
gedaan onder vermelding : van den datum en 
het nummer der. beschikking, waarbij die toe
stemming ;loor den Minister van Oorlog is 
verleend; van den tijd; voor welken zij is toe
gekend; van den datum, waarop zij eindigt; 
zoomecle bij voorkomend geval van de vrijstel
lingen en de voorwaarden, daaraan verbonden. 

§ 5. De districtscommandant .ontvangt in de 
eerste helft van September van den commissaris 
der Koningin in de provincie opgaaf van de 
namen der verlofgangers, die, behoorende tot 
de laatstelijk naar de land weer overgegnne 
lichting, door dezen nog ais verlofgangers van 
de militie in het genot zijn gesteld van eene 
toestemming als in de vorige § bedoeld, welker 
duur ten tijde van hun overgang·naar de land
weer. nog niet was verstreken. Deze opgaaf · 
vermeldt tevens de dagteekening en het nummer 
der beschikking, waarbij de tbestemming is 
verleend, haren duur, den dag, ·waarop zij 
eindigt, zoomede bij voorkomend geval de· 

· v'rijstellingen en de voorwaarden, daaraan ver
bonden. 

§ 6. Voor zooveel eene toestemming als be
doeld in de §§ 4 en 5, aan ·den verlofganger 
bij de militie is verleend voor een tijd, die 
nog niet is verstreken op den datum van diens 
overgang naar de landweer, wordt die toestem
ming voor haar verderen duur geach_t te zijn 
verleend aan den ·verlofganger bij de landweer, 
zulks met handhaving bij voorkomend geval 
van de daaraan verbonden vrijstellingen en 
voorwaard&n. · 

§ 7. 1. De districtscommandant zendt jaar
lijks tusschen· den lsten en den 5den Juli aan 
den . burgemeester van elke der binnen zijn · 
districtsgebied gelegen gemeenten, dan wel aan 
den burgemeester der gemeente, binnen welke 
zijn district is gelegen, eene lijst der geslachts
en voornamen van de verlofgangers der militie, 
die in de 'gemeente gevestigd ·zijn en op den 
lsten Augustus d.a,v. naar de landweer moeten 
overgaan. Deze . lijst vermeldt tevens de ge
meenten, voor welke de verlofgangers bij de 
militie ingelijfd • zij.n, . zoomede de korpsen 
(dienstvakken), waartoe zij behooren. 

2. lndien in het verlofgangersregister van de 
militie der ·gemeente verlofgangers staan inge
schreven, die .naar de landweer zouden moeten 
overgaan, doch wier namen niet voorkomen op 
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de in het vorig lid bedoelde lijst geeft de 
b.urgemeester op clen l 7den Juli, of den eerst
volgenden werkdag daarna, van de namen dier 
verlofgangers kennis aan den districtscomman
daht, met vermelcling. van het korps of het 
dienstvak, waa'rtoe oie verlofgangers behooren. 
De districtscommandant stelt, voor zooveel · 
noodig, den comm:mdeerende-officier van het 
korps of den chef van let dienstvak, waartoe 
bedoelde vcrlo.fgangers be.hooren, met hunne 
namen in kennis, onder aanteekening van de 
gemeente waar de verlofgangers· in vermeld 
register stnan ingescbreven. 

8. Indien de in het !)ersto lid bedoelde lijst· 
namen mocbt bevattcn van verlofgangers, die 
niet of niet meer staan i~gesci:ircven in liet· 
verlofgangersregister van de militie der ge-
meen te, geeft de burgemeester op den in bet 
tweede lid aangegeven datum van cle namen 
dier verlofgangers kennis uan den districts
commnndnnt. Zoo de burgemeester met de 
woonplknts van deze verlofgangers bekend is, 
vermeldt bij bij de in den vorigen voJ7,in be
doelde kennisgeving tevens die woonplaats. 
Naar de woonplaats van de overigen doet do 
districtscommnndant onverwijld onder7,oek bij 
den bnrgemeester der gemeen_te, voor welke 
7,ij, blijkens het vermelde in kolom 5 rnn de 
in § 3 bedoelde lijst model A, bij de militie 
ingslijfcl zijn. 

4. pe districtscommandant geeft danrna de 
meerbedoelcle verlofgangers over (zie § 11) aan 
den commandant van het landweerdistrict, aan 
wien zij krachte_ns bunne woonpL1n.ts onder
hoorig zijn,. terwijl cleze laatste aan den bnrge
meester clier gemeente eene !ijst doet toekomen, 
ter aanvulling van de in het eerste lid becloelde. 

5. Bovendien doet de clistrictscomm,mdant, 
die verlofgangers overeenkomstig .het vorig-·lid 
overgaf, daarvan opgaaf aan den· commandee
rende-officier van het korps, of aan den chef 
van het dienstvak, van wien hij cle.lijst modei' 
A ontving, waarop de namen dier verl"ofgangers 
voorkwamen, onder aanteekening van het lancl
weerdistrict aan welks commandant zij zijn 
overgegeven. 

§ 8. 1. De districtscommandant bestemt de 
clienstplichtigen, vermeld op -de door hem ont
vangen lijsten model A, Q.\;ere!)nkomst_ig het' 
bepaalde in artikel 3 der wet, · voor de com
pagnieen van het wapen of het dienstvak, waar
voor zij in het leger zijn geoefencl. - . 

.2: .Voor. zoover zulks met inachtneming van 
bestaande bepalingen omtrent de vorming van 
compagnieen uit verlofgangers, afkomstig hetzij 
uit een bepaalde gemeente ·of groep vall' ge-· 

meenten, hetzij van een aangewezen onderdeel 
van het actieve leger mogelijk• is, regelt hij de 
indeeling 7,oodanig, clat de onder hem ressor
teerende compagnieen van een7,elfde wapen 
ongeveer de7,eJfde sterkte verkrijgen. 

§ 9. Is bij eene indeeling, als becloeld in de 
vorige §, het · kader niet voldoende geli,ilrniatig 
over de compagnieen verdeeld, clan wordt hierin 
door den districtscommandant voorzien door· 
aanwijzing _ van het kader, dat, bij iedere ver
eeniging van den. troep, de compagnie, waarbij 
het is ingecleeld, verlaat en intreedt bij eene · 

·aangewezen- andere compagnie. In- geval van 
: mob'ilisatie gaat dit laatste gepaard rriet over-· 
'plaatsing. De clistrictscommandant houdt van 
, een en ander aanteekening op zijne kaclerlijst. 
: Bovundien zorgt hij, dat' 7,oowel de daarbij be
. trokken compagniescommandanten als het tot 
overgang bestemde knder -zelf met cle ten de7,e 

: door hem getroffen regeling bekend zijn. . 
· § 10 . . t. De districtscommandant 7,endt jaar

: lijks op den laatsten werkdag in Juli aan den· 
· burgemeester van elke der binnen zijn districts
gebiecl gelegen gemeenten - clan we! aan den 

: bnrgemeester der gemeen te, binnen welke zijn 
: district is gelegen - eene opgaaf, ingericbt 
volgens het bij deze instructie beboorend model 
C, en houdende gegevens, noodig bij de in
schrijving van de dienstplicbtigen in bet ver

: lofgangersregister van de landweer. 
2: lndien de in het vorig lid bedoelde opgaaf 

namen mocht bevatten van verlofgangers, die 
sedert 17 Juli t. v. de gemeente hebben verlaten, 

. doet de burgemeester - tusschen ( den ls.ten en 
den 5den Angastus d.a.v, mededeeling: 

van de namen dier verlofgangers en van de 
op hen betrekking hebbende gegevens, aan den 
burgemeest{:r van de gemeente, waarheen 7,ij 
zich hebben begeven; 

van hunne namen en van de gemeente hunner 
nieuwe vestiging, aan den districtscommandant, 
die de opgaaf model O in7,ond. 

3. lndien in het verlofgangersregister van de 
militia der gemeente tusschen Ii.Juli en 1 Au
gustus namen van tot overgang nuar de land
weer bestemde verlofgangers mocbten zijn op

,genomen, welke niet vermeld zijn in de in het 
eerste lid bedoelde opgaaf, doet dA burgemeester 
van die namen, eveneens tusscben den lsten 
en den 5den Augustus d.a.v., opgaaf·aan den 
commandant, in het vcirig lid' bedoeld', onder 
vermelding van de-gemeente, van waar de ver' 
lofgangers zijn gekomen en van bet irnrps ·of 
het dienstvak, waartoe zij laatst'~lijk bij de 
militie behoorden. De districtscon{mandanten 
verricbten het vereischte voor de overgave en 
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de overname dezer verlofgangers. Voorts geldt 
ten deze het bepaalde in § 7, vijfde lid. 

4. De districtsconunandant doet jaarlijks .van 
de in § 8 bedoelde indeeling blijken. aan de 
coi:npagnieen door toezending op den lOden · 
Augustus, of den daaraan laatst voorafgaan·aen 
werkdag, van staten, ingericht volgens het bij 
deze instructie behoorend model B. 

5.- Met de staten model B worden aan de 
compagnieen, · ieder voor zooveel de daarbij 
nieuw ingedeelden betreft, toegezonden de straf
lijsten en ·ae contr6lelijsten, in § .3 bedoeld. 

6. be straflijsten blijven bij de compagnieen 
voorloopig berusten ; zij worden binnen · vijf 
dagen na den <lag, waarop de dienstplichtigen, 
wien zij gelden, nit den· dienst zijn ontslagen, 
toegezonden aan de districtscommandanten, die 
ze opleggen bij de stamboeken tot die dienst-
plichtigen betrekkelijk. · 

7. Met. de straflijst van hem, die beneden den 
rang van officier krachtens V!Jrbintenis tot vrij
willigen dienst tot de landweer heeft behoord 
of daarbij was geplaatst, wordt in overeenkom-

. stigen zin gehandeld. . 
8. De straflijsten van officieren blijven onder 

berusting van den districtscommandant. 
§ 11. 1. Bij den overgang, binnen het district 

van hem, die tot· de landweer oehoort, naar 
eene andere compagnie van hetzelfde • wapen, 
dan wel naar een antler wapen (dienstvak), 
worden overgegeven : 

1°. het contr6le-blad D (zie § 14, punt 1); en 
2° .. de straflijst, betreffende den tot de land

weer behoorende. 
2. Bij den overgang naar een ander district 

en bij den overgang met eene v,irbintenis .als 
bedoeld in Ti_tel V1: hierna, wordt bovendien 
overgegeven eeb uittreksel . nit het stamboek, 
betreffende dQn tot de landw~er behoorende. 

3. Tot die overgaven worden .de bescheideb, 
in het eerste lid vermeld, ·door den compag
niescommandant toegezonden.aan den districts
commandaht, en door dezen aan den comman
dant van de compagnie, van hetlandweerdistrict, 
of van het korps, waarbij de tot de landweer 
behoorende is overgegaan. 

§ 12. 1. Bij zijne aanmelding ingevolge ar
tikel 24 der wet levert de dienstplichtige bij 
-de landweer aan den burgemeester het zakboekje 
in, dat hem uitgereikt. was bij het korps (dienst
vak), waartoe hij laatstelijk als dienstplichtige 
bij .de mili tie behoorde. 
- · 2. De burgemeester zendt de bij hem in de 
maand Augustus ingeleverde -of aan hem toe
gezonden zakboekjes der verlofgangers, na af
teekening van den verlofpas, op den eersten 
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werkdag in September aan den districtscomman
dant, die ze doet toekomen aan de compagnieen, 
ten• einde te dienen voor het bijwerken van de' 
administratie. Met de zakboekjes zendt de bur
gemeester aan den districtscommandant eene 
opgaaf van de namen der dienstplichtigen, wier 
zakboekje tot op gemelden datum door' den 
burgemeester niet ontvangen is. De zakboekjes, 
welke de burgemeester na den eersten werkdag 
in September ontvangt, zendt hij eveneens aan 
den districtscommandant toe, zonder uitstel en 
na onderteekening van den verlofpas. 

3. De burgemeesters herinneren in Juli van 
elk jaar de verlofgangers van de lichting der 
militie, die,-buitengewone omstandigheden-uit
gezonderd, op 1 .Augustus d.a.v. naar de land
weer overgaan, aan hunne verplichting om·zich 
aan te melden, als bedoeld in het eerste lid, 
en tot inlevering daarbij van hunne zakboekjes. 
Bedoelde herinnering' geschiedt bij schriftelijke 
(of gedrukte) openbare kennisgeving en tevens, 
voor zooveel den burgemeester het adres van 
de verlofgangers bekend is, bij persoonlijke, 
schriftelijke-(of gedrukte) kennisgeving, welke, 
zoo de verlofganger zich buitenslands ophoudt, 
aan heJ:!l wordt toegezonden bij aangeteekenden 
brief. 

§ 18. 1. Tor vervanging van de zakboekjes, 
welke ingeleverd zijn (behoorden te zijn), wordt 
bij de compagnie voor iederen dienstplichtige 
opgemaakt een antler_ zakboekje, overeenkom
stig het voor de 'land weer vastgesteld model. 

2. De landweer-zakboekjes worden, voor zoo
veel zij bestemd zijn voor dienstplichtigen, die 
v66r ·aen lsten October naar de landweer- zijn 
overgegaan op den eersten werkdag dier maand 
aan den districtscommandant toegezonden, die 
ze, na den daarin aanwezigen, bij de compagnie 
ingevulden, verlofpas te hebben geteekend, op 
den 15den dier maand, of den daaraan laatst 

· voorafgaanden werkdag, doet toekomen aan de 
-burgemeesters ter uitreiking v66r den 25sten 
dier maand, na afteekening van den verlofpas, 
a!in de dienstplichtigen. Voor zooveel hetreft 
de zakboekjes, bestemd voor de dienstplichtigen 
-die op of na 1 October naar de landweer over
gaan, geschiedt de toezending aan den districts
.commandant, de doorzending aan den burge
meester en de uitreiking aan den dienstplich
tige zoo spoedig doenlijk. 

3. Worden door den burgemeester van den 
districtscommandant zakboekjes ontvangen, be
stemd voor dienstplichtigen, die zich inmiddels 

.in eene andere gemeente binnen het district 
hebben gevestigd, dan zendt de burgemeester 
die-zakboekjes ter uitreiking toe aan zijn ambt-
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genoot in die gemeente. De zakboekjes echter, 
bestemd voor hen, die zich intusschen mochten 
·gevestigd hebben in een ander landweerdistriet. 
worden door den burgemeester teruggezonden 
aan den districts.,ommandant, van wien de 
zencl_ing uitging, en door dezen toegezonden 
aan den commandant van het landweerdistrict 
der nieuwe vestiging, ten einde daarmede tc 
handelen en te doen handelen, zooals in de 
beide ·vorige leden aangegevec is. 

4. Verandert de dienstplichtige van woon
plaats tusschen den dag van zijn overgang 
naar de land weer en dien, in het t,veede lid 
·aangewezen voor de uitreiking van het voor 
hem bestemde landweer-zakboekje, dan onder
richt de burgemeester der door den dielist
plichtige verlaten gemeente zijn ambtgenoot 
in de gemeente, waar de dienstplichtige zich 
vestigt, of deze overeenkomstig artikel 24 der 
wet zich bij hem heeft aangemeld dan we! .aan 
hem dAn in dat wetsartikel bedoelden verlof
pas heeft toegezonden en. zoo ja, op welken 
datum zulks is geschied. 

5. De zakboflkjes, welke ingevolge het eerste 
lid door andere vervangen zijn, worden door 
den districtscommandant bewaard, tenyijl daur
mede verder wordt gehandeld, zooals ter zake 
bepaald is in de Voorschriften tot 'uitvoering 
van het Heglement van Administratie voor de 
Landmacht. 

§ 14. 1. Bij de compagnie worclen aangelegd 
en aangehouden : 

1 °. een controle-blacl, voor iederen tot de 
landweer behoorende afzonderlijk, volgens het 
bij deze instructie behoorend model D ; 

20. een controle-lijst van het personeel der 
compagnie, volgens het bij deze instructie be

. hoorend model E; 
3°. st1·aflijst~n, overeenkornstig de voor het 

leger geldende bepalingen. 
2. De controle-bladen worden opgelegd 

eene portefeuille met losse doorloopende ban
den, in volgorde van de controle-numrners. 

3. De controle-lijst wordt afzonderlijk in
genaaich 

4. Ten einde voorts het jaarlijks vernum
meren der controle-bladen te vermijder., zal -
na de serien nummers, bestemd voor de offi
cieren, de oriderofficieren; de korporaals, de 
hoornblazers en ,de soldaten-vrijwilligers -
voor de soldaten van elke lichting eene serie 
van 100 nummers worden bestemd, onder
scheidenlijk aanvangende metnummer 151,251, 
351, enz. ; zullen voorts de opengevallen num

. mers in elke serie worden in gen omen door de 
·bij de compagnie aankomende officieren, onder-

officieren en soldatcn die tot de serie behooren ; 
en zal verder een door ontslag uit · den dienst. · 
opengevallen serie bestemd wordcn voor de 
lichting, die daarop het eerst naar de landwoer' 
overgaat. 

5. De contr6le-bladen van hen, die uit den. 
dienst bij de landweer zijn ontslagen worden 
cloor den districtscommandant bewaard, terwijl. 
daarmecle verder wordt gehandeld, zooals in 
het laatste lid der vorige § is bepaalcl ten aan
zien van cle zakboekjes. 

§ 15. 1. De staten 111odel B, bedoeld iri 
§ 10, worden op den eersten werkdag in ·sep
tember door den commandant van de compagnie
teruggezonden aan den districtscommandant,. 
die ze onderteekend heeft. Met de staten 
model B worden de daarbij ontvangen controle
lijsten teruggezonden. 

2. De districtscommandant bewaart de sta
ten model B, totdat alle daarop vermelde per
sonen uit den dienst bij de landweer ontsfagen 
zijn. 

§ 16. Het aanleggen en inschrijven van de 
stamboeken _geschiedt overeenkomstig het ter 
zake bepaalde in het voorschrift op de stam
boeken. 

§ 17. De toezending van bescheiden aan een 
compagniescommandant, die· niet ressorteert 
onder den ·districtscommandant, van wien de 
zencling uitgaat, geschiedt door tusschenkomst. 
van den districtscommandant, onµer wien de 
compagniescommandant ressorteert. Eveneens. 
geschiedt de zending van bescheiden dooi
een compagniescommandant aan een anderen 
districtscommandant dan dien, onder wien de 
afzender ressorteert, door tusschenkomst van 
Jaatstbedoelden clistrictscommandant. 

§ 18. 1. De kennisgevingen, mededeelingen 
en bijzondere meldingen, die betreffende het 
hem onderhoorig personeel van de landweer
bij den districtscomrriandant inkomen, worden, 
voor zooveel niet anders is bepaald· of niet 
onverwijlde doorzending wenschelijk is, dooi
dezen onder dagteekening van den 5den en 
van den 20sten van iedere maand bij. mntatie
staat, ingericht overeenkomstig · het bij deze
instructie behoorend model L, ter kennis ge
bracht van de commandanten der compagnieen. 
waartoe de bij die kennisgevingen, mededee
lingen en bijzondere meldingen ·betrokken .per
sonen behooren. 

2. De mutatiestaten, vermold in artikel 2& 
van het besluit, zijn mede ingericht overeen
komstig het model L, in het -vorig lid be• 
<loeld . 
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TITEL IV. 

Van de wapenen en het leder,qoed, de kleedin,q
en uitrustingstitkken, de reglementen en de 

dienstvoorschriften. 

§ 19. De bepalingen nopens de uitreiking 
en de iuleverin_g van de in dezen Tltel ge
_noemde voorwerpen, v.oomede de regeling v_an 
hetgeen daartoe verder betrekkelijk is, zijn bij 
afzonderlijke voorschriften vastgesteld. 

TITEL V. 

Van de· vrijwillig dienenden bij de landweer 
en van hen, die daarbij zijn ·geplaatst. 

§ 20. 1. De kracl1tens verbintenis tot vrij
willigen dienst bij de landweer toegelatei;ien 
en de daarbij geplaatsten worden bij de com
pagnieen en de staven in de administratie op
genomen op overeenkomstige wijze, als voor 
de tlienstplichtigen bij de land weer is bepaald. 
Zij worden bij hunne indiensttreding of bij 
hunne plaatsing bij .de land weer door den 
commandant der compagnie, waarbij zij zijn 
ingedeeld, in het bezit gesteld van een zak
boekje. Bij hunne indienststelling bij de land
weer moeten zij worden gewezen op de ver
plichtingen, welke op hen ten aanzien van de 
land weer rnsten. 

2. De burgemeester der woonplaats van den 
tot de land weer behoorende, in bet vorig lid 
bedoeld, teekent, bij diens aanmelding overeen
komstig artikel 24 der wet, den aan dezen bij 
de landweer uitgereikten verlofpas af. 

§ 21. De vrijwillig dienenden en de bij -de 
land weer geplaatsten, bedoeld in de vorige §, 
worden in de administratie van de compagnie 
opgeriomen bij de lichting tot welke zij krach
tens het bepaalde in artikel 5 van bet besluit 
worden geacht te behooren. 

TIT EL VI. 

Van den overgang van hen, die, benede1.i den rang 
van ojficier, tot de landweer behoo~en, rnet epne 
vrij willige ·verbinten is bij qe zeemacht, het korps 
1nariniers en de rnarine-reserve hieronder begr_epen, 
bfi. het leger 'i,ier te lande of bij de koloniale troepen. 

§ 22. Bij de toelating van hen, die, beneden 
den rang van officier, tot de landweer behoo
ren, tot eene vrijwillige verbintenis, als in het 
hoofd van dezen Titel. vermeld, zijn de voor
schriften op de. werving voor de zeemacht ("), 

(*) Zie Bijlage E. 

het korps mariniers en de marine-reserve hier
onder begrepen, voor het leger bier te· laude 
en voor de koloniale troepen van toepassing. 

§ 23. 1. Het bewijs van goed gedrag, dat 
o. m. moet worden overgelegd door hen, die, 
behoorende tot de landweer, toelating wenschen 
tot de in de vorige § bedoelde verbintenis, en 
dat wordt ,afgegeven door den burgemeester 
der gemecmte, waar zij laatstelijk gevestigd 
waren, moet strekken van bet lOde levensja;ir 
af. De burgemeester wendt zich vooraf tot 
den Officier van J ustitie bij de Arrondissements
Rechtbank binnen welker gebied de geboorte
plaats van den verlofgauger is gelegen, of 
mocht die plaats buiten het Rijk in Europa 
zijn gelegen of onbekend zijn, tot het Hoofd 
der 2de Afdeeling van het Departement van . 
J ustitie, ten einde langs dien weg de vereischte 
gegevens te erlangen. 

2. Afgescheiden van een en antler moeten 
zij, die tot de landweer behooren, om tot de 
verbfntenis te knnnen worden toegelaten, zich 
in den dienst goed hebben gedragen en moet 
hiervan, ten aa1izien van verlofgangers blijken, 
naar gelang van omstandigheden, uit de straf
lijst, dan we! uit een afschrift daarvan. 

§ 24. 1. De aanmelding van hen, die be
neden den rai:ig van officier tot de land weer 
behooren, om te worden toegelaten tot eene 
verbintenis, als in dezen Titel bedoeld, geschiedt 
op de wijze als voor de geivone vrijwilligers 
is voorg'eschreven. Zij zijn bij deze aanmelding 
gekleecI in de uniform en voorzien van de 
wapenen, bet ledergoed en de tot hunne voor
geschreven uitrnsting verder behoorende !dee• 
ding- en uitrustingstukken, zoomede van hun 
zakboekje. Zijn hun reglementen of dienst
voorschriften uitgereikt, dan zijn zij ook daar
van voorzien. 

2. Voor de toelating tot eene verbintenis 
bij de marechaussee gelden de bijzondere voor
schriften. van dat wapen. 

§ 25. De militaire auioriteit, buiten den 
chef van een of antler korps, · die een verlof
ganger van de landweer tot eene verbintenis 
heeft toegelaten, dirigeert hem .op den staf van 
het korps, voor hetwelk hij is aangenumen, en 
geeft daarvan kennis aan den commandant 
van dat korps, onder overlegging van de 
engagementsstaten en . de daarbij behoorende 
bescheiden. 

§ 2li. 1. Het bepaalde in artikel 9, derde 
lid, _der wet en in artilrnl 11 van het bes~uit 
brengt mede, dat eene aangegane _verbintenis, 
zoolang de daarbij betrokken persoon nog tot 
diei;ist bij de land weer verplicht is, hetzij over-_ 
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-eenkomstig de ter zake geldende wettelijke 
bepalingen, hetzij uit hoofde van de daarbij 
door hem aangegane verbintenis, niet bij ver
gunning kan worden vernietigd dan onder be
paling, dat hij zijn nog onvervulden diensttijd 
bij de landweer volbrenge. 

2. Indien eene verbinienis eindigt, v66rdat 
de in het vorig· lid bedoelde verplichte dienst
tijd bij de landweer is vervuld, heeft terug
brenging in de positie van dienstplichtige of 

· van vrij willig dienende bij de land weer plaats. 
§ 27. 1. De· in de positie van dienstpl_ich

tige of van vrijwillig dienende bij de landweer 
teruggebrachten, · als in de vorige § bedoeld 
alsook zij·, die v66r _hunne verbintenis tot vrij
willigen dienst nog niet naar de landweer · 
waren overgegaan, worden op den dag van hun 
vertrek met groot-verlof, of daags te voren, 
herinnerd aan de verplichtingen, welke op hen 
als verlofganger van de land weer rusten. Bij 
die gelegenheid moet hun tevens de goede 
zorg voor wapenen, ledergoed, !deeding en uit
rnsting, reglementen of dienstvoorschriften na
drukkelijk worden aanbevolen. 

2. Daarbij moet a:rn bedoelde personen wor
den g'3vraagd, in welke gemeente hier te lande 
zij zich al dadelijk na hun vertrek met groot
verlof metterwoon zullen vestigen, c.q. woon
plaats zullen kiezen. Hun moet er op worden 
gewezen, dat zij door tusschenkomst van den 
burgemeester der door hen aangegeven ge.' 
meente een landweer-zakboekje, met verlofpas, 
zullen ontvangen, en voorts, dat, behoudens 
nadere verandering van w9onplaats, in die 
gemeente ,mllen geschieden de te hnnnen aan
zien eventueel te doene oproepingen tot opkomst 
6nder de wapenen of in werkelijken dienst, tot 
het ondergaan van het jaarlijksch onderzoek 
over de verlofgangers der land weer, of tot het 
in ontvangst nemen dan wel inleveren ·van 
militaire. Rijksgoederen. Hun behoort tevens 
met nadruk te worden geraden, te zorgen, dat 
de betrokken burgemeester steeds met hun adres 
bekend is. Voor zoover de in ·het eerste lid 
bedoelde persoon zich bij hun vertrek met 
groot-verlof niet al dadelijk in eene bepaalde 
Nederlandsche gemeente vestigen of daarin 
woonplaats kiezen, moeten zij worden ·onder
richt, dat ·zij het landweer-zakboekje, m:et ver
lofp,;_'s, · zullen ontvangen van· den burgemeester 
der gemeente, welke alsdan overeenkomstig de 
slotzinsnede van artikel 26 van het besluit als 
hun ~oonplaats hier te· lande moet worden 
aangeinerkt. 

§ 28. '1. Van het vertrek der personen, in 
de vorige § bedoeld, wordt door de autoriteit, 

die hen met groot-verlof zendt, kennis gegeven 
aan den commandant in het landweerdistrict, 
waarbinnen de gemeente is gelegen, c.q: het
welk gelege'.n is binnen de gemeente, waarin 
die personen woonplaats zullen hebben of kie
zen, of, in voorkomend geval, w.elke overeen
komstig de sloizinsnede van artikel 26 van het 
besluit als hunne woonplaais hier te lande 
moet· worden aangemerkt; . deze kennisgeving 
geschiedt onder aanteekening van den naam 
van bedoelde gemeente, zoomede, indien mo
gelijk, van den datum van het vertrek daar. 
heen en van hot adres van den verlofganger. 
Bij de kennisgeving worden de beschiiiden ge
voegd, vermeld in § 3, derde lid. 

2. Het bspaalde in het vorig lid en in de 
vorige § is mede toepasselijk ten aanzien van 
hen, die na terugkeer van detacheering bij de 
koloniale troepen in het genot van groot-verlof 
worden gesteld, met dien verstande, dat in 
plaats van controle-lijsten uittreksels uit het 
stamboek bij de kennisgeving worden gevoegd. 

3. De extracten-stamboek en -strafboek, 
welke den districtscommandant, ingevolge het 
bepaalde bij het vorig lid, worden toegezonden, 
doet deze zoo spoedig mogelijk weder toekomen 
aan den comrnissaris van afmonstering ter · 
plaatse, waar de bij die stukken betrokken 
personen hier te lande zijn ontscheept. 

4. Voor zooveel noodig wordt door den 
districtscommandant van die stukken afschrift 
genomen. Aan die afschriften is alsdun de 
bestemming te geven, \Velke anders verleencl 
zou moeten worden aan de oo rspronkelijke 
stukken. Voor zoover die stukken betrekking 
hebben op dienstplichtigen, die v66r · hnnne 
detacheeriilg bij de koloniale troepen nog niet 
tot de landweer behoorden, worden de hier
voren bedoelde afschriften van de stU:kken, 
onder medcdeeling van het landweerdistrict, 
waarbij de dienstplichtigen zijn ingedeeld, door 
den districtscommandant ter inzage toegezon
den aan de commandeerende-officieren der korp
sen, waarbij de dienstplichtigen v66r hunne 
detacheering luatstelijk dienclen. 

§ 29. J. Zoodra de distri_ctscommandant 
van de !(ntoriteit, door wie personen, als in 
§ 26 bedoeld, met groot-v

0

erlof · gezonden zijn 
dan wel ontslagen (*) zijn vap de· laaistelijk 
door hen gesloten vrijwillige verbintenis. de 
ter zake betrekkelijke kennisgeving met· de 
daarbij behoorende bescheiden heeft ontvangen, 
do-et hij aan · die personen door tusschenkomst 

· (*) Zie voor vrijwillige verbintenis_-biJ de 
zeemacht, bijlage E. 
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van den burgemeester een zakboekje toekomen, 
na den daarin aanwezigen verlofpas te hebben 
onderteekend. 

2. Voor zoover zulks niet reeds is geschied 
bij gelegenheid van het vertrek met groot
ver lof, moet bij de toezending van het Z!lk
boekje de verlofganger gewezen worden op de 
verplichtingen, welke op hem rusten, zulks in 
voege als in § 27, eerste lid, is aangegeven. 

§ 30. 1. _De burgemeester der gemeente, 
door wien ingevolge dr. vorige § van den 
districtscommandant een zakboekje ontvang.en 
is, reikt dat zakboekje, na afteekening van den 
verlofpa's", aan den in die § bedoelden v"erlof
ganger uit en geeft van de uitreiking daarvan 
aan den districtscommandant kennis, voor zoo
ver toepasselijk op de wijze, als ten aanzien 
van den verlofganger, di:i zich in zijne ge
meente heeft gevestigd door woonplaatsveran
dering, is vermeld in artikel 25, vierde lid, 
van het besluit. 

2. Blijkt den burgemeester, in het vorig.lid 
bedoeld, dat de verlofganger, voor wien het 
zakboekje werd bestemd, zich intusschen in 
eene andere gemeent(l gevestigd heeft, dan 
wordt daarvan aan den districtscommandant, 
van wien de zending van het zakboekje uit
ging, door den burgemeester kennis gegeven, 
voor zoover toepasselijk op de wijze, als ten 
ar.nzien van den verlofganger, in geval van 
woonplaatsverandering, is. vermeld in artikel 
25, ecrste lid, van het besluit. 

3. Blijkt den burgemeester, in het eerste 
lid bedoeld, dat de verlofganger geen uitvoering 
heeft gegeven aan zijn voornemen om zich in 
de door hem krachtens § 27 opgegeven ge
meente te vestigen, en is dien burgemeester 
niet belrnnd in welke gemeente deverlofganger 
zich eventueel wel gevestigd heeft, clan geeft 
de burgemeester, indien zijne gemeente niet 
tevens is de gemeente, welke overcenkomstig 
artikel 26 van het besluit als woonplaats hier· 
te lande van den verlofganger moet worden 
aangemerkt, van een en ander eveneens kennis 
aan den districtscommandant, van wien door 
hem het zakboekje ter uitreiking werd ont
vangen. 

4. Bij de kennisgevingen, in de beide vo;ige 
leden vermeld, wordt het zakboekje a.an den 
districtscommandant teruggezonden. 

· § 31. De districtscommandant, die de ken
nisgeving ontvangt, vermeld in § 30, tweede 
en de_rde lid, zendt het daarbij terugontvangen 
zakboekje nader ter uitreiking aan ·den burge
meester van de gemeente, waar de persoon, 
voor wien het bestemd is, zich inmiddels ge-
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vestigd heeft, of, in voorkomend geval, welke 
overee_nkomstig artikel 26 van het besluit als 
woonplaats hier te lande van den verlofganger 
moet worden aangemerkt, zulks indien die ge
meente gelegen is binnen zijn district, c.q. zijn 
district gelegen is binnen die gemeente. Heeft. 
de verlofganger zich echter intusschen gevestigd 
in een ander landweerdistrict of we!, is <liens 
woonplaats hier te lande, als in den vorigen 
volzin bedoeld, gelegen in een anc!er landweer, 
district, dan geeft de districtscommandant hem 
over aan den commandant van dat landweer
distric t, ten einde ten aanzien van dien verlof
ganger te handelen en te doen handelen; zooals 
in § 29 is aangegeven. 

TIT EL VII .. 

Van woonplaatsve,·andering van verlofgangers 
der landweer. 

§ 32; 1. De burgemeester, aan wien over
eenkomstig artikel 25 van het besluit door den 
districtscommandant een zakboekje ter uitrei
king aan den in dat artikel bedoelden verlof
ganger wordt toegezonden, teekent v66r de 
uitreiking van dat zakboekje den daarin aan
wezigen verlofpas af. 

2. De burgemeester doet de mededeeling, 
bedoeld in artikel 25, eerste lid, van het be
sluit, door inzending aan de· daar vcr,nelde 
autoriteiten van een staat ingericht volgens 
het bij deze instructie behoorend model F. 
De kennisgeving, in het vierde en het zesde 
lid van dat artikel L>edoeld, · geschiedt door 
inzending aan de daar vermelde autoriteiten 
van een staat, ingerichrvolgens het bij deze 
instructie behoorend mo~el G. 

TIT EL VIII. 

Van de toestemmingen, bedoeld in artikel 27 
der wet. 

§ 33. 1. De commissaris der Koningin in 
de provincie, waarin gelegen is de gemeente, 
waar de dienstplichtige ten tijde van de in
diening van <liens verzoek tot het erlangen 
van eene der in deze § bedoelde toestemmin
gen staa t ingeschreven in het verlofgangers
register van de landweer, is gemachtigd, om, 
in gewone tijden, namens den Minister van 
Oorlog, aan den dienstplichtige bij de lanclweer, 
beneden den rang van officier, te verleenen : 

a. de volgens artikel :n der wet vereischte 
toestemmicg tot het aangaan van eene ,er
bintenis tot uitoefening van de buitenhndsche 
zeevaart of van de zeevisscherij buitenslands, 
voor zooveel de dienstplichtige aan den corn-
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missaris, voornoemd, heeft aangetoond· in de 
gelegenheid te zijn tot uitoefening van die zee
vaart of van die visscherij ; 

b. de volgens artikel 27 der wet vereischte 
toestemming om zich achtereenvolgens !anger 
dan gedurende een jaar buitenslands. op te 
houden, voor zooveel die toestemming een ver
blijf in den vreemde in Ew·opa betreft; 

c. de toestemming om zich gedurende een 
jaar of korter dan een jaar buitenslands op te 
houden, voor zooveel die toestemrriing wordt 
gevraagd en zij een verblijf in den vreemde 
in Europa betreft. · 

2. De onder a en b in het vorig lid be
doelde toestemmingen warden gegeven telken
male voor een tijdsdmu, door den commissaris 
der Konirigin in de provin'cie te bepalen, doch 
van ten hoogste twee achtereenvolg~nde jaren. 
Die toestemmingen kunnen, gelijk ook de toe
stemming onder c bedoeld, gepaard, gaan met 
het verleenen van vrijstelling van het jaarlijksch 
onderzoek, dan we! van de in artikel 28, derde 
lid,_ van het Besluit bedoelde vergunning om 
het onderzoek in de maand December te on
dergaan, een en ander voor_ zooveel het ver
leenen van deze vrijstelling of van deze ver
gunning, hetzij in verband met den 11fstand, 
wnarop de ter zake betrokken verlofganger zich 
buiten de Nederlandsche grens bevindt, hetzij 
nit anderen hoofde, noodig of althans hoogst 
wenschelijk is, zulks naar het oordeel van den 
commissaris der Koningin in de provincie. 

§ 34. 1. Bij de toestemming, bedoeld in de 
vorige § onder a, b en c, wordt de dienst
plichtige er steeds nadrukkelijk op gewezen, 
dat, indien en voor zoover hem geen vrijstel
ling is of alsnog wordt toegekend van de hierna 
onder 1°., 2°. en 3°. omschreven verplichtingen, 
.de toestemming hem niet ontheft van de ver-
plicbting om: · 
'l". zich op het daarvoor aangewezen tijdstip 

,aarr te melden ter vervul1ing van ·bet door hem 
nog niet .volbracht verblijf onder de wapenen 
-cif den door hem nog niet volb1'achten werke
lijken dienst, waarvoor bij reeds v66r de dag
teekening van de toestemming mocht zijn op

.gerocpen; 
2°. gevolg te ·geven, op den daarvoor vast

gesteldcm tijd, aan de oproepingen onder de 
wapen_en of in werkelijken dienst, welke te 
zijnen aanzien op of na de dagteekening van 
toestemming plaats hebben; 

3°. op den daarvoor vastgestelden · tijd te 
-voldoen aan de oproepingen, te zijnen opzichte, 
om bij bet jaarlijksch onderzoek te verschijnen, 
dan we! om in te leveren of te doen inleveren 

de onder zijne berusting gestelde militaire 
Rijksgoederen. 

2. Voorts wordt de toestemming in de vorige 
§ onder b en c bedoeld, den dienstplichtige 
slechts verleend ouder voorwaarde, dat door 
hem gezorgd worde, dat zi.m adres bekend is 
en bekend blijft bij den burgemeester der ge
meen te, waar bij staat ingeschreven ii1 bet 
verlofgangersregister van de l,mdweer .. 

3. Overigens wordt, voor zooveel daartoe 
·nanleiding bestaat, den dienstplichtige bij de 
toestemming, bedoeld in de vo.rige § onder 
a, b en c, aanbevolen, maatregelen te nemen, 
a.at de inhoud van de openbare kennisgevingen 
nopens het jnarlijkscb ondnzoek, dan wel 
nopens de inlevering van militaire Rijksgoe
cleren, tijdig te zijner kennis komt, en wordt 
hij bij de toestemming, bedoeld in de vorige § 
onder b en c ·mede gewezen op het bepaalde 
bij artikel 25, laatste lid, der wet. 

§ 35. In de in artikel 22 van het besluit 
bedoelde kennisgeving, betreffende het verlee
nen van eene toestemming, als in de vo~ige § 
vermeld, wordeu o. m. ook aangeteekend de 
datum, waarop zij is toegekend; de tijd, waar
over zij loopt; de datum waarop zij eindigt; 
zoomede bij voorkomend geval het Rijk, waar
heen de verlofganger zich buitenslands begeeft. 

·§ 36. De aanvragen van dienstplichtigen 
van de landweer om toestemming om zich in 
den vreemde buiten Europa te b~geven, zoo
mede alle aanvragen; waarbij de belanghebbende 
tevens verzoekt te warden vrijgesteld van de 
verplicbting tot oplrnmst onder de wapenen 
of in werkelijken dienst, blijven onderworpen 
aan de beslissing van den Minister van Oorlog. 

§ 37. Indien blijkt, dat de verlofganger van 
eene hem verleende toestemming, als in artikel 
22 van het besluit bedoeld, niet of niet langer 
gebruik maakt, wordt hiervan door de autori
teit, aan wie dienaangaande blijkt, kennis ge
geven aan den distri~tscommandant. Deze doet 
hiervan, zoo noodig, mededeeling aan den 
Minister van Oorlog, dan wel aan-de antoriteit, 
die namens dezen_de toestemming heeft ver
leend. 

TIT EL IX. 

. Van het ,jaarlijksch onderzoek. 

§ 38. l. J aarlijks op den 15den Augustus, 
of den daaraan laatst voorafgaanden werkdag, 
doet de districtscommandant aan den commis
saris der Koningin in de provincie .voowtellen 
betreffende de plaatsen, dagen en uren, waarop 
het onderzoek bedoeld in artikel 29 · der wet, 
zal gehouden warden. 
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2. Bij de samanstelling van-deze voorstellen
moet rekening worden gebouden- met den eiscb, 
dat,. in_dien aan bet onderzoek geen 6efening, 
als -bedoeld in artikel 29, tweede lid, der wet, 
verbonden wordt de ter. bijwoning van liet-on
derzoek op te roepen- verlofganger aan zijn·e 
dagelijkscbe werkzaambeden niet !anger w·ordt 
-0nttrokken dan voor een geregelden gang' van 
het onderzoek gevorderd wordt, en dat ingeval 
aan het onderzoek we! eene oefenirig, als·ver
meld, verbonden wordt overeenkomstig gemeld 
~vetsartikel -de tijd voor onderzoek en oefening, 
piet inbegrip van de been- en terugreis, niet 
!anger dan 12 nren in boslag· mag nehien. 
Yerder -moet het onderzoek bij voorkenr niet 
worden gesteld op dagen, waarop in de ge• 
meente, waar. de tot • het houden -van het 
-0nderzoek bestemde plaats gelegen is, drnk 
verkeer is te verwachten; evenmin op bijzon·• 
dere kerkelijke of andere feestdagen. 

3. De voorstellen, in het eerste lid bedoeld, 
kunnen, zoo dit wenschelijk is, eel!e regeling 
·bevatten, volgens welke bepaalde onderdeelen 
-Op· daarvoor aangegeven dagen- en plaatsen 
worden onder:zocht. 

4. Van de plaatsen, dagen en uren, voor hct 
onderzoek vastgesteld, geeft de commissaris. 
der Koningin in de provincie, zoodra doei:llijk, 
doch in ieder geval _ten minste vijftien dagen 
voordat het o~derzoek gehonden wordt, kennis 
aan den districtscommandant, zoomede aan de: 
bnrgemeesters, ieder voor zooveel de verlof
gangers zijner gemeente betreft. Wordt het 
onderzoek voor · eene g-emeente gehouden in 
eene -andere gemeente, dan geachiedt zulk eene 
kennisgeving tevens aan den burgemeester van 
]aatstbedoelde gemeente. 

§· 39. 1. De districtscommandant brengt, 
zoodra hem door den commissaris der Koningin 
in de provincie mededeeling is gedaan van de 
plaatsen,- dagen en uren, voor het onderzoek 
vastgesteld, een en ander ter ken.nis: 

a. VOOI' zooveel het onderzoek gehouden zal 
worden -in garnizoeI!splaatsen, van de daarbij 
betrokken garnjzoenscommandanten, t(;lnzij deze 
reeds nit ·anderen hoofde ter zake mochten 
zijn onderricht; 

b. van de commandanten van de compag
nieen binncn · zijn district. Deze cotnpagnies
commandanten zijn, onverminderd de wettelijke 
verplichtingen, welke overigens met betrekking 
tot de deelname aan het_ onderzoek en aan de 
daaraan te verbinden oefening-op hen nisten, 
voorzien van de administratieve en· andere be
scheiden · der compagnie, bij het onderzoek 
hunner onderhoorigen tegenwoordig, i•oor zoo-

ve,· dit den districtscommandant noodzake/ijk 
voorkomt. 
, 2. De districtscom:mandant kan den adjudant

onderofficier van het district ·ver-plichten, hem 
- c.q. den compagniescommandant, wien het 
houden van het onderzoek is. opgedragen (zie 
7de lid) - bij te staan bij het houdell' van het 
onderzoek, zulks onverminderd de. wettelijke' 
verplichtingen welke met betrekking tot de 
deelname ·aa'il' het onderzoek en aan de daaraan 
te verbinden oefening- op dien adjudant-onder
oflicier rusten. Deze is op den dag of de dagen. 
.waarop hij zich ingevolge het bepaalde in den 
vorigen volzin buitei:l zijne standplaats moet 
begeveu of moet ophouden, vrijwillig onder de 
wapenen met genot van jaarwedde, c.q. toela
gen, en, naar aatiwijzing en opgaaf vim den 
districtscommandant in onderhoud bij een der 
korpsen in of het meest nabij de standplaats 
van den districtscommandant en we! bij voor• 
keur bij een der regimenten infanterie of 
vesting-artiller-ie. 

3. Onverminderd de wettelijke verplichtin
gen, welke met betrekking tot de deelname aan 
het onderzoek en aan de daaraan te verbinden 
oefening op den sergeant-majoor rusten, is de 
sergeant-majoor-administrateur o. a .. tot het 
verleenen ·van administratieve hulp aanwezig 
bij het onderzoek in zijne standplaats over de 
verlofgangers der compagnie, waarbij hij zijne 
betrekking vervult, · zulks voor zO'Oveel die 
sergeant-majoor-admiuistrateur behoort hetzij 

·tot de categorie van onderofficieren, die, in 
verband met de krachtens artikel 2, punt 6°., 
der· Pensioenwet voor de landmacht 1902 op 
hen rustende verplichting, bij bijzondere ver
bintenis tot den ·dienst bij de landweer toege
tredeu zijn-en daarbij geplaatst. zijn, -hetzij tot 
de categorie van hen, die beneden den rang 
van officier bij de landweer dienen krachtens 
daartoe bij de reserve voor de landmacht ge
sloten verbintenis, dan we! voor zooveel-hij, 
niet behoorende tot eene dier categorieen, vrij
willig genegen is de hiervoren bedoelde hulp 
bij het onderzoek te .verleenen. 

4. Is de hiervoren bedoA!de sergeant-m'ajoor 
daartoe genegen, dan kan de districtscomman- · 
dant hem ook buiten de hem- aangewezen 
standplaats .bij het onderzoek over de verlof
gangers der compagnie aanwezig doen zijn tot 
het doeleinde in het vorig lid omschreven. 
Op den sergeant-majoor is alsdan mede van 
toepassing, hetgeen in den slotzin van het 
tweede -lid -ten aanzien van den -adjudant
onderofficier is ·bepaald. 

5. De districtscommandant kan /llet den 
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plaatselijke- of garnizoenscommandani in of 
het meest nabij zijne standplaats, dan we! in 
of .het meest nabij de woonplaats van de auto-· 
riteit, in artikel 29 der wet bedoeld, in overleg 
treden, ten einde : 

· a. voor zoover zulks volstrekt noodig is om 
tijdig gereed te kunnen zijn met de nummering 
'van de bij het onderzoek uit te geven. voor
werpen, gedurende ten hoogste een tijdvak van 
acht werkdagen, voorafgaande aan dat van het 
onderzoek, te kunnen beschikken over -een 
onderofficier, of een korporaal en een soldaat; 

b. gedurende het tijdvak van het onderzoek_ 
de beschikking te verkrijgen over het strikt 
noodige hulppersoneel van het leg~r, waar
onder, zoo noo•dig, ook te begrijpen eeri meester-
geweermaker en een kleernmker. _' 

6- Is ·het in sommige gevallen nobdig voor 
corveediensten tijdelijk burgerpersoneel in dienst 
te nemen, dan is de districtscommandant daar
toe, op de voor het Rijk minst_kostbare wijze, 
bevoegd. De bedragen welke_in verband hier
mede worden voorgeschoten, knnrien worden 
terugontvangen bij de hoofdadministratie, in 
of het meest nabij de standplaats van den 
districtscommandant gevestigd, tegen overgave 
van eene aanvrage om teruggave van ten dienste 
van het Rijk gedane uitschotten, waarbij voor 
zooveel noodig de betalings bewij2,en worden 
overgelegd. De terugbetaling moet bij voor
keur geschieden door de administratie, welke 
belast is met· het doen van algemeene beta-
lingen in het garnizoen. · 

7. Ligt · eene· plaats van onderzoek buiten 
de standplaats van den districtscommandant 
en is aldaar een hem onderhoorige compagnies
commandant gevestigd, dan· i_s de districts
commandant bevoegd aan dezen het houden 
van het onderzoek op te dragen. · Van deze 
bevoegdheid zal de districtscommandant, onder 
de vermelde omstandigheden, gebruik 'moeten 
maken in gevallen, waarin dit, · naar zijne 
meening, zonder nadeel voor het onderzoek of 
voor de daaraan te verbinden oefening ge
schieden kan, tenzij het hem desondanks om 

· bepaalde redenen noodig of wens_chelijk mocht 
voorkomen het onderzoek persoonlijk te houden. 

8. Wordt ingevolge het vorig lid het houden 
van het onderzoek aan een compagniescom
mandant opgedragen, dan geschiedt :iJ.iettemin 
de voorbereiding en de regeling door den 
districtscommandant, -geheel of deze zelf het 
onde_rzoek hield. · 

9. De antoriteit, die in stede van den districts
commandant het onderzoek houdt, onderzoekt 
bij voorkomend geval zonder uitstel namens 

den districtscommandant de krijgstuchtelijke 
vergrijpen, waaraan vedofgangers zich bij ge
legenheid van het do9r haar gehouden jaar
lijksch onderzoek mochten · hebben schuldig 
gemaakt en waarvoor deze krachtens artikel -21, 
2°. ·en 3°., der wet zouden moeten -worden ge
straft, zoomede' de feiten, op grond waar.van 
aan verlofgangers eene straf, als bij artikel 32 
der wet vermeld, zou moeten worden opgelegd. 
De uitslag va_n dit onderzoek wordt aange
teekend in het door- .bedoelde autoriteit uit te 
brengen verslag nopens. het door haar gehou
den jaarlijksch onderzoek, onder vermelding, 
zakelijk en volledig, van al datgene wat tot 
eene juiste beoordeeling van feiten en omstan
dighedeu- kan bijdragen. Bedoeld verslag is 
ingericht overeenkowstig het in § 42 vermelde 
model en wordt door genoemde autoriteit, 
antler bijvoeging, bij voorkomerid geval, van 
de door deze ontvangen geneesknndige getuig
schriften en afsch1·iften der stukken,-,houdende 
openbare en persoonlijke kennisgevingen, als 
vermeld in het vierde en het zesde lid dier §, 
ingediend aan den districts()ommandant, die 
het verwerkt in het door hem nit te brengen 
verslag. 

10. De bestraffing 66k van de overeenkom
stig het vorig lid gerapporteerde krijgstuchte
lijke vergrijpen en feiten geschiedt door den 
districtscommandant. Acht deze, alvorens te 
_straffen, een nader onderzoek noodig en ZOU 

het niet uitvoerbaar blijken, dan we! naar zijn 
oordeel niet wenschelijk zijn o~ niet -tot .het 
doe! kunnen leiden, dit in overeenstemming 
met het ter zake .bepaalde o. a. in het Regle
ment op den Inwendigen Dienst der Infanterie 
schriftelijk te doen verloopen, d_an is hij tot 
een persoonlijk nader onderzoek t~r plaatse 
bevoegd; 

·§ 40. 1. · Zoodra de omstandigheden, waar0 

onder in eenige gemeente in. Nede,·land geval
len voorkomen .van eene besmettelijke ziekte, 
als vermeld in de ,, Wet tot voo,·ziening te_qen 
besmettelijke ziekten" van dien aard :zijn, dat 
door den Minister van Oorlog bijzondere-voor
zorgsmaatregelen o. a. met betrekking tot:het 
bij artikel 29 der Landweerwet.voorgeschreven 
onderzoek noodig warden geacht, zal daarvan 
door genoemden Minister _kennis gegeven wor'. _ 
den aan den betrokken commissaris der· Ko
ningin. Alsdan mogen de verlofgangers der 
landweer in die gel?eente woonachtig, niet 
aan genoemd onderzoek worden onderworpen, 
zoolang niet door den Minister van Oorlog 
wordt geoordeeld, · dat de in den vorigen · vol
zin bedoelde omstandigheden hebben opgehou-
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den te bestaan en· daarvan door dien Minister 
aan de betrokken autoriteiten is kennisgegeven. 
Voorts .mag in genoemde gemeente niet alleen 
het ·onderzoek over de verlofgangers, ·aldaar 
woonachtig, niet plaats hebben, maar ook niet 
het onderzoek over de verlofgangers, die ·in 
andere gemeenten· woonachtig zijn. 

2. Ingeval de betrokken commissaris der 
Koningin bij ontvangst van de in den eersten 
volzin van het vorig Iiµ bedoelde· kennisgeving 
voor het onderzoek over de verlofgangers uit 
de in dien volzin beduelde gemeente-reeds tijd 
en ·plaats · heeft vastgesteld en daarvan reeds 
·aan den burgemeester dier gemeente mede
deeling heeft gedaan, dan doet hij dezen bur
gemeester ten spoedigste bericht toekomen van 
den inhoud der door hem ontvangen kennis
geving. 

3. Heeft de in het vorig lid genoemde bur
gemeester ten tijde· dat door hem het in dat 
lid bedoelde bericht ontvangen wordt, de ver
lofgangers uit zijne gemeente reeds tot het 
ondergaan van het onderzoek opgeroepen, dan 
onderricht hij de opgeroepenen alsnog onver
wijld bij schriftelijke (of gedrukte) openbare 
kennisgeving en, indien en voor zoover moge
lijk, tevens bij persoonlijke schriftelijke (of 
gedrukte) kennisgeving, dat zij aan de reeds 
geilane oproeping niet mogen: voldoen. 

4. Ingeval de betrokken commissaris der 
Koningin bij de . ontvangst van de in den 
eersten volzin van het eerste lid bedoelde 
kennisgeving de in dat lid bedoelde gemeente 
reeds heeft aangewezen als plaats van onder
zoek over de verlofgangers uit andere ge
meenten, en . hij de burgemeesters 'dezer ge
meenten van de gedane aanwijzing reeds heeft 
onderricht, dan doet hij dezen burgemeesters 
eveneens ten spoedigste bericht toekomen van 
den inhoud der door hem ontvangeri kennis
geving. Na over leg met den betrokken districts
commandant · bepaalt genoemde cummissaris 

· wijders plaats . en. dag, waar en waarqp het 
onderzoek over de in den vorigen volzin be-
doelde verlofgangers alsnog zal worden ge
houden; hierbij geldt, dat voor dit onderzoek 
zoo noodig ook mag worden beschikt over een 
of meer dagen van de maand :December. 

5. J\iochten de in het vorig lid genoern.de 
burgemeesters ten tijde, dat door hen het in 
dat lid bedoelde bericht ontvangen wordt, do 
verlofgangers uit hunne gemeenten reeds tot 
het ondergaan van het onderzoek hebben op
geroepen, dan wordt door hen ten aanzien van 
de opg~roepenen alsnog onverwijld gehandeld, 
als .in het slot van het derde lid-is aangewezen. 

6. De ·c0minissaris der Koningin, door wien· 
de. in het · eerste lid bedoelde kennisgeving 
wordt ontvangen, brengt, voor zoover noodig; 
deh inhoud van die kennisgeving ter kennis 
of ook ter kennis van den districtscommandant, 
die betrokken is bij het onderzoek over de in 
da:t lid vermelde verlofgangers. 

7. Indien in-het gezin, waarin een tot het 
ondergaan van het onderzoek opgeroepen ver
lofganger verblijf houdt, eene der in het eerste 
lid bedoelde ziekten heersch t, of heeft geheerscht 
en het gevaai van besmetting nog niet is ge, 
weken, za! hij niet aan de oproeping tot bij
woning van het onderzoek mogen · voldoon. 

8. Op den dag, voor het oriderzoek vastge
steld, geeft de burgeineester der gemeente waar 
de verlofganger, die. in het in het vorig lid 
be.doelde geval V'llrkeert; verblijf houdt, van 
dat ge-val kennis aan den districtscommandant 
of aan de autoriteit, bedoeld in artike!. 29 der 
wet, onder overlegging van eene ter zake be
trekkelijke geneeskundige verklaring. Dever
lofganger, in het vorig lid bedoeld, moet later, 
in de maand December van het jaar, indien 
alsdan de besmettelijke ziekte heeft opgehouden 
in het.gezin te heerschen, het onderzoek onder
gaan, op den tijd en de plaats, door den 
districtscommandant te bepalen. Bij het be
palen van het tijdstip, waarop de in het vorig 
lid bedoelde verlofganger, alsook bij voor
komend geval de in artikel 28, vijfde lid, van 
het besluit bedoeldr. verlofganger, voor zoover · 
deze wegens het lijden aan eene besmettelijke 
ziekte verhinderd was in November· van het 
jaar aan het onderzoek dee! te nemen, in 
December van het jaar het onderzoek moet 
ondergaan, houdt de districtscommandant er 
rekening mede, dat de verlofganger eerst aan 
bedoeld later-onderzoek behoort .te worden 
onderworpen nadat acht dagen zijn verloopen 
sedert . de besmettelijke ziekte volgens schrif
telijke verklaring van een gen_eeslrnndige ge
weken is, tenzij ontsmetting overeenkomstig 
art. 25 der in het eerste lid vermelde wet 
heeft plaats gehad. 

9. De verlofgangers, die door ziekte of ge
breken verhinderd zijn tot bijwoning van het 
onderzoek, zijn gehouden, tijdig v66r den aan-. 
vang van het onderzoek aan don districts
commandarit, c.q. aan de autoriteit, die in 
stede van den districtscommandant heL onder
zoek houdt, te doen toekomen een genees
kundig getuigschrift, stavende, dat zij niet in 
staat zijn tot het ondergaan .van het ,onderzoek 
ten tijde, daarvoor aangewezen. Voor zooveel 
deze getuigschriften verlofghngers betreffen, 
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die zich buiten het Rijk bevinden, geldt hier
voor hetgeen ter zake de afgifte ·en in alge
meenen zin ook hetgeen omtrent den inhoud 
van dergelijke stukken bepaald is in § 59, 
eerste lid, tweeden volzin. · 

§ 41. Voor zoover zulks niet reeds vroeger 
geschied • is, warden bij gelegenheid van het 
onderzoek de verlofgangers, die zich sedert 
het laatst voorgaand onderzoek of sedert hun 
laatst voorgaand verblijf onder de wapenen of 
in werkelijken dienst binnen het district ge
vestigd hebben, bekend gemaakt, met het 
onderdeel, waarbij zij zijn ingedeeld, en worden 
bij die gelegenheid, voor zooveel noodig, -de 
zakboekjes gewijzigd van hen, die binnim liet 
district van woonplaats zijn veranderd. 

§ 42. 1. De districtscommandant brengt van 
·het gehouden · ondorzoek aarf· den Mimster van 
Oorlog tusschen den 3lsten December en den 
15den Januari d.a.v. verslag uit, met opgave 
van de verlofgangers, die : 

1 °. op grond van het bepaalde in artikel 32 
der wet werden gestraft wegens eene der 
redenen, vermeld onder I van dat artikel ; _ 

2°. naar zij':!e meening volgens artikel 35 der 
wet in werkelijken dienst moeten worden ge
roepen, met vermelding, zooveel mogelijk, van 
de verschoonende of de verzwarende omstan-
9-igheden, welke bij de beoordeeling ter zalrn 
in aanmerking kom(ln. 

2. Het in het vorig lid bedoeld verslag is 
ingericht overeenkomstig de bijlage A, de bij 
dit verslag te ,,uegen opgaven zijn ingericht 
overcenkomstig de bijlagen Ben 0, behoorende 
bij deze instrnctie. 

3. Ingeval voor het bijvoegen van opgaven 
volgens bijlage B of• volgens bijlage. O geen 
aanleiding zou bestaan, kan de inzending daar
·van achterwege blijven; echter behoort alsdan 
eene aanteekening ter zake te warden gesteld 
op het verslag· overeenkomstig bijlage A. 

4. Bij het verslag worden overgelegd de ont
vangen geneeskundige getuigschriften nopens 
de wegens ziekte ·afwezig gebleven verlof
gangers. 

5. Bij het verslag wordt voorts gevoegd. eene 
lijst, houdende de geslachts- en voornamen, 
zoomede de adressen van diegenen der verlof
gangers, die naar de meening van den districts
commandant voor den militairen dienst onge
schikt zijn en die nog v66r eventueele opkomst 
onder de wapenen aan een geneeskundig onder
ioek wenschen onderworpen te warden. Voor 
zoover zulks nuttig geoordeeld wordt, kan de 
uitreiking van wapenen, van ledergoed, van 
voorwerpen van ]deeding en uitrusting en van 

reglemeuten of dienstvoorschriften, aan de 
bedoelde verlufgangers warden uitgesteld, tot
dat de uitslag van het geneeskundig onderzoek, 
waaraan die verlofgangers mochten warden 
onderworpen, den districtscommandant be
kend is. 

6. Bij het verslag wordt wijders ten. aanzien 
van de verlofgangers, die, blijkens de opgaaf 

. volgens bijlage 0, naar de meening van den 
districtscommandaut op grond van artikel. 35 
der wet _in werkelijken dienst· behooren te 
warden geroepen, een afschrift overgelegd ,van 
elke der stukken, houdende de openbare ken
nisgevingen, waarbij de tot die verlofgangers· 
betrekkelijke oproepingen voor het onderzoek, 
voor het in § 46 bedoelde later-onderzoek en 
het in die § bedoelde nader-onderzoek hebben 
plaats gehad, zoomede een afschrift van de 
aan ieder dier verlofgangers gezonclen persoon
lijke kennisgevingen, bedoeld in· §. 44, achtste 
lid, en in § 46, derde lid. 

§ 43. Ter zake van de aanvraag, de even
tueele nazending en de inrichting van de af
schriften, in- het laatste lid der vorige § be
doeld, gelden, voor zoover toepasselijk, de 
bepalingen in § 74 vastgesteld ten aanzien van 
afschriften van stukken houdende openbare of 
µersoonlijke kennisgevingen met betrekking 
tot oproeping onder de wapenen of in werke
lijken dienst. 

§ 44. 1. De verlofgangers, die het onder;;oek 
moeten bijwonen, warden daartoe bij de open
bare kennisgeving, bedoeld in artikel 30, tweede 
lid, der wet, opgeroepen in de gemeenten, 
waar zij ingeschreven staan in het verlofgan
gersregister van de landweer. 

2. De openbare kennisgeving, in bl>t vorig 
lid vermeld, geschiedt schriftelijk (of gedrukt) 
door den burgemeester. Het stuk, houdende 
die kennisgeving, wordt aangeplakt op de plaats 
of de plaatsen, welke daarvoor bij gemeentelijke 
verordening is of zijn aangewezen, of die, zoo 
zulk eene aan wijzing niet bestaat, daarvoor in 
de gemeente gebruikelijk is of zijn. 

3. De in het vorig lid bedoelde aanplakking 
van het stuk, houdende de in het eerste lid 
vermelde openbare kennisgeving geschiedt ten 
minste tien dagen v66r den dag, waarop het· 
onderzoek aanvangt. 

-4. In de openbare kennisgeving behoort het 
artikel der wet te w'orden vermeld, krachtens 
hetwelk het onderzoek geschiedt. Voorts moe
ten daarin nauwkeurig warden vermeld de dag 
(de dagen) en het uur (de uren). waarop- het 
onderzoek zal gehouden worden, zoomede de 
plaats (de plaatsen), waar het onderzoek, zal 
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geschieden; hierbij is in acht te nemen, dat 
onder de uitdrukking. ,,plaats" is te verstaan 
niet. slech ts de gemeente of het onderd~el der 
gemeente, maar tevens het gebouw of het 
lokaal, waarin de verlofganger tot het onder
gaan van het onder~oek aanwezig zal rno'eten 
zijn: Verder verme!dt de kennisgeving, voor 
zooveel zij niet nominatief geschiedt, welke 
groepen van verlofgangers niet aan het onder
zoek deelnemen. 

5. Geschiedt de openbare kenni.~geving nomi
natief, dan moet deze, buiten en behalve het 
genoemde in het vorig lid, ook vermelden de 
geslachts- en voornamen (voluit) van de op
geroepen verlo£gangers zoomede het wapen 
(dienstvak) en de lichting, waartoe i,;ij behooren, 
alsook hun stamboeknummer, ten tijde waarop 
die kennisgeving wordt gedaan. 

6. In de openbare kennisgeving rnag niet 
worden opgenornen eene clausule, waarbij nadere 
hoofdelijke oproeping of kennisgeving in uit

. zicht wordt gesteld. 
7. Het stuk, houdende de openbare kennis

geving, rnag niet worden verwijderd of over
plakt dan na het verstrijken van het tijdstip, 
vr.stgesteld voor het onderzoek over de ver
lofgangers, die bij de openbare kennisg~ving 
worden opgeroepen tegen den daarin vermelden 
verst verwijderden datum. 

8. Ten aanzien van den tot het ondergaan 
val) bet onderzoek opgeroepen verlofganger, 
die.zich buitenslands ophoudt, geschiedt, indien 
zijn adres bij den burgemeester der gemeenie, 
waar· hij staat ingeschreven in bet verlofgan• 
gersregister van de landweer; bekend is, de 
oproeping door dien burgemeester bovendien 
bij perrnonlijke kennisgeving. De toezending 

· van het stuk, houdende zulk eene oproeping, 
heeft plaats bij aangeteekenden brief, en wel 
zoo mogelijk ten minste tien dagen v66r den 
dag, waarop hij bij het onderzoek moet ver
schijnen. De in den eersten volzin bedoelde 
kennisgeving behoort o. a. te bevatten hetgeen 
is aangegeven in bet vierde en. bet vijfd.e lid. 

Aan den tot het ondergaan van het onder
zoek opgeroepen verlofganger, die zich niet 
buitenslands ophoudt, wordt, indien zijn adres 
bekend is bij den burgemeester, eveneens zoo 
mogelijk ten minste tien dagen· v66r deµ dag, 
waarop hij bij het onderzoek moet verschijnen, 
door den bnrgemeester eenc persoonlijke ken
nisgeving · nopens de te zijnen aanzien bij 
openbare kennisgeving gedane oproeping ge
zonden. 

§ 45. 1. Voor zooveel het onderzoek geschiedt 
in eeno garnizoensplaats, worden daarvoor, 

indien mogelijk, door den commandeerende
officier, in over leg met den districtscommandant, 
kazerue-lokalen be;chikbaar gesteld. 

2. De eventueele verwarming dier lokalen 
geschiedt door de zorg van den commandee
rende·officier; de op die verwarming vallende 
kosten kunnen aan het Rijk in rekening worden 
gebracht boven en behalve het bedrag, dat 
voor de aanschaffing van brandstoffen bij het 
korps mag worden uitgegeven. 

§ 46. 1. Telkens wanneer daartoe aanleiding 
bestaat, wordt door den •distrietscommandant 
aan den compagniescommandant en aan den 
burgemeester kennis · gegeven -van de narneu 
van hen, die voor hem of voor de in artikel 
29 der wet bedoelde autoriteit moeten ver
schijnen, het:aiij om, in verband met het be
paalde in artikel 28, vijfde lid, van het besluit 
of in § 40, achtste lid, twer.den volzin, het in 
artikel 29 der wet voorgeschreven onderzoek 
later te ondergaan dan de overige verlofgangers 
van de lichting en van het landweer-ouderdeel, 
waartoe zij behooren, hetzij om op grond van 
artilrnl 34 der wet nader te worden onderzooht. 

2. De kennisgevingen, in het vorig lid be
doeld, geschieden door inzending van staten, 
ingericht onderscheidenlijk overeenkomstig de 
bij deze instructie behoorende modellen Hen I. 
De districtscommandp.nt houdt bij de inzeJ!
ding van bedoelde staten aan den burgemeester 
er rekening rnede, dat deze over voldoenden 
tijd moeten kunnen beschikll:en, om de aan
plakking van het stuk, houdende de in het 
volgend lid bedoelde openbare kennisgeving 
waarbij de in de staten vermelde verlofgangers 
worden opgeroepen, te doen geschieden ten 
minste tien dagen v66r den dag, waarop die 
verlofgangers voor den distrJctscommandant 
of voor de in artikel 29 der wet bedoelde 
autoriteit moeten verschijnen. 

3. De oproeping van de verlofgangers, in 
het eerste lid bedoeld, geschiedi bij openbare 
kennisgeving op de wijze en met inachtneming 
van de regelen, in § 44 vermeld. Ten aanzien 
van de oproeping geldt voorts het bepaalde 
bij het achtste lid van genoemde §. 

4. W ordt ·het houden van het onderzoek, 
omschreven in het eerste liLl, eveneetis opge
dragen aan de in artikel 29 der wet bedoelde· 
autoriteit, dan brengt die autoriteit van den 
uitslag van dat onderzoek rapport uit aan den 
districtscommandant overeenkomstig de· daar
voor door dezen verstrekte aanwijzingen. 

5. Voorts geldt alsdan ten aanzien van het 
opleggen van straf en van het onderzoek, dat 
daaraan behoort vooraf te gaan, voor.zoover 
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toepasselijk het bepaalde in § 39, laatste twee 
leden. · 

TIT EL X. 

Van de behandelin_q van personeel vw, de /and
weer, vallende onder de toepassin_q van het Ori
mineel Wetboek, van de Reglsple_qing of van het 
Reglement van Krijgsfocht voor het krijgsvolk 

te lande. · 

§ 47. 1°. 1. De dienstplicbtige, die tijdens 
zijn verblijf onder de wapenen of in ·werkelij
ken dienst aan den dagelijkschen dienst wordt 

.. onttrokken tengevolge ·van het ondergaan van 
militaire gevangenisstraf, gevangenisstraf, mili
taire detentie of hechtenis, wordt na het onder
gaan van die gevangenisstraf, die detentie of 
die hechtenis zooveel !anger onder de wapenen 
of in werkelijken dienst gehouden, als hij aan 
het verblijf onder de wapenen of in werke
lijken dienst,'waartoe hij verplicht was, ont
trokken is geweest. Ten aanzien van den 
dienstplichtige, die tijdens zijn verblijf onder 
de wapenen of in werkelijken dienst aan den 
dagelijkschen dienst wordt onttrokken ten 
gevolge van het·ondergaan van krijgstuchtelijke 
straf kan door den commandeerende-officier 

. van het korps of onderdeel van het leger of 
van de landweer, onder wiens bevelen de 

· dienstplichtige te dien tijde staat, worden be
paald, dat deze een verlengd verblijf onder de 
wapenen of in werkelijken dienst zal hebben 
te vervnllen van zooveel dagen als de dunr 
van bedoelde straf bedraagt of van een minder 
aantal dagen. Het_ hiervoren bepaalde heeft 
geen betrekking op voorarrest, n·och op pre
ventieve hechtenis, tenzij bij de eventueele 
veroordeeling is bepaald, dat zij in mindering 
komt van de opgelegde straf; bij de berekening 
van den duur der hiervoren genoemde straffen 
behooren, met opzicht tot de bepaling van het 
verlengd verblijf onder de wapenen of in wer
kelijken dienst, bniten aanmerking te blijven 
de Zon- en feestdagen waarop straf is onder
gaan. 

2. Eveneens . wordt het verblijf onder de 
wapenen of in werkelijken dienst van den 
dienstplichtige verlengd met het aantal dagen, 
welke mochten. gevorderd worden tot geheele 
tenuitvoerlegging van eene hem opgelegde 
disciplinaire straf. 

3. Bevindt zich een dienstplichtige, als in 
het vorig lid vermeld, in arrest ingevolge het 
bepaa!de in artikel 16 van de Regtspleging bij 
de Landmagt, . dan wordt hij niet met groot
verlof huiswaarts gezonden voor en aleer 

omtrent zijne klacht door den krijgsraad uit
spraak zal zijn gedaan. 

4. De aanwijzing va~ het korps, waarbij en 
van het garnizoen of de legerplaats, waarin. 
het in de drie vorige leden ·bedoelde· verlengd. 
verblijf onder de wapenen of in werkelijken 
dienst wordt volbracht, geschiedt, voor zooveel 
noodig, door den districtscommandant. 

2°. 1. De verlofganger van de landweer, op 
wien het Criminetll Wetboek voor het krijgs
volk te lande is toegepast, wordt, bijaldien 
door den krijgsraad zijne bestraffing aan de 
krijgstucht is overgelaten - onder kennisge
ving aan den districtscommandant tot wiens 
personeel hij behoort - rechtstreeks gezonden 
naar- het korps, dat in de naastbijzijnde garni
zoensplaats ·gestationneerd is, ten•einde daarbij 
de hem door den districtscommandant, voor
noemd, op te leggen straf te ondergaan, waarna 
hij, voor zooveel hij niet onder de wapenen of 
in werkelijken dienst moet worden gehouden 
tot het volbrengen alsnog van ingevolge de 
artikelen 11, llbis, llter, 28, 35 of 35ter der 
wet door hem te vervullen verblijf onder de 
wapenen of in werkelijken dienst of tot het 
ondergaan van hem op grond van artikel 82 
der wet opgelegd kwartier-arrest, dadelijk weder 
in het genot van groot-v_erlof wordt gesteld. 

2. De verlo.Eganger van de landweer, die tot 
gevangenisstraf, militaire detentie of hechtenis 
is veroordeeld, wordt na het ondergaan daar
vun, indien hij onder de wapenen of in wer
kelijken dienst moet verblijven tot het ';01-
brengen alsnog van ingevolge de artikelen 11, 
llbis, llter, 28, 35 of il5ter der wet door hem 
te vervullen verblijf onder de wapenen of in 
werkeliiken dienst of tot het ondergaan van 
hem op gro'nd van artikel 82 der wet opgelegd 
kwartierarrest, overgegeven aan den districts
commandant tot wiens personeel hij behoort. 

3. De aanwijzing van het korps, waarbij en 
van het garnizoen of de legerplaats, waarin 
het in de beide vorige leden bedoeld verblijf 
onder de wapenen of in werkelijken dienst 
alsnog moet worden volbracht, geschiedt, voor 
zooveel noodig; door den districtscommandant. 

3°. In het geval, dat de verlofganger van de 
landweer van eene tegen hem ingebrachte be
schn!diging van desertie wordt vrijgesproken, 
wordt hij, indien hij bij de open bare uitspraak 
ter zake in den krijgsraad tegenwoordig is, op 
gelijke wijze als onder 20., tweede lid, is ver
meld, door de zorg van den auditeur-militair 
aan den distrietscommandant overgegeven, ten 
einde te worden behandeld; zooals zijne positie 
en de aard der zaak med·ebrengen; aanwijzing 
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van bet korps, waarbij en het garnizoen of de 
legerplaats, waarin eventueel te·vervullen ver
blijf onder de wapenen of in werkelijken dienst 
moet worden volbra~ht, gescbiedt, voor zooveel 
noodig, door den districtscommandant. _ Bij 
onzekerheid omtrent de wijze waarop de in 
den vorigen volzin bedoelde verlofganger moet_ 
worden behandeld _zoomede ingeval de verlof
ganger bij de in den vorigen volzin bedoelde 
openbare uitspraak in den krijgsraad niet 
tegenwoordig is, warden ten aanzien van dien 
verlofganger de bevelen van den Minister van 
Oorlog gevraagd. 

4°. Wanneer aan den tot de landweer be
hoorende, die krachtens artikel 9, tweede lid, 
der wet tot eene vrijwillige verbintenis is 
toegelaten, bij rechterlijk gewijsde tijdelijk het 
recht om bij de gewapende macht of als militair 
geemployeerde te dienen is ontzegd, moet van 
zoodanige veroordeeling steeds onmiddelliJk en 
rechtstreeks door den commandeerende-officier 
van het korps kennis warden gegeven aan den 
districtscommandant, tot wiens personeel de 
veroordeelde laatstelijk heeft behoord. 

5°. Ten aanzien van den · dienstplichtige, 
bedoeld in artikel 2 van het besluit, die ten
gevolge van de onderbreking van zijn diensttijd 
de bij artikel 11 der wet voorgeschreven oefe
ningen niet of niet ten volle heeft volb-racbt 
en daartoe derhal ve alsnog gehouden is, ge
schiedt door · den districtscc,mmandant aan
wijzing van den datum, waarop, het korps, 
waarbij en bet garnizoen of de legerplaats, 
waarin de dienstplichtige zich tot het volbren
gen van die oefeningen zal_ moeten aanmelden: 
De aanvraag tot oproeping van dien dienst
plichtige ·heeft plaats op de wijze, als in § 57 
aangegeven is met betrekking tot de aanvraag 
tot oproeping van • de in die § bedoelde ver
lofgangers. 

6°. De districtscommandant ,stelt den com
mandeerende-officier van het korps, waarbij de 
onder 1°.,-,2°., 3°. en 5°. bedoelde personen het 
verblijf onder de wapenen of in werkelijken 
dienst, in die punten vermeld, moeten vol
bri:mgeni in kennis met de door hem ter zake 
gedane aanwijzing. 

§ 48. 1. Behoudens het geval uan kwartier
arrest ondergaat de verlofganger -van d_e land
weer ·de straf, ·hem opgelegd door de krachtens 
de Landweerwet of eenige andere wet daartoe 
bevoegde · militaire autoriteit, ·bij voorkeu·r in 
eene der ineest nabifzijne verblijfplaats gelegen 
kazernen ·en dus slechts bij• gebleken· nood
zakelijkheid in een huis van bewaring. Tot 
de uitreiking van de betrekkelijke straforder 

verleent de burgemeester van de vrrblijfplaats 
van den verlofganger zijne tusschenk.::imst in 
de gevallen, waarin zulks door den districts
commandant wordt verzocht. Heerscht in eene
gemeentc, ten tijde, waarop de straf ingaat, 
eene besmettelijke ziekte onder de omstandig
heden, in § 40, eerste lid, omschreven, en 
zouden verlofgangers, niet in die gemeente 
verblijvende, aldaar volgens de straforder de 
straf moeten ondergaan, dan wordt in de s_traf
order nader eene nabij hunne verblijfplaats 
gelegen gemeente aangewezen, niet verkeerende 
in de bijzondere· omstandigheden, als zooeven 
vermeld. 

2. Behoudens het geval, dat de verlofganger 
onder verzekerd · geleide in arrest wordt ge
bracht, zal deze zich tot het ondergaan van 
de hem opgetegde straf, voor zooveel deze 
niet is kwartierarrest, ter plaatse en op bet 
uur, door den districtscommandant bepaald, 
bij den plaatselijke- of garnizoenscommandant 
moeten a:mmelden, · gekleed in uniform en 
voorzien van zijn zakboekje en de straforder. 

3. Van de gehoudenheid_ daartoe doet de 
districtscommandant in de straforder blijken, • 
evenzeer als van het geval, dat de ·verlofganger 
niet in bet bezit is van zijne militaire boven
kleeding of die !deeding niet kan dragen. 
· 4. Mist de verlofganger zijn zakboekje, dim 

doet de districtscommandant voor hem een 
nieuw zakboekje aanleggen en wordt dit met 
de straforder aan den verlofganger uitge
reikt. 

5. De districtscominandant verwittigt, uiter
lijk den dag · te voren, den plaatselijke- of 
garnizoenscommandant van het uur, waarop 
de gestrafte verlofganger zich ovoreenkomstig 
bet tweede lid bij die autoriteit moet aanmel_
den, en ontvangt van deze bericht of de aan
melding is geschied. 

6. De plaatselijke- of garnizoensciommandant 
bepaalt, ingeval verschillende korpsen eenzelfde 
garnizoen hebben, bij welk korps de in het 
vorig lid bedoelde verlofganger de straf moet 
ondergaan. Hij vergewist zich van de identi
teit van den gestrafte en stelt orde op diens 
overgave aan bet korps of korpsonderdeel", 
waarbij deze de straf moet ondergaan. Blijft 
ook na ondervraging van den verlofganger 
nog twijfel bestaan aangaande diens identiteit, 
dan kan aan den burgemeester van zijne ver
blijfplaats, zoo .noodig per telegram, warden 
verzocht, een beambte te z·enden om de iden
titeit vast te stellen, doch zal inmiddels tot 
tenuitvoerlegging van de straf warden over
gegaan. 
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7. Ontslag uit het arrest wordt den in 
het vijfde lid bedoelden verlofganger ver
leend door de zorg van den commandeerenae
officier van het korps of korpsonderdeel, 
waarbij de straf is ondergaan en op het 
uur, met dat van de in _arreststelling overeen
komende. 

8. De in het vijfde lid bedoelde verlofganger 
wordt door de zorg van het korps, waurbij hij 
de straf ondergaat, voorzien van voeding. , De 
aldus verstrekte rations levensniiddelen en 
brood worden op de gebruikelijke wijze op de 
monsterrollen aan het Rijk in rekening ge
bracht. 

9. Aan den verlofganger wordt bij het onder
gaan van zijne straf desvereischt het ncodige 
lijfgoed in bruikleen verstrekt uit den in het 
garnizoensmagazijn van kleeding ter plaatse 
opgelegden voorraad, waarvoo; 1,ij voorkeur 
genomen worden gedragen goederen v_an ge
ringe waarde. -

10. De commandeerende-officier van het korps 
richt zijne aanvraag tot ontvangst van die 
goederen aan den daarbij betrokken toeziende-

. chef, bij voo~komend geval aan den dezen ter. 
plaatse toegnvoegde officier. Hij zorgt, dat de 
gebezigde goederen voor 's Rijks rekening 
worden gewasschen en weder worden inge
leverd. 

11. Ten aanzien van den verlofganger, wien 
krachtens artikel 32 der wet kwartierarrest is 
opgelegd, bepaalt do districtscommandant be
halve den duur van het arrest tevens den datum 
waarop, de kazerne, waar en het korps of 
korpsgedeelte, waarbij de verlofganger tot het 
ondergaan van het arrest in werkelijken dienst 
moet komen (zie ook § 57). Bij het bepalen 
van den datum voor opkomst in werkelijken 
dienst houdt de districtscommandant er in het 
bijzonder rekening mede, dat de oproeping 
ten minste tien dagen v66r dien datum moet 
kunnen plaats hebben. Als kazerne, waarin 
het arrest moet worden ondgrgaan, wijst de 
districtscommandant bij voorkeur aan de meest 
nabij ·de verblijfplaats · van den verlofganger 
gelegec kazerne van- het wapen, waartoe de 
verlofganger . behoort; in gevallen, waarin dit 
laatste niet van toepassing kan zijn, wijst de 
districtscommandant de kazerne aan, welke 
hem daarvoor het_ meest raadzaam voorkomt._ 

§ 49. Van de straffon, aan · verlofgangers 
van de land weer opgelegd, geschiedt aanteeke
ning in de straflijsten, in § 14 bedoeld, ,op 
de wijze als zulks ten aanzien van de verlof
~angers der militie bij de korpsen plaats 
heeft. 

TIT EL XI. 

Van _de oproeping en. de opkoinst ondel" de wape
nen of in werkelfjken dienst pan verlofqangers, 
krachlens de a,·tikelen 11, lltei·, 28, 32, laatste 
lid, 35 en 35tei· cler 1cet en bij opkomst met ~poecl. 

§ 50. 1. De verlofgaugers van de landiveer, 
die onder de wapenen of in werkelijken dienst 
moeten komen, worden daartoe, indien niet 
amlers is bepaald, opgeroepen bij openbare 
kennisgeving; in de gemeenten, waar zij inge
schreven staan in het verlofgangersregister van 
de landweer. 

2, Ten aan:<ien van de openbare kennisgeving 
en de oproeping geldt o.m. het navolgende : 

1°. De openbare .kennisgeving geschiedt 
schriftelijk (of gedrukt) door den bnrgemeester. 
Het stuk, houdende die kennisgeving, wordt 
aangeplakt op de plaats of de plaatsen, welke 
daarvoor bij gemeentelijke verordening is of 
zijn aangewe:r,en, of die, zoo znlk eene aan
wijzing niet bestaat, daarvoor in de gemeente 
gebruikelijk is of zijn. 

2°. De onder 1°. bedoelde aanpl:ikking van 
het in dat punt vermelde stuk geschiedt in 
gewone omstandighe_d,n ten minste tien dagen 
v6,6r den dag, voor de opkomst onder de 
.wapenen of in werkelijlrnn dienst vastgesteld. 

(Zie echter ook § 52, derde' lid.) 
3°. In de openbare kennisgeving mag niet 

worden opgenomen eene clansule, waarbij nadere 
hoofdelijke oproeping of kennisgeving in uit-· 
zicht wordt gesteld. · 

4°. De openbare kennisgeving moet den 
woordelijken last tot opkomst onder de wape
nen of in werkelijken dienst inhonden. Het 
is noodzakelijk daarin te vermelden: 

den dunr van het verblijf onder de wapenen 
of in_ werkelijken dienst, voor zooveel deze 
bekend is; 

het artikel der wet, :waarop de oproeping is 
gegrond; 

bij voorkomend geval het artikel der wet, 
hetwelk niet is nageleefd of in strijd waarmede 
is gehandeld ; en 

den datum en het uur waarop, ·de plaats 
waar en, bij voorkomend -geval, het korps 
waarbij de opkomst moet geschieden. 

Onbepaalde aanwijzingen als ,,zoo spoedig 
mogelijk" of. derg:elijke mogen in_ de open bare 
kennisgeving niet voorkomen. 

5°. Geschiedt de openbare kennisgeving 
nominatief, dan moet deze buiten en behalve 
het genoemde onder 4°. ook vermelden de 
geslachts- en voornamen (voluit) van de opge
roepen verlofgangers, zoomede- het wapen 
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(dienstvak) en de lichting, waartoe zij behoo
r<Jn, alsook hun stamboekntimmer, ten tijde 
waarop de kennisgeving wordt gedaan:-' 

6°. Het stuk, houdende de openbare kennis
geving, mag uiet worden verwij.derd of over
plakt dan na het tijdstip, vastgesteld voor de 
opkomst der verlofgangers, die bij de openbare 
kennisgeving worden opgeroepen tegen den 
daarin vermelden verst verwijderden datum. 

§ 51. 1. Mocht bet in bijzondere gevallen 
noodig of· wenschelijk wo'rden geacht, dat 
verlofgangers in plaats van bij openbare, bij 
persoonlijke, sclwiflelijke, aamvijzing onder de 
wapenen of in werkelijken dienst worden ge
roepen, dan gaat tot het doen van de oproe
ping op laatstgenoemde wijze de last uit van 
den' Mini~ter van Oorlog. 

2. De persoonlijke aan wijzing behoort o. a. 
te bevatten hetgeen is aangegeven in 4°. en 
5°. der vorige §. 

3. · Het ·stuk, houdende eene persoonlijke, 
schriftelijke (waaronder ook · verstaan -mag 
worden gedrukte), aanwijziug, wordt door de 
zorg van den burgemeester uitgereikt aan. den 
verlofganger, die bij die aanwijzing wordt op
geroepen. Bij eene oproeping bij persoonlijke 
schriftelijke aanwijzing, als . in den vorigen 
volzin bedoeld, geschiedt de uitreiking van 
het stuk, houdende die aanwijzing, zoo moge
lijk: ten minste tien dagen v66r den dag, voor 
de opkomst van den opgeroepen verlofgangeu 
vastgeste!d. 

4. Van het stuk, houdende eene persoon
lijke schriftelijke aanwijzing, wordt door den 
burgemeester .een . afschrift gehouden, hetwelk 
door den gemeente-secretaris voor gelijkluidend 
wordt geteekend; van de uitreiking van het 
stuk wordt door of vanwege den burgP.meester 
een· -ambtseedig relaas. opgemaakt. 

5. Ten aanzien van den bij openbare kennis
geving onder de wapenen of in werkelijken 
dienst geroepen verlofganger, die zich buitens, 
lands opboudt, beeft, indien zijn.adres-bij. den 
burgemeester der gemeente, waar hij staat inge
schreven in bet verlofgangersregister van de 
landweer, bekend "is, de oproeping door dien 
burgemeester bovendien plaats- bij persoonlijke 
kennisgeving. De toezending van bet stuk, 
houdende ,zulk eene oproeping, geschiedt .-bij 
aangeteekenden brief, en wel zoo mogelijk ten 
minste tien dagen v66r den dag, voor de. op
komst van dien .verlofganger vastgesteld: De 
in den eersten volzin bedoelde persoonlijke 
kennisgevin•g· behoort o.a. te bevatten hetgeen 
is aangegeven -in 4°:-en 5.0 • der vorige. §,. Aan 
den bij opeubare kennisgeving onder de w:ape-

nen of in werkelijken dienst geroepen .verlof· 
ganger, die zich niet buitenslands ophoudt, 
wordt, indien zijn: adrcs bekend is bij den 
burgemeester, eveneens zoo mogelijk ten minste 
tien dagen v66r den dag, voor zijne opkomst 
vastgesteld, door de zorg van clien burge
meester eenc persoonlijke kennisgeving nopens 
de te zijnen aanzien bij openbare kennisgeving 
gedane oproeping gezonden. 

§ 52. 1. Moeten veriofgangers van do lancl
weer, die daartoe krachtens artikel 11· der wet 
verplicht zijn, allen of ten deele tot het hou
den van oefeningen onder de wapenen worden 
geroepen, dan wordt aa:! de districtscomman
danten vanwege den Minister van Oorlog_ op
gaaf toegezonden van de lichtingen en wapens, 
die moeten worden opgeroepen, van de pluats . 
van opkomst en van den dag, waarop de op
geroepenen zich aldaar of bij het in de op
roeping aangewezen korps moeten bevinden, 
zoomede van -den duur der oefeningen. 

2. Gelijke opgaaf wordt vanwege voornoem
den Minister gedaan aan den commissaris der 
Koningin in de provincie, door wien alsdan 
een en antler ter kennis wordt gebracht van 
den burgemeester van .e]ke der binnen zijn 
gewest gelegen genieenten met den last tot 
het doen der opr9eping. 

3. De oprneping onder de wapenen, in het 
eerste lid· vermeld, gescbiedt, onvermindercl 
het ·tor zuke bepaalde in § 50; zoocl,·a cloor den 
burge,neesfer vaw den co,ninissaris der Konin_qin 
in de provincie de in het vorig licl bedoelrle ken
nisgeving is ontvan_qen. 

·4. Ten aanzien van de opkomst onder de 
wapenen, hiervoren bedoeld, zoo'mede ,an de 
kennisgeving tot die opkomst betrekkelijk, zal 
nochtans het navolgende in acht zijn te nemen : 

a. de verlofgangers, die van woonplaats 
·veranderen tusschen den dag waarop de aan
plakking geschiedt van het stuk, houdende de 
openbare kennisgeving nopeus de oproeping 
onder de wapenen eu den dag, waarop zij zich 
blijkens die oproeping onder de wapenen zon
den moeten begeveu, komen zoolang zij zich 
niet overeenkomstig artikel 25, tweede lid, der 
wet hebben aangemeld bij den burgemeester 
cler. gemeente van ·hunne nieuwe vestiging 
onder de wapenen met het landweeronde~deel, 
waartoe zij v66r hunne· verandering van woon
plaats behoorden ; is dat onderdeel ten tijde 
van hunne .bedoelde aanmelding bij den bur
gemeester. van hlinne nieuwe woonplaats nog 
niet onder. de wapenen gekomen of geweest, 
dan komen zij onder de wapenen met het 
a_ndweeronderdeel, waartoe zij krachtens bunne 
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riieuwe. woonplaats komen te behooren; noch
tans komen · zij ook na hunne bedoelde aan
melding bij den burgemeester·met eerstvermeld 

- landweeronderdeel onder de wapenen, indien 
laatstvermeld land weeronderdeer ten tijde van 
die aanmelding reeds in den loop van het jaar 
onder de· wapenen is gekomen of geweest; 

b. omvat de nieuwe woonplaats van de 
onder a beci.oelde verlofgangers meer dan 88!) 
landweerdistrict. en moeten zij niet ingevolge 
de on_der a gestelde regelen onder de wapenen 
komen· met het land weeronderdeel, waartoe· zij 

. v66r hunne woonpla:1tsverandering behoorden, 
dan komen zij onder de wapenen met de in 
het verlofgangersregister van de landweer hun
ner · nieuwe woonplaats ingeschreven verlof
gangers van het wapen, waartoe zij behooren, 
in het district, waarvan het persone~l het 
laatst onder de wapenen zal komen ; 

c. zijn in eenig district voor de onderdeelen 
van het wapen, waartoe-de verlofgangers onder 
a bedoeld, behooren, voor de opkomst onder 
de wapenen verschillende data vastgesteld, dan 
komen de verlofgangers, voor zoover zij niet 
ingevolge de onder a gestelde regelen onder 
de. wapenen moeten komen met het landweer
onderdeel, waartoe zij v66r hunne woonplaats
verandering behoorden, onder de wapenen met 
de in het verlofgangersregister van de land
weer hunner nieuwe woonplaats inge_schreven 
verlofgangers van het onderdeel, dat tegen 
den meest verwijderden datum onder de wa
penen geroepen is ; zijn voor die on<ierdeelen 
geen verschillende data doch wel verschillende 
plaatsen van opkomst onder de wapenen vast
gesteld, dan zijn de burgemeesters, hierna 

·onder e vermeld, bevoegd uit eigen hoofde 
een dier· plaatsen als plaats van opkomst oniler 
de wapenen aan te wijzen; komen verschillende 
onderdeelen van het -wapen op denzelfden 
datum en op. dezelfde plaats onder de wape
nen, dan zijn de zooeven bedoelde burgemees
ters eveneens bevoegd om te beslissen met 
welk . dezer onderdeelen de opkomst alsdau 
moet geschieden; 

d. bekleeden de verlofgangers, die van woon 
plaats veranderen, als onder a vermeld, een 
rang,. dan geldt, dat zij overeenkomstig de 
onder a, b en c gestelde regelen onder de 
wapenen ko!}len met de tot· de -in die pun ten 
genoemde onderdeelen behoorende verlofgan, 
gers van den • rang, welken zij · bekleeden en 
van de lichting, waartoe zij- behooren; 

e. de burgemeesters,- bij. wie de verlofgan
gers, onder a bedoeld, zich overeenkomstig 

tikel 25, twee·de lid, . der wet aanmelden, 

reiken · aan die verlofgangers, voor zoover deze 
niet reeds voor de oefeningen onder de wape
nen zijn gekomen of geweest, een stuk, .hou
dende eene persoonlijke schriftelijke aanwijzin_q 
uit, als in de vorige § vermeld, 

5. In de in het vorig lid, onder e, bed_oelde 
persoonlijke schriftelijke aanwijzing moeten 
ook in het bijzon·der worden vermeld het 
landweeronderdeel, waarmede de·verlofganger 
zal moeten opkomen, alsook de datum. het 
uur en de plaats· van opkomst _onder de wa
pene_n, voor dat landweeronderdeel vastgesteld. 
Bekleedt de verlofgung~r een rang en zijn voor 
de tot bedoeld onderdeel behoorende verlof. 
gangers van den rang, welken hij beklcedt 
en van de licbting, waartoe hij behoort, een 

d ""d . en an . er tIJ st1p of eene andere plaats van o_p-

komst vastgesteld dan vo9r de overige verlof
gangers van dat onderdeel, dan moet in de· 
aanwijzing mede vermeld worden, inet de 
verlofgangers van welken rang. en van welke 
lichting de opkomst moet geschieden. Voorts 
zal die aanwijzing de mededeeling moeten in
houden, dat zij. rechtens voldoende is voor de 
oproeping van den verlofganger onder de wa
penen ingevolge- artikel 11 der wet. 

6. Onverminderd hetgeen nopens hei houden 
van afschrift van het stuk, houdende de per
soonlijke schriftelijke aanwijzing, en het · op- · 
maken van een ambtseedig relaas van de uit
reiking daarvan is voorgeschreven in bet vierde 
lid der vorige §, wordt van de ingevolge het 
vierde lid, punt e, geschiede uitreiking der 
aanwijzing door den burgemeester onverwijld 
mededeeling gedaan aan __.,den commandant, 
belast met het bevel over hat.land weerdistrict, 
met welks personeel de verlofganger ingevolge 
de uitgereikte aanwijzing onder de wapenen 
moet komen. 

§ 53. 1. Moeten verlofgangers van de land
weer krachtens art. 11 ter · der wet allen of ten 
deele onder de wapenen worden geroepen, dan 
is het geen vereischte, dat de aanplakking van 
bet stuk, houdende de openbare kennisgeving, 
geschiedt ten minste tien dagen v661' den 
dag, voor de· opkomst onder de wapenen vast
gesteld. 

2. Bij oproeping, als in het vorig lid be
doeld, behoeft aan de opgeroepen verlofgan
g!3rs de bij- § 51, laatste lid,_ voorgeschreven 
persoonlijke kennisgeving niet te worden ge· 
zonden. 

§ 54. 1. Wanneer de landweer in geval van 
oorlog,_ oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, met spoed onder de_ wapenen 
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moet komen, worden de burgemeesters in de 
onderscheidene gemeenten van het Rijk re~ht
streeksch dqor den Minister van Oorlog per 
telegram (,,_oproepingstelegram") uitgenoodigd, 
onverwijld de verlofgangers onder de wapenen 
te roepen. Wordt de ·oproeping verlangd van 
de vorlofgangers -van bepaalde landweerafdee-

. lingen, dan wordt hiervan in de uitnoodiging 
aanwijzirig gedaan. Eveneens wordt, indien 
een of meer lichtingen van opkomst zoµden 
zijn · vrijgesteld, in de uitnoodiging am1gegeven 
welke die lichting(en) is (zijn). 

2. Gelijktijdig met de nitnoodiging tot op
roeping aan de burgemeesters worden door 
den Minister van Oorlog op dezelfde wijze 
van die oproeping onderricht de commissaris
sen der Koningin in de provincien, zoomede 
de districtscommandanten; laatstgenoemden 
voor zooveel zij gevestigd zijn in plaatsen, 
waar geen garnizoen ligt. Zijn die comman
danten gevestigd in plaatsen, waar we! garni
zoen ligt, dan worden zij met de oproeping 
in kennis gesteld door tusschenkomst van den 
plaatselijke- of garnizoenscommandant. 

3: De districtscommandant draagt zorg, dat 
onmiddellijk na ontvangst van het bericht der 
oproeping o. a. de commandanten der compag
nieen binnen zijn district daarmede in kennis 
worden gesteld. 

4. De districtscommandant treft voor een 
en antler de ver~ischte voorbereidende maat
regelen. Op zijn bureel is eene lijst voorhan-. 
den, vermeldende de jniste adressen der in het 
vorig lid bedoelde compagniescommandanten, 
alsmede van de boden, die zullen belast zijn 
met het overbrengen van de aan deze com
pagniescommandanten gerichte keiinisgevin
gen, welke kennisgevingen reeds van te voren 
zooveel mogelijk gereed zijn gemaakt. 

5. Ret doen der oproeping onder de wape
nen bij openbare kennisgeving is rechtens vol
doenae; de in § 50, twe_ede lid; gestelde 
terrnijn van tien dagen behoeft niet in . acht 
genornen te worden, terwijl mede geen persoon
lijke kennisgeving, als bedoeld in§ 51, laatste 
lid, behoeft te geschieden. Ofschoon derhalve 
de openbare kennisgeving cl!) verlofgangers bij 
niet opkomst in verzuim stelt en deze kennis
geving dient als uitsluitend rechtsgeldig bewijs, 
dat de oproeping behoorlijk is geschied, woi·dt 
den burgemee~ters niettemin dringend ver
zocht, om de· m·aatregelen, aanbevolen om de 
oproeping op de snelste en zekerste wijze ter 
kennis te doen komen van den opgeroe:pene van 
de militie, eveneens te nemen ten aanzien van 
den opgeroepene van de landweer. 

1913. 

6. Ret stuk, houdende de openbare kennis
geving, waarvan aan de. burgemeesters door 
het Departement van Oorlog een voldoend 
aantal is verstrekt, wordt ingevuld overeen
komstig het oproepingstelegram. In bedoeld 
oproepingstelegram wordt de datum van op
komst vermeld. 

§ 55. De openbare kennisgeving betrekkelijk 
de oproepingen, in de voorgaande § § van 
dezen Titel bedoeld, geidt mede voor de offi
cieren, znlks onverminderd de bijzondere be
palingen, welke met betrekking tot de opkomst 
en het verblijf onder de wapenen te ·hunnen 
aanzien zijn of mochten worden vastgesteld. 

§ 56. 1. Tot de landweer behoorenden, die 
met spoed onder de wapenen zijn geroepen en 
wien door bijzondere omstandigheden wordt 
belet zich te vervoegen bij het voor hunne 
opkomst aangewezen korps of korpsgedeelte 
van de landweer of van het leger, melden zich 
aan zoo mogelijk in de standplaats van het 
depot van de troepenafdeeling, waartoe zij 
behopren, of anders bij het korps of korps
gedeelte van de ·Jandweer of van het leger, 
het welk door hen het eerste t_e bereiken is. 

2. Ingeval tot de landweer behoorenden 
ingevolge het vorig lid zich aanmelden bij 
een korps of een korpsgedeelte, waartoe zij 
niet behooren, worden zij door den comman
deerende-officier van dat korps of dat korps
gedeelte van de landweer of van het leger op 
hunne bestemming gedirigeerd, dan we!, in
dien znlks, met het oog op de omstandig
heden, niet ·wenschelijk of niet dienstig is, 
voor zoolang noodig In onderhoud opgenomen 
bij het korps of het korpsgedeelte onder <liens 
bevelen. · 

3. De commandeerende-officier van het 
landweerdepot, c.q. van het korps of bet korps
gedeelte, waarbij zich tot de landweer behoo
renden aanmelden ter voldoening aan de be
paling, vervat in het eerste lid, geeft van die 
aanmelding zoodra doeµlijk en rechtstreeks 
kennis zoowel aan den districtscornmandant, 
tot wiens district de landweerplichtige behoort, 
als aan het Departement van Oorlog. 

§ 57. 1. De oproeping van verlofgangere, 
die ingevolge artikel 28, 32, laatste lid, 35 of 
35ter der wet in werkelijken ·aienst moeten ko
men, geschiedt voor zooveel betreft de oproe·
ping tot opkomst ingevolge artikel 28, 35 of 
35/er der wet na machtiging van den Minister 
van Oorlog, op daartoe door den districts
commandant, door tusschenkomst van deµ 
commissaris cler Koningin in de provincie, 
aan den burgemeester gerichte aanvraag. 

46 
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2. De districtscommandant stelt voorts den 
commandeerende-oflicier van bet korps; waarb ij 
de opkomst moet gcschiaden, in kennis met 
de_. in bet vorig lid bedoelde aanvraag, onder 
verriielding van den vastgestelden dag van t 
opkomst en van de gemeente, waarin de op
roeping plaat, heeft, zoomede, indien de aan
vraag ' betrekking heeft op eene oproeping in 
werkelijken dienst_ op grond van artikel 32, 
laatste lid, der wei; va_n · den duur van het 
opgelegd arrest, van de aangewezeu kazerne 
en van de r<Jden der straf. 

3. Voor zoover de in het eerste lid bedoelde 
aauvraag betrekking heeft op eene oproeping 
in werkelijken dienst op grond van artikel 32, 
laatste lid, der wet, geschiedt door den districts
commandant van het doen dier aanvrage mede 
kennisgeving aan den Minister van Oorlog, en 
wel ten dage, waarop de aanvra.ag tot den 
burgemeester wordt gericht. (Zie ook § 48, 
elfde lid.) 

§ 58. 1. Op den dag van aankomst ter 
plaatse, bedoeld ·in . § 52, eerste lid, worden 
den verlofgangers na het einde der oefeningen 
de krijgsartikelen voorgelezen. 

2. Ten bewijze, dat de in het vorig lid · be
doelde voorlezing heeft plaats gehad, wordt 
daarvan · eene, door de aan wezige oflicieren van 
de compagnie onderteekende, verklaring op
gemaakt en bij de ·compagnie opgelegd. 

§ 59. 1. De verlofganger, die door ziekte 
of gebreken verhinderd is zich onder de wa
penen of in werkelijken dienst te begeven op 
den daarvoor aangewe?en_ dag,. doe_t daarvan 
tijdig te voren, door toezending van een ge
neeskundig getuigschrift ter zake, blijken en 
wel : indien hij gehouden was op te komen bij' 
een korps of onderdeel van een korps van het 
leger, aan den c61mnandeerende-officier van dat 
korps; indien bij gebouden was op te komen 
bij een landweer-onderdee( aan zijn districts
commandant. Ten _aanzien van het getuig
schrift, over te leggen door iich buiten het 
Rijk bevindende verlofgangers, die door ziekte 
of gebreken buiten staat zijn zich te bestem
der tijd tcit het verrichten van werkelijken 
dienst onder de wapenen te begeven, geldt, 
dat bet getuigschrift moet zijn eene behoorlijk 
gelegaliseerde verklaring, afgegeven door eeu 
ter plaatse· tot uitbefening van de genees- en 
heelkunde bevoegd · geneeskundige, houdende, 
dat de in die verklaring met ·geslachtsnaam 
en voornamen aan te duiden persoon door hem 
ongeschikt wordt geoordeelcl om werkelijken 
dienst te verrichten ten tijde, daarvoor · aan
gewezen. 

2. De' verlofganger, die zich bij aanmelding 
voor opkomst onder de wapenen of in \ve rke
lijken dienst ziek meldt, wordt onderzocht ter 
plaatse of in de nabijheid van de plaats, waar 
hij zich op het oogenblik zijner ziekmelding 
bevindt. Met hem wordt verder naar gelang 
van omstandigheden gehandeld. · 

3. De verlofganger, die bij opkomst · ondei;
de wapenen, i1!gevolge artikel 11 der wet, 
blijkt te lijden aan eene ziekelijke gesteldheid, 
welke reeds v66r die opkomst bestond en.he'in 
buiten staat stelt om dienst te doen, en wiens 
ongesteldheid van dien aard is, dat bet herstel 
niet v66r het einde der oefeningen, waaraan 
hij zou deelnemen, is te verwachten, wordt 
onverwijld in het genot van groot-verlof her
steld, nadat van den chef van het militair 
hospitaal, waarin die verlofganger is opgeno
men, in voorkomend geval van den oflicier 
van gezondheid met den geneesklrndigen dienst 
in de legerplaats belast, eene geneeskundige 
verklaring is ontvangen, waaruit blijkt, dat 
de verlofganger, uit hoofde van met name 
genoemde ziekelijke gesteldheid, tijdelijk ou
geschikt is om den actieven inilitairen dienst 
te vervullen, zorider dat hij geacht kan war
den voor goed · ongeschikt te zijn voor de 
verdere waarneming van den militairen dienst. 

4. De verlofganger, die bij opkomst onder 
de wapenen of in werkelijken dienat ongeschikt 
voor den dienst bij de landweer wordt bevon
den, wordt, in afwachting van ontslag uit den 
militairen dienst, zoo spoedig mogelijk in het 
genot van groot-verlof hersteld. ' 

§ 60. De verlofganger, van wien voorwer
pen, als in artikel 31 der wet bedoeld, al dan 
niet buiten zijn toedoen onbruikbaar zijn ge
worden dan we! verloren zijn geraakt, of door 
wien bedoelde voorwerpen zijn verwaarloosd 
dan wel zoek gemaakt, wordt, indien ziilks 
niet reeds vroeger geschied is, bij OP,komst 
onder de wapener, of in werke!ijken dienst door 
de zoi-g van den districtscommandant v~n die 
voorwerpen voor zoover Iloodig voorzien of 
opnieuw voorzien, zulks onverniinderd de hem 
ileswege, zoo noodig, op te leggen straf. 

§ 61. 1. Uiterlijk op den tweeden dag na 
dien, vastgesteld voor de opkomst van op 
grond van artikel 11 of llte1: der \vet da~ we! 
met spoed onder de wapenen geroepen verlof
gangers, wordt, voor zoover de~e ·zich moeten 
begeven onder de bevelim van den ·comm'an
deerende-officier van een der korpsen ·van het 
leger, door <lien commandeerende-oflicier aan 
den clistrictscommandant mededeeling gedaan 
van de geslachts- en voornamen der· verlof-
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gangers, _ die , aan de oproeping geen gevolg 
hebbei::t gegeven. 

2. Veertien dagen na den dag ,' bepaald voor 
de opkomst onder ·de wapenen van de verlof
gangers op g~ond van artikel 11 of Ilter der 
wet, dan wel ,net spoed, wordt door den districts
commandant bij den commissaris der Koningin 
-in de proviricie ouderzoek _ gedaan. uaar de 
red~n van bet :achterblijven' van de verlof
gangers, die niet aan de oproeping hebben 
voldaan. 

3. Ret in bet tweede lid bedoelde onderzoek 
behoeft niet te geschieden, indien ·ae reden 
van achterblijven reeds. langs anderen weg 
aan den districtscommandant- is, bekend ge
worden; in dit geval moet niettemin op den 
biervoren bepualden tijd aun den commissaris 
der Koningin in de provincie opgaaf worden 
gedaan van hen, die. niet tijdig aan de oproe
ping hebben ·voldaan, zulks onder zakelijke 
verrnelding van de reden van bet achterblijven. 

§ 62. 1. De districtscommandant verzoekt 
ten aanzien van diegenen onder de in § 61 
bedoelde pers_onen; die, opger0epen ingevolge 
artikel 11 der wet, wegens ziekte of gebreken 
zijn acbtergebleven, aan den commissaris der 
Koningin in de provincie te bevorderen, dat 
zij nader bij beti'.ij persoonlijke schriftelijke 
aanwijzing, hetzij openbare kennisgeving wor
den opgeroepen orn zich, indien zij nog binnen 
zes weken na den dug, oorspronkelijk voor 

_ hunna opkomst vastgesteld, voldoende hersteld 
zijn om werkelijken dienst te verrichten, tot 
bet vervullen alsnog van de niet volbrachte 
oefeningsperiode, waarvoor zij oorspronkelijk 
waren opgeroepen, onder de wapenen te be
geven op den daarvoor door den districts
commandant te bepalen datum ~n bij bet doo

0

r 
dezen aan te wijzen landweer-onderdeel, dan 
wel korps of korpsgedeelte v_an bet leg~r, een 
en antler van bet wapen of drenstvak, waartoe 
zij bebooren. Hierbij boudt de districtscom
mandant er rekening mede, dat bet de voor
keur· verdient den achtergebleven verlofganger 
zoo mogelijk te doen opkomen bij een land
weer-onderde(li. 

2. Ten aanzien van de . wegens ziekte of ge
breken_ achtergeblevenen, die zijn opgeroepen 
krachtens ·artikel Jlter der wet, dan we! ,net 
spoed, verzoekt de districtscom·mandant aan 
den commissaris' der Roningin in de provincie 
te bevorderen, dat die personen, zoodra bun 
_toestand zulks gedo_ogt en -voor zoover - de 
overige verlofgangers der Jichting en -van bet 
landweeronderdeel waartoe zij· behooren alsdan 
nog ingevolge de zooeven bedoelde oproeping 

onder de wapenen -zijn, zich aanmelden bij he·t 
korps of _korpsgedeelte van de landweer of van 
het leger, daarvoor bij de oproeping onder de 
wapenen aangewe7.en. (Zie echter ook § 66.) 
- § 63. 1. De districtscornmandant stelt den 

commandant van bet landweeronderdeel dan 
wel den commandeerende-officier van het korps 
of bet korpsgedeelte, in bet eerste lid van de 
vorige § bedoeld, in kennis met de door hem 
gedane aanwijzing, ,met verzoek de verlofgan
gers bij hmihe aanmelding voor een aantal 
dagen gelijk aan-den duur der oefeningsperiode, 
waarvoor zij oorspronkelijk waren opgeroepen 
op grond van artikel 11 der wet, de dagen van 
opkomst. onder-de wapenen·en vau vertrek met 
groot-verlof daaronder bEJgrepen, bij bet land
weeronderdeel d~n wel -bet korps of korpsge
deelte in onderhoud op te nemen -onder genot 
van soldij enz. ; hen gedutende die. dagen te 
doen oefenen en het einde der oefening op 
den laatsten dag zoodanig te bepalen, dat zij 
nog op dien dag in bunne haardsteden, althans 
indien deze binnenslands gelegen zijn, terug
gekeerd kunnen zijn. 

2.' Hebben verlofgangers, als bedoeld in het 
vorig lid, zich niet binnen twee dagen na den 
voor- hunne aanmelding va,stgestelden dag bij 
bet in dat lid bedoelde land weeronderdeel, 
korps of korpsgedeelte aangemeld, dan ·ont
vangt de districtscommandant dienaangaande 
bericht van den commandant van dat land
weeronderdeel, of van den commandeerende
officier van dat korps of korpse;edeelte. 

§ 64. 1. Zes weken na den bepaalden dag tot 
opkomst onder de wapenen ingevolge artikel 11 
der wet en ·vier weken na den bepaalden dag 
tot opkomst onder de wapenen ingevolge 
artilcel Ilter der _ wet of tot oplcomst ,net spoed 
van de daartoe opgeroepen verlofgangers, wordt 
door de districtscommandanten aan, de corn: 
missarissen der Koningin in de provincie ver
zocht, om de wegens ziekte of gebreken achter
gebleven , personen, die -te dien tijde nog niet 
hersteld zijn en voor zooveel deze niet lijden 
aan besmettelijke ziekten_ of aan krankzinnig
heid, door de ·zorg van .het bestuur banner 
woonplaats binnen veertien·- dagen naar de 
meest nabij gelegen, door den commandant 
aan te wijzen militaire ziekeninrichting te doen 
overbrengen; althans indien bet vervoer zouder 
nadeel voor hunne gezondheid kan plaats 
hebben · en indien overigens, voor ·zooveel .be
treft de opgeroepenen krachtens artilcel· llter 
der wet dan we l niet spoed, de verlofgangers 
der lichting en van bet landweeronderdeel, 
waartoe de -achtergeolevenen behooren, te· dien 

46* 
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tijde nog ingevolge de zooeven omschreven 
oproeping onder de wapenen zijn. Zijn de in 
den vorigen volzin bedoelde personen echter 
woonachtig te Amsterdam, dan geschiedt de 
overbrenging naar de militaire ziekeninrichting 
door de zorg van den chef van het militair 
hospitaal aldaar, aan wien de aanvragen tot 
die overbrenging door den districtscommandant 
rechtstreeks worden gericht, zoo mogelijk onder 
mededeeling waar de wooing· gelegen is van 
den over te brengen persoon. .Voor de over
brenging naar eene militaire ziekeninrichting 
geldt ten deze overigens voor zoover toepasse
lijk, hetgeen ter zake van de opkomst onder 

· de ·wapenen van verlofgangers der landweer 
is bepaald bij § 66. 

2. Bevinden de wegens ziekte of gebreken 
achtergebleven personen zich buiten het Rijk; 
dan wordt hun door den burgemeester der 
gemeente, waar zij staan ingeschreven in het 
verlofganger'sregister van de · landweer, bij 
aangeteekenden brief eene schriftelijke ( of ge
drukte) kennisgeving toegezonden, inhoudende 
de lastgeving, zich binnen veertien dagen niar 
de in die kennisgeving te vermelden, voor den 
daarbij betrokken verlofganger in den kortsten 
tijd te bereiken, militaire ziekeninrichting .te 
begeven. In die kennisgeving behoort voorts 
de mededeeling voor te' komen, dat ingeval 
de verlofganger ook bij de ontvangst van dat 
stuk. door ziekte of gebreken buiten staat is 
aan de daarin vervatte lastgcving te voldoen, 
hij daar'<'an ten spoedigste zal moeten doen 
blijken door toezending aan den districtscom
mandant van eene geneeskundige verklaring, 
overeenkomstig die, vermeld in § 59, eerste 
lid, tweeden volzin. Ingeval de door den 
burgemeester aangewezen ziekeninrichting een·e 
andere is dan de overeenkomstig het eerste 
lid door den districtscommandant aangewezene, 
dan wordi de districtscommandant dienaan
gaande door den burgemeester onderricht. 

3. De. districiscommandant, bij voorkomend 
geval de burgemeester, brengt de door hem 
gedane _aanwijzing, in de beide vorige leden 
bedoeld, ter kennis, of ook ter kennis, van den 
chef van de daarbij betrokken militaire zieken
inrichting. Indien de in het tweede lid be
doelde verlofganger in gebreke blijft, zich in 
_de daarvoor aangewezcn militaire ziekenin
richting aan .te melden, wordt door den chef 
dier inrichting bericht dienaangaande gezonden 
aan den districtscommandant. 

§ 65. 1. De districtscommandant vraagt, 
rechtstreeks, de bevelen van den Minister van 
Oorlog, wanneer het blijkt, dat op den tijd, 

bij de vorige § bepaald, de toestand van een 
achtergebleven verlofganger zoodanig is, dat 
hij niet zonder . nadeel. voor zijne gezondheid 
naar eene militaire ziekeninrichting k~n wor
den vervoerd. 

2. De verlofganger, die in eeiie militaire 
ziekeninrichting opgenomen is, behoort te 
warden aangemerkt als onder de wapenen te 
zijn. In overeenstemming hiermede moet de 
verlofganger, die na zijne opneming in de 
ziekeninrichting hersteld is binnen het aantal 
dagen, voor zijn verblijf onder de wapenen op 
grond van artikel 11 der wet vastgesteld, van 
die inriehting uit gezonden worden naar het 
door den districtscommandant aan te wijzen 
!andweeronderdeel dan we! korps of korpsge
deelte van het leger, een en ander van het 
wapen of dienstvak, waartoe de verlofganger 
behoort, om daarbij gedurende zooveel dagen 
te warden geoefend als na aftrek van den duur 
van het verblijf in de ziekeninrichting nog 
overblijven van het aantal dagen, voor zijn 
verblijf onder de wapenen ingevolge genoemd 
wetsartikel bepaald. 

§ 66. 1. Zoodr!l de omstandigheden waar
onder in eenige gemeente in Nederland geval
len van eene besmettelijke ziekte, als vermeld 
in ae· ,, Wet tot voorziening tegen oesmeftelijl,e 
ziekten" voorkomen van dien ·aard zijn, dat 
door den Minister van Oorlog bijzondere voor
zorgsmaati'egelen o. a. met betrekking tot de 
opkomst onder de wapenen of in werkelijken 
dienst van de verlofgangers der ]andweer noodig 
worden geacht, zal daarvan door genoemden 
Minister worden kennis gegeven aan den be
trokken commissaris der Koningin in· de pro
,:incie. Alsdan mogen de verlofgangers van 
de landweer, in die gemeente woonachtig, niet 
onder de wapenen of in werkelijken dienst 
komen zoolang niet door den Minister van 
Oorlog wordt geoordeeld, dat de in d,en vorigen 
volzin bedoelde omstandigheden hebben opge
houden te bestaan en daarvan door of vanwege 
genoemden Minister aan de betrokken autori
teiten is kennis gegeven, ook al mochten die 
verlofgangers, krachten·s door den Minister van 
Oorlog gegeven bevelen, reeds tot opkomst 
onder de wapenen of voor den werkelijken 
dienst zijn opgeroepen. Mocht · de in den 
eersten vo]zin bedoelde gemeente zijn aange
wezen als plaats van opkomst onder de wapenen 
of in werkelijken dienst, dan mogen a!daar niet 
alleen de verlofgangers, in die gemeente woon
achtig, zich niet order de wapenen of in werke
lijken dienstbegcven, maar ook nietde verlofgan
gers, die in andere gemeenten woonachtig zijn. 
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2. Indian in bet gezin, waarin een onder· de 
wapenen of in werkeli2ken dienst geroepen 
verlofganger verblijf houdt, eel!e der in het 
eerste lid b~doelde ziekten heerscht, of heeft 
geheerscht en het gevaar van besmetting nog 
niet is geweken, zal· hij aan de gedane oproe
ping niet mogen voldoen. Op den dag, voor 
de opkomst bepaald, geeft de burgemeester 
van zoodanig geval kennis aan den districts
commandant, tot wiens personeel de verlof
g_anger behoort, en legt daarbij over eene ter 
zake betrekkelijke geneeskundige verklaring. 
Zoodra de ziekte uit het gezin gewekcn is, 
geeft de burgemeester daarvan, onder over
legging van eene geneeskundige verklaring'ter 
zake, eveneens kennis aan den districtscom
mandant. Na ontvangst dezer kennisgeving 
geschiedt door den districtscommandant nader, 
op de wijze als . in . het slot van den eersten 
volzin en in den tweeden volzin.van het eerste 
lid van § 62 is voorgeschreven, aanwijzing van 
den datum waarop en het landweer:onderdeel, 
dan we! het korps of het korpsgedeelte· van 
het leger, waarbij de verlofganger zich alsnog 
onder de wapenen of in werkelijken dienst 
moet begeven, met dien verstande intusschen 
dat ingeval de betrokken ver lofganger inge
volge · artikel llter der wet onder de wapenen 
was geroepen doch de overige ingevolge ge
meld wetsartikel opgeroepen verlofgangers van 
de lichting en het landweer-onderdeel, waartoe 
hij behoort, reeds weder met groot-verlof .zijn 
gezonden, bedoelde aanwijzing achterwege 
wordt gelaten; voorts wordt de 1:>urgemeester 
der gemeente, waar de verlofganger staat in
geschreven in het verlofgangers-register .van 
de landweer, door den districtscommandant 
door tusschcnkomst van den commissaris der 
Koningin in de provincie uitgenoodigd, den 
verlofganger voor bedoelde opkomst op te 
roepen, hetzij, bij .persoonlijke schriftelijke aan
wijzing, hetzij bij openbare kenriisgeving. De 
districtscommandant stelt den commandant van 
het landweer-onderdeel, dan we! den co=an
deerende-officier van het korps of het korps
gedeelte, in den vorigen volzin bedoeld, in 
kennis met de door hem gedane .aanwijzing, 
met verzoek om den verlofganger bij zijne 
aanmelding 'bij het landweer-onderdeel, korps 
c,f korpsgedeelte in onderhoud op te nemen 
onder· genot van soldij enz. voor een aantal 
dagen gelijk aan den· termijn waarvoor hij 
oorspronkelijk was opgeroepen, of, indien de 
oproeping geschiedde krachtens artikel Hter 
der wet, tot de overige verlofgangers der lich
ting en van het land weer-ondercleel waartoe 

hij behoort weder met groot-verlof Worden 
gezonden, en voorts, om indien de verlofganger 
zich niet binnen twee dagen na den voor zijne 
bedoelde aanmelding vastgestelden dag bij het 
landweer-onderdeel, korps of ·korpsgedeelte 
aanmeldt, hem, districtscommandant. dienaan
gaande ta _berichten. Bij de aanwijzing van 
den datum voor de nadere opkomst van den· 
verlofganger houdt de districtscommandant er 
rekening mede, dat de verlofganger niet vroeger 
onder de wapenen of in werkelijken • dienst 
behoort te komen dan nadat acht dagen zijn 
verloopen sedert de besmettelijke ziekte, vol
gens schriftelijke verklaring van een genees- • 
kundige, uit het gezin geweken is, tenzij ont
smetting overeenkomstig art. 25 der in het 
eerste -lid vermelde wet heeft plaats gehad. , 

3. De bepalingen van _de twee voorgaande 
led en gelden · echter niet ingeval de land weer 
met spoed onder de wapenen moet komen. 

§ 67. 1. Diegenen der verlofgangers van de 
landweer, die wegens andere redenen dan 
ziekte niet te bestemder tijd hebben voldaan 
aan eene oproeping onder de wapenen of in 
werkelijken dienst doch v66r of op den datum, 
waarop de last tot hunne afvoering als deser- . 
teur, of de mededeeling van den· daartoe ge 
geven last, door de betrokken militaire autori
teit zou worden ontvangen, alsnog voor zoover 
mogelijk aan- .de gedane oproeping wenschen 
te voldoen, melden zich daartoe in per.•oon aan 
bij het voor hunne opkomst in de oproeping 
aangewezen korps of korpsgedeelte van de 
landweer of van het leger. (Zie echter ook 
§ 56.) Geldt het nadere .voldoening aan eene 
gedane oproeping tot opkomst ingevolge arti
kel 11 der wet' bij een korps of korpsgedeelte · 
niet van het leger doch van de landweei-, dan 
geschiedt de aanmelding door de achtergebleven 
verlofgangers bij hun districtscommandant. 
' 2.' Geschiedt de aanmelding door achterge

bleven verlofgangers overeenkomstig het vorig 
lid bij een korps of korpsgedeelte van de land
weer of van het leger, dan worden die verlof
gangers bij dat korps of korpsgedeelte terstond 
gehouden en in werkelijken dienst gesteld t.ot 
het vervullen van het verblijf onder de wapenen 
of in werkelijken dienst, waartoe zij .waren op
geroepen, zoomede tot hilt ondergaan van cj.e 
straf, hun eventueel opgelegd wegens het niet 

· tijdig voldoen aan de gedane oproeping. Van 
de aanmelding wordt ten spoedigste door den 
commandeerende-officier van het ·betrokken 
korps of korpsgedeelte mededeeling gedaan aan 
den districtscommarrdant, alsook aan den Mi
nister van Oorlog indien de aanmelding ge-
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de opkomst onder de wapenen ingevolge artikel 
11 der wet vaµ tot de landweer behoorern;len, 
word~ door de districtscommandanten, ,µ_opens 
de opkClmst van de opgeroepenen rechtstreeks 
aan den· Minister van Oor!og een verslag ge
zonden overeenkomstig het bij deze instructie 
behoo~end model J. Bij dat verslag moeten 
aangaande. do reden van het niet-opkomen van 
achtergeblevenen volledige inlichtingen worden 
gegeven en, zooveel noodig_ en mogelijk, de 
stukken tot staving. van· de wettigheid van het 
achterblijven worden overgelegd .. 

2. Bij. opkomst met spoed, alsmede in geval 
van opkomst krachtens artikel llter der wet, 
behoort gelijk verslag te worden ingezonden 
binn_en vier weken na den tijd, voor de opkomst 
onder de wapenen bepa_ald, 

3-. Zijn, ing'eval van: oproeping onder de wa. 
penen krachtens_ artikel 11 of llter der wet dan 
we! met spoed, verlofgangers, aan wie vergund 
is of gelast is ·zich onder de wapenen te begeven 
op een anderen datum dan <lien, welke voor 
hunne cipkomst was vastgesteld, binnen drie 
dagen na den voor hunne opkomst ·nader _aan· 
gewezen dag niet in werkelijken dienst opge-. 
komen, dan wordt daarvan door den districts
commandant aan den Minister· van Oorlog 
rechtstreeks rapport gedaan, indien het ,·erslag 
model J nopens de opkomst inmiddels inge· 
zonden is. 

§ 72. Zijn verlofgangers, die krachtens· ar
tikel 28, 82, laatste. lid, 35 of .35ter der wet in 
werkelijken dienst zijn geroepen, binnen drie 
d:i.gen. na den dag, voor hunne opkornst vast
gesteld; niet bij het aangewezen korps aange
komeµ, dan wordt daarv:iri door den comman
deerende-officier van dat korps aan den districts
commandant kennis gegeven en tevens recht
streeks · aa~ den Minister vari Uorlog rappo_rt 
gedaan," een en ander onder aanteekening zoo 
mogelijk, van de reden van het niet voldoen 
door die verlofgangers aan de gedane oproeping-

§ 78. Onverminderd het bepaalde bij de §§ 
61· tot en met 65, ·behoort door den districts
commandant den derden dag na dien, vastge
steld voor de opkonist. onder de wapenen 
krachtens. artikel 11 of artikel Iller der ·wet, 
dan we!_ met spoed, van het niet voldoen aan de 
gedane oproeping door verlofgangers van de 
land weer mededeeling te. geschieden aan den 
burgemeester der gerneente, waar deze in het 
verlofgangersregister _van de landweer staan 
ingeschreven. 

§ 74. 1. Voor. iederen verlofganger," die 
i<:onder- geldige reden aan de te zijnen aanzien 
gedane oproeping onder de wapenen of voor 

den· werkelijken dienst niet voldaan heeft; 
beh_oort een afschrift.°Nan het stuk, houdende 
de tot hem betrekkelijke open bare kennisgeving, 
zoomede een afschrift van het stuk, houdende 
de to_t. hem betrekkelijke,. in § 51, vijfde lid, 
bedoelde, persoonlijke kennisgeving, te worden. 
aangevraagd biJ · den burgemeester, door wien 
die kennisgevingen zijn geschied. 

2. De in bet vorig lid. bedoelde afschriften 
worden OV(lrgelegd, of door den .distr_ictscom
mandant bij het verslag (rapport), bedoeld in 
§ 71, bf door den commandeerende-officier van 
het korps bij het rapport, vermeld in § 72. · 
De inzending van het verslag of van het rap
port mag echter door het wachten op bedoelde · 
afschriften niet warden vertraagd. Worden 
deze afschriften niet tijdig van den burgemeester 
ontvangen, dan ,kan in het verslag_ of in het 
rapport· worden vermeld, dat zij zullen worden 
nagezonden, zoodra zij ontvangen zijn. 

3. Ingeval de verlufganger bij persoonlijke, 
schriftelijke, aanwijzing is opgeroepen,- wordt 
van het stuk, ho_udende die aanwijzing, afschrift 
overgelegd, vergezeld van een afschrift. van het 
stuk, houdende het am btseedig. relaas der uit
reiking. van eerstbedoeld stuk. 

4. I<]lk aan de militaire autoriteit op- hare 
aanvraag te v:erstrekken afschrift. van het stuk,. 
houdende de. openbare kennisgeving,. de per
soonlijke kennisgev.ing, de porsoonlijke aanwij
zing of· het ambtseedig relaas, moet voor ge
lijkluidend afschrift zijn· g~teekend door den 
gemeente-secretaris. Bovendien moet _het af
schrift van het stuk, houdende de · openbare· 
kenniggeving, vuorzien zijn van eene door den 
burgemeester onderteekende verklaring, dat de 
openbare kennisgeving is geschied en dat het 
stuk: houdende die kennisgeving, is_ aangeplakt 
op de plaats of de plaatsen, die . daarvoor bij 
gemeenfelijke verordening is of zijn. aang~wezen, 
of die, zoo zulk_ eene _aanwijzing niet bestaat,. 
daarvoor in de gemeenfe ,qebruikelijk is of zijn. 
Voorts rnoet bet afschrift van het stuk, hou
dernle de pe_r~oonlijke kennisgeving waarbij de 
oproeping geschied is van den zich buitenslands 
bevindende verlofganger, voorzien zijn van eene 
door den. burgemeestor onderteekende. verkla
ring, dat het stuk bij aangeteekenden brief aan. 
den daarin genoemden verlofganger is verzon
den, zoomede of dat stuk al dan niet. als. on, 
bestelbaar bij den burgerneester terngontvangen 
is ; en moet bet afschrift van het stuk, houdende 
de. persoonlijke kennisgeving, aan den zich 
niet4buitenslands bevindenden veriofgan.ger, 
nopens de te ,zijnen aan.zien bij openbare ken-. 
nisgeving gedane ·ciproeping, voorzien z_ijn van 
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eene door den burgemeester onderteekende ver-, 
klaring, dat het stuk aan den daarin genoemden 
verlofganger is gezonden. 

§ 75. Aan de afschriften, als in de vorige 
§ becloeld, die den districtscommandant worden 
teruggezonden of toegeionden l!ij den last tot 
afvoering als deserteur van den niet-opgekomen 
verlofganger; ·wordt door dien commandant 
zoodanige bestemming gegeven, dat· zij kunnen 
dienen bij vervolging van dieii verlofganger ter 
zake van desertie. · · 

§ 76. De Chef van den Generalen Staf doet' 
jaa-rlijks omstreeks half October aan· de districts
commandanten staten ter invulling toekoinen 
betrekkelijk de woonplaatsen van d!J verlofgan
gers. beze staten worden, na te zijn ingevuld 

. overeenkomstig de daarvoor door den Chef van 
den Generalen Staf gegeven aanwijzingen, door 
de districtscommandanten, uiterlijk 1 Novem-· 
ber, rechtstreeks aan dezen teruggezonden. 

§ 77. 1. De bewijzen van ontslag (p~spoorteri), 
bestemd voor de dienstplichtigen bij de landweer 
b.eneden den rang van officier, die ingevolge 
bet bepaalde in artikel 37, laatste lid, der wet 
voor het ontvangea van dat bewijs in aanmer· 
king komen, worden onder dagteekening van 
het ontslag door den· districtscommandarit op
gemaakt volgens het bij deze instructie be-· 
hoorer>d model K.1 en door dien commanda:qt 
ter uitreiking overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 39 der wet toegezonden : 

voor zooveel die personen op den dag van 
het cintslag onder de wapenen of in werkelijken 
dienst zijn, aan hun bevelhebber; 

voor zooveel zij op den dag van het ontslag 
zich · met groot-verlof bevinden, door tusschen
komst van den conimissaris der Koningin, 
aan den burgenrnester van de gemeente, waar 
zij in het verlofgangersregistet van de landweer 
staan·ingeschreven. Op verineld register wordt 
van het ontslag aanteekening gedaan. 

2. De bewijzen van ontslag, bestemd voor 
dienstplichtigen bij de landweer, die bij de uit
reiking van deze bewijzen blijken• zich in eene 
andere ge;,,,eente gevestigd ·te hebben, worden 
door den burgemeester ter uitreiking toege
zonden aan <liens ambtgenoot van laatstbedoelde 
gemeente. ·,• ·--

3. De districtscommandant ontvangt vanwege 
bet Departement· van Oorlog 400 exemplaren 
van het formulier voor model K 1 . Hij zendt · 
ja.arlijks op den eersten werkdag in April aan 
dat Departement eene opgaaf in van. het aantal 
der in de dan afgeloopen twaalf maanden cfoor 
hem ter uitreiking verzonden bewijzen van 
ontslag, als in bet eerste lid bedoeld,' voorts, 

hij voorkomend geval, van het•aantal verschre
ven formulieren, en verder van het aantal for
mulieren, dat nog bij hem in· verantwooiding 
blijft. · De verschreven formulieren worden bij' 
die opgaaf teruggezonden. Mede worden bij 
de opgaaf, in vciorkomend geval, gevoegd de 
bewijzen van ontslag, welke· om eenige reden 
niet aan de daarop rechthebbenderi konden 
worden uitgereikt. . , -

§ 78. V oor. hiin, die beneden den rang van 
officier in andere positie dan die van dienstplichtige 
in dienstbetrekking tot de landweer staan, 
worden onder dagteekening van de dienstein, 
diging door den districtscommandant bewijzen 
van ontslag opgemaakt volgens het bij deze· 
instructie behoorend model K 2• Ten aanzien 
van de uitreiking dier 'bewijzen, van de ver: 
strekking van bet benoodigde aantal exemplaren 
van het formulier voor bedoeld· bewijs en van 
de verantwoording van het aantal gebezigde 
formulieren geldt hetgeen in § 77 ter zake is 
bepaald ten aanzien van de .bewijzen yolgens 
model K1 voor de dienstplichtigen bij de 1and
weer, met dien verstande nochtans, dat van het 
formulier voor model K 2 vanwege· het Depar' 
tement van Oorlog slechts 200 exemplaren 
do·or den districtscommandant wordeil ont
vangen. 

Slotbepalingen. 

§ 79. 1. In de eerste week van iederkwartaal 
dient de districtscommandant aan den Minister 
van Oorlog in een sterktestaat ingericht volgens 
het bij deze instructie behoorend model M e:r:i 
vermeldende al het personeel beneden den rang 
van officier, dat op· den laatsten •dag van het 
voorafgaande kwartaal in dienstbetrekking 
storid tot de landweer van het district, 

2. Voor zoover onder den districtscoi:nman
dant buiten en behalve een bataljon landweer
infanterie tevens ressorteert eene compagnie 
landweer van een ander wapen (dienstvak), 
wordt door dien commandant eveneens in de 
eerste week van ieder kwartaal aan den Minister 
van Oorlog ingezonden een sterktestaat, inge
ricbt, volgens bet bij deze instructie behoorend 
model N en vermeldende al het personeel be
neden den rang van officier, op den laatsten 
dag van het voorafgaande kwartaal bij die 
compagnie ingedeeld, ongeacht dat personeel 
'al dan niet tevens tot zijn district behoort. 

§ 80. De binnen- en buitenvellen, benoodigd 
voor de samenstelling van het verlofga_ngers
register van de landweer, worde1i vanwege het 
Departement van Oorlog verstrekt ·op d.aartoe 
door den commissaris der Koningin in de 
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provincie aan den Minister van Oorlog gedane 
aanvraag. 

§ 81. 1. · Waar in deze instructie en in de 
daarl)ij behoorende modellen en bijlagen wordt 
gesproken van ,,verlofgangersregister van: de 
landweer", wordt met deze uitdrukking bedoeld 
het · register, vermeld in artikel 26 der wet, 
waarvoor het model als bijlage D bij deze in
structie is gevoegd. 

2. ·waar in deze instructie en in de daarbij 
behoorende modellen en bijlagen wordt ge
sproken van ,,de wet", wordt met deze uitdruk-
king bedoeld de Landweerwet. 

3. Waar in deze instructie en in de daarbij 
behoorende modellen wordt gesproken van 
,,bet besluit", wordt met deze uitdrukking be
doeld bet Landweer-Besluit I. 

4. Waar in deze instructie en in de daarbij 
behoorende modellen en bijlagen wordt ge
sproken van ,,verlofganger". wordt met deze 
uitdrukking bedoeld groot-verlofganger. 

5. De bepalingen van deze instructie nopens 
bet opmaken en uitreiken van een zakboekje 
bebben uitsluitend betrekking op personen be
neden den rang van officier. Aan hen, die den 
officiersrang bekleeden, wordt geen zakboekje 
doch alleen een verlofpas verstrekt; ten aanzien 
,an de uitreiking en de"afteekening van dezen 
verlofpas zijn voor zoover toepasselijk van 
kracht de bepalingen nopens het uitreiken van 
het zakboekje en het doen afteekenen van den 
verlofpas, bestemd voor het personeel beneden 
den rang van officier. 

§ 82. De in artikel 27 van het besluit bedoelde 
kennisgeving, nopens het door een verlofganger 
niet voldoen aan een der bepalingen van de 
artikelen 24 en 25 der wet dan wel het handelen 
in strijd met het bepaalde bij artikel 27 der 
wet, is ingericht overeenkomstig het bij deze 
instructie beboorend model 0. 

§ 83. In gemeenten met meer dan 20,000 

zielen kan onder verantwoordelijkheid van den 
burgemeester door een daartoe door hem aan
gewezen gemeente-ambtenaar geschieden: 

1°. het doen, zoomede het waarmerken, van 
openbare kennisgevingen, van persoonlijke 
kennisgevingen, of van perso~nlijke schriftelijke 
aanwijzingen, welke volgens deze instructie door 
den burgemeester moeten worden gedaan ; 

2°. het verstrekken, zoomede het waarmerken, 
van afschriften van stukken, houdende open
bare kenriisgevingen, persoonlijke kennisgevin
gen, of persoonlijke schriftelijke aanwijzingen, 
welke volgens deze instructie door den burge
meester moeten worden verstrekt ; 

3°. het doen, zoomede het waarmerken, van 
opgaven, inededeelingen e. d., welke volgens 
deze instructie doo_r den burgemeester moeten 
worden gedaan ; 

40, de afteekening van verlofpassen, welke 
volgens deze instructie door den bnrgemeester 
moeten worden afgeteekend ; 

5°. de uitreiking of toezending aan verlof
gangers van zakboekjes, mededeelingen en 
stukken houdende persoonlijke kennisgevingen 
of persoonlijke schriftelijke aanwijzingen, welke 
volgens deze instructie door den btirgemeester 
aan verlofgangers moeten worden uitgereikt of 
toegezonden. 

§ 84. 1. n·eze·instructie treedt in werking 
tegelijk met het Koninklijk Besluit van 3 Juni 
1913 (Staafsblad n°. 202) [Landweer-Besluit I]. 

2, Bij het in werking treden van deze instruc
tie vervallen de· bepalingen, modellen en bij
lagen, vastgesteld en behoorende bij · de be
schikking van 12 Maart 1910, Afdeeling Militia 
en Landweer (L.) n°. 253, aangevuld en gewijzigd 
bij de beschikking van 12 September 1910, 
Afdeeling Militie en Landweer (L.) n°. 187. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (_get,) A. J. DOORMAN. 
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§ 3 der Land weerinstruc.tie I. · MODEL A. 

J:tegiment· Grenadiers en J'agers, 

l 
Infanterie, 

e Regiment Vesting-Artillerie, _ 
Genietroepen. · 

Korps Pontonniers, 

e Compagnie Hospitaalsoldaten, . 

e Compagnie Administratietroepen, 

e Compagnie. Wielrijders. 

e .Mitrailleur Afdeeling, 

LIJST 

van· de· dienstplichtigen, die op 

1 A.ugustus 19 .. naai· de Land

weer moeten overgaan en ingeschre- · 

ven zijn in het verlofgangersregister 

· v:an de militie, in het . . e Lan~

weerdistrict. 

... , den .. 19 .. 

De Co1n1nandant van 

' 8!Hl!JII . 
Jap .ll11nq:on "" 

·.lisp 
Jad f!P!OS 

., .i 
"' .~ 8 

<.> .: d ..s "' .: ., ,_ 
"' 0 
,.:, 0 

:> 

"(Ja.llarr) J8aI 
-urn1111ada.M._ ·q 

co 

IN 

'(Ja.llarr) -
:iiaoqurais 

1aq: do oN: ·v 

739· 



§ 10 dcr Landwoorinstructio I. LAN D WEE l{ DIS TH I OT JS 0 . • • Momn. B. 
S '.I.' A AT, hondende opgaaf vnn de dienstplichtigen, ingcdeeld bij de 

c Compagnie j .. Bataljon Landweer-Infan.terie. ° Compagnie I Landwoor-Pontonniers. · 
•. c ,, l Landweer-Vesting,Artillerie. e ,, Landwoer-Hospitaalsoldaten .. 

0 ., Landweer-Genie'troepen. . e ,, Landweer-Administratietroepen. 
Gezien en overgenomen .· ........ , ·den ....... 19 . . . ...... , don ....... August~s ·19 

De Commandant van de Compaqnie, De Commandant in ltet Lanclwee,·clisf,·i/.t, 

N°. op het Geslaohts- I Rang Soldij 
stamboek en 

I 

of per Woonplaats. Toelichtingen. 
(Landweer). Voornamen. Stand. dag. 

1. 2. 3. 4. 5 .. 6. 

·1 

I 
I · I I . In dem kolom wordon c. q. achter de namcn 

I 
I I der i.:erlofgangers do bij:r.ondero 111ehlingPn 

. I aangeteokencl, · !Jedoeld in § 4. 
OVERGELl~GDE STRAl!'LIJSTEN. . 

Stumboek N•. · 

§ 10 der Land weerinstructie I. l\foDEL 0. 
Landweerdistrict No. Gemeento 

OPGAAF van het personeel, dat op 1 Augustus 19 .. naar de Lnndweer overgaat. 

·N•. Geslachts- Rarig 
Lich ting, 

f 
Gemeente, Korps of 

op het dienstvak van 
stamboek en of het leger, lngedeelci bij: 

(Land- Voornamen. Stand. voor welke bij do miiitie waarvan -
weer). ingelijfd. nfkomstig. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

.. 

Aan den Hee,· B,or_qemeesfer 1Jan ......... , den ...... Juli. 19 
De Comrnandrtnf ·in !tef .. • Landi,,eerdistrict, 

""' C1 . 

. i 
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§ 14 der Landweerinstructie I. MODEL D. 
Nummer . Voor echt gewaarmerkt . 

. . . . . . 19 .. 
(Paraaf van den Ot. v/d Oie.) 

· ilnfanterie. · . . {Hospitaalsol-
"g 1;, Vesting-Artillerie. "g ~ - daten. 
"" ; GeniP.troepen. "" ; Administratie-
H Pontonniers. H troepen . 

. . . Bataljon. . .. Oompagnie. 
Oontroleblad betreffende (Geslachtsnaam, voor

namen, rang) . 
... · Dienstplichtige voor ·de lichting · .... ·. . der 

militie (of vrijwilliger). 
Soldij per dag (in centen). 
Beknopt uittreksel uit het stamboek, en verdere 

aanteekeningen. · 

Vader : In deie ruimte te vermelden: 
Moeder : Datum, waarop en korps, 
Geboren te waarbij in dienst getreden, 

provincie 
den 1 

•• 

...... 
Laatst gewoond 

te . , 
provincie 

Lengte bij het in 
dienst treden : 

Lengte bij de in
trede van het 
19• Ievensjaar: 

Merkbare teeke
kenen: 

Burgerlijke staat: 
Godsdienst : 

Beroep: 

Naam, betrek
king en adres 
van de naaste 
familiabetrek• 
king: 

Straffen: 
Geene, of; 

stra:flijst. 
zie 

hetzij als vrijwilliger, hetzij 
als dienstplichtige. 

Datum, waarop bij de Land• 
weer overg-egaan ; korps, 
waarvan overgenomen, met 
vermelding van stamboek
nummer; indeeling bij on• 
derdeel der Landweer. 

Datum, waarop als vrij
williger in dienst getreden 
bij de Landweer, met ver
melding bij welk onderdeel. 

Bijzondere betrekking, 
waartoe opgeleid. 

Plaatsing bij de Landweer. 
Bevorderingen bij het 

Leger. 
Bevorderingen 

Landweer. 
bij de 

Oefeningen als landweer
plichtige bijgewoond. 

Datum, waarop uit den 
landweerdienst te ontslaan: 

Plaats van opkomst bij 
mobilisatie. 

W oonplaats. 
W anneer en op welke 

wijze afgegaan. 

Kleeding- en uitrustingstukken, wapenen en 
ledergoed, reglement of dienstvoor

schriften, in het bezit. van den tot 
de Land weP.r behoorende. 

Nummer, waarvan de kleeding- en uitrusting
' stukken zijn voorzien : . . . 

Veranderingen en bewegingen tijdens het ver
blijf onder de wapenen, van invloed op de 

berekening van soldij, brood enz. 

.. • Kwartaal . . . . I 
N.B. Elk kwartaal, waarin mutatien hebben 

plaats gehad, met een inktlijn afsluiten. 

H 

... 
"' "' ;;,: 

'"O 

'" " H 

732 

.: "' o,•-

gi St >-~-----, __ ~a 
.g a 
~8 
§~ 

o:i 
z 



§ 32, twe~de lid, eerste ·~olzin,_ der Landweerinstr1ictie I. MODEL F. 
VERLOFGANGERS_ DER LANDWEER. 

Landweerdistrict N• ... : Gemeente ...... . 
Ve 1'. _t r e k. }'l:ededeeling betrekkelijk gedane kennisgeving van wcionpiaatsverandering (be~rekkel!jk ge}Jleke~. 

--woollplaatsveranderillg). 
,·. 

Lichting. ,Gemee~te. l'i ,; Datum, waarop .i,l " " " s "' de verlofganger · 
0 

., i;: . kennisgeving ,r:, A "O ,d .. 
s ... 

A A :;:::;::, deed van •zijne 0 ., 0 
., ., ,r:, verandering. 00 ,. H .... 

.r:fl voor welke "O van woonplaats ..., A ... .... ., 
"' "' (c. q. datum, "' "O 0 "' ~ ;;, bij de militia "O sedert welker, !:lll !:lll 

·~, ,:. .... 
A A de verlofganger 0 ~ '.;3 ~ ingelijfd. A ., 
~ 

H in zijne nieuw:e 
0 'iii " woonplaats · z " ~ et) gevestigd is) .. · 

"'= .~ ;:--- .. -- ~·= ~- --,-.- ----•- .. -----·-.- -- .. 

1. 2. 3. 4.- 6. •

0

6,'c 7. 8. 

.I: 

Aai, 

den Heer Commandant in het . • Landweerdistrict 
. ·· By,rgem,ee~ter van . . .. . • 

N .B. In· te zenden binnen vijf dagen nadat' de kennisg,wing 
plaatsverand,ering is gebleken. · 

Opmerk_ingen; 
(Is den ver lofgariger ·eene der in artiker27 .der 'wet be-

~ doelde toestemn1ingen· verl0en4, d3:n ·hie.rvan·, _ bij toezen~. 
" ding aan .den bui·gemeester, in deze kolom aanteekening te 

Po doen, met vermeltlfog vari de-vocirwaarden, waaronder de 
§ verleende toestemming is-gegeven,' van haarrauur en· van 
~ uen dag, de maand en het jaar; waarop zij eindigt. Behoort 

.c, de verlofganger tot eene der categorieeri. van <j.ienstplich-
1:: · tigen, bedoeld i_n artikel 15, tweede· lid, der wet of is hij 

-~ op grond ·v\[n het derde lid van dat artikel vrijgesteld val) 
;z._ de verplich~ingen tot _dienstvervulling als_ in. \iat lid- be-

doeld, dan b1j ·de toezending aan den burginneesfer eveneens 
in deze kolom aan te teekerien; tot welke categorie hij be

• ···· ., .. hoort, · c; q. van -wefke dieristvervulling -hij-fa vrijgesteld,). 

9. 10. 

i • ' 
! 

: :1 

_ '• De Bui,dem'eester, 
van de woonplaatsverandering is gedaan' (nadat van· de woon-



§ 32, tweede lid, twecdo volzin, der Landweerinstructie I. MODEL G. 
Landweerdistrict N°. . . . VERLOJ!'GANGERS DER LANDWEER. t:emeente·. 

1. 

Aan 

N.B 

2. 

V est l g·i n g. Konnisgeving van aanmelding in eene nieuwe woonplaats (ambtsbalvo g~danq inscbrijving in het 
verlofgangersregistor van de Landweer). 

3. 4. 

<l)-

"' <l) s 
<l) 

cb 
voor 

welke 
bij de 

militie 
ingelijfd. 

5. I B. 

~ Datum, 
J:; waarop zicb 
~ in de Gemeente 
~ aungemeld 
.... \waarop ambtsha/ve 
0 ingeschreven in 
§ het verlofgangers· 
§- register van de 
~ Landweer). 

7. 8. 9. 

Oprnerkingen. 
(Bij toezemling van de kennisgeving aan den commandant, in deze 

kolom melding te malrnn van de medezending van zakboekje en c. q. 
van tuniekkraagnummer; voorts wordt indien de verlofganger door zijne 
woonplaatsverandering tevens naar een antler district is overgegaan, aan 
den Commandant van <lit district in doze kolom aanteekening gedaan 
van eene aan den verlofganger event.nee! verleende toestemming als bo
cioeld in artikel 27 der wot, met vermolding van de voorwaarden, waar
onder die toestemming is verleend, van baron duur en van den dug, de 
mnand en het jaar, wm11·op dczc eindigt.) 

10. 

den Heer Oommandrr.nt in het Landil'eerdist.-ict . . , den . . . . . 19 .. 
Burgerneester van . . . . . . De Bitrgemeesfer ,. 

In te zenden binnen vijfdagen na de aa!lmelcling (na de amutshal·,·e qedane i11schrijving in het ve,·lofqangersregister van de landwee,·). 

!""' 
:N°. op bet 
Stamboek. 

~ 
Geslachts- lm 
Voornamen. 

l"" 
Rung of 
Stand. 

tl'-
Licbting der 
Landwccr. 

a. Wapen of ,.,, dienstvnk. 
b. Ondcrdeel. 

,,, datum ... 
en uur. '°N 

s s· 
;--1 plnats. cop" 

s: .. 
co "' 

9" bij wien. t:: t:: 

' 

0 I::: t:: 
p, 0 co ti -, 

"' t,j ----- 0 I:< 
:'Cl Toelichtingen. 

' 

co 

~ r1 

I,.:) 

:---1 

'-< 
q 
z 
~ 

,-er 

~ 
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MODEL I. 

§ 46 der Landwee:rinstructie I. 

Landweerdistrict J',1°. . . .(Nader onderzoek.) 

OPGAAF van de verlofgangers der landweer, 

ingeschreven in het verlofgangersregister 

van de landweer der gemeente ..... , 

· die op grond van het bepaalde in artikel 34 

der wet voor den districtscommandant of 

voor ·de in artikel 29 der wet bedoelde 

autoriteit moeten verschijnen om te·:wor• 

den onderzocht . 

. . . . . , den ..... 19 . 

De Commandant in het Landwe~nlistrict; 

Aan 

den Heer Biwgemeester van 

..., . 
a:>_!,d 

..Oa:, 
0 

P.,.o os 
0~ !z 
Zjell 

1. 

§~ 
"' ...., 

ii s o,_; 
..0"' b.O<l :., <= ""' "',. .,..., 
-o -~Ul "'0 r§p-

2. 3. 

I 

I 

1913 

,. ...., 
I 

Zich aan 
.i a:, 0 .cl te melden: a:, 'O..: .!,d a:, b.O " "O,'O " b.O"' "'t>,. <= ~ p.-., 0 

.i 
'.;, 

':;:;"'C "' V.,'Q s..: j•' ..0 
.Cl<= ~-~8 a:, " "" "' ·g; ~ ""' ..., " ;_::jH 'O " si ,..,; "'<= p. :;:;; 0 

"Cl a:, ..O· ·E-i 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

I I 

I 

' 
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§ 71 der Land weerinstructie I. LA.NDWEERDISTRICT N° .... :MODEL ,I. 

VERSLA.G nopens de opkomst onder de wapenen van de verlofgangers der landweer van de lichting 19 .. behoorende 
tot de Jandweer ("') . . . . . . . , die daartoe ingevulge Aanschri,iving .van den Minister van Oorlog van ,den 

. . . . , zijn opgeroepen voor het tijdvak van . .- . . . . . . . . . tot en met . . . . . . . . . . . 

("') In te vullen het wapen, waartoe de verlofgangers behooren, zoomode de compagnie, 
indien zij niet behooren tot de lm1dweer-infanterie. 

r'd~ d, 
Opgekomen 

.:i" ~-;.... ~-- b.O. 
"'- .. p.@ ,f..:) a:,·. .,_.:i 
a~~ 0 .:i a, 'Cl p. os s a, 'Cl "' ~~-.;; ~ 0 pm or king on. ( "') 
~~ fj1 ~~ ~a:s..; ~ 

.., 0 

z §; ~o 0 §-::::: ..:'l -~~ 
C!:)'" ,0.., ;1'.i 

I> 

1. '2 . 3. 4. 5, 6. 

. . .. ·1-48 
, 

44 2 2 De verlofganger (soldaat) Jan de Boer is den . . . . . onder de wapenen gekomen. Kon 
wegens te laat verirek uit -zijne woonplaats door eigen toedoen niet op den bepaalden dag 
tegenwoordig zijn. (Zie bijlage n°. ,1). Is gestraft wegens het niet opkomen te bestemder tijd. 

I 

De verlofgm1ger \irnrporaal) Eduard Donw is den . . . . . . . onder de wapenen gekomen. 
Wegens ziekte, geconstateerd door bijgevoegd gelegaliseerd geneeskundig attest, was hij ver-
hinderd op den bepaalden dag op te komen (zie bijlage n•. 2). 

- a. Do verlofgangers (soldaten) Cornelis Das en Adrianus Kuipe1·s zijn onder de wap()nen gekomen 
met de verlofgangers_ in bet . . . . . Land weerdistrict. . 

b. De verlofganger (soldaat) Peter Peters, behoorende tot het . . . . Landweerdistrict en de 
verlofganger (korporaal) Antonius Klassen, behoorende tot het . . . . Landweerdistrict, zijn 
onder de wapenen gekomen ·met de verlofgangers in het Landweerdistrict tot wie dit versla 
betrekkelijk is. 

g 

("') ln deze kolom bij voorli:omend goval ook t~ vermelden de geslachts- en voornamen van de verlofgangers die : 
u. hoewel behoorende tot het landweerdistrict, waartoe het verslag betrekkelijk is, onder de wapenen zijn gekomen met de 

verlofgangers behoorende tot een antler landweerdistrict, zulks onder aanduiding vun dat landweerdistrict; en 
b. hoewel niet behoorende tot het landweerdistrict, waartoe het verslag betrekkelijk is, onder de wapenen zijn, gel5omen 

met'/qe v:erlofgangers in dat landweerdistrict, zulks onder aanduidi~g van het landweerdistrict, waartoe eerstbedoelde 
verlo~gangers behooren. 
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"' .... 
f/0 NO.M1NATIEVE STAAT 

van verlorgangers der landweer; die om de eene 0£ andere reden niet zijn opgekoni.en. 

1. 3. 

30, 

Geslachts

en 

Voornamen. 

3. 

Knol, Jan 
Adriaan. 

2. 180. Bruining, 
Pieter. 

4. 

19 .. 

5. 

Gemeente, 
waar inge

schreven in 
het verlof

gangersregis
ter van de 
!andweer. 

6. 

Serge- Amste~da~. 
ant. 

19.. Sol- Idem. 
daat. 

3. 181. Visser, 19.. Idem. Idem. 
Leendert. 

4. 185. Knaap, 19. . Idem. 
Willem· 

Idem. 

Reden van. het niet opkomen. 

7. 

. Is. vrijgesteld ·van de opkomst ingevolge 
aanschrijving van den M. v, 0. d.d. . . • 

No. 

. Bevindt zich in hechtenis. Is bij vonnis van_ 
het Gerechtshof te Leeuwurden.van ... 
veroordeeld. tot vijf maanden gevangenis
straf ter zake van diefstal. 

Bevindt zich op ze_e, 

Onbekend. 

Opmerkingen. 

8. 

(Zie bijlage N°. 8.) 

Zal vermoedelijk in de maand 
. . . . . . hier te lande 
teruggekeerd zijn. 

Bevindt zich, met toestem
ming ·van den Commissaris 
der Koningin in Belgie. 

den ........... 19 .. . De· Commandant in het landweerdistrict, 
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§ 77 der Landweerinstructie I. 

KONI.NKRIJK DER NEDERLANDEN. 

Bewijs van ontslag uit den dienst bij de 

Landweer, wegens (a) 

uitgereikt :ian (b) 

die den (c) •• 

bij (d) • . . . 

werd ingelijfd als (c) 

der lichting van (c) . 

uit de Gemeente (c) . 

Proviucie (c) . . . 

onder N°. (c) . . . . en laatstelijk diende als 

dienstplichtige (e) . 

bij (/) . . . ... 

Stamboeknummer: 

Te 1 
•••••• , den . 19 ... 

De Commandant in het ... 0 landweerdistrict, 

(a) Reden voor het ontslag. 

(b) Geslachts- en voornamen van den ontsla
gene, voluit geschreven. 

. (c) In te vullen volgens de aanteekening in 
het stam boek. 

(d) Benaming van het korps, waarbij inge
lijfd. 

(e) Rang of stand. 

(/) Wapen, of dienstvak, en onderdeel, zoo
mede het landweerdistrict. 

MODEL K2• 

§ 78 der Landweerinstructie I. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

Bewijs van ontslag 1,1it den dienst bij de 

Landweer, wegens (a) 

uitgereikt aan (b) 

die zich den (c) . 

bij (d) • . . . . 

als (e) . . . . . 

heeft verbonden en laatstelijk diende als (e), 

. ........ bij (/) 

Stamboeknummer: . . . . . . : . 

Te .. _ . . .. , den . . . . . . 19 

De Commandant in het . . . • landweerdistrict,, 

(a) Reden van het ontslag. 

(b) Geslachts- en voornamen van den on~sla
gene, voluit geschreven. 

(c) Datum van indiensttreding _bij de land
weer. 

(d) Wapen of dienstvak; bovendien het. 
landweerdistrict, zoo de vrijwillig dienende 
niet behoort tot de landweer-infanterie. 

(e) Rang of stand. 

(/) W11-pen, of dienstvak, en onderdeel, zoo
me.de het landweerdistrict. 

-------- ---- --- -- --- - --·~---
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l 
18 deil Landweerinstructie I. LANDWEERINSTRUCTIE I. MoDEL L. 
STAAT van de rnutatien, welke in de rnaand . . ; 19 .. hebben plaats gehad ten aanzien van het liierna 

1
,enoernde tot de landweer in dienstbetrekkipg staande personeel, ingeschreven in het verlofgangersregister van 
le landweer in de gemeente .. (1) 

.i;:·. "'., 0"' Geslachts- en ,D s 
s s 

ill'! Voornamen.· "' 

2. 3. 
14 Otto, Bernardus 

15 Brouwer, Klaas 

16 Henkemans, Pieter 

20 Ketelboeter, J ohan 

43 Armstrong, Dirk 
50 Hanekam, Jan Jacob 

102 Barends, Barend 

150 Pippel, Dirk 

160 de Groot, Herman 

162 Baak, Thomas 
Teunis 

170 Stakenburg, Harm 

171 Mulder, Cornelis 

195 Mos, Jan.:ijendrik 

196 Moor, Carel David 

Rang 

of stand. 

4. 
serg. (vrijw.) 

serg. (vrijw.) 

id. 

sergeant. 

korp. (vrijw.) 
korporaal. 

sold. (vrijw.) 

soldaat. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

I Lich
ting I Ge• 

meente 

voor welke bij 
de militie 

I 
ingelijfd. 

. 5. 1 • 6. 

(1) Jn de voor de compagnieen best\)mde mutatiestaten 
ordt in het hoofd vermeld: ,,Staat van ·de mutatien, welke in 

et tijdvak 16~3l5(al) .. : ..... _19 .. hebbe'1'. plaats 

ehad ten aanzien van ....... enZ." en worden achter 
en naam der gemeente gevoegd de woorden : ,,en inge;. 
eeld bij de a • e compagnie Jandweer- . . . . . " 

VOORGEVALLEN MUTA.TIEN. 

!l . 

Den 6den aangenomen als vrij williger voor de 
landweer voor den tijd van .. jaren, ingaande 
den ... Augustus 19 .. en ingedeeld bij de 
. . e Compagnie, .. e Bataljon Tnfanterie. 

Den 7den bij de landweer geplaatst en ingedeeld 
bij de .. e Compagnie, .. e Bataljon-Infanterie. 

Den 8sten teruggeplaatst bij het . . e Regi
ment Infanterie. 

Den 9den uit·de sterkte gebracht.wegens iijne 
afvoering als deserteur.. · 

Den· lOden te . . . . . . overleden. 
Den llden wegons lichaamsgebreken ontslagen. 
Den 12den met een bewijs_ van ontslag wegens 

geeindigden diensttijd. . 
Den. 12den weder ingedeeld bij de . . e _Com

pagnie, . ·. e Bataljon Infanterie, nadat hem 
bij vonnis van den Krij gsraad in het . . e 
Militaire Arrondissement voor drie jaar het 
recht ontzegd was om bij de gewapende macht 
of als militair geemployeerde te dienen. 

Den 13den wedcr in de ster kte ge bracht, na,. bij 
vonnis van den Krijgsraad in het ·. , e Mili· 
taire Arrondissement van den . . . . . ... 
19 .. te zijn vrijgesproken van desertie. 

Den 14den uit de sterkte" gebracht, zijnde hem 
voor drie jaren het recht ontzegd om bij 
de gewapende macht. of als militair geem
.ployeerde te dienen. 

Den 15den weder in de sterkte gebracht, na bij 
vonnis van den Krij gsraad in het . . e Mili
taire . Arrondissement ter zake van eerste 
desertie in tijd van vrede te zijn veroordeeld 
tot eene maand militaire detentie. ,·. 

Den l8den met eene ·vrijwillige verbintenis voor 
den tijd van .. jaren overgegaan bij het ·: . , 

Bij Koninklijk Besluit van ....... 19 .. 
no ... ontheven (opnieuw ontheven) van ·deli 

.k l''k d' d tijd van ... :··. 
wer e IJ en 1enst voor en geheelencliensttijd 

Bij Beschikking van den Minister van Oorlog 
(van den Commissaris 'der Koningin in .- . · . 
. . . . ) d.d ...... 19 .. , de in artiket27 
der wet omschreven toestemming tot .. · . 

kr d vrijstelling 
ver egen, on er voorWaard"e van ..... 

. , den 19 ... 
I 

De Commandant in het landweerd.istrict,. 

Model M is hierna nlet opgenomen, daar een 
nieuw model M is vastgesteld bij de hierna 
volgende beschikking van 28 October 1913, 

47'" 

g 
bi) 
A 

=E 
8 
p. 

0 

10 



§ 79 der Landweerihstructie I. MODEL N. 
STERKTESTAAT ·betreffende ·het personeel .beneden den rang van officier, dat ingedeeld is bij de • compagnie 

landweer· .............. , ressorteerende onder den Commandant in het .... 0 landweerdistrict . 
. , . . . . . . . . . . . den ........ , . ; .. 19 . . De Commandant in het landweerdistrict. 

' 

Dienstplichtigen. 
Blijkens de 
opgegeven 

,,; 
aantallen TO~LICHTINGE:N. 

.; ... .. 1,1 ~/o "' . ...; 
"1)."' "' 

... :~ a:> .. .... 
•.-I er:, F-1 • c,; c,; .,; .,; .,; ... 2 ~ a;i'O) .. ~ 

RANGEN. ~ l"'""i a:> A "' "'' "' "' > ... - I •.-I b,()Q:> ,-< ,-; ,-; ,--< ,-< ,-; ,-; A "' p, A~· 
~ blla, o,o "' "' §~.§ f~i I 

=~-§ £:§ !,J) !,J) !,J) !,£ !,£ l,jJ "1) c!l ~ 

.s .s .5 A .5 A .5 "' d:-;:::l c;, ]io. l 
A. 

I> .cl > .cl 

~ 
..., ..., ~ ..., ~ .., .. ~ ·s :g~ ~ Ad·~udant-onderoffi- B. .s ~-~ ,g ,g ,g ,g .cl ,g .5 .. .. .:i:::;,S 

~HQ.)~ <:.) ..., . "1) 
"' ... 0 c . 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
0 0 ... " 0 s > <:.) 

cieren. 
E-, E-, 0 D. 

---
1. 2. '3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. A .. 

"'A I A. 

Adjudant- tstr\ct n:, I I· 
I j I 

... "' Sergeant-majoors B. -~ ~ 
onderofficieren diStrICt n · I EE f (adm.). c. 

enz. I 2~ D. 

Sergeant- ld/str/ct n:, l 
a,..O ---

majoors (adm.) d1str1ct n . 
"Cl A l A. 

enz. §:~ C 

Sergeant-majoors . 
B. 

Sergeant- f district n°. I ~~ c. 
majoors f district n°. I 

I I "' D. 
I 

... !,J) 

· enz. <ll•~ ---
ldistrict n•. l 

"Cl;:: 

I A . .:i-~ 

Sor.geanten district n°. o,!; Sergeanten. B. 
enz. 

,,.._.., 
l c. 

l district n°. l 
~> D. 

Fouriors district n°. ---
enz. Fouri'ers I 

A. · I district n°. l B. 
Ko'rporaals · distdct n°. c. 

enz. D. 
!district n°. l Hoornblazers district n°. 

-

enz. N.B. Onde_r A, B, 0 en D zijn respectieve-
/district n•. l Soldaten dis.trict n~. 

lijk te begrijpen de catagorieen van 

·enz. onderofficieren vermeld onder de pnnten · · • I district n°. . • . I § 27 van de ·sedert 
Ziekendragers district n". 

a, b, c en d van 

· ·.enz. · berhaaldelijk gewijzigde Beschikking 
'a 

- --- - - - - - - ·- -l---------- van uen Minister van Oorlog rLd. i3 J uni 

Totaal 1906, IIIde Afd., n°. 396. 

N.B. Achter ,,district n°. " in te vullen het cijfer van het landweerdistrict, waaruit 
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MODEL 0. 

§ 82-.der Landweerinstructie. I. 

LANDWEER. 

Gemeente ....•. 

Opgave· van overtreding van art ... : ;;.:(l) 
' der Landweerwet. 

1. Geslachts- en voornamen. 

2. Positie, in welke bij de land
weer dienende. 

3. Lichting der landweer. 

4. Landweer-onderdeel, waartoe 
beboorende. 

5. Stamboeknu~mer (Landweer). 

6 .. Verblijfplaats. 

7. I. Datum vari overgang naar 1. 
de landweer (indien het een 
dienstplicbtige geldt). 

2. Datum, waarop bet verlof is 2. 
verleend. (indien bet een vrij
williger geld t ). 

3. Datum, waarop aan de in 
art. 24 der wet omschreven 
verplichting is berinnerd; 

a. bij openbare kennisgeving; 
b. bij persoonlijke kennisgeving. 
4. Indien hij tijdens den in art. 24 

omschreven termijn binnen de 
· gemeente verblijf bield: 
a. of hij zich al dan niet heeft 

aangemeld; 
Zoo ja: 1 

b. datum van aanmelding; 
c. of hij al dan niet vJJorzien 

was van den verlofpas. 
5. Indien bij tijdens den in art. 24 
. omschreven termijn buiten de 

gemeente verblijf hield: 

3. 

4. 

a. 
b. 

a.-

b. 
c. 

a. of hij den verlofpas al dan 5. a. 
. niet beeft toegezonden ; · 

Zoo ja: · 
b. datum van afzending van den b. 

verlofpas. 
(Alleen in te vullen, zoo het geldt over

treding van_ art. 24 der wet.) 

(1) Wanneer bet te pas komt, ook het ,lid 
vermelden. 

8. I. Gemeente, waar bij zicb beeft 
gevestigd. 

2. Gemeente, waar bij laatstelijk 
in bet verlofgangersregister 
stond ingeschreven. 

3. Plaats, waar hij laatstelijk 
gevestigd was (indien deze 

1. 

2. 

3. 

buitenslands is gelegen). · 
4. Datum, waarop hij de plaats, ·4_ 

waar hij gevestigd was, heeft 
verlaten. 

5. Indien hij in de onder 2 ge
noemde gemeente als land
weerverlofganger kennisge' 
;vfog •:van •zijne wuonplaats
verandering heeft gedaan, 
datum, waarop deze kennis
geving is geschted. 

6. Of hij zich in de onder 1 
genoemde gemeente heeft aan

. gemeld; zoo ja, wanneer. 
Alleen in te vullen, zoo het geldt over

treding van art. 25, eerstelidder wet.) 

9. 1. Datum, waarop bij zich in 
de gemeente heeft gevestigd. 

2. Gemeente, waar bij laatdtelijk 
in het verlofgangE>rsregister 
stond ingeschreven. 

3. Datum, waarop hij in de 
onder 2 bedoelde g_emeente 
als landweerverlofganger ken
nisgeving van zijne woon
plaatsverandering deed. 

4. a. Of hij zich in de gemeente 
der nieuwe woonplaats al nan 
niet heeft aangemeld ; 

Zoo ja: 
b. datum van aanmelding; 
c. of hij al dan niet voorzien 

was van den verlofpas. 
(Alleen in te vullen, zoo het geldt 

overtreding van art. 25, tweede lid, 
der wet.) 

10. I. Plaats, waar hij buiten bet 
Rijk laatstelijk : 

a. gevestigd was : 
b_. zicb met toestemming ophield. 
2. Datum, waarop hij : _ 
a. zich in de gemeente heiift 

gevestigd; 
b. weder in de gemeente is gaan 

verblijven . 
(Alleen in te vullen, zoo het_geldt over

treding van art. 25, derde lid, der wet.) 

11. I. Of hij zonder toestemming : 
a. de· buitenlandsche zeevaart 

uitoefent of uitoefende ; 
b. de zeevisscherij buitenslands 

uitoefent of uitoefende; 

5. 

6: 

1. 

2. 

3. 

4. a. 

b. 
c. 

I. a. 
b. 

2: a. 

b. 

I. a. 

b. 
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c. zich langer dan een jaar on- c. 
afgebroken buitenslands op-. 
houdt of ophield. 

2. Indien , het zeevaart of zee- 2. 
visscherij geld t, gedurende 
welk tijdperk hij deze zon-
der toestemming heeft uitge
oefend. 

(Zoo mogelijk. de data op te geven.) 
3. Ind;en het . verblijf buitens- 3. 

lands geldt, gedurende welk 
tijdperk hij zonder onderbre-. 
king zich buitenslands heeft _ 
opgehouden. 

(Zoo mogelijk de data op te geven.) 
4. Indien -hij .toestemming tot .. 4, 

'· ieevaart, zeevisscherij of ver
blijf buitenslands heeft gehad, 
bij welke beschikking en tot 
welken datum _deze laatstelijk 
werd verleend. 

6. W:aar hij zich buitenslands 5. 
bevindt of laatstelijk bevond. 

(Alleen in te vitllen, zoo het geldt over
treding van art. 27, eerste lid, de;· 10et.) 

12. Vermoedelijke oorzaak van het 
verzuim. 

13. Verschoonende of verzwarende 
omstandigheden. 

14, Opmerkingen. 

. . . . , ...• "19 • 
De Burgemeesfer, 

Gezien, en doorgezonden aan den Minister 
van Oorlog. 

.. . . · .. , . . . . 19 . 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie. . , . . . • , 

§ 42 der Land weerinstructie I. 
BIJLAGE A. 

LANDWEERDISTRICT N• ... 

. BEKNOPT VERSLAG van het in 
. . . . . . . 19 . . gehouden onder
zoek, voorgeschreven in artikel 29 · der 
wet, met de bij dat versla~ behoorende 
opgaven, modellen B en C. 

OVERZICHT VAN DE OPKOMST. 

Aantal der opgeroepenen : 

Niet opgekomen: 
Krach tens verleende •vergunning tot 

het ondergaan van het, onderzoek in 
een ander landweerdistrict (1): 

uit anderen hoofde dan hier-
voren vermeld, doch wegens 
geldige r~denen : 

wegens onbekende of niet 
geldige redenen : 

Te zamen ---
Opgekomen: 
Gezamenlijk aantal der wel en der 

niet opgekomenen: 
Bovendien zijn · onaerzocht .... verlof

gangers ,uit een antler landweercListrict, aan 
wie verg,unning wae verleend tot het onder
gaan van' het onderzoek.,in dit district (2). 

Het oncl.erzoek is gehouden te ,c; 
door . . , . . . . · . . . ; te . . 
door_ . .: , . . . . . : en te . 
door den districtscommandant, 

(1) In het verslag te vermelden de geslachts
en voornamen van de hier bedoelde verlof
gangets, zoomede de landweerdistricten, waarin 
die verlofgangers aan, het onderzoek moesten 
deelnemen. 

(2) In het verslag te vermelden de geslachts
en voornamen van de hier bedoelde verlof • 
gangers, zoomede de landweerdistricten, waar
toe zij behooren. 

GEDRAG DER VERLOFGANGERS BIJ 
GELEGENHEID VAN HET ONDERZOEK . 

Algemeene indruk van den toestand : 
a. der kleeding en uitrustingstukken ; 
b: der wapenen en van het ledergoed; 
c. der reglementen en dienstvoorschriften. 

· Opmerkingen nopens den staat, waarin wer-
den bevonden: · 

a. de administratie van de compagnieen ; 
b. de zakboekjes der verlofgangers. 
Vermelding der genoITien maatregelen tot 

verbetering van eventueel gebleken tekort-
komingen. ' 

ALGEMEENEOPMERKINGEN ENVOOR
STELLEN, BETREKKELIJK TOTHET 

J AARLIJKSCH ONDERZOEK. 

...... , den .... 19 • 

De Commandant in lief landweerdistrict, 



§ 42 der Land weerinstructie I. 
Landwe!Jrdistrict N°. . . Onderzoek van de verlofgangers in 

HrJLAOE B. 
.. 19 ' 

OPGAAF van de .. verlofgangers, op wie, in verband, met het gehouden onderzoek, artikeL 21 
of de artikelen 32-34 der wet zijn toegep11-st. · · ' ... 

Nummers. .;, i:l Gemeente, waar . Wapen of .. 
"' 

.. 
"' hij in het Lichting van Rang · dienstvak, ~...; 'C ;; s verlofgangers- de landweer, zoomede bet "'"' bi)· 

1. Volgnummer. A,_. Q) 'I-< 
•<:) ~ "' of "'~ -"' Opmerkingen. 2. Stambo~knnm- ~Q.)e register van de waartoe hij onderdeel, "' .... 'C ·~~ "' 0 landweer staat behoort. Stand. waartoe hij "' .... mer. "' 0 ~~ C!) p- ingesch_reveli. behoort. 0 

., 
9. 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 

(Indien de straf nog niet is 
ondergaan, wordt hiervan 

.. · ,\' in deze koloiµ melding .. 

A.ldus opgemaakt door mij, Commandart in het 
- • _: • • •• •• : •• I ~•1 ,_. •• , aei:i 

gemaakt.) 

. • landweerdistrict, 
19'·'· 

§ 42 der Landweerinstructie I.· BIJLAGE C. 
Landweerdistrict. N°. . . . Oi:i·d~rzo.ek van d'e veri~fgangei-s in . . 19 

OPGAAF van verlofgangers, die op grond van artikel 35 der wet in werkelijken dienst· zouden zijn te roepen. 

Nummers. 
1. Volgnummer. 
2. Stamboeknum

rner. 

Gemeente, 
waar hij' in· het' · 
verlofgangers, 
register van dff 
landweer staat 
ingeschreven. 

3: 

Lfob.ting van 
de landweer, 
waartoe hij 

behoort. 

4. 

Rang 

of 

Stand. 

5. 

I 

Wa~eri .of 
dienstv:'tk, · 

zoo'mede het 
onderdeel; 

waartoe . hij 
behoort. 

6.' 

. ' 
.T ., ' 

. Aldus opgemaalit .door inij, Ooriimarid~rit in het': .• landwe~rdistrict, . 
• .. ·. . . .·· . ·. ·., den . . . . . . . . . . 191 . 

,· 



§ 81 der Landweerinstructie I. Artikel 26 der Landweerwet. Br,TLAGE D. 
LAND WEE RD IS T R I'C T No. 

PROVINCIE ...... . 
R E G IS 'I' ER ter inschrijving van het in· bovenvermeld wetsartikel bedoelde persone.el, gevestigd binnen de gemeente . . . . · • . 

N.B. Bij de invulling van het verlofgangersregister van de landweer moet ten opzichte van gemeenten, waarvan de namen geheel of 
bijna geheel gelijkluidend zijn als die van andere, warden aangeduid, in welke Provincie zij gelegen zijn. In het register eener 
gemeente, die meer dan een landweerdistrict bevat wordt tusschen de kolommen 2 en 3 eene kolom gevoegd, bestemd voor de 
vermelding vai;, het nummer van het landweerdistriot, waartoe de verlofgangers behooren. Deze kolom wordt niet genummerd. 

Het verdient aanbeveling voor elke lichting een afzonderlijk register aan te Jeggen 

Zoo de in de 2de kolom ~ Q.} I_,µ Artikel 24 der .. wet. 
vermelde persoon is 

ce b()...P<-H 

Wapen of 
c.'6~ ~ ~ Dag van zijn dicnstplichtige bij de =~--<l Dag van zijn overgang 

Geslachts- landweer: bO p.j.!:::j ovorgang naar naar de landweer (ten Dag, waarop h\ zich dienstvak §:iro':=-:i 
do landweer aanzien van don dienst-

en ·.s i! 
bf)?' c:SQ) plichtige) of dag, waar- overeenkomstig oven· 

Gemeente " -... of zijne vermeld artikcl heeft Nummers. waartoe en ~ ~ t-m van 
"C op hem de verlofpas is aangAmeld bij den bur-. voor- lichting, ~ . o:~0.J ~ vrijwilligo vor- uitgereikt .(ten aanzien 

hij voor welke hij ~~ ~ "'" ~- bintonis (c. q. va.n den bij do landweer gemeostor zijner woon-
=~,~r-gi plaats, of aan dezen namen, 

behoort. bij de militie is i.-; f ,~,~~; plaatsing) bij geplaatste of den daar- den verlofpas heeft 
o! bll.<, bij dienende krachtens 

ingelijfd. ., <l)c, de landweer. toege,onden . 
- ~ fil '~~"O"g verbintonis tot vrijwil-
=~(ObJ) 

~-~$~ 
ligen dienst ). 

~ ~-S 
a. Volgnummer. l .Geslachts-

~ cC"O ~~-~~ 1. Wapen of 1. Gemeen to. ce~~ -~"Oi:~ 1. Dag. 1. Dag. 1. Dn.g. 
~..9 .£ naam. dienstvak. .!:1:1].e..o ~ b. Stamboek- 2. Voorna- 2. Bataljon. 2. J aar der lich- -B--~.; .!:1:1 J:lb,O, ... 2. llfaand . 2. Maand. - 2. Maand. 

nummer. men. 3. qompag- ting. 
"' +> •~ CD fo.e~ 

13. 3. Rang of Ille. ~-.=is ~'i:! ~ "'bll Jaar. 3. Jaar. 3 Jaar. 
(Landwoor). Stand. 3. Lotingsnum- ElJl El t mer. c!l 

1. 2. 3. 4. 6. 6. I 7. 8. 9. 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 
a. 

2. 2. 2. 2. 2. 2. 
b. 

3. I 3. 3. 3. 3. 3. 

; ,. 

I , ' 

L .i. 1. 1. 1. 1. 
a. ' 

: 

2.: "' 2. 2. 2. 2. 2. 
b. ,• ;,, 

·3. 3. 3. 3. 3. 3. ,,,. 

' I· 

I 

'N ;· 
<l 
0 
0 .., 
p, 
co 
:>I" 
0 
0 s s 
co I>:) 
t:l -'I ,._. 
0 '--< I 
I-' C1 
"" z p, 
co f--t 
<l 
0 

riii' 
Cl) 

t:l 
p, 
co 

"O ., 
CJQ s· ., 
0 



Artikel 25 der wet. Redcnen van doorl\aling. g°'o j ~ 

Dag, waarop hij• aan den burge-'D h"" . h I -" .. ] ~s 
meestet de kennisgeving deed I ag, waarop . IJ z,c " ":Z c ·~ 
bedoeld in het eerste lid va.r{ iv:r3:nNl.ms:,g b het a. Ontvangst van bericht van ves- ·;;§ .;;a;§ 
bovenverme]d artikel (c.q. dag, w,e Id I ar~ikel oveft Dag, waarop hij zich tiging (c.q. ambtshalve inschrij- -~ ~~]g 
w~a~op hij de gemeente ':aar !;n';;,';,,eld bi" denhb~r- overeenkomstig hetder- Gcmeente, waar ! ving) in eene andere gemeente; J;lij,,,,aili 
h1J m het verlofgangersreg;1ster gemeester zi;Jer ni uwe de lid van bovenver-1 b. overlijden; "o-" > 
van de Lmdweer staat mge- 1 • ( e meld artikel bij den hij laatstelijk o. ontslag; .i $.., ,-c:,.., "o 
schreven verliet om zich in woonp aat.~ c._q. da~, burgemeester heeftaan- Id. vrijwillige verbintenis; "~ -.; 1J.., 
eene andere gemeente te vesti- w_a~rop tfJ,!~1.,m~chnJ• gemeld. in het verlof-

1

e. terugplaatsing bij het leger; ~"' :f o ·,; 
g~n), en~gemee~te, waarin hij ;~hiedain !ijne e ni!u~; /. afvoering als deserteur. ~1

0
~] ~~j 

zwh. gaat vest1gen (h~eft ge• wo nplaats) gangersregister l!l "c5l ., a- -

vest1gd). 
0 

• 11~~~---------·-------~_g" 0c~Jl !:1 
van de landweer l Dag 2 M d ~- -~ -a: Jaa;. . . aan . . jl" :f,... ~ 1. Dag. 

2. Maand. 
3. Jaar. 
4. Gcmeente, waarin hij zich 

gaat vestigen (hecft ge• 
vestigd). _ _ __ 

l. 

2. 

3. 

4. 

l. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

10. 

l. Dag. 

2. Maand. 

3. Janr. 

--

1. 

2. .. 

3. 

l. 

2.-

3. 

1. 

2. 

3. 

-

---- --

ll. 

1. Dag. 

2. 

3. 

1. 

2 •. 

3. 

I. 

2. 

3. 

l. 

2. 

3. 

Maand. 

Jaar. 

stond 

ingeschreven. 

12. 13. 

4. (a) De nieuwe woonplaats; ".,:=os" 
(b) de plaat~ van overlijden; :l >] d"" 
(o) reden van het ontslag; ""c:~ ",-c:," 
(d) en (e) te vermelden: ,.:l~ i;:!S'5' 

l. 

2. 

3; 

4. 

l. 

2. 

3. 

4. 

I. 

2. 

3. 

4. 

zeemaoht, korps van het leger 
- hier- te lande of koloniale 

troepen. 
14. 

p:i 
z 

15. 

I 

t-:1 
-:i 

::... 
q 
z 
!""' 
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BIJL.A.GE E. 
UITTR EKSEL itit cle door het D,epartement 

van Ma-rine bifi Beschikkin,qvan 20Januari 
1913, N°. 61, vast,qestelde ,,Bepalingen 
befrejfencle Zeemilitie, Militie enLanclweer". 
(,,Bepalingen Z. M. L."). 

overbrenging zoo spoe<lig mogelijk kennis aan 
den commandant in het landw~'3rdistrict, wa_ar
binnen de gemeente is gelegeri. - c.q. hetwelk 
gelegen is binnen de gemeente - waarin de 
ontslagene woonplaats zal hebben of kie~en. 

(3). Zal de ontsiagene zich buiten het Rijk 
begeven of, binrien hetJ{ijk verbiijveride, .riiet 
in eene bepaalde gemeente\voonplaats hebben 

DERDE AFDEELING. of kiezen, dan wordt voor de toepassing van 

Bepalin_qen betrejfencle verplichtingen van vrij- [ het bepaalde .. in het vorig lid in aanmerl,ing 
willigei·s ten aanzien van cle landweer. genomen de gemeente, welke als de laats~e 

Aangaan vrijwillige verbintenis
sen door landweerplichtigen. (Art. 
9 2e lid, L W: Art. 10 L. B. J). 

Art. 115. Ten aanzie11 van het aangaan van 
vrijwillige verbintenissen bij de zeemacht door 
personen, behoorende tot de landweer, gelden 
de bepalingen, te dezer zake gesteld voor in
gelijfden bij de militie te land, met uitzonde
ring van de bepalingen betreffende het · inroe
pen van de tusschenkomst der provinciale
adjudanten. 

Maandelijksche kennisgevingen 
van aangenomen landweerplich
tigen. (Artt. 3 en 4 L. B. I). 

Art. 116. (1). Door de directeuren en com
mandanten der marine en de op zich zelf 
;itaande commiezen van aanneming der marine 
wordt op den ee~s'ten werkdag van .iedere 
maand van de vrijwillige verbintenissen, ge
durende de afgeloopen maand bij de zeemacht 
aangeg'aan door personen, behoorende tot de 
la_ndweer, kennis gegeven aan den comman
dant in het landweerdistrict, waartoe de be
trokken personen behooren .. 

(2). Deze kennisgeving geschiedt overeen
komstig het als Bijlage n°. 11 aan dit ho<ifd
stuk toegevoegde model naamlijst. 

Ontslag vrijwilligers, die nog 
dienstplichtig · zijn bij de land
weer. (Art, 11 L, B. I). 

Art. 117. (1). Personen, die op het tijdstip 
van ontslag uit hun vrijwilligen dienst ·bij de 
zeemacht nog gehouden zijn tot dienst bij de 
landweer,-·worden met dat tijdstip op machti-· 
ging van den Minister van Marine door de 
autoriteit, die het ontslag verleent, overge
bracht in de positie van dienstplichtige of van 
vrijwillig dienende bij de landweer. 

(~). De bedoelde autoriteit geeft van die 

wettig .erkende verblijfplaats hier te lande 
v66r de· indiensttreding _bij de zee~acht m:oet 
worden beschouwd. _ 

(4). De bedoelde kennisgeving geschiedt iii.et 
vermelding van den datum van het ontslag en 
van· het volledig adres van den ontslagene, 
zoomede onder bijvoeging van een extract,·uit 
het stamboek, _ daartoe · bij de machtiging tot 
ontslag door den Minister van -Miarine aan de 
betrokken autoriteit toegezonden,.en een extract 
uit het strafregister betreffende den ontslagene. 

(5). Hij, die v66r zijne indiensttreding bij de 
'zeemacht als .• ingelijfde bij de militie behoorde 
tot het korps torpedisten of· tot een der be
reden korpsen en wiens vrijwillige verbintenis 
eindigt v66r het verstrijken van den land weer
pliclitigen leeftijd, behoort bij ontslag van die 
verbintenis niet te worden overgebracht in de 
positie van dienstplichtige bij de landweer. 

In de ontslagbrieven !andweer
plichtigheid vermelden. 

Art. 118, In de ontslagbrieven van de_ per
sonen, bedoeld in art. 117, wordt na de reden 
van het ontslag op duidelijke wijze met' roo~en 
inkt melding gemaakt van de over- en terug• 
brenging in de positie van dienstplichtige of 
vrijwillig dienende bij de landweer. 

Staat van landweerdistricten.-
rt. 119. In verband met het bepaalde in 

de artt. 116 en 117 .ontvange·n de -daarin ge
noe de autoriteiten vari de zeemacht door de 
zor van rien Minister van Marine een exem
pla r van den door den Minister van Oorlog 
vas gestelden ,,Staat, aangevende de verdeeling 

het Rijk in landweerdistricten, enz.", zoo
me e van de daarin aangebraclite aanv_ullingen 
en ijzigingen., 
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BESCHIKKING van den Minister van Oorlog 
van 27 Juni 1913 tot vaststelling eener 
Landstori;n-instructie. 

De Minister van Oorlog, · 
Gezien de Landstormwet (Staatsblad 1913, 

n°. 149), waarvan de tekst luidt, zooals hierna 
wordt vermeld onder I; 

Gezien voorts het Landstorm-besluit 
(Staatsblad 1913, n°. 273), houdende voorschrif
ten · voor de uitvoering van de hiervoren -ge
noemde wet, van welk Besluit de tekst luidt, 
zooals hierna wordt vermeld onder. II ; 

Hee:i't goedgevonden : 
ter uitvoering van de hie.rvoi'en genoemde 

wet en Yan het hiervoren geiloemd Roninklijk 
Besluit bij deze bepalingen vast te stellen, 
welke zullen uitmaken de 

'LANDSTORM-INSTRUCTIE, 

en welke bepalingen hierna volge:iJ. · onder Ill. 

I. enz. 
II. enz. 

III. LANDSTORM~INSTRUCTIE. 

TITEL I. 

fan opgaven va1i p°ersoneei. 

§ 1. Eene opgaaf, als bedoeld in artikel 5, 
onder c., van :bet besluit, wordt gedaan ten 
aanzien van hider, die gedieud heeft bij een 
der korpsen, wapens, d1eristvakken, -dienst
afdeelingen of inrichtingen van de zeemacht, 
het korps mariniers en de marine-reserve hier
onder begrepen, van het leger liier te lande, 
het reserve-personeel bij de landir)acht hier
onder oegrepen, of van. de koloniale tro1i'pen, 
dan we! bij de gouvernementsmarine in Ne
derlandsch-lndie en die, den dienst verlatende, 
tot· den landstorm komt te behcioren •in ver
band met artikel 2, eerste lid, 2°. b, met in
achtneming van het laatste lid ·van dat artikel 
en van artikel 3 der- wet. 

§ 2. ·1. ·De. opgaaf is: ingericht overeen
komstig bet bij deze instructie beboorend 
model I en ·wordt ingezonden aan den.burge. 
meester der gemeente, waar de daarbij .be-. 
trokken persoon ingevolge het bepaalde in 
artikel 4 van het besluit voor den landstorm 
moet· worden ingeschreven.·"·Bij de invulling 
van de kolommen 10-13 der opgaaf wordt 
gelet op de bewoordingen van de betrokken 
kolomhoofden der inschrijvfogsregisters, z66 
dat de burgemeester het in die kolommen 
gestelde ongewijzigd in bedoelde registers kan 
overbrengen. 
· 2. .De inzending - geschiedt bij voorkeur 
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daags v66r, doch zoo eenigszins mogelijk, niet 
later .dan op den dag, waarop voor den daarbij 
betrokken persoon;. ingevolge artikel 3, eerste 
lid, der wet, de ·dienstplicbt aanvangt, en wel: 

a. ten aanzien van hem, die gediend heeft 
bij de zeemacht : 

indien hij gediend heeft in den rang van 
oflicier,•door ,het"Departement van Marine; 

indien hij den dienst verlaat in eene positie 
beneden den rang van oflicier, door de autori
teit, die hem ontslag verleent ; 

b. ten aanzien van hem, die gediend heeft 
bij het lege, hier te lande : 
' dcior. den.•clief ·tan b:et dienst~~k. de· dienst
afdeeling of de inrichting, dan we! door den 
commandeerende-oflicier van het korps of van 
het w:apen, waarbij hij latitstelijk diende; 

c. ten aanzien van hem, die gediend heeft 
bij de koloniale troepen : ' 

indien hij gediend heeft. in den rang van 
oflicier of in dien van onderluitenant, door 
het Departe~ent van Kolonien ; 

indien hij in eene positie"beneden die. rangen 
uit den dienst wordt ontslag~n en _hier te 
lande den dienst verlaat, door den commissaris 
van afmonstering te Amsterdam of te Rotter
dam, dan :wel door den commandant van de 
Koloniale: Reserve; 

d. ten aanzien van hem, die gediend heeft 
bij de gouvernementsmarine in Nederlandsch
Indie: 

door' het Departement van Kolonien .. 
· § 3. De autoriteiten, in de vorige § aan
gewezen, treffen. de maatregelen, welke ver
zekeren,. ,,dat de. opgaven model I, welke zij 
hebben te doeri, 2,onder uitzondering en zoo 
volledig mogelijk .geschieden . 
. § 4. Na ontvangst · eener opgaaf, als in de 

vorige · § bedoeld, bandelt de burgemeester, 
ten aanzien · van de opname van de daarop 
vermelden in de inschrijvingsregisters-van den 
landstorm der gemeente, zooals is voorge
schreven in den eersten volzin van artikel 10, 
in. artikel 11 en in het tweede lid van artikel 12 
van het besluit.• Van de inschrijving· en in 

• voorkomend • geval: van de- n_iet-inschrijving 
doet hij ten · spoedigst~ mededeeling aan de 
autoriteit, die hem de opgaaf. toezond·. In 
laatstbedoeld · geval. stelt deze •autor.iteit zonder 
uitstel onderzoek- in naar de gemeente, waar 
de in de opgaaf.vermelde zich ophoudt of zich 
in afwijking . van de opgaaf. vestigt of heeft 
gevestigd en -handelt verder naar den uitslag 
van dat. onderzoek. 

§ 5. De in het derde lid- van a~tikel 6 van 
het. besluit bedoelde _openbare kennisgeving 

I. 748 

treffende de inschrijvin°g -:van- -tot den land
at rm behoorenden geschiedt. schriftelijk-(of 
g rukt) en moet bevatten eerie mededeeling, 
d t zij ter Secretarie der gemeente kunnen 
be omen eene persoonlijke kennisgeving,-waar
in• hunne verplichtingen ten aanzien van den 
la dstorm zijn vermeld. Melden zij--zich· daar
to aan, dan wordt hun eene kennisgeving 
volgens:_het bij het besluit gevoegde model 3 
uitgereikt. Ten aanzien van het stuk, hou
dende de openbare kennisgeving, . geldt het 
bepaalde in § 10 hierna. . 

§. 6 . . Van den ingeschrevene; die opgeeft 
·te '.behooren tot een der categorieen van per
sonen, die bij artikel 14 van .het besluit of tot 
de personen, die kracht ens het laatste lid van 
artikel 7 der wet zijn aangewezen al(komeride 
niet of voorloopig niet op voor den werkelijken 
di,mst, vordert de btirgemeester staving van 
die opgaaf, tenzij hij dit niet noodig acht. 

§ 7, De kennisgeving, bedoeld in artikel 56 
van het besluit, is ingericht overeenko?1stig 
het bij deze instructie behoorend model II. 

TITEL II. 

Van de oproeping tot den werkelijken dienst. 

§ _8. 1. De openbare kennisgeving van het 
verleend zijn der bij lirtikel 12 van het b_esluit 
bedoelde machtiging, om to_t den landstorm 
behoorende dienstplichtigen voor den werke~ 
lijken dienst te doen oproepen, geschiedt 
schriftelijk (of gedrukt) en wordt gedaan drn;ir 
den burgemeester, · zulks zoodra te zijner ken
nis is gekomen, dat die inachtiging verleendis. 
- 2. 1n de openbare kennisgeving, bij het 
vorige lid be.doeld, wordt o. m. opge~'omen 
eene herinnering aan de tot den landstorm 
behoorende dienstplichtigen om zich gereed 
te houden tot opkomst voor den werkelijken 
dienst op de eerste oproeping, zoomede aan 
de vervolging, waaraan die dienstplichtigen bij 
het niet voldoen aari eene oproeping zich 
blootstellen. 
· § 9. ·1. De oproeping tot ·den werkelijken 

dienst g·eschiedt door den burgemeester., 
2. Zij wordt gedaan bij schriftelijke (of 

gedrukte) open bare kennisgeving, in den regel 
nominatief. Hoewel de openbare kennisgeving 
rechte·ns voldoende is en derhalve den tot den 
landstorm behoorenden dienstplichtige bij niet 
opkomst in verzuim stelt, zoo verdient het 
niettemin aanbeveling hem ook persoonlijk 
van zijne oproeping mededeeling_ te doen. . · 

3. ·Bij de invulling van het stuk, houdend"e 
de openbare kennisgeving,- bedoeld in het 
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vorig·lid, ·waarvoor door het Departement van 
Oorfog ·een· voldoend· aantal formulieren aan 
de ·burgemeesters wordt verstrekt, wordt-o .. a. 
gebruik ,gemaakt van gegevens, vervat in de 
ontvangen · uitnoodiging tot het doen der op-. 
roeping. ,Met name: wordt in de openbare 
kennisgevi:hg ··ook meiding. gemaakt van de 
.voorloopige bestemming van de opgeroepenen: 

'§. 10. 1. -De. stukken,- houdende de. open
bare ·kennisgevingen, 'bedoeld in § 8 en § 9, 
worden aangeplakt op de plaats of de plaatsen, 
die daarvoor bij gemeentelijke verordening is 
of zijn aane;ewezen, of die, zoo zulk- eene aan
wijzing: niet. bestaat; _daarvoor in de gemeente 
gebruikelijk is of zijn. 

2. Van elke der in het vorig lid bedoelde 
stukken, houdende openbare kennisgeving, 
wordt een exemplaar ter gemeentesecretarie 
opgelegd, voorzien van eene gedagteekende, 
door den burgemeester onder.teekende 'verkla
ring nopens de wijze, waarop de inhoud der 
open bare· kem:isgeving ter algemeene kennis 
is gebracht; 

§ 11. 1. De vordering tot oproeping van 
tot den landstorm behoorende dienstplichtigen 
geschiedt door den Opperbevelhebber van land
en zeemacht, of, namens denopperbevelhebber, 
door .de autoriteiten en commandanten, daartoe 
door of namens dezen bevoegd verklaard: 

2. 1n verband met het bepaalde in het vorig 
lid, wordt de Opperbevelhebber vanwege het 
Departement van Oorlog in het bezit gesteld 
van de noodige exemplaren der opgaven· be
trekkelijk de , sterkte van het dienstplichtige 
landstormpersoneel in .de onderscheidene ge-
meeriten van het Rijk. ' 
. § 12., .. 1. De tot den burgemeester te rich

ten- uitnoodiging tot· het doen eener oproeping 
behoort dezen, zoo eenigszins mogelijk, te 
bereiken eenige dagen v66r dien, voor de ,op-
komst in. de uitnoodiging bepaald. ' 

2: ZiJ vermeldt, · b~houdens het geval in 
§-17 voorzien, -o.,·m.: 

het aantal der op te roeperr landstormpiich
tigen . van· de. verlangde arbeids- of militaire 

·geschiktheid, · tenzij, de uitnoodiging de op
roeping omvat van een of meer jaarklassen 
van·, geschikten :v.oor hetzij gewapenden en 
ongewapenden, hetzij uitsluitend ongewapen
den ·dienst, in ·welk geval de vermeldi~g ·van 
het aantal 'achterwege wordt gelaten; 
.. -de plaats waar, .zoomede den dag. en het 
uur waarop de opgeroepenen moeten vereenigd 
zijn, ten einde . te worden overgenomen door 
of vanwege de militaire autoriteit, van wie de 
uitnoodiging is uitgegaan,, en . · 

de voorloopige : bestemniing van · de opge
roepenen. 

3. Bij het · doen van de uitnoodiging tot 
oproepeii wordt, in verband met haren om
vang en met de omstandigheden, waaronder 
zij plaats vindt, zooveel doenlijk gelet op ver
deeling van druk over de gemeenten in de bij 
de vordering betrokken landstreek. · 

§ 13 . . 1. Van iedere •u:itnoodiging tot ·op
roepen geschiedt, indien mogelijk, · door of 
door tusschenkomst van den Opperbevelhebber 
van zee- en landmacht kennisgeving aan den 
Minister van· Oorlog en zoo de uitnoodiging 
ten .behoeve van de zeemacht is gedaan ook 
aan :den -Minister:vail Marine. 

2. De -kennisgeving vermeldt o. m. de 
aantallen (jaarklassen) der opgevorderden en 
hunne bestemming. 

§ 14. 1. De oproeping geschiedt overeen
komende de uitnoodiging en met inachtneniing 
van het bepaalde in §1 9, zoomede, voor zoo
veel toepasselijk, van het navolgende: · 

1°. ten aanzien vim de oproeping wordt elke 
der beide categorieen (de categorie der inge
schrevenen in het register model-1 - uitslui
tend voor ongewapenden dienst · - en die der 
.ingeschre:venen -in· het register model 2 -:--:
zoowel voor gewapenden als voor ongewapen
den dienst ;_,...) op zichzelve behan,deld; 

20. ter voldoening·aan de uitnoodiging, wor
den de ingeschrevenen van de daarin aange
geven arbeids- of militaire geschiktheid in het 
algemeen opgeroepen naar de volgorde, waarin 
zij in het register· voorkomen, die vari de 
jongste jaarklasse het ·eerst en-zoo· vervolgens, 
- met dien ·verstande: 

a. dat zij, die na · vervulden werkelijken 
dienst huiswaarts zijn gezondim,- gedurende 
het 'tijdvak, waarovei- de in artikel 6 der wet 
omschreven machtiging van· kracht is, niet 
wederom worden opgeroepen zoolang•riog in 
de· gemeente . ingeschrevenen . ·van dezelfde 
categode en geschiktheid hetzij buitell' oproe
pirig _gebleven zijn, hetzij, opgeroepen zijnde, 
·aan de oproeping niet hebben voldaan,: of 
daaraan niet tijdi_q hebben voldaan en in ver
band •met dit laatste al- dadelijk weder huis
waarts zijn · gezonden ; . 

b. dat, met-inachtnemin,q van hef. bepaalde in 
c hierna, bij de oproeping "in elke gemeente 
v66rgaan, van alle ,jaarklassen der categorie, 
de ingeschrevenen van de aangeg<Jven geschikt
heid · die ongehuwd zijn; weduwnaar ·zonder 
kind of kinderen, gehuwd" -zcinder kind; of 
kinderen · of gescheideri van echt zonder kind 
of kinderen, en,:dat .eerst· wanneer· dezen nfot 
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of niet meer tot het vereischte aantal• in de 
onderscheidene jaarklassen der categorie be
schikbaar zijn, aan de beurt komen de ge
huwden, .weduwnaars met kind of kinderen 
en gescheiden van echt met kind of·kinderen; 

c. dat bij de oproeping van ingeschrevenen 
van de aangegeven arbeit/sgesch-iktheid v66r
gaan van alle jaarklassen de in het .register 
model 1 van die geschiktheici voorkomenden, 
die niet· hebben gediend; dat eerst wanneer 
dezen niet of niet meer tot het vereischte 
aantal in de onderscheidene jaarklassen der in 
dat register voorkomenden beschikbaar zijn, 
aan de beurt komen, zij, die gediend hebben, 
en dat ingeschrevenen in het register model 2 
als arbeidsgeschikten niet anders worden op
geroepen dan nadat zij twee jaren voor den 
landstorrn ·hebben ingeschreven gestaan en het 
in de uitnoodiging genoemde aantal niet uit 
de· ingeschrevenen in het register model I te 
leveren is; 

3°. worden werkers gevorderd zonder ver
melding van bepaalde arbeidsgeschiktheid, dan 
wordt hieraan voldaan do_or oproeping van 
ingeschrevenen zonder beroep of wier ambt, 
beroep of bedrijf valt onder de bedoelde in 
kolom 13 van het register model .1 ; 

4°. kan aan eene uitnoodiging in eenig 
opzicht ni~t of niet volledig nit het in de 
gemeente ingeschreven dienstplichtige lilnd
stormpersoneel worden voldaan, dan geeft de 
burgemeester hiervan onmiddellijk kennis aan 
dengeno, die de uitnoodiging deed,; inmiddels 
voldoet hij er aan, voor zooveel dit mogelijk is. 

2. · Zij,.· die in den ofliciersrang hebben ge
diend, zoomede hulppersoneel voor zieken
verzorging, deel uitmakende van eene trans
portcolonne der Vereeniging tot Vrijwillige 
Hulp ,,het' Nederlandsche Roode Kruis", of 
eener andere erkende of bij de Vereeniging 
,,het Nederlandsche Roode Kruis" aangesloten 
vereeniging tot verzorging van zieke • of ge
wonde milifairen, worden niet opgeroepen dan 
op in de uitnoodiging daartoe bepaaldelijk 
gedane aanwijzing. 

3. Moeten in de uitnoodiging met namen 
genoemde dienstplichtigen worden opgeroepen, 
dan is het bepaalde in het eerste lid onder 
1°., 20. en 3°; niet van toepassing. 

TITEL III. 

Van de op_qeroepenen- tot den werkelijken dienst. 

§ 15. 1. De opgeroepene, die door ziekte 
of lichaamsgebrek buiten staat is aan de te 
zijnen aanzien gedane oproeping tot den wer-

kelijken dienst te voldoen, .geeft liiervan kennis 
aan den burgemeester ·onder overlegging· van 
eene desbetreffende geneeskundige verklaring, 
afgegeven door een tot de uitoefening van Ue 
geneeskunde in Nederland bevoegd. persoon. 

2. Wordt die verklaring, ·doo1:· den· burge
meester als deugdelijk aangenomen, dan wordt 
de opgeroepene. ten aanzien van zijne·opkomst 
voorshands ongemoeid gelaten en ·roept de 
burgemeester, tenzij de uitnoodiging tot op
roepen de oproeping omvatte van eene of van 
meer jaarklassen van geschikten voor hetzij 
gewapenden en ongewapenden, hetzij uitslui
tend ongewapenden dienst, ter vervanging van 
den niet-opgekomene, alsnog zoodra mogelijk 
den aan de beurt zijnden ingeschrevene tot 
den· werkelijken dienst op. Indien ondanks 
den hierbij betrachten spoed de aflevering van 
laatstbedoelden ingeschrevene niet kan ge
schieden tegelijk met die van de o.verige op
geroepenen, dan zorgt de burgemeester haar 
te doen volgen op den tijd en op de plaats, 
door hem in o:verleg met den in § 16 bedoelden 
oflicier of onderoflicier te bepalen. Van dien tijd 
en die plaats wordt melding gemaakt op de in 
bedoelde § 16 genoemde nominatieve opgaaf. 

3. Zij, die niet overeenkomstig de oproeping 
verschenen zijn ter opkomst, worden mede 
vervangen indien niet de uitnoodiging tot op
roepen de oproeping omvatte van· eene of van 
meer jaarklassen van geschikten voor hetzij 
e;ewapenden en ongewapenden, hetzij uitslui
tend ongewapenden dienst. Voor zooveel toe
passelijk, -wordt ten aanzien van deze· ver. 
vanging gehandeld als in het vorig lid is 
aangegeven. 

4. Ingeval de in het vorig lid bedoelden 
zich, v66rdat de in artikel.19 der wet bedoelde 
last tot hunne afvoering als deserteur is uit; 
gevoerd, aanmelden bij de .militaire autoriteit 
ter plaatse, waar zij bestemd (voorloopig be~ 
stemd) waren in werkelijken dienst te, worden 
gesteld, dan geschiedt de indienststelling ,als· 
nog tenzij van hunne diensten geen gebruik 
kan worden gemaakt, in · welk geval zij al 
dadelijk weder huiswaarts worden gezonden. · 
De bedoelde autoriteit doet van hunne namen 
en van den datum hunner aanmelding ·ten 
spoedigste opgaaf aan het Departement van, 
Oorlog, aan de autoriteit op welker uitnoodi
ging zij zijn opgeroepen·, zoomede · aan den• 
burgemeester der gemeente, waar zij zijn op-· 
geroepen; in de opgaaf wordt aangeteekend 
of de daarin vermelden in dienst zijn gesteld 
dan wel al dadelijk weder naar hunne haard~ 
steden zijn gezonden. 
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§ 16. 1. De autoriteit van wie de uitnoo
diging tot het doen eener oproeping is uit
gegaan; zorgt, dat -:-c, behoudens _het geval in 
§ 1-7 voorzien - tijdig een officier of een 
onderofficiet, als. boofdgeleider, op de in die 
uitnoodiging vermelde vereenigingsplaats aan
wezig is, ten einde namens haar de opgeroe
penen over , te nemen van den burgemeester 

· of van dengene, door .den burgemeester met 
de .overgave der opgeroepenen belast. · 

.2. Bij de afievering ·wordt overgegeven eene 
door den burgemeester overeenkomstig het bij 
deze. instructie behoorend model Ill samen
gestelde nominatieve opgaaf, die door den in 
het vorig lid bedoelden officier of onderofficier 
wordt mede-onderteekend en ~vergelegd aan 
zijn lastgever. 

3. Zoodra de overname heeft plaats gehad, 
wordt door den officier of den onderofficier. 
in het vorig lid bedoeld, aan de daarbij be
trokken landstormplichtigen bekend gemaakt, 
dat zij van het oogen blik dier overname, totdat 
zij weder huiswaarts zullen zijn gezonden, 
krachtens de wet worden geacht in werkelijken 
dienst te zijn en dat zij dienvolgens van dat 
oogenblik af, totdat zij in hunne haardsteden 
teruggekeerd zullen .zijn, onder de m.ilitaire 
tucht staan en onderworpen zijn aan het Cri
mineel Wetboek en het Reglement van krijgs, 
tucht voor het krijgsvolk te water, dan we! 
aan het Crimincel Wetboek en het Reglement 
van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande, 
naar gelang zij worden. geacht te zijn in wer
kelijken dienst bij de- zeemacht of bij het 
leger hier te lande. 

§ 1 7. 1. l\foeteri ui t eene gemeen te niet 
meer dan enkele tot den landstorm behoo
rende dienstplichtigen voor den werkelijken 
dienst opkomen, dan zal, tenzij- de autoriteit, 
van wie de i;itnoodiging tot de desbetreffende 
oproeping uitgaat, anders bepaalt, die uitnoo
diging niet meer behoeven te bevatten, dan,. 
hetzij de namen van de op te roepen dienst
plichtigen, hetzij het aantal en de verlangde 
militaire- of arbeidsgeschiktheid, en. voorts 
eene nauwkeurige opgaaf van den dag en het 
uur waarop, zoomede van de plaats, waar de 
bedoelde dienstplichtigen zich zullen hebben 
aan te melden. bij de autoriteit, mede in de 
opgaaf genoemd. 

2. De hurgemeester voorziet de op derge
lijke uitnoodiging opgeroepenen, zoo ,noodig, 
van een naar de omstandigheden gewijzigde 
marschorder Model n°. 5, als bedoeld bij §. 25 
van het ,, Voorschrift betreffende dienstreizen 
van dienstplichtigen der Militie ..... enz." 

.'J. De, autoriteit, bij' wie de opgeroepenen· 
zich overeenkomstig het bepaalde in het eerste 
lid aanmelden, · neemt van hen ·_in· ontvangst· 
de hun door den burgemeester medegegeven 
opgaaf, welke is ingericht naar het bij daze_ 
instructie bahoorend model IV. Deze opgaaf, 
zoomede de opgaaf model III, bedoeld in het · 
tweede lid van § 16, worden, in verband met 
het bepaalde in § 18, bij voorkomend: geval 
doorgezonden aan de autoriteit, van wie de 
uitnoodiging tot de oproeping van de daarin 
vermelde, dienstplichtigen is uitgegaan. 

4. Meldt een of meer der opgeroepenen zich 
niet aan, dan bericht de in den !c)ersten volzin 
van het vorig. lid bedoelde autoriteit zulks 
onverwijld aan den burgemeester. Te hunnen 
aanzien geldt- ·voor zooveel toepasselijk het be
paalde in § 15. 

§ 18. De opgaven, bedoeld in den tweeden 
volzin van het voorlaatste lid der vorige §; 
worden, nadat daaruit het noodige is over- · 
genomen, · door de autoriteit, van wie de nit
noodiging tot de oproeping is uitgegaan, in• 
gezonden aan het Departement van Oorlog, 
ook al behoort die autoriteit tot de zeemacht. 
Onverminderd het bepaalde in den vorigen 
volzi'n .wordt bij voorkomend !\'eval aan het 
Departement van Marine numerieke opgaaf. 
ingezonderi van bet aantal der bij de zee
macht in werkelijken dienst gestelden. 

§ 19. De, aanschaffing en de oplegging der 
voorraden, bedoeld ii) het eerste lid van ar
tikel 25 van het besluit, geschiedt. overeen
komstig de aanwijzingen, daarvoor door of 
vanwege den Minister van Oorlog gegeven. 

§ 20. De tot den landstorm behoorenden 
1worden na aankomst ter plaatse bunner in
deeling of tewerkstelling, zoodra daartoe ge
legenheid bestaat, geneeskundig onderzocht en 
overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 
19-22 van het besluit gewapend en voorzien -
van' uniformkleeding of van het !~en- of ._onder
scheidingsteeken, zoomede bij voorkomend ge
val van de afzonderlijke onderscheidings• 
teekenen. Voorts wordt hun, tenzij zij in 
aanmerk:ing komen tot het aficggen van den 
eed (de belofte), bij artikel 23 van het besluit 
bedoeld, hei uittreksel uit de krijgswetten 
voorgelezeu- en worden zij ingelicht omtrent 
netgeen ·zij voorshands verder bebooren te 
weten .. 

§ 21. De aanbechting· zoowel van bet ken
of onderscheidingsteeken als van de afzonder
lijke onderscheidingsteekenen behoort zooda!'.lig 
te zijn, dat verwijdering daarvan niet gemak
kelijk kan plaats hebben. 
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§ 22. De eed (belofte), bij artikel 23 van 
bet besluit bedoeld, wordt afgelegd in handen 
van de autoriteit, van wie de uitnoodiging tot 
bet- oproepen van den daarbij betrokken land
stormplicbtige is uitgegaan, dan wel van de 
autoriteit of den commandant; door eerst
b_edoelde daartoe aangewezen. 

§ 23. Zij, die gediend bebben bij de zee
macbt , bet korps i:nariniers en de marine
reserve bieronder begrepen, bij bet leger bier 
te lande; bet reserve-personeel bij de land
macbt _bieronder begrepen, bij de gouverne
ments-marine in Nederlandsch-Indie of bij de 
koloniale troepen en aantoonen bij bet ver
laten van den dienst een rang te bebben be
kleed, vervullen den werkelijken dienst bij den 
landstorm in. eene positie, als •bij artikel 22 
van het besluit bedoeld en gelijkgesteld of het 
naast overeenkomende met den vroeger be
kleeden rang, dan wel in eene hun toegekende 
positie, gelijkgesteld met een hoogeren rang. 

§ 24. Wanneer de belangen van den dienst 
vorderen, dat aan tot den landstorm behoo
renden, die bij de zeemacht of bij het leger 
hier te lande werkelijken dienst moeten ver
vullen in een bijzonderen werkkring, niet ver
meld in de bij artikel 22 van het besluit ge
noemde bijlage A, eene positie wordt ver
leend, gelijkgesteld met een der militaire ran
gen, dan wordt daartoe door of vanwege de 
autoriteit, van wie de uitnoodiging tot op
roeping van deze landstormplichtigen is uit
gegaan, het voorstel ge_daan, ondersch eidenlijk 
aan den Minister van Marine en van Oorlog. 

TITEL IV. 

Van de in werkelijken dienst gestelden. 

§ 25. De in werkelijken dienst gestelden 
worden _in betaling of in .onderhoud opge
nomen bij · het onderdeel van de zeemacht 

.of van het leger hier te lande, daarvoor aan
gewezen door of vanwege de autoriteit, van_ 
wie de uitnoodiging tot hunne oproeping is 
uitgegaan, tenzij in het administratieve beheer 
te hunnen aanzien op andere wijze wordt 
voorzien. 

§ 26. De burgerkleeding van de in werke
lijken dienst gestelden, aan wie uriiformklee
ding is uitgereikt, wordt, nadat zij door de 
eigenaars is samengebonden en ·voorzien van 
eene aanwijzing van naam en woonplaats, van
. wege de -militaire autoriteit en op 's Rijks 
kosten gezonden aan den burgemeester dier 
woonplaats, ten einde aan hunne woningen te 
w9rden afgegeven, dan wel te worden opge
legd ter wederuitreiking aan de eigenaars, zoo-

dra deze naar hunne haardsteden zijn terug
gekeerd. 

§ 27. 1. De in werkelijken dierist gestelde 
dienstplichtige kan -tot dezen dienst niet wor
den verplicht na den ·3lsten Juli van het jaar, 
waarin voor hem de dienstplicht eindigt, tenzij 
alsdan de duur van den dienstplicht bij den 
landstorm bij eene wet is verlengd, of krachtens 
artikel 12, tweede lid, der wet, de werking 
van ,het bepaalde in artikel 3, tweede lid,-der 
wet is geschorst, totdat omtrent de voordracht 
eener wet, als zooeven bedoeld, is beslist, of 
totdat de redeu der schorsing heeft opgehou
den te bestaan. 

2. De in werkelijken dienst gestelde dienst
plich tige behoeft tot dezen dienst niet verder 
te worden verplicht van den dag af, waarop, 
naar het oordeel van de autoriteit, die hem 
d,ied oproepen, of van eene boven die autoriteit 

. gestelde, zijn dienst voorshands niet meer noo
dig is, dan we! voorgoed kan worden ontbeerd. 

3. De in werkelijken dienst gestelde dienst
plichtige wordt, overeenkomstig den eersten 
volzin van het eerste lid van artikel 14 der 
wet, zoodra hij tot dezen dienst niet verder 
kan of ·behoeft te worden verplicht, huiswaarts 
gezonden, tenzij hij verkeert in het geval, 
voorzien bij den tweeden volzin van het eerste 
lid van genoemd wetsartikel. 

§ 28. I. ·wordt de in werkelijken dienst 
gestelde dienstplichtige huiswaarts gezonden, 
hetzij wegens ontslag uit den dienst ingevolge 
het bepaalde bij artikel 16 der wet, hetzij 
wegens een der redenen bij de vorige § ver
meld, dan we! om eenige andere reden:, of 
heeft zijn verblijf in werkelijken dienst door 
de omstandigheden een einde gen omen of wordt 
zulks geacht het geval te zijn, zoo wordt 
biervan uiterlijk op den dag, volgende op 
dien van zijn vertrek, of op dien waarop zijn 
verblijf in werkelijken dienst een einde nam 
of wordt geacbt een einde te hebben genomen, 
door de daarbij betrokken administratie op
gaaf gedaan, zoowel aan bet Departement van 
Oorlog als aan den burgemeester van de ge
meente, waar hij yoor den werkelijken dienst 
werd opgeroepen. 

2. Deze opgaven geschieden nominaticf en 
zijn ingericbt overeenkomstig bet bij deze in
structie behoorend -model V. 

3 . . ;!'en aan~ieil van· buiswaarts gez6nden 
dienstplicbtigen, zoomede van dienstplichtigen 
wier verblijf in werkelijken dienst een. einde 
heeft genomen of wordt geacht een einde te 
bebben genomen, wordt, zoo zij bij de zee
macbt in werkelijken dienst waren gesteld, 
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afge~cheiden vlln de.,in het. vorig. lid bedoelde 
nominatieve opgave~, bovendien.,. numerieke 
opgaaf _ingezonden. aan h<;t Departement van 
Marin,e_. 

§ 2~.. 1. Het bewijs van-. verv:ulden_ wer
kelijken dienst -bij .. den landstorm, ingevolge 
artik_el 14 ,;ler._wet ·af te gev_en !!an rlen daa~
bij-; in. dienst. gestelden . dienstplichtige, . die 
huiswaarts,wordt gezonden omdat hij tot dezen 
die~st niet verder · kan of bel!oeft · te worden 
verplicht, is ingericht volgens het bij. deze 
instructie behoorend model VI.· · · . . ,, . . 
-.. 2. D~ bewijzen, bed9eld .in .het vorig lid, 
worden aan de ,daarop aanspraak hebbenden 
uitgereikt door hun bevelhe'bber. 

TITEL V. 

Van de vergoeding. 

§ 30. De burgeineester geeft aan hen,-wier 
verzoeken om de.in artikel 26 van. het besluit 
bedoelde- vergoeding niet naar eisch onder
teekend of onvoldoende van inhoud zijn, wij
ziging of aan.vulling daarvan in oyerwegi~g. 
, § 31. 1. De- burgemeester stelt een onder
zoek in naar de gegrondheid van het verzoek 
om .. vergoeding. , Voor zooveel betreft ver
zoeken van personei:i,. die gev:estigd zijn in. het 

• Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgiif, kan 
de :burgemeester, zoo, noodig, tot het instellen. 
van bedoeld __ onderzoek, de medewerking in
roepen van de daarb_ij betrokken Nederlandsche 
Consula_ire Ambtenaren; :voor zooveel -betreft 
ver_zoeke,n · van,: personen, die elders in den 
vreemde ge:vestigd zijn, staat het den. burge
meester vrij, .zich-, zoo noodig, tot het bekomen 
van inlichti~gen te· wenden tot- den ~iinister 
van .Buitenlandsche Zaken. 

.2. Besluit de burgemeester tot het toeken
n.en. van een.e vergoeding, dan doet hij van 
den uitslag van het onderzoek, in het vorig 
lid bedoeld, aan.teekening in een ,,Staat van 
inlichtingen", door hem op te maken volgens 
-ee~ der 'bij deze, ill~tructie behooren.de modellen. 
VII, ·vrrI of IX, naar gelang van de omsta~
d\gheden in. het opschrift van elk der modellen 
vermeld. Voorts legt· hij een. Verzamelstaat 
aan, ingericht volgens het bij deze in.structie 
behoorend model X. 

§ 32. 1 .. · De vergo~ding. wordt. door of 
van.wege den burgemeester overeenkomstig het 
ter !"ake in artikel 29. van het besluit bepaalde 
uitbetaald aan den persoon of ,de person.en·, 
-die daarop recht hebben of die,_ omdat de 
rechthebbenden orn bijzondere redenen..niet in 
staat zijn of worden geacht om •zelf over·.de 
vergoedin.g te beschikken_, voor bet.ten behoeve 
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van rechthebbenden ontvangen. der,vergoed~ng 
zijn aangewezen. 

2~ Voor de uitbetaling geldt in het algemeen, 
dat de vervaldag der vergoeding tevens de· be-
taaldag (eerste betaaldag) daarvan is.. . 

§ 33. 1. Als vervaldag der. vergoeding 
wordt aangemerkt de. 6de, de 16de en de 26ste 
van elke maand, ~oor de daaraan voorafgaande 
d,agen, waarover de vergoeding loopt. Kan 
op den eersten vervaldag·o~ eenige reden nog 
geen . betaling geschieden., dan wordt, indien. 
zulks niet reeds vroeger · kon plaa ts he b ben, 
zoo mogelijk op den eerstvolgenden vervaldag, 
of anders zoo. spoedig doenlijk daarna, het van 
den vorigen aan.komende bedrag mede uitge
keerd. Gaat .de vergoedl~g dQor van het ean~ 
jaar in het andere, dan geschiedt de laatste 
betaling in -het jaar niet op 27 of 28, doch op 
31 . December over al de dagen,. die nog tot 
het eindigende dienstjaar behooren. 

z. Is de ver.valdag eeU: Zondag, Nieuwjaars
dag, Goede-Vrijdag, T_weede-Paaschdag,Hemel
vaartsdag, Tweede-Pinksterdag, Eerste-Kerst
dag of Tweede-Kerstdag, dan geschiedt de 
uitbetaling op den eersten werkdag daarna. 

3. De uitbetaling aan rechthebben.den, die 
buitenslancls verblijf houden. of die zich s~dert 
den · datum, waarop door den burgemeester 
tot toekenning, te hurinen. aanzien, van eene 
vergoedi_ng is. beslist, in eene andere gemeente 
binnenslands hebben gevestigd, geschiedt door 
toezending van een postwissel tot het hun 
aanko~end bedrag, nadat voor voldaan ge~ 
teekend terugontvangen is het aan hen over
gemaakt bewijs, ingericht vo_lgens het bij-deze 
instmctie behoorend model XI. 

§ 34. Is het wegens :het 'op handen zijn 
van .een vervaldag n.oodig, dat de burgemeester 
met bijzonderen spoed eene -mededeeling ont
vangt als bedoeld in.§ 17, laatste lid, of dat 
hij met bijzonderen spoed .wordt ·in kennis' 
gesteld ·met-den. zakelijken_inhoud eener· no

. minatieve. opgaaf (model V): als bedoeld in§ 28, 
voorlaatste lid, dan geschiedt die mededeeling 
of die kennisgeving· voorloopig telegraphisch. 

§ 35. 1. Tijdig v66r den vervaldag van 
vergoeding, uit te betalen. wegens verblijf in 
werkelij_ken dienst van den tot den landstorm 
behoorenden dienstplichtige, die in eene andere 
gemeente gevestigd is dan in 4ie, waar de uit
betaling der vergoeding moet gesqhieden, vraagt 
de burgemeester van deze gemeer;te ten aan
zien van dat verblijf in werkelijken dienst de 
U:oodig'e inlicbtingen aan zljn. ambtgenoot in 
de gemeente, voor welke die landstormplich
tige in. werkelijken dienst is gesteld. 
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2. Eerstbedoelde burgemeester vergewist er 
zich tevens van bij zijn genoemden arilbtgeni:Jot, 
of eveneens -in eene of meer aridere gemeenten 
dan in de ·zijne uitbetalirig van vergoeding 
wegens het verblijf in ,verkelijken dienst vim 
denzelfden tot den landstorm behoorende ge
schied t. Is' di't laatste het geval en ·zouden de 
voor elken dag werkelijken dienst van dien tot 
den landstorm behoorende uit te keeren ver
goedingen gezainenlijk het bij artikel 28 van 
het besluit naar gelang van den le1Jftijd van 
den landstormplichtige vastgestelde maximum
bedrag van f I.-, f 1.50 of f 2.- vergoeding 
per· dag te boven gaan, dan treden de bij de 
toekenning dezer vergoedingen betrokken bur
gemeesters onderling in ovm·leg nopens de be
dragen, waarmede de door ieder hunner toege
kende vergoeding te verminderen is, ten einde 
overschrijding van het vastgestelde maximum
bedrag te voorkomen. 

§ 36. 1.· De uitbetaling heeft plaats tegen 
voor voldaanteekening in de daarvoor bestemde 
kolom van den Verzamelstaat model X, dan 
wel nadat voor voldaan geteekend is terug
ontvangen het bewijs, vermeld in § 33, laat
ste lid. 

2. Zijn rechthebbenden op vergoeding door 
ziekte of soortgelijke omstandigheden buiten 
staat om op den Verzamelstaat voor voldaan 
te teekenen, dan heeft de uitbetaling eveneens 
plaats nadat voor voldaan geteekend terug
ontvangen is een aan die rechthebbenden te ver
strekken bewijs, ingericht volgens het bij deze 
instructie behoorend model XI. 

§ 37. Wordt de vergoeding toegekend aan 
het gezin van. den tot den landstorm behoo
renden dienstplichtige en moet de vergoeding 
aan de echtgenoote worden uitgekeerd, dan is 
bedoelde dienstplichtige gehouden tot het mede 
,voor voldaan teekenen een gemachtigde aan te 
wijzen, voor zooveel hij niet zelf voor voldaan 
zal kurinen inede-teekenen en h!j tot het aari
wijzen van een gemachtigde niet buiten staat is. 

§ 38. 1. ·ue voor voldaan geteekende Ver
zamelstaat model X wordt, nadat alle betalin
gen aan de daarop voorkomende rechthebben
den zijn geschied, door den burgemeester 
uiterlijk zes weken ·na den betaaldag van het 
laatst uit te keeren bedrag of de -laatst nit te 
keeren bedra·gen toegezonden aan het Depar
tement van Oorlog. 

2. Veri,oadingen, die niet in ontvangst ge
nomen zijn binnen zes weken na den vervaldug, 
worden niet meer nitgekeerd. · 

3. Bij den Verzamelstaat worden, als bij
lagen, overgelegd de bescheiden, waaruit·blijkt 

van den datum, waarop het verblljf 'in werke
lijken dienst van de daarbij betrokken land; 
stormplichtigen 'een einde 'heeft ·ge'nomen, of 
geacht wordt een einde te hebben genomen, 
zooinede _ de in § 36 ver'melde bewijzen nai:lat 
dje stukken. door de zorg vau den 'burgemeester 
van een. doorloopend nummer zljn voor1ien, 
terwijl in_ de kolommen 17 en 22 van den 
Verzamelstaat wordt verwezen naar het nummin· 
dezer stti.kken onder de bewciording: ,,zie · biJ-
lage n°, ..•• ". 

4. Voorts worden bij den Verzamelsfaat ge
voegd de verzoeken, en, in enkelvoud, de daar
bij behoorende staten van inliclitingen·, bedoeld 
~§ITT. , 

§ 39. 1. Mocht de burgemeester het vol
strekt noodig achten vroeger clan bij handeling 
volgens het eerste lid van de vorige § het 
geval zou zijn, de terilgbefaling te kunnen 
erlangen van· de nit de gemeentekas vciorg~
schoten gelden, dan zendt hij den Verzamel
staat model X, met de in die § vermelde; op
de gedane uitkeeringen betrekldng hebbende 
bescheiden, tli.sschentijds aan het Departement. 
van Oorlog in. 

2. Verder in te zenden Verzamelstaten, 
worden alsdan doorloopend genummerd en 
dragen tot · opschrift ,,N adere Verzamelstaat. 
n°. I" enz. Ten aanzien van de ,,Nadere
Verzamelstaten" geldt overigens hetgeen om
trent den Verzamelstaat is bepaald. 

§ 40. De Verzamelstaat (Nadere Verzamels 
staat) wordt, nadat daarop de beslissing van 
den Minister van Oorlog is gesteld, toegezon
den aan de administratie van het 2de Regiment. 
Vesting-Artillerie, onrler uitnoodiging het in, 
die beslissing genoemde bedrag aan den burge
meester van de daarin mede ·vermelde gemeente· 
zood~a· mogelijk te doen toekomen. Ingeval 
dit bedrag afwijkt van dat, hetwelk blijkens 
den Verzamelstaat (N aderen Verzamelstaat) 
'uiL 'de gemeentekas is voorgesehoten, wordt 
bij de toezencling claarvan afschrift overgelegd. 
van de in den vorigen volzin becloelde beslissing· .. 

§ 41. De toezending van de gelden, in de, 
vorige § bedoeld, geschiedt· onder de vereischte· 
voorzorgsmaatregelen. Het daarbij te ·voegen. 
bewijs voor ontvangst wordt, na akkoordbe
_vinding, door den burgemeeste'r zonder uitste1 
aan de afzenclster onderteekend teruggezonden. 
- § 42. De uitbetaalde vergoedingen worden, 
in uitgaaf gesteld op de ,,Afrekening met 
's Rijks Schatkist". Daartoe wordt opgemaakt. 
eene verzameling wegens vergoedingen inge
volge artikel 9 der Landstormwet. 

§ 43. Alle op de uitbetuling van de ver-
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goeding vallende, kosten komen ten laste van 
hei Rijk. 

TITEL VI. 

1913 
personen voor den werkelijken dienst zijn op
geroepen; zoomede aan de autoriteit, op welker 
uitnoodiging die oproeping is geschied. . 

2. De burgemeester haalt na on_tvangst dezer 
Van "iieii, die· niet hebben voldaan aan een~ opgaaf de namen· van de daarop vermelde 

~proeping" voor' den werkelijken ·dienst. personen door in de insclirijvingsregisters, 
§ 44. · De burgemeester doet van de namen zulks in overeenstemming met liet bepaalde 

en voornamen der dienstplichtigen, die aan in artikel . 50 van het besluit; de autoriteit 
een,e oproeping voor .den werkelijken "dienst op wier uitnoodiging die personen zijn .opge
njet hebben voldaan, binnen drie dagen mi roeperi, verricht ·of doet verrichten :lietgee!l 
den dag, voor hunne opkomst vastgesteld, leidt tot de instelling te hunnen opziclite van 
_reclitstreeks opgaaf aan den Minister van eene vervolging ter· zake van desertie. In 
Oorlog, onder vermelding van de autoriteit, verband liiermede w·orden bij de opgaa,f van 
op welker uitnoodiging de in verzuim zijnde~ de. namen van bedoelde ·pet'S()nen aan die 

. warden· opgeroepen, .en onder aanteekeni;!lg, autoriteit . mede .toegezonden · de afschriften 
·zoo. mogelijk, van de reden, waarom zij aan (uittreksels)· der stukken lioudende de~open
de oproeping niet voldeden. bare kennisgevingen, t~t de-oproeping_ in wer-

§ 45. 1. Bij de opgaaf in de vorige § be' -kelijken dienst_ van die personen betrekkelijk. 
doeld, voegt de burgemeester. of afschrift van 
of uittreksel uit het stuk (de stukken) lio.u- Slofbepaliri:gen. 

·dende de openbare kennisgeving(en), waarbij § 47. 1. Vanwege het DE)partement van 
de in de opgaaf vermeldf'n voor den werke- Oorlog·worden' op daartoe do·or den Commis
lijken dienst- zijn opgeroepen. In gevaL van · saris der ·Koningin in de Provincie aan de_n 
,bijvoeging van een uittreksel, is dit uittreksel Minister van Oorlog gedane aanvraag verstrekt': 
'ingericht overeenkomstig het oorspronkelijke de vellen, benoodigd voor de inschtijvings
.stuk; met dien verstande evenwel, dat hiervan ·registers model 1 en model 2 (artikeL3 vim 
worden weggelaten de namen der opgeroepenen, · het besluit), .en · 
d_ie ten aanzien van de oproeping niet in yer- de formulieten . (rqodel 3) voor de kerinis
zuim zijn, en van hetgeen uitsluitend ten aan- g'eving van inschrijving voor den dienst' (arti
zien van deze laatsten in de openbare keimis- kel 6 van· het ·besluit). 
geving is vermeld. · 2. V oorts zijn in het centraal magazijn van 

2. Afschrift van het stuk,- houdende eene militaire kleeding · en uitrusting te Amsterdam 
openbare kennisgeving, als bedoeld in het ter beschikking van de militaire !!Utoriteit 
vorig.lid, moet door den burgemeeeter voor :voorhanden: formulieren (model VI) voor _het 
g\)_jijkluidend afschrift zijn geteekend; een bewijs van verv:ulden ,;werkelijken di.1mst. (§ 29 
uittreksel uit het stuk moet door den burge- . dezer -instructie). , · . 
meest_er zijn geteekend voor ,,overeenkomstig_ ·§ 48. 1. Waar_in deze instructie:gesproken 
het oorspronkelijke, behoudens weglating van het- wordt van ,,de·. wet'', wor.dt met· de:;:e uit
geen .uitsluitend bet,-ekking heeft op de opgeroe- drukkirig bedoeld de _Landstormw.et. · 
penen die ten aanzien van de oproeping niet in 2. Waar in deze instructie en in de daarbij 
verzuim zfjn". Bovendien moet dit afschrift behoorende niodellen gesproken wordt van 
(uittreksel) voorzien zijn van eene door den ,,het be8luit", wordt met deze · uitdrukking 
burgemeester onderteekende verklaring, dat de bedoeld het Landstorm-Besluit. 
openbare kennisgeving is geschied en .dat het 3. Waar in,deze instructie _gesproken wordt 
stuk, houdende die kennisgeving, is aangeplakt van ,,inschrijvingsregister''", · worJlt met deze 
op de ·plaats of de plaatsen, die daarvoor bij uitdrukking _bedoeld het register, vermeld :fo 
gemeentelijke verordening is of iijn -aange- artikel 5 der wi:it. 
wezen, of die, zoo zulk eene aanwijzing niet § 49. In gemeenten met meer ·dan:20,0Q0 
bestaat, daarvoor.in de gemeente gebruikelijk zielen kan onder verantwoordelijkheid·v:an:_den 
is of zijn. burgemee'ste~ door een daartoe door herii ·aan-

§ 46: 1. De namen van personen, als be- gewezen gemeente-ambtenaar geschieden : . · 
doeld in de beide vorige § §; .te wier aanzien 1°. het doen, zoomede het waarmerken, van 
de last tot afvoering als deserteur is verstreki, open bare ken:riisgevingen, welke volgens deze 
waarv;n sprake is in artikel 19 der wet, woiden instructie door den burgemeestermoeten worden 
door het Departemen,t van Oorlog opgegeven gedaan ; 
aan den burgemeester der gemeente, waar deze 2°. de verstrekking van lffschrif{en vanjif 
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:-" Volgnummer. 

Geslachtsnaam. I'° Voornamen. (vo]uit.) 

!" Geboorteplaats. 

!I>- geboorte. I §·i§ ;;' ,,. aanvang v/d dienst- ~ ~~~ 
plicht bJd landstorm. ~ C;laq gl 

:, . -
?', de landstormplichtige ""0 

gevestigd is. a,;;'g "1 > .. ~ s; ~ 
de Iandstoc'mplichtige Cl) ., "' 

:-1 e. S:s•.Jll . zich gaat vestigen. 
"" 

Adres van den Iandstorm-
?> klichtige, die niet binnen het 

ijk gevestigd is, ohich vestigt. 

.. A. Ongehuwd, weduwnaar 
zonder kind of kfuderen, ge-
huwd zonder lrind of kinderen, i:,; 

" gescheiden · van echt zonder " "" kind of kinderen. '"' '° B. Gehuwd met kind of kin- ;:!. 
c!::: 

· deren, weduwnaar met lrind of er 
kinderen, gescheiden van echt " "' met kind of kinderen. c>-

(Kinderen, die den ingeschre- " 
vene nif'tten laste zijn1 worden ~ 

' niet in aanmer lring genomen.) 

:§ 

~ b 
"' "' 
~ ~ 
j ~ .. 
" " "' "' J ~ 
0,, 0 -,, , "' "' R. 
'I' ~ c:; R. 

bij: · 
(korps (korpsonderdeel), wa-

pen, dienstvak, , dienstafdee-
ling of inrich ting van de zee-
macht, het korps mariniers 

1o-1en de marinereserve hieronder 
.. Pbegrepen, van het leger hier 

i:ti te lande, het reservepersoneel 
bij de Iandmacht hieronder (!) 

~ begrepen, of van de koloniale ... 
troepen, waarbij laatstelijk .. 
gediend.) • " in den rang van : 

it 
[ 

(Heeft de landstormcllichti- ~: 
ge geen rang beklee , dan er 
wordt in deze kolom niets in- "" :=gevuld ; heeft hij in eene ad- "' ~ • ministratieve betrekking in "' een militair hospitaal gediend, :, 

,:,,. 
dan zulks in deze kolom te 
vermelden.) 

~ ~h: 
~-.. ,:,,. 

" "' "' !' 
0 
;g 
"' ~ 
;;:: 

"" 0 .. 
l 
-:a. 

,_. 

'° .:: 

bij de gouvernementsmari-
..;ne in Nederlandsch-Indie in 
· de positie van : 

Ambt, beroep of bedrijf, dat· ,_. de· landstormpljchtige bekleedt , 
!" of uitoefent of gaat beklecden 

of uitoefenen. 

.Behoort ingevolge artikel 2 
van het besluit te-worden inge-

~ schreven in het register voor 
· den landstorm : 

'. a • model 1. b. model' 2. 
~' 

1 
. ,_. ,,. Opmerkingen. 

"NVW1lOOU "f•"V (•1ao) 'JVV.taUaf)-8~.tV1•-'~•8 a(J 

'J_BlB!U!W uap JOO.A_· 
'·Hnrsag:-UIJOlBPU1l'I 181{ WUI Jifna.\ia, 

Jluppa,11. U! +PBBJ+ 8!10TIJ+SU! azaa "09. ,§ 
"U1l1lpa_jj uapw,11. uaiaom Ja1saama,jjrnq 

uap '.i.oop 0!10IlJ'!SII! ezap sua,jjroa 01[{8.Mc _ 'ua,jj 

-uraalis!uuaJ[ ua ua.\iunaapaparu' 'uBA1l,jjcto· U1lA 
'U0J[JBUIJ1l1lM 1atj_ apamooz 'uaop 101{ · -~g ·" 

'! lJ(BJ~s' 
·JBA uaprn,11. ua1aour JB+saau:ra,jjmq_ uap Joop, 
B!lOn;qsa!' azap, suallroa 9J[{BM 'ua,jju!Aa,jjs!ima:ii; 
BJ"Bquado apuapnol{ 'uaJI11n1s l!ri: s1as111i'JTI:!lll 

·r N n r ,!.(; 8l6J 



§ '7, _van de _Lanclstorm-Instructie .. 

MODEL II. 

KENNISGEVING befrekkelijk tot den landstorm behoorende personen, die eeiie vrijwiltige verbintenis hebben aangegaan, als 

bedoeld in het eerste · lid vmt artikel 8 der wet, en dienvolgens op gro11d· van artikel 17 der wet van de registers voor den 

· lanilstorm van de gemeente . . . . . . . . . moeten worden. afgevoerrJ. 

~: - V oorkomende in het De vrljwillige 
· inschrijvingsregister verbintenis · s Geslach tsnaam. Jaartal voor den landstorm is aangegaan s 

~ Voor.namen. Geboorteplaats. en dagteekening OPME.RKINGEN. 
A der onder 
~ van 

'O 
(voluit.) geboort~. yolgens jaar-. volg-

":. · I ·,,'. pa. model: num-,, klasse: mer: 
I. 2. 3. 4. 6. I 6. 7.' 10. 

,. 

" 
, . 

•, 

' 
,,'' 

F, 

. -

-- -·- -. ~ -· - .. -· .. .. ' 

. ' ,. •'' 
-

,, 

,, 
' 

,. 
" 

,. ,.,,- '• 

..... · ....•.... , den ' 19 
De ... • .. -· .... 

', 

b:) 
-:i 



§ 16 van de Landstorm-Instructie. LAND 8TOEM. 

MODEL III. 
Gemeente ...... . 

Nominutieve opgaaf van ........ tot den landstorm behoorende dienstplichtigen ( ..... gediende infanteristen, 
. . . . . . . gediende vesting-artilleristen, . . . . . . . . aardwerkers en . . . . . voerlieden), die ter voldoening aan 

de daartoe op den . . . . . . 19 • • van den . . . . . . . . ontvangen uitnoodiging zijn opgeroepen (1) en op heden 
v m door , 

den . . . . . . . . 19 . . ten . . ure . . min. n:m: namens den bnrgem!lester van opgemelde gerirnente aan de militaire 

autoriteit zijn overgegeven. 

Overgegeven a Is: (2) 

bi) a:i Ingeschreven in het Bekleedende het z 
,; A . ..., r:,:i 

"' Geslachts- ·A~ ., . inschrij:vingsregister Gediend hobbende b~j : 
In den rang ambt, of uitoefenende ~ s ., 

het beroep of bedrijf ... Q) 0 p.. van: z s naam. ,~ 0 

~~~ "' (Is geen i:ang van: H 

::s ..., ~ 
Voornamen. 

... 
A "bl)bll 0 I, bekleed dan ~ 
bi) ,..,~ ~ 0 onder ,: bi). l:i:I 
0 (Voluit.) ,0 .;-~ blijft deze 

"' Model der volg-
-~ ;.I > A I> ~ jaar- ,,$ .,_ kolom p, 

"' no . num- """ '"- oningevuld.) klasse: .i! :~ 0 
mer: .;l """' 

1. Was, Pieter. 1 . 

:!.- Baart, 1 
Willem Jan, 

enz. 

' I 
31. Last, Jacobus. I 

32. Stoop, Arie: 

I 

1 

I 

. 
enz. 

' •' 

(1) Het ops.chrift van deze opgaaf wordt overeenkomstig de uitnoodiging gewijzigd ingeval. deze de opi•oeping omvat van 
eene of van meer jaarklasaen van geschikten voor hetzij gewapenden en ongewapenden, hetzij nitsluitend ongewapenden dienst. 

(2) Onderstaande kolommen in te vullen overeenkomstig het krachtens de uitnoodiging over te geven personeel. 
De namen van hen, die niet ter opkomst in werkelijken dienst verschenen, worden doorgeslagen. 



!>I) .; Ingsschreven in het ..: A • 

"' Geslachts- ·a~ "t;, inschrijvingsregister s ., 
- "'0 p. s naam. .s-"I 0 

~.;~ ·,a, 
~ ~ A Voornamen. ., !,.C!>IJ ·o ·.!>IJ 

'. (Voluit.) ..,,;a~ 0 onder . 'o ·..o der· t> 
.,,. 

Model volg-~ I> c!:) jaar-"' no . num• klasse: mer: 
' 

Slot, -Gerrit 

I 

-71. 
Nicolaas. 

'72. Stam, 
''Thomas. 

enz. 

_1.11. Boom, David'.· 

112. Smits, 
Abraham, ', 

. 'H.' enz. 

136. Tas, Pieter. 
-

; 

(1) Onderstaande kolommen in .te vulle~ overeenkomstig 
het krachtens de uitnoodiging over· te geven personeel. 

De namen .van hen, die,niet ter opkomst in :werkelijken 
dienst ,verschenen, .:worden doorgeslagen., 

·- ~-· - - ' ... 

Overgogevon als: (l) 

Bekleedende .het z 
r;:i 

ambt, of ,uitoefenende 
Gediend hebbend_e.bij : 

In den rang c!:) 
het beroep of. b_edrijf z y.a,n: 

H 
(Is,geen rang· . van:, 

~ 
bekleed ..:dail ~ 

· blijft 0deze_·. .; r;:i 
' ..: 

~ kolom - -0 " " ...... 8 Po, 
oningevuld.) " .. ,_. 

<" " 0-0 " > ·, 

-/ 
1 

I I I .I I ·1 " " •' ~ :~ a 
" " -~ = ::::::.; 

;_ " "' $ be " 1 ·,. " " 
~ 

:: I< -d 
·I " ;:1 

" ,; " " i "' " .. " -c -~ "'." 0 +> " ~ -a " ., " ' ~] -d 

" " " " !; 
'( i1 " " " " 8 :!f 0 " ~ c!> e 

" +> 

" " ';, ,.cl bi:,(!) 
-~ " ~~ 0-( t'S •.-IC) 

oo."' ~ ;;: :::i 

Q3 ·1. p,,,!j 
H S SJ;J ~ 

p,, i:; ~H 

Ten tijcle en ter- plaatse.als op de voorzijde dezer opg11-af vermetd, 

.v oor ovcrname, 

De .. ·· ... , ... 

Voor ove,gave,

De Biu·gemeeslm· · van· 



§ 17 van de Landslorm-Instructie· 
MODEL IV. 

LAN DRTORM .. 

Gemeente ....... . 
OPGAAJ!' betrekkelijk ........ tot den landstorm behooreude dienstplichtigen, die ter voldoening aan de daartoe op den 

. zijn gcdirigeerd ·19 .. van den .. · · ..... ontvaugen uitnoodiging zijn opgeroepen en. op heden den .. 

naar . . . : .. ten· einde .'~ich aldaar ten'..' : . ure . . · 

komstig hetgeen. ter zake in de voormelde uitnoodiging 

• min. ~ aan te Il)e!den bij .. . ,· . . ,. "' een en ander ov:ereenn.m. 
aangege_ven i_s. __ 

..: 
"' s 
s 
::J 
A 

"° ~ 
1. 

1. 
2. 

;r:s. 

Ingeschreven in het 
<l) 

Jaartal en +' • inschrijvingsregister 
Geslachtsnaam. 

,_, 00 

dagteekening g~ onder Yoornamen (voluit). ,o~ der 
van geboorte. "' i:,. Model volg-

c!l jaar-no.: klasse: num-
mer: 

2. 3. 4. 5. 6.-- 7. 

van Dorp, Willem 1 
Stang, Abraham Jan 1 

Deze opganf is ter hand gesteld aan den onder volgnummer .. ge
noem'de, met opdracht het stuk af te geven aan de autoriteit, bij wie 
volgens het hoofd der opgaaf de aanmelding moet geschieden. 

A~bt, bsroep Opmer-Heeft gediend. 
of bedrijf. kingen. 

8. 9. 10. .. 
geneeskundige neen 

machinist - als sergeant bij 
het Regiment 
Genietroepen. 

Ten tijde en ter plaatse als in het hoofd dezer 
opgave. vermeld, 

De Burge,neester van • . . . . . . , 

§' 28 van de Landstorm-Instructie, 
MODELV. LA~DSTORM. 

N ominatieve opgaaf van in werkelijken dienst gestelde dienstplichtigen van den landstorm, die op den . . . . . • 19 
huiswaarts zijn gezonden, of wier verblijf in werkelijken dienst door de omstandigheden een einde heeft genomen of wordt 
geacht een einde te hebben genomen. ' 

+' ' I .... A Q) =~ ~~:a'~ ~ ~~d ;.~ ~ Reden wnarom s . ~fJ 
.; Ingeschreven 

,_, 
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§ 29 van de Landstorm-Instructie. 

MODEL VI. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

Bewijs van vervulden werkelijkeit ·dienst, 

b\i den landstorm, uitgereikt aan (1) 

. . - geboren te . . . . . . , den 

. 1 . . . , in de gemeente . . . . . . 

ingeschreven staande in het inschrijvingsregis

ter voor den landstorm model n°. . . . \ der 

jaarklasse 1 . . . , onder volgnummer . j· -
die den . . . • 19 • • in werkelijken dienst . . . I . 
werd gesteld uit de gemeente (2) • • • • j · . 
• . . . . . • als (3) . . . • . . . . . ,,. , , 

I 

'1 

in de positie gelijk gesteld met den rang van (4) 

• . • . • . . . . en den (6) • . • • • j. . 
;eez~::e~~\

7
.) •..•..•.• huiswaartls is 

Te . : . . . : den . . . HJ: . 
De .... 

(1) Gesiachts- en voornamen. 
(2) N aam dei- gemeente .. 
(3) In te vullen: b.v. gediende bij de Vesting

Artillerie, gediende · bij de Irifanterie, of p.v. 
aardwerker, .. chauffeur, voerman . . . . , enz. 

(4) In te vullen: de positie, waarin de• diebst
plichtige krachtens he.t bepaalde bij art. 22 ran 
het besluit of bij § 23 dezer instructie in wer-
kelijken dienst is gesteld. . j · 

(6) Datum, waarop huiswaarts gezonden,- · 
(6) In ie vullen: b.v. dienstplicht-eindiging, 

volbrachten werkelijken dienst, voorshands rol-
brachten werkelijken dienst . . . . . . , enz: 

(7) Ingeval de bij punt 4 vermelde poJitie 
tijdens den werkelijken dienst verandering heeft 
ondergaan, achte_r het woord ,,gezonden'~ te 
doen volgen: ,,in ·de positie gelijkgesteld met 
den rang van . ; • . . · . (den rangte 
vermelden)". 1 

§ 31 van de Landstorm-Instructie. 

MODEL VII. 

(Dit model te bezigen, zoo· het· 

geldt vrouw of kinderen van den 

dienstplichtige.) 

Provincie 

Gemeerite 

LAND STQ RM. 

Art. 9 der La'1dstormwet. 

STAAT van inlichtingen. 

Strekking van het verzoek ·; ,, 7ergoeding"_., 

(1) • • • . . - • • • . • • . . • • • • • 

in de gemeente . . . . . . (2) ingeschreven 

staande in het inschrijvingsregister voor den: 

landstorm model n°. •. . , der jaarklasse 1 

onder volgnummer.: . . , wonende ·te 

(3), geboren te . . . (4), 

den . . . . . . . . 1 . (6). 

(1) Geslachts- en voornamen.yah'"den'tot den· 
landstorm behoorenden dienstplichtige, voluit· 
geschreven. · :J .. 

(2) Gemeente, waar de tot den landstorm· 
behoorende dienstplichtige als zoodanig staat 
ingeschreven. 

(3) Gemeente en c. q, gemeente-onderdeel; 
straat enz. of wijk en huisnummer. 

(4) Geboorteplaats. 

(6) Jaartal en dagt_eekening van geboorte. 

1. Beroep of bedrijf va·n. den tot 
den hmdstorm behoorenden dienst
plich tige, ten tijde van zijne opkomst 
in werkelijken dienst. 

lBij uitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan. een 
beroep of bedrijf beide of alle te 
vermelden.) 

2. Of door den tot den landstorm 
behoorenden dienstplichtige ten tijde 
van zijne opkomst in werkelijken 
dienst bet beroep of bedrijf werd 
uitgeoefend: . · 

a. voor eigen rekening ; · 
b. in dienst van derden ; . 
c. doorloopend fa Rijksdienst; 
d. voor een· bepaald werk in 

Rijksdienst, en zoo ja, voor 
welk werk en voor welken 
tijdsduur. 
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8. Geldlijke verdiens ten ten tijde 
van de opkomst in werkelijken dienst 
van den. tot den I.andstorm behoo-_.: 
renden dienstplichtige - aangegeven 
per week, maand of jaar - uit diens 
beroep of bedrijf voortvloeiende. 

(De uit elk beroep of bedrijf voort
vloeiende verdiensten afzonderlijk 
te vermelden.) 

4. Hoeveel de tot den landstorm 
beboorende dienstplichtige per week 
v66r zijn verblijf in werkelijken 
dienst laatstelijk aan levensonder- . 
houd kostte. 

5. Of qe echtgenoote van den tot 
den landstorm beboorenden dienst
plicbtige in leverl'is, c. q. was tijdens 
het verblijf in werkelijken dienst van 
den dienstplicbtige; zoo ja, haar ge
slachts- en voornamen en leeftijd. 

6 De geldelijke verdiensten van 
de echtgenoote tijdens het verblijf 
in werkelijken dienst van den· tot 
den landstorm behoorenden dienst
plichtige, met aanduiding van het. 
beroep of bedrijf, ·waaraan deze 
worden (werden) ontleend. 

7. Of tijdens het verblijf in wer
kelijken dienst van den tot den land
storm beboorenden dienstplichtige 
andere inkomsten of baten aan de 
echtgenoote · of aan het geziri ten 
g?ede komen (kwamen) en, zoo ja, 
mt welken hoofde en c. q. tot welk 
bedrag. 

(Hier c. q. ook te vermelden de 
geldelijke verdiensten . van de fo 
punt 8 bedoelde kinderen, zoomede 
bijdragen, die c. q.· van uitwonende 
kinderen worden (werden) oi:tt
vangen.) 

8. Aantal, geslacbt en leeftijd: 
a. van in won en de kinderen ; 
b. van uitwonende kinderen. 

9. Of de echtgenoote, c. q. met 
kind of kinderen, tijdens betverblijf 
in werkelijken dienst van den tot den 
landstorm behoorenden dienstplich
tige in een antler gezin werd opge
nomen, en indien het niet zonder 
vergoeding kon geschieden, tegen 
welke vergoeding. 

10. Wanneer de ~chtgenoote over
leden is, c. q. geslachts- en voor
namen van den persoon, die zich 
tijdens bet verblijf in werkelijken 
dienst' van den tot den landstorm 
behoorenden dienstplicbtige met de 
verzorging van zijne kinderen beeft 
belast, en welke betaling hiervoor 
moet worden gedaan, c. q. is gedaan; 

27 JUN I. 

11. Bedrag: 
a. der huisbuur; 
b. aan storting voor fondsen. 

12. Bijzondere opmerkinge!). 

BESLISSING VAN DEN BURGE
MEESTER VAN 

(Te vermelden o.a. het bedrag der 
toegekende vergoe,;li])g per, dag.) 

762 

..... , de_n ..... 19 ....• 

-De Burgemeester voornoemd, 

§ 81 van de Landstorm-Instructie, 
MOJ)EL VIII. 

(Dit model te bezigen, zoo het 
geldt het g~zin, waartoe de dienst
plicbtige beboort of waarin bij als 
pleegkind is opgenomen.) 

Provincie 
Gemeente 

Art- 9 der Landstormwet, 

STAAT van inlichtingen. 

Strekking van het · verzoek : ,, Vergoeding" /· 

(1) • • • . . . - • ' • - • • • • ·• • • '. 
in de gemeente . _ - . . . (2) ingescbreren 
staande in bet inscbrijvingsregister voor den 
landstorm- model n°. . .. , dei jaarklasse 1 . . , 

· onder volgnummer .. , geboren te .. -.. (8), 
den . . . . . . . · ... 1 . . , (4). , 

(1) Geslacbts- en voornamen van den.tot den 
landstorm behoorenden .. dienstplichtige, voluit 
geschreven. · · 

(2) Gemeente, waar de tot den land~torm be
hoorende dienstj>lichtige ais zoodanig sta:at 
fogescbreven. 

(8) Geboorteplaats. . . 
(4) J aartal en dagteekening van. geboorte,.· 

1. Beroep of bedrijf van den tot 
den landstorm behoorenden dienst
plicbtige ten tijde van zijne opkonist· 
in werkelijken dienst. 

(Bij nitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan een 
beroep of bedrijf, beide of alle te 

· vermelden.) 
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2. Of door den ·tot den landstorm 
behoorenderi dien:Stplichtige teritijde 
van zijne opkomst· 'in werkelijken: ' · 
dienst het beroep · of bedrijf' werd' 
uitgeoefend :' · · · ' · 

·a. doorloopend in,Rijksdienst; 
fl. voor een: bepaald• werk in 

Rijksdienst en, zoo.ja, voor 
welk werk en. voor. welken 
tijdsduur. 

.. 3. Geldelijke verdiensten ten tijde 
van de opkorrst in w,erkelijken dien_st 
van den tot den. landstorm behoo- , ,,, .. 
renden dienstplichtige - aangegeve,p... .:,, 
per week, maand qf jaar ~ uit diens .· 
beroep of bedrijf voortvloeie:pde, _en 
opgave van het bed rag dat. hij aan 
l!e.t gezin_ y66r zijn :verblijf in, wer
kelijken dienst laatstelijk afstonil. 

(De uit elk beroep,ofbedrijfvoort-_ 
vloeiende verdiensten afzonderlijj{ te' 
vermelden.) , . •. . . 

4. Of ten gevolge van de dienst- · 
vervulling door· den tot' deli land; 
storm behoo·renden · dienstplichtige 
nog meer iriko.mste_n aan het gezin 
werden onttiokken; zoo ja, · door 
welke oorzaak _en tot welk b'edrag. 

5. Hoeveel · de tot den landstorm 
behoorende dienstplicbtige per week 
v66r zijn verl;>lijf in werkelijken 
dienst Jaatstelijk aan levensonder
houd kostte. 

6. Geslacbts- · en· .voornamen en 
ieeftijd van hem of· haar,. die als 
boofd van bet gezin optreedt,. c. q.·' 
optrad tijdens bet verb lijf in werke
lijken dienst ,van den tot den· land
storm behoorenden dienstplichtige, 
met vermelding c. q. van de.familie
betrekking, waarin dat boofd den. 
dienstplichtige bestaat, c. q .. bestond, 
alsmede van zijne of'bare woonplaats , 
(ook straat enz. of wijk, en buis
nummer).· 

7. Beroep of bedrijf, door bet 
hoofd van bet gezin tijdens bet ver• 
blijf in werkelijken dienst van den tot 
den landstorm beboorenden dienst
plichtige uitgeoefend, en . bqeveel 
geldelijke verdiensten bieru.it voort
vloeien (voortvloeiden), aangegeven 
per week, II1aan.d of jaar, onder ver
melding of · bet beroep of· bedrijf 
-wordt (werd) u.itgeoefend: 

a. voor eigen rekening; 
b. in dienst van derden. 

(Bij uitoefening van een beroep 
en een bedrijf of"· van ·meer ·-dan 
een beroep• of bedrijf, beide of alle, 
zoomede de uit elk beroep of bedrijf 
voortvloeiende verdiensten afzonder-

lijk te vermelden ; bij .voorkomend : 
geval onder de verdiensten niet· te .. 
begrijpen de verdi.ensten van den 
dienstplicbtige oCvan andere leden 
van bet gezin.-) · 

8. Aantal der, tijdens ·bet verblijf 
in· werkelijken dienst van den tot 
den landstorm beboorenden dienst-. 
plicbtige, van l;iet gezin deel uit· 
makende en daarbij inwoµende per
sonen, met uitzonderin_q van den 
dienstplicbtige en ·van bet boofd 
van bet gezin; .opgaaf van de fami• . 
liebetrekking, waarin ieder bunner 
bet boofd .. van .. bet gezin bestaat, 
(bestond), vooi-ts ieders leeftijd, ge- .. 
slacht, beroep of bedrijf. en ·geldelijke 
verdi.ensten. 

(Bij' uitoefening. van een beroep· 
Im een bedrijf .of van meer dan ee1i' 
peroep. of bedrijf, beide of alle, zoo
mede .de uit (llk beroep of bedrijf 
voortvloeiende verdiensten afzonder• 
lijk te verm_elden.} 

.· 9. Of tijd~ns bet' verblijf in wei:: 
kelijken dienst van den tot·den land
sto,rm bebqorenden dienstplichtige 
n</g l).ndere inkomsten of. baten. _aan 
bet gezin ten goede k()men (kwamen) 
en, z.oq ja, uit welken boofde .. en 
c. q. tot w~),k pedmg ... • . 

10. Bedrag : I · · 
a. der buisbuur; 
b . . aan storting voor fondsen, 

11. Bijzondere opmerkingen. '"' •'·· 
(Bij voork.cimerid ·geval bier o:~. 

te vermelden de redeii, waarom .in· 
bet gezin aariwezige' personeil, die· 
naar bun leeftijd werkkracbtig zou-
den kunnen'zijri, tijderis het verblijf 
in werkelijken· dienst vari·den tot den 
landstorm beboorenden dienstplicb-
tige niets verdienen (verdienden); 
waarom bij betrekkelijk gering ver
schil in leeftijd de verdieristen van 
de andere mimrielijke · gezinsl\)den' 
belangrijk lager dan die.,. v·an · den 
den dienstplichtige 'zijn; c; q. waren 
tijdens · zijn verplijf h;t werkelijken 
dienst.) 

BEsLrssr'N G ·v AN. n EN nuRG E·: 
MEESTER VAN. ,, 

(Te vermeldeil o.a. het bedrag·,der 
toegekende vergoeding per dag.) - . 

•• :· • • ; de~_; • ; •. ; .19_'i. 

De Bur.iJemeester voor.noemd;· 
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§ 31 van de Landatorm-Instructie. 
MODEL IX. 

(Dit model .te bezigen, .zoo het .· 
geldt personen, die den, dienst
plichtige in. den eersten of den 
tweeden gra~d van bloed-- of aan: .. 
verwantsc~ap bestaan.) · . 

LANDSTOR·M. · 
Provincie 
Gemeente 

Art; 9 der Landstormwet . . 
.. I • 

·. STAAT van: inlichfingen.'. 

Strekki11;g van het' verzoek : ,,.Vergoeding". 

(1) • • • • • • • • '· • • • • .... ', • ' • ·•. 
in de gemeente ·• . ·:; ·. ·. . ,(2)' ingeschreven' 
staande in het inscb.rijvingsregister vdor. den. 
landstorm model n°. : ·., der jaarklasse 1 ·_. , ; , 
onder volgnumrner ... ·., geboren ·te .... _. - • (3) 

den . • ·; •: . . • . . 1. . . . (4). 

(1) Geslachts- eri voornamen van den tot den 
landstorm' behoorenden dienstpliclitige, · voluit · 
geschreven.· · . , · .... 

(2) Gemeen·te, waar de tot dtl'ii landktortii be-.. 
hoorende dienstplichtige als zoo'danig · staat · 
ingeschreven. .. . . . . 

(3) Geboortep!aats. 
(4) Jaartal ·en dagteekening van geboorte. 

1. Geslachts, · ·en · voornamen en 
leeftijd van den persoon of de pe,. 
sonen, w1en bij toekenning·van eene, 
vergoeding, .. deze ·ten goede .is ge-. 
komen, met vermelding van de wo()n
plaats of de woonplaatsen (ook straat 
enz. of wijk_ en huisnummer). · 

2. ln welke 'famlliebetrekking de 
persoon of de persoiten, onder 1 ver-. 
meld, den tot den landstorm. behoo
renden dienstplichtige bestaan, c. 'q. · 
bestonden tijdenshetverblijfin werke
lijken dienst van.den dienstplichtige. 

3. · .Beroep of bedrijf van den tot 
den landstorm behoorenden dienst
plichtige ten tijde vari zijrie opkomst 
in wer kelijken dienst. 

(Bij uitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan een be
roep of bedrijf ·beide of alle te ver-
melden.) · 

4. Of door den tot den landstorm 
behoorenden dienstplichtige ten tijde 
van zijne opkoinst in werkelijken 
dienst het beroep of bedrijf word 
uitgeoefend·: . . . .. . . . . ·. . 

a. ·door!oopend in Rijksdienst; 
b. ':Oor . een , b!)paald, werjr in 

Rijksdienst, en, zoo ja, voor 
welk werk en voor welken 
tijdsduur. 

5. Geldelijke ver,diensten ten tijde 
van de opkomst va11 ,den tot,.-d,en 
landstorm behoorendep dienstpli<:lh
tige ui t dien_s, beroep ()f bed,ijf :vo.ort

· vloeiende; aangegeven per week,, 
maand of jaar, en opgoaf van het 
bedrag, dat hij -v66r zijne opkomst 
in werkelijken ;dienst -laatstelijk af. 

· stond aan den- persoon of ·de .per-· 
sonen, onder I; vermeld. · · 

(De uit elk beroep of bedrijf.voort
vloeiende verdjensten_ afzonderlijk 
te vermelden.) 

6. Hoeveel :de tot den·lan·dstorin· 
. behoorende dienstplich tige 'per week 
: aan den persoon of de·· personeri; 
onder 1 vermeld, v66r :Zijn verblijf· 
in werkelijken diehst, laatstelijk aa,n 
levensonderhoud kostte. · 

7. Beroep bf · bedrijf, dobr den, 
persoon of de"personen,-_onder 1 ver~ 
meld, tijdens het verblijf in- werke-. 
lijken dienst van den tot den land-· 
· storm behoorenden dienstplichtige 
uitgeoefend, hoevo:iel geldelijke ver-. 

'diensten hieruit voortvloeien (voort
vloeiden), aangegeven per. week, 
maand of jaar, en .of het beroep_of 
bedrijf wordt (werd) uitge0e£end: 

a. voor. eigeri_ ~ekening ;,. 
b. in dienst "-an derden. 

(Bij uitoefening van een bero~p 
eu een bedrijf- of van me.er daii'een 
beroep of bedrijf; de uit elk lJeroep 
of bedrijf voortvloeiende verdien
sten afzonderlijk te vermelden:} 

8. Of door den persoori of de 
personen, onder 1 vermeld; tijderis 
het verblijf in werkelijken dienst van. 
den tot den. landstorm.behoorenden 
dienstplichtige andere oiJ.dersteuning 
of andere baten worden (werden) 
genoten, zoo ja, van· welken· -aard · 
of tot welk bedrag. 
· 9. Bedrag: 

a. der ,huishuur,; · . 
b. aan storting voor 'fondsen; 

ten-laste komende ·van. den. 
persoon of de personen, on
der 1 vermeld. 

JO. Bijzondero opnierkingel)'. 

, BESLISSING VAN DEN BURGE· 
MEESTER VAN 

(Te -vermelden o.a. he( bedrag der. 
toegekende vergoeding, per. dag.) 
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§ § ·3:3 eh 36 van de 

I,aridstorm-Instructie. 
·MODEL XI. 

Vrij van zegel irigevolge 
ai-t. '18 der Laridstormwet. 

L A N D ST .0 RM. 

(Gemeente . • . . '· . ) 
(Bewijs No. .-) 

Ik 
Wij ondergeteelrende ~ (a). 

'beken.n;n ontvangen te" hebben de som van 

'Conclusie van 'den Advocaat,Generaal Mr, 
J. J. L. 'van Haiigest baron d'Yvoy. 

'Requirant heeft zich op 12 :April 1913 tot 
het ·Genieeritebestuur van Bussum gewend,. 
met 'het verzoek om verbetering · van de ·vast
gestelde kiezerslijst in <lien zin dat Casper 'de 
Bruyn wo'nende· te Bussuin, wiens riaam· niet 
op·de'kiezerslijst was geplaatst, onidat gebleken 
was, dat 'hij in ·het jaar voorafgaande aan de-• 
vaststelling vah ·de 'kiezerslijst ·van ·'eene 'instel
lin1fvan \veldadigheid onderstand had genoten;. 
alsnog daa:fop•tebrengen. Nadat gebleken wa,s, 
dat de· verleende onderstand niet was • te· 

(b) . . . . • . . . (f.· . .. '· • · • ), biischoiiwen als die bedoeld in art. 4 der Kies-

mij toegekend bij Beslissing van _den Burge
ons 
meester der Gemeente ..... · .. ,, .... 
van . . ; . . . . _. :I CJ •.• , wegens ·vergoe
ding ingevolge art. 9 der Landstormwet, ter 
-zake van. het verblijf in werkelijken dienst v3n 
den tot den landstorm behoorenden dienst
plichtige (c). . ..• _ , . . . . . , . , die in de 
gemeente . . . . . . . . . ·staat ingeschreven 
in het register voor -den landstorm model 
n°. . . •· . . der ,jaarklasse 1. . . . , onder 
volgnummer . . . , over het tijdvak . 
tot ·en met . . . '19 . . , zijnde . dagen. 
ad f . per dag. 

·Te .. . ·. -. . , den ·. . • ·. . 19 
(d) 

'·. (a) 'Geslachts-· eri vo~rnamen. 
(b) B~drag in let~ers en cijfers. 
(c) Ge~lachts- en v·oornamen. 
(d) Handteekening(en). 

27 Juni 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
Ten onrechte heeft ·de Kantonrechte'r 

· een verzoek tot verbete'ring der kiezers
lijst voor den gemeehteraad- afgewezeh, 
op grond dat B. ·en W. niet kunnen 'worden. 

·geacht te hebben ,gehandeld-in strijd met 
de ,wet, nu zij zijn ·bekend gemaakt met-de 
omstandigheid, dat de hier bedoelde per' 
soon niet- was aangeslagen in de plaatselijke 
directe belasting ·naar 'het inkomen, (i. c. 
stond ten processe vast, dat votenhedoelde 
bekendmaking -niet juist was,'- daar er wel 
'een aanslag bestond en-deze tijdig was vol-
daan). · 

.(Kieswet artt. 1 _en 36.) 

Voo'rzitter : Jhr. Mr. S. Lanian Trip. 

Raadsheeren : Mrs. S. Gratama, J. H. van 
Goor, ·C. Krabbe e'n A. P. L; •Nelissen. 

wet, ·is de plaatsing·van voornoeinden de Bruyn 
op de kiezerslijst bevolen w'aar zulks behoort, 
ih casu ;als kiesgereclitigd voor de Staten
Generaal •en de Proviliciale Staten. In :me 

· beslissing is 'riiet berust, op grond dat ·naar ·het 
'oordeel van ·requirant, meerbedoelde •de ·Bruyn, 
die in·de Plaatselijke Directe belastini,-naar het 
irikomen· f ·1,75 als zijn aanslag in September 
il912/Februari 1913 voldaari 'had, uit dieii 
hoof de •ook als kiezer voor leden · van den 
Gemeenteraad op de kiezerslijst had behooren 
te zijn ·geplaatst. Met verzoek de plaatsing 
als zoodanig'op de kiezerslijst te willen bevelen 

, wendde requirant zich tot den Kantonrechter 
te Hilversum;· die bij beschikking van 22 Mei 
1913 het gedaan verzoek ·als niet op ·de wet 
gegrond • afwees; uit overweging, dat -aan 
verbetering van een kiezerslijst alleen dim 
valt te denken, · als de plaatsing, in· casu zulk 
een die van' gezegde kiesbevoegdheid · melding· 
maakt, ·in· strijd met de wet is uitgebleven, en 
waar requirant.·aanvoert, dat B. en W. zijn_ 
bekend gemaakt met de ' omstandigheid, dat 
meergenoemde de Bruyn• niet was aangeslagen_ 
in de ·Plaatselijke Directe belasting naar het in
komeri te ·Bussum over 1912, zij door te bevelen_ 
nem op de lijst te plaatsen zooals is geschied; 
niet'kuhnen gezegd wo:tden te hebben gehandeld 
in strijd met de wet. 

Tegen die beschikking heeft requirant zicli 
in cassatie voorzien als middel voorstellende· 
schending van artt. 7, 35-39 der Kieswet op 
grond dat het beroep op den Kantonrechter in 
de Kieswet opgenomen, ook strekt om herstel 
van verkeerde beslissingen van B. en W. 
tengevolge van abusieve opgaven mogelijk te
maken (zooals in casu had. plaats gevonden) 
en dat door B en W. wel ,degelijk in strijd met. 
de wet is, gehandeld, zij het dan ook onbewust 
tengevolge -van verkeerde opgaaf. 

Ingevolge ·het · voorschrift van -art. · 8· · der 
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Kieswet .,wordt,,jaarlijks naar aanleiding,,van 
de opgaven en van het .,;mderzoek in. art.· 10 
en volgende vermeld door het Gemeentebestuur 
een lijst opgema_akt de inwoners aanwijzende, 
die : tot het kiezen van leden van de Twe!Jde 
Kamer, van de· Provinciale Staten en van den 
Gemeenteraad bevoegd zijn. · 

De boven m!Jergenoemde de Bruyn, die, 
zooals feitelijk vaststaat, aan de vereisclJ.ten 
voldeed om, als kiesgerechtigde voor den 
Gemeenteraad, op de kiezerslijst va,n 1913 der 
Gemeente Bussum te warden geplaa~st, kwa~ 
en komt daarop als zoodanig niet ,voor. 

Voor de verkrijging van kiesrecht voor den 
· Gemeenteraad wordt geen afzonderlijke aan
gifte gevorderd ; niettegenstaande daarvoor 
andere vereis,chten gesteld warden, is het 
voldo_ende wan,neer de voorschriften om kiezer 
va:n ,qe T;weede Kamer te warden, in acht 
genomen , warden. Op Burgemeester en Wet
houders rust de verplichting om na,te gaan of de 
belangh!)bbenden zijn aangeslagen in de plaatse
lijke directe belasting en of zij hun. aanslag 
tijdig gehe!)l betaaid_ hebben; daarbij zijn zij 
nie~ verpli9ht ingevolge de Kieswet, om. af, te 
gaan · op hun, verstrekte gegevens (van den, 
Gemeenteontvanger) doch kunnen zij ziclJ. 
door raadpleging der kohieren en va_n diens 
registl)rs. op de hoogte stellen. Het niet
voorkomen van een kiesbevoegde voor den 
Gemeenteraad als zoodanig op de kiezerslijst 
is alzoo als een verzuim hunnerzijds aan te 
merken, en als in strijd' met de wet; zoodat de 
Kantonrechter m. i. ten onrechte het tegendeel 
beslist heeft, en de belanghebbende ook ten 
onrechte van de· kiezerslijst als kiesbevoegde 
voor den Gemeenteraad is uitgesloten. 

Toch zal het voorgestelde middel niet tot 
cassatie. kunnen leiden dewijl de kiesbevoegd
heid van art. 7· niet is betwist of ontkend en 
evenmin eenig voorschrift der • artt. 35.,-39 
der Kieswet verkeerd of niet is toegepast, maar 
daarentegen art. 8 dier wet is geschonden, 
welke wetsbepaling niet als geschonden of ver
keerd toegepast, in het middel is gesteld. 

Ik. heb mits.dien de eer te concludeeren t9t 
niet-orttvankelijk-verklaring, althalis verwer
ping van het beroep. 

De Ho,age . Raad, enz. ; 
G~zi~n een den _5 Juni 1.913 ingekomen ·ver

zoekschrift van J.· G. J. Majoor, van beroep 
hotelh_ouder te Bussum, waar bij , op , grand_ van 
schending van art. 7 der Kieswet en: van ver, 
keerde toepassing van de artt. 35-39 ,dier wet 
cassatie:is gevorderd van een vonnis door den 

Kantonrechter ·te Hilversum op. 22, Mei, 1913 
gewezen, waarbij werd , afgewezen requirants 
verzoek tot wijziging van de kiezerslijst .der ge, 
nieente Bussum in dier voeg(/, _ dat,, . daarop 
alsnog zal warden. geplaatst Casper ·de,· Bruyn, 
wonende lste Achtermeulenlaan n°. 11 te Bus
sum als kiezer van leden voor den raad dier 
gemeente; 

Gehoord, enz. ; , 
0. dat_ blijkens het aa_ngevallen vonnis, 

door requestrant aa11 Burgemeester en -Wet
houders van.de gemeente Brissum is gevraagd, 
verbetering der voor die.Gemeente vastgestelde 
kiezerslijst voor 1913/1914 ·onder andere omdat 
daarop niet was .geplaatst, C. de Bruyn voor
meld; 

dat Burgemeester en ·wethouders voor
noemd. op dat request den 14den Mei 11. be
slissende, hebben bevolen, dat- C. de Bruyn 
alsnog op die lijst ·zal warden geplaatst als 
kiesgerechtigde' voor de · Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en de Provinciale Staten; 

dat requestrant vervolgens op 19 Mei' 1913 
aan den Kantonrechter • te -Hilversum · het 
hierboven vermeld verzoek heeft gericht, 
daarbij stellende : dat de :i-eden waarom -Burge
meester en Wethouders verzuimd hebben de 
kiezerslijst in dien geest ,te wijzigen, dat C. ,de 
Bruyn daarop 66k voorkomt als kiezer van leden 
va:n den, G,emeenteraad - hierin ,was _gelegen, 
dat door den Gemeente-ontvanger te Bussum 
aan Burgemeester en W ethouders voornoemd 
was medegedeeld,, dat C. de· ];lruyn niet .was 
aangeslagen in de Plaatselijke directe belasting, 
doch deze mededeeling was -onjuist, d;ia,. 
C. de Bruyn blijkens qoor hem requestrant nu 
ov;ergelegd gM_uite~rd •aanslagbilj~t van. <;le 
pla;i,tseJijke directe belastinge_n naar het inko
men der. gemee:nte Bussum vo,cir_ 1912 is aall
geslagen ·en zijn aanslag voor Maart.1913; heeft 
voldaan; 

_dat op_ dezelfde _gronden: door requestrant 
tot cassatie, de ve~nietiging. is gevraagd van de 
uitspraa~ van den ]3:;antonrechter, . waarbij 
requirants verzoek tot wijziging -der kiezerslij.st 
is van de hand. gewezen, te,rw:ijl requirant da~r
toe n,ag aanvoerde, dat waar C; de Bruyn zijn 
kiesbevoegdqeid, ontleent aan art. lb 19. der 
Kieswet ,(het 1/ewonen van een huis) ,volg()ns 
art. 7 der Kieswet hem, wegens zijn_aanslag in 
de . plaatselijke directe belasting 66k kiesbe
voegdheid voor den Gemeenteraad behoort 
te warden gegeven en dat weL degelijk door 
Burgemeester en W ethouders van Bussum is 
gehandeld in strijd met de wet al. was dit een 
gevolg· ·van eene verkeerde opgave van de:n 
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-gemeente-ontvanger, en h~t beroep op den 
Kantonrechter 66k strekt om herstel ·mogelijk 
te maken 'van verkeerd~ · beslissingeh door 
Burgemeester en \Vethouders tengevolge van 
oQjuiste· opgaven, genomen; 

0: omtrent het middel van cassatie : 
dat de Kantonrechter onitrent requestrants 

verzoek tot wijziging van de kiezerslijst, over
woog : ,,dat aan verbetering van een kiezerslijst 
alleen dan valt te denken, als de plaatsing -
in casu zulk eene die van gezegde kiesbevoegd
heid melding maakt - in strijd met de wet is 
·uitgebleven en dat Burgemeester·en Wethouders 
niet kunnen geacht worden te hebben ge
handeld in strijd wet de ·wet nu -requestrant 
aanvoert, dat zij zij·n bekend geinaakt met de 
omstandigheitl- dat de Bruyn niet was aange
slagen in de plaatselijke directe belast,ingen 
naar het inkomen te Bussum over 1912" ; 

dat bij deze beslissing de Kantonrechter 
evenwel over het hoofd Z%, dat het niet de 
vraag is, door welke omstandigheden Bu,·ge-

. meester en Wethouders er toe werden gebracht 
-om Casper de Bruyn niet als kiezer voor den 
Genieenteraad op de ki;zerslijst te plaatsen, 
<loch,alleen of die plaatsing te recht, dan we! ten 
onrechte uitbleef, in welk !aatste geval in strijd 
met . de wet werd gehandeld ; 

dat in het onderhavige geval · ten processe 
vaststaat : dat Casper de Bruyn, die als wonende 
'in de gemeente Bussum krachtens art. lb 1°. 
<ler Kieswet op de voor die gemeente vastge
stelde kiezerslijst voor 1913/1914 was geplaatst 
als kiezer van leden voor de Tweede Kamer der 
Btaten-Gep.eraal en voor de Pr-ovinciale Staten 
- in de voor die Gemeente geldende Plaatselijke 
· <lirecte belasting naar het inkomen was aange
.slagen over het jaar 1912 voor een bedrag van 
j 1.75 - zijnde meer dan het in de 2de kolom 
<ler bij art. 7 der Kieswet bedoelde tabel voor de 
Gemeente·Bussum vermelde bedrag-en dat de 
Bruyn dezen aanslag v66r l Maart 1913 ten 
voile · had voldaan ; 

dat hieruit volgt, dat de Bruyn overeen
kqmstig de bij art 7 der Kieswet gestelde 
eischen bevoegd was tot het kiezen van -led en 
van ·den Raad der Gemeente Bussum en die 
bevoegdheid door Burgemeester en Wethonders 
dier gemeente is miskend door hem niet als 
zoodanig op die kiezerslijst te plaatsen, terwijl de 
Kanton~ecl).ter te Hilversum bij zijn aangevallen 
uitspraak dit artikel heeft geschonden door niet 
op de bovenaangevoerde gronden de verbetering 
<lier kie_zerslijst in dier voege te bevelen ; 

dat dus het cassatiemiddel is gegrond ; 
Vernietigt de door den Kantonrechter te 

1913. 

·Hilversum op 22 Mei 1913 in deze zaak gegeven 
uitspraak; 

Beveelt, dat op· de voor de gemeente Bussum 
vastgestelde kiezerslijst voor 1913/1914 Casper 
de Bruyn 66k zal warden geplaatst als bevoegd 
tot het kiezen van leden van den Gem~enteraad. 

(Ned. Jur.) 

28 Juni 1913. BESCHIKKING van den Minister 
van Oorlog, houdende uitvoering van het 
Koninklijk besluit van 29 i\lei 1913, S. 19! 
(Landweerinstriictie III). 

De Minister van Oorlog, 
Gezien art. 15/Jis der Laudweerwet, van welk 

wetsartikel de tekst luidt, zooals b.ierna wordt 
vermeld onder I ; 

Gezien voorts het .Landweer-Besluit III 
(Staatsblad 1913, n°. 194), betrekirnlijk de uit
voel'ing v.an het hiervoren vermeld wetsartikel, 
v11n welk Besluit de tekst luidt zooals hierna 
wordt vei-meld onder II ; 

Heeft goedgevon·ien : 
bij deze te herzien en opnieuw vast te stellen 

de bepalingen der, sedert. herhaaldelijk gewij
zigde, .Beschikking van 12 Mei 1_906, VIIde Afd., 
n•. 277, met de daarbij behoorende modellen, 
welke herziene en ·nieuw vastgestelde bepa
lingen met modellen uitmaken de 

LA.NDWEERINSTlWCTIE III, 
en hierna volgen onder Ill.-

I. enz, 
II. enz. 

III LANDWEERINSTRUCTIE III. 

A. Bepalingen, · van kracht in gewone 
tijdsomstan_digheden. 

(Outler de uitdrnkking ,,ge,vone tijds
omstandigheden" hier te verstuan alle · 

andere tijdsomstandigheden dan die, 
vermeld in artikel 15bis, derde lid, 

der Landweerwet.) 

§ l. Ter bevordering van eene spoedige af
doening en daardoor van de belaugen der .ver
zoekers worden : 

1°. verzoekeil oin vei'goeding, ll!sook ,ver
zoeken om ontheffiag van den: werkeliiken 
dienst, als kostwinner, __:, de laatste gericht 
aan de Koningin - 111gediend aan den Minister 
van Oorlog door tusschenkomst van den burge
meester der g~meente van inwoning 'van hen, 
die de verzoeken doen ; ingeval dezen buitens
lands verblijf houden door tusschenkomst van 
den burgemeester der gemeente, waar de dienst-

49 
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plicht_ige staat i_ngesch.reven in het verlofgaI1-
gersregister van de landweer; · . . 

_ 2~, verzoeken, als onder 1°. bedoeld, in het· 
bezit gesteld van den burgemeester, voormeld, 
_binnen een tijdsverlopp van tien dagen na q.e 
_ afkondiging van. de, ,,open bare k_ennisgeving", 
waarbij de dienstplichtige onder de wapenen 
of in werkelijken dienst wcirdt geroepen ; of 
ingeval de opkomst zonder voorafgaande ,,open
bare" kennisgeving geschiedt, binnen ·zes dagen 
na den dag van opkomst. 

§ 2. 1. Ve burgemeester bevordert op de 
wijze en ten tijde, als door hem dienstig zal 
worden geacht, dat het in de yorige § gestelde 
algemeen bekend zij en _worde opgevolgd. 

2. Hij geeft aan hen, wie_r verzoeken niet 
naar, eisch onderteekend of onvoldoende van 
_inhoud zijn, aanvulling of wijziging daarvan 
in overweging. 

· - § 3. De burgemeester stelt een onderzoek 
in naar de gegrondheid ·van het verzoek. Van 
den uitslag van dit onderzoek doet hij blijken 
in een door hem _bij het verzoek te voegen· 

. ,,Staat van inlichtingen", in enkelvoud opge
maakt volge~s een der bij deze i~structie be
hoorende modellen A, B en 0, naar gelang van 
de omstandigheden, in het ops_chrift· van· elk 
der inodellen vermeld. 

§ 4. 1. De burgemeester zendt de verzoeken · 
met daarbij behoorende staten van inlichtingen 
aan het Departement van Oorlog, onder bijvoe
ging van een ,,Verz'ameistaat" ·in fweevoud. 

2. De ,,Verzamelstaat" is ingericht volgens 
het bij deze instructie b·ehoorend model JJ en 
is bij de in bet vorig lid bedoelde toezending 
aan hetDepartement van Oorlog ingevuld, voor 
zooveel noodig, van kolom 1 t_ot en met 
kolom 14. 

3. Ten aanzien van het advies·, hetwelk bij 
de in het eerste lid genoemde staten van inlich
tingen behoort _te worden uitgebracht, geldt 
o. a., dat, voor zoilver !:tet strekt tot toekenning 
van vergoeding, in dat advies het noodig ge
oordeeld bedrag der vergoeding per dag wordt 
vermeld. 

§ 5. 1.,.Indien uit bet bij § 3 bedoeld onder
zo.ek aan den burgemeester blijkt, dat de dienst
plichtige, voor '\\'.iens verblijf onder (le wapenen 
vergoeding wordt gevraagd, ingevolge artikel 1/5 
der .Landweerw.et in aanmerking zou kunnen 
,komen om van den werkelijkeil dienst te worden 
ontheven, dan geeft de burgemeester aan be
langhebbende(n) in overweging om, afgeschei
den van bet verzoek om vergoeding, te bevor
_deren, dat door _den dienstplich_tige, op de :wijze 
ep.·ten tijde als bij § 1 v~rmeld, aan de Koningin 

_een verzoek wprdt' gericht tot h_et erlan.gen v:an 
-zoodanige onthefling._ BHjkt .daarentegen, dat 
tot inwilliging van eeri gedaan.verzoeli om on't• 
hefling- van den werkelijken .clienst als kost
winner vermoedelijk geen termeri zullen wor
den gevonden, doch -dat wel aanleid{!1g·, kan · 
b~staan tot toekenning_ van eene .vergoeding, 
dan geeft. de burgemeester belanghebbende(n) 
in overweging om, afg~§c4.eiden. van het v~r-

. zoek van dep. dienstplichtige om on.thefling, 
alsnog tijdig een verzoek om vergoeding bij 
hem in te dienen. Bij elk ad vies op een verzoek 
om • o_nthefling als ~ostwinner wqrdt (op de 
wijze als ,in model· JJ, kolo_m 14, ach_ter· .de 
m1mmers • 2. en 3 is. aangegeven) ,o. a. reeds 
qadelijk yermeld, welk vergoedingsbedrag noo
dig zou z_ijn als de ontheffing niet_ iµocht war
den verleend. 

2. Ingeval de -indiening van een nader ver,
zoe~ om onthefling of oi;ri .vergoeding door den 
burgemeester overeenkomJltig het bepaalde in 
het vorig lid aanbevolen is, geschiedt. daarvan 
aanteekeiling in den staat van inlichtingen, en, 
in•dien. aan die aanbeveling gevolg gegeven is, 
ook. in kolom 14 van den verzam_elstaat, dit 
laatste ·op _de wij~e als achter.de numm_ers 6-
en. 7 in model JJ is aangegeven. · 

3. Een nader onderzoek, aJs .in het vorig _lid 
bedoeld,. wordt, voqrzien v:an -het _opschrift 
.,nacl.er verzoek" door den. burg~m~ester aan 
het oorspronkelijk ingediende ve.rzqek gehecht 
en (iaarmede aan het Departement van Oorlog 
gezonden. 

§ 6. De inzending van de bescheiden, in,de 
beide voorgaande § § vermeld, geschiedt : 

a. wanneer. _zij yerband houden met de 
.opl,:omst onder de wapenen· .van dienst
plichtigen voor oefeniI1ge11, als bedoeld in 
artili:el 11 · der Laildweerwet, uiterlijk vier 
weken v66r den aanvang vai, het . verblijr 
onder de. wapenen ;_ · · 

b. in andere gevallen zoodra mogelijk, doeh 
uiterlijk_veertien dagen na de_n.dag van aanvang
va11 het verblijf onder de _wapenen of in werke
lijken dienst .. 

§ 7. 1. Indien na de in de vorige § bedoeide 
inzending van bescheiden, de om_stancligheden 
van de daarbij betrokken personen in.die mate 
veranderen, dat eene voorgestelae ~f reeds. t9e
gekende _.,ergoeding hetzij niet ineer Iloodig is, 
_hetziJ te .verlagen of- te verhoogen .is, wordt 
daarvan door . den burgemeester zonder ui tstel 
mededeeling gedaan aan het Departement v:an 
Oorlog, met vermelding, bij voor\rnmend gev:Ul, 
van het l>edrag, waarop de .vergoeding nader
ware :vast te. stellen._ 
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2. 'Eveneens wordt zonder uitstel medede.e
ling gedaan aan het Departeinent van Oorfog, 
jndien nader de noodzakelijkheid tot o~the:ffing 
van deii werkelijkeii dienst mocht zijn vervallen 
of ontstaan. 

§ 8. Ten a.anzien van yerzoeken, die niet zijn 
ingediend met inachtneming van het gestelq.ci 
onder 2°. van § 1, zoomede van ,hernieuwde 
ve.r;,meken als bedoeld in § 14, is overigens, 
vcior zooveel toep·asselijk, het bepaalde bij deze 
instructie mede van kracht. 

§ 9. 1. De burgemee~ter ontvangt een exem
plaar van. den in § 4 bedoelden '!Verzamel, 
staaf'. terug, voorzien van de _beslissing van 
den Minister van Oorlog. 
. 2. De uitbetaling v'an de toegekende vergoe
ding g_eschiedt door de zorg van den in § 1 
bedoelden burgemeester aan den persoon of de 
personen, die daarop recht hebben of die, 
omdat de rechthebbenden om bijzondere rede
nen niet in staat.zijn.of worden geacht om zelf 
over de vergoeding.te beschikken, voor b.et ten 
behoeve van rechthebbenden ontvangen der 
vergoeding zijn aangew_ezen. 

3. Voor de uitbetaling geldt in het algemeen, 
dat de vervaldag der vergoeding tevens de be
taaldag (eerste betaalctag) daarvan is en dat de 
betaaldagen door den burgemeester worden 
bekend gemaakt bij schriftelijke ( of gedrukte) 
openba~e kennisgeving en een stuk, boudende 
die kennisgeving, wordt aangeplakt op de plaats 
of de plaatsen, welke daarvoor bij gemeentelijk:e 
verordening is of zijn aangewezen of welke, zoo 
zulk eene aanwijzing niet bestaat, daarvoor in 
de gemeente gebruikelijk .is of zijn. 

§ 10. 1. Als vervaldag der vergoeding wordt 
aangemerkt : 
. a. voor de vergoeding, toegekend wegens ver
blijf onder de wapenen van dienstplichtigen 
voor de in artikel 11 der Landweerwet voor
geschreven oefeningen,. - met inachtueming 
van bet bepaalde bij het t~eede lid van·§ 12 
en bij § 13 · - een der eerste tien dagen na 
dien, bestemd voor de inzending van de in § H 
bedoelde opgaaf, waaruit aan den burgemees~er 
blijkt of, en zoo ja, over welk aantal dagen, 
de. belangbebbenden op vergoeding aanspraak 
bebben; · .. 

b. iri andere gevallen de 6de, de l6de en de 
26ste van elke maand, voor do daaraan vooraf
gaande dage.n, waarover d.e vergoeding loopt. 
Kan op den eersten vervaldag om eenige reden 
nog geen hetaling geschiedim, dan wordt, 
indien zulks niet reeds v~oeger kon plaats heb
ben, zoo mogelijk op den eerstv'olgenden _ ver
valdag of anders 'z~o spoedig doe'nlijk daarn'a, 

het van den vorigen aankomende bedrag· mede 
uitgekeerd. Gaat. de vergoeding door van het 
eene jaar in het andere, dan gesehiedt de laatste 
betaling in liet jaar niet op 27 of 28, do~h op 
31, December .over al de dagen, die nog tot het 
eindigende .dienstjaar behoor!)n. 

2. Is de ver_valdag een Zondag, Nieuwjaars
dag, Goed.e V rijdag, Tweede-Paaschdag, J=!:emel-. 
vaartsdag·, Tweede-Pinksterdag, Eerstc-Kerst
dag of Tweede-Kerstdag, dan geschiedt de uit
betaling op den eersten werkdag daarna. 

3. De uitbetaling aan rechthebbenden, die 
buitensl~nds verblijf houden of .clie zich sedert 
de inzending van•de in§ 6 bedoelde J;,escheiden 
in eene andere gemeenie binnenslands hebben 
ge.vestigd, geschiedt door toezending van een 
postwissel tot het hun aankomend bedrag, nadat 
voor voldaan geteekend is terugontvangen het 
aan hen overgemaakt bewijs, ingericht volgens 
het bij deze instructie behoorend model E. 

§ 11. 1. In verband m)t het bepaalde iu de 
vorige § wordt aan den burge1neester opgaaf 
toegezonden van de namen der in het verlof
gangersregister van de land weer zijner ge
meente ingeschreven dienstplichtigen: 

a, die niet hehben voldaan aan eene te hun
nen aanzien gedane oproeping onder de wape
nen of in werkelijken dienst; 

b. wier verblijf onder de wapenen of in wer
kelijken dienst, waartoe zij werden opgeroepen, 
om eenige reden is of door eenige oorzaak 
wordt bekort, ·met vermelding van den duur• 
der bekorting ; 

c. die na vervulling va.n bet verblijf onder 
de wapenen of in werkelijken dienst, waartoe 
zij zijn opgeroepen, onder de wapenen worden 
gehouden; 

d. wier verblijf onder de wapenen of in wer
kelijken dienst uit anderen· hoofde dan hier
voren vermeld, verandering heeft onde~gaan, 
met vermelcling van den invloed die van be-. 
doelde verandering moet - uitgaan op de aan 
het verblijf onder de wapenen of in werkelijken 
dienst te ontleenen aanspraak. op vergoeding ; 

e. die in het genot van groot-verlof zijn ge
steld (hersteld) .na verlengd ve~blijf onder de 
wapen~n- of in werkelijken dienst, met vermel
ding van den laatsten verblijfdag. 

2. De in het vorig lid bedoeld~ opgaaf treedt 
in geen opzicht in de plaats, voor bescheiden, 
die in de gevallen, waarop zij betrekking heb
ben, krachtens andere voorscbriften moeten 
worden ingediend. 

§ 12. 1. De. opgaven, bedoeld in de vorige §, 
worden· ipgezonden, indien,de oorzakelijke fei
ten voorv'allen. tijdens de daarbij betrokk~n 
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dienstplichtigen wegens oproeping .in werke
liJken dienst hetzij tot het ondergaan van eene' 
opgelegde straf, hetzij ingevolge de artikelen 
28, 32, laatste lid, 35 ·of 35ter der L~ndweerwet, 
staan, zouden moeten staan of zich zouden 
moeten begeven onder de bevelen van den 
commandeerende-officier van een der korpsen 
van het leger, of van een onderd_eel daarvan, 
door dezen comrriandeerende-officier ; 

in andcre gevallen, zoo· de dienstplichtige 
behoort tot de landweer-infanterie, door den 
commandant van het daarbij betrokken land-

. weer-bataljon of zelfstandige landweer-compag-. 
riie; bij de andere wapens door den commandant 
vai:i ·de daarbij betrokkeri land\;.>eer-coriipagnie. · 

2. De opgaven geschieden, zoo zij betrekking 
hebben op het verblijf onder de wape.nen van 

. dienstplichtigen voor oefeningen:, voorgeschre
ven in artikel 11 der Land weerwet, op den 

· laatsten dag van dat verblijf; is twee dagen 
na die~ laatsten verblijfd~g onder de wapcnen 
door den burgemeester geen opgaaf, als bedoeld, 
ontvangen, dan strekt dit ten bewijs dat geen 
veranderingen hebben plaats gehad, die van 
invloed zijn op de aan bet verblijf onder de 
wapene11 te ontleenen aanspraak op vergoeding. 

3. In andere gevallen, dan in het vorig,lid 
vermeld, geschieden de opgaven ten dage, waar
op de oorzakelijke feiten plaats vinden, en wel 
telegraphisch, indien dat, in verband met de 
bij § 10, eerste lid,_ onder b vastgeste_lde· ver
valdagen, noodig kan zijn om verke1Jrde uit
betaling te voorkomen. · 

4. In de hiervoren bedoelde opgaven wordt 
t'en: aan~ien van elken daarin ge_noemden dienst
plicbtige tevens v·ermeld de compagnie waa_r
toe deze behoort, zoomede zijn nnmmer op 
de contr6lelijst van het personeel :der. com' 
pagnie . 

.. §· 13. Tijdig v66r den verval<lag :van ver
goeding, uit. te bctalen wegens verblijf _onder 
de wapenen of in werkelijken d\enst van den 
dienstplichtige, die in eene andere gemeente 
staat ·ingeschreven in het verlofgangers-register 
van de landweer dan in die, waar de uitbetaling 
der vergoeding moet _geschieden, vraagt de 
burgemeester van deze gemeerite aan zijn ambt
g'enoot in de gemeente, waar de dieristpiichtige 
in vermeld register staat ingeschreveµ, inlich
tingen nopens hetgeen betrekkelijk_dien dienst
plicbtige-in de bij de vorige § vermelde opgaaf 
mocht zijn aangeteekend. 

§ 14. Orn in aanmerking te k;unnen komen 
voor vergoeding wegens verlengd verblijf onder 
de wapenen van dienstplichtigeri, die n·a ver
vulling van den termijn voor welken zij waron 

opgeroepen, onder de wapenen of in werkelijkeri 
dienst warden gehouden, moet · een daartotJ 
strekkend verzoek worden gedaan. 

§ 15. 1._ De gelden, noodig tot uitbetaling 
van de vergoeding, worden v66r het einde van 
het verblijf onder de wapenen of in werkelijken 
dienst, waarvoor de vergoeding\verd toegekend, 
toegezonden aan de bur~ei::qeesters van : · · 

gemeenten, gelegen' binnen de landweer
distrieten I en II : door de administratie van 
de IXde Infanteriebrigade te Leeuwarden; . 

gemeenten, gelegen binnen de landweer' 
distrieten III, V en VI : door de administratie 
van het Instruetie-Bataljon te Kampen; . 

gemeenten, gelegen' binnen landweerdistriet 
IV: door de administratie van de Vde Infan•
teriebrigade te Amersfoort; 

gemeenten, gelegen binnen de· landweer
di~tricten VII en VIII: door.de administratie 
van de Iste Infanteriebrigade te Assen;. 

gemeenten, gelegen binnen de landweer
districten IX en X: door de administratie van 
het lste Regiment Huzaren te Amersfoort; 

gemeenten, gelegen binnen de landweer-
distrieten XI en XII : door de administratie 
van het 4de .Regiment Huzaren te Deventer; 

gemeenten, · gelegen · hinneu de landweer
districten XIII en XV: door de. administratie 
v:an het 4de Regiment Veld-Artillerie te Ede; 

gemeenten, gelegen binnen . de land weer
districten XIV en XVI : door de admini
stratie van de VIIIste Infanteriebrigade te 
A-rnhem; 

gemeenten, gelegen binnen landweerdistriet 
XVII: door de administratie van de XIde In
fanteriebrigade te Nijmegen; 

gemeenten, gelegen binnen de landweer
districten XVIII en XIX :.door de administra
tie van het lste Regiment Vesting,Artillerie 
te Utrecht; 
·-gllmeenten, gelegen binnen de landweer
distrieten XX en XXIX :· door de administra-. 
tie van het lste Regiment Veld~Artillerie te 
Utrecht; · --

·gemeenten, gelegen · binnen l,mdweerdistrict 
XXI: door de administratie ·van de Xde In
fanteriebrigade te Haa,·lem; 

de ge~eente Amsterdam (de landweerdistrie
ten XXH t/m XXV): door de administratie 
van het 2de Regiment Vesting-Artillerie te 
Amsterdam; 

·gemeenten, ge]egen binnen de landweer
districten XXVr' en. XXVII:. door de admini
stratie van het 4de.Regiment Vesting-Artilleriii 
te den Helder ; , · · 

gemee~ten, gelegen b!nnen landweerd.istriet 
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XXVIII: door de administratie van de lVde 
Infanteriebrigade te Leiden,: 

gemeenten, gelegen binnen landweerdistrict 
XXX: door de administratie van het Regiment 
Genietroepen te Utrecht; · · 

gemeenten, · gelegen binnen de landweer
districten XXXI en XXXII: door· de admini· 
st·ratie v,rn het :lde Regiment Veld-Artillerie 
te 's Graveiihage ; . 

gemeenten, gelegen binnen de !1rndweer
districten XXXIII en XXXVII: door de ad
minis.tratie van het 3de Regiment Vesting
Artillerie te Go,·inchen,; 

de gemeentP. 'Rotterdam (de landweerdistricten 
XXXIV t/m XXXVI): door de admin_istratie 
van het 3de Regiment Huzar·en te 's Grnvenhage; 

gemeenten, gelegen binnen de landweer
disti-icten XXXVIII en XXXIX: door de ad
ministratie van de ll!de Infanteriebrigade te 
Bergen op Zoorn; 

ge.meenten, gelegen binnen de landweer
distrieten XXXX en XXXXI: door de admi
nistratie van de Vlde Infanteriebrigade te 
Breda; 

gemeenten, gelegen binnen de lanclweer
districten XXXXII en XXXXIII : door de 
administratie van het 3de Regiment' Veld
Artillerie te B,·eda; 

gerneenten, gelegen binnen land weerdistrict 
XXXXIV : door de administratie van de Ude 
Infanteriebrigade te ·, s Her(ogenbosch; 

· gemeenten, gelegen binnen de landweer
districten XXXXV t/m XXXXVIII: door de 
administrntie van het 2de Regiment Huzaren 
te Ti/burg. 

2. De toezending geschiedt onder de ver0 

eischte voorzorgsmaatregelen. Het daarbij te 
voegen bewijs .;,oor ontvaugst wordt, na akkoord
bevinding, door den burgemeester zonder µit
stel aan de afzeudster onderteekend terugge
zonden. 

§ 16. 1. In verband met het bepaalde in d.e 
vorige § geschiedt de in bet eerste lid van § 9 
bedoelde toezending van den verzamelstaat aan 

• 'd_en burgemeester door tusschenkomst van de 
admi-nistratie, die de gelden levert ter uitbe
taling van de vergoedingen in de daarbij be 
trokken gemeente. 

2. Die administratie houdt van de toe te 
zenden·bedragen de noodige aauteekening. 

§ 17. 1. De uitbetaling heeft plaats tegen 
voor-voldaariteekening in de· daarvoor bestemde 
kolom van den Verzamelstaat modei D, dan 
we! nadat voor voldaan geteekend is terng ont
vangen het bewijs, vermeld in § 10, 'laatste lid. 
· 2. Zijn recbthebbenden op vergoeding door 

ziekte of soortgelijke omstandigheden buiten 
staat om op den Ver~amelstaat voor ·voldaan 
te teekenen, dim heeft de uitbetaling evebeens 
plaats 1fadat voor voldaan geteekend terug
ontvangen is een aan die rechthebbenden te 
verstrekken bewijs, ingericht volgens bet .bij 
deze instructie behoorend model E. 

§ 18. Wordt de vergoeding toegekend aan 
het .gezin van den dienstplicbtige en inoet de 
vergoeding aan de echtgenoote worden uitge
keerd, clan is de dienstplichtige gebouden tot 
bet mede voor voklaan teekenen een gemach
tigdto aan te wijzen, voor zooveel hij niet zelf 
voor voldaan zal kunilen. mede-teekenen en -hij 
tot het aanwijzen van een gemachtigde · niet 
buiten staat is. 
· § 19. _ 1. De voor voldaan geteekende Ver

zamelstaat model D wordt, nadat alle betalingen 
nan de daarop voorkomende recbthebbenden 
zijn geschied, door den burgemeester zonder 
uitstel en uiterlijk zes weken na den betaaldag 
van het laatst nit te keeren bedrag of de Iaatst 
nit te keeren bedragen ternggezonden aan de 
administratie, die de geldeu voor uitbetaling 
heeft gelevArd, zulks bij voorkomend geval 
onder terugzending van de gelden, die om eenige 
reden tot betaling van de toegekende vergoeding 
niet benoodigd mochten geweest zijn. 

2. Vergoedingen, welke niet in ontvangst ge
nomen ziin binnen zes weken na den vervaldag, 
worden niet meer uitgekeerd. 

· 3. Bij den Verzamelstaat worden overgelegd' 
de in § 11 bedoelde opgaven, zooinede de in 
§°17 vermelde bowijzen, nadat deze bescbeiden 
door de zorg van den burgemeester van een 
doorloopend nummer zijn voorzien, terwijl in de 
kolominen 16 en 20 van den Verzanielstaat door 
hem wordt verwezen naar het nummer dezer 
bescheiden onder de bewoordir.g: 

,,Zie b·ewij-8-
___ ze~n~ No ,, 
opgave(n) · · · · · 

§ 20. Na ontvangst en akkoordbevinding van 
de bescbeiden, en, in voorkomend gevul, van 
de gelden, in de vorige § bedoeld, wordt zonder 
uitstel aan den burgerneester teruggezonden 
het bewijs, vElrmeld in § 15, laatste lid. · 

§ 21. De uitbetaalde vergoedingen worden in 
uitgaaf gesteld op de ,,Afrekening met 's Rijks 
Scbatkist". Daartoe worclt opgemaakt eene ver
z'ameling wegens vergoedingen ingevo!ge ar
tikel 15bis der Land weenvet,' toegekend in ge
wone tijusomatandigheden. 

§ 22. Alie op de uitb_etaling van de vergoe
ding vallende kosten komen ten ]aste van 
het Rijk. . 
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:·. 'B. ' -B~pali,;g~n, V(ln kracht in de 

bijzondere _ tijdsoinstimdigheden, vermeld 
. in artikel 15bis, derde lid, der 

.Landweerwet. 

·- '§ 23. De bijzondere tijdsomstandigheden; 
vermeld in. artikel 15bis, derde lid, der Land
weerwet, wordeti met betrekking tof het onder
werp, in deze insfructie geregeld, geacht)e 
zijn ingetreden ~van en_ met den d!!g, waa~op, 
al_s gevolg van die ornstandigheden, de _land: 
weer geheel of ten· deele btiitengewoo_n onder 
de wapenen is geroepen .. _ . . .. 
; § 24. 1. - Verzoeken orn ve,go-eding, welke, 

ten dag~ als in de vorige § bedoeld, in ·be: 
harn;leling zijn, worden, voor zoover ·.zij strek
keri om' vergoeding te erlangen w·egens het 
onder de.in die§ vermelde tijdsomstanciigheden 
te vervullen verblijf orider de wapenen en 
01id.er berusting zijn van den burgemeester, in 
verband met de bepaiing vai;i artikel 8 van het_ 
Besluit door den burgemeester beho~den ter 
afdoeni~g, terwijl, zoo die verzoek~n bij bet 
I>epartement van Oorlog berusten, zij tot ge- · 
meld · doel aan den burgemeester worden toe
gezonden or' teruggezonden. _ 

2. Ten aanzien van vernoeken om vergoe
.ding, welke niet baar eisch onde-rteekend of· 
,:pnvoid~ende van inhoud zijn, geeft d~ burge
·nieester aan hen, die deze_ ve·rzoeken hebben _ 
ipgediend, wijziging of aanvuUing qaarvan in 

. overweging .. 
§ 25. i.· De burgemeester s·telt een on,ler

:zoek in naar de gegrondheid van een verzoek 
-om vergoeding. V oor zooveer betreft verzoe
'.ken van_ personen, die· gevestigd zijn in het 
.Duitsche Rijk o{in het Koninhijk Belgie°'iran 
de burgemeester, zoo noodig, tot het instellen 
van bedoeld onderzoek de niedewerking in
ioepen van de daarbij betrokken ~ ederlandsche 
{)onsulaire ambtenaren ; · voor zooveel betreft 

, verzoeken van personen, die elders in den 
vreemde· gevestigd zijn, staat het den burge
·meester vrij, zich, zoo noodig, tot het bekomen 
van inlichtingen te wenden tot den Minis~er 
van Buitenlandsche Zaken. 

2. Besluit de bqrgenieester tot het toekennen 
van eene vergoeding, dan -doet hij van den_ 
uitslag van het onderzoek, in -het vorig lid 
bedoeld, aanteekening in een ,,Staat van in
lichtingen", door hem op te maken volgens een 
der bij deze instructie behoorende modellen 
,1lA, BB of GO, naar gelang van de omstandig
heden .in het opschrift' van elk der modellen 
ver'meld. Voorts leg·t hij een Verzamelstaat 

aai:i, ingericht volgeus bet. bij d~ze instructie, 
behoorend ·model DDi : . . .. - -

§ 26. _ Indien het. bij . de vorig~ § . b~doelde 
on.derzoek aan den burgemeester "blijkt, d.at·-de 
clienstplichtige, voor wi~ns verblijf ond·e~. ci~ 
wapenen vergoeding wo.rdt gevraagd, ingevoige 
artikel 15 der Land weerwet in aanme;king ion 
kunnen komen VO()r _ontheffing ;an den werke
lijken dienst, geeft de burgemeester aan be-. 
langhebbende(n)in overweging om afgescheiden 
van het verzoek .om vergoeding,' te bevorderen; 
dat door den die~stpljchtige aan- de Koningin 
een verzoek wordt gericht tot het erl_angen van 
zoodanige_ ontheffing. . · · · - · · -

§ 27. - 1. De ·verg~edlng :wordt door of van, 
wege· den-burgemeester pvereenkomstig het ter. 
zake bepaalde in artikel. 8 van 'i1et Besiuit 
uitbetaald aan den persoon of de p<Ji·sonen, diii 
daarop recht' hebben· of die, omdat .de reclit
hebbendeu orn bijzondere redeneri niet in staat_ 
zijn of . warden geacht Olli zelf over de v.er
goeding te beschikken, voor het ten behoeve 
va~ rechthebbeiiden 'ontvangen der v:ergo.eding 
aangewezen zijn. 

.2, Voor de uitbetaling geldt in het alge
meen, dat _de vervaldag. der vergoeding tevens -
de betaaldag (eerste ·betaaldag) daarvan is .. 

-§ 28. i. Als v~rvaldag cier vergoeding wordt 
aangemerl,t de 6de, de J6de en de 26ste van 
elke maand, voor de daaraan voqrafgaande 
dagen, waarover de ve_rgoeding.loopf Kan 9p 
d_en eersten veryaldag on;i eenige reden nog 
geen : betstling geschieden, dan: wordt, indien 
zulks niet reeds -vroeger kon' plaats hebben, 
zoo mogelijk op den eerstvolgenden vervaldag -
of anders zoo spoedig doenlijk daarna, het v(ln · 
den -vorigen aankomende bed~ag _mede uitge- _ 
keerd. Gaat de :vergoeding-door van .het eene 
j~ar in het andere, dan geschiedt de laatste 
betaling .in het jaar niet op 27 of 28, doch op 
31 December over al de dagen, die nog tot het 
eindigende dienstjaar behooren. . 
_ ·2 •. Is de vervaldag een Zondag, Nieuwjaars- -

dag, Goede-Vrijdag, Tweede-Paaschdag,Heniel-
vaartsdag, Tweede-Pinksterdag, Eerste-Kerst
dag of Tweede-Kerstdag, dan geschiedt de. 
uitbetaling op den eersten werkdag · daa:rU:a_. 

3. De uitbetaling aan rechthebbenden, die 
buitenslands verblijf houden of die ~ich sedert 
den datum, waarop door den b4rgemeest_er tot 
toekenning; te hunnen aanzien, van eene ver
goeding beslist is, · in eene andere genieente _ 
binnenslands hebben gevestigd, gesch_iedt door 
toezending van een postwissel · tot . het h un · 
aankomend bedrag, nadat voor voldaan getee
kend terug ontvangen- is het aan hen overge-
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maakf bewijs, ingericht volgens het bij deze 
instructie behoorend model EE. 

··§ 29. · 1. In verband met het be.paalde in 
de vorige §, wordt aan den burgemeester op
gaaf toegezonden van de namen der in het 
verlofgangersregister van de land weer zijner 
gemeente ingeschreven dienstplichtigen: 

die, onder de 'in artikel 15bis, derde lid, der 
Landweerwet vermelde bijzondere tijdsomstan
digheden, niet hebben voldaan aan eene te 
bunnen' aanzien gedane oproeping onder de 
wapenen; niet tegelijk met de overige dienst
plfobtigen van de lichting en van het land
weer-onderdeel, waartoe zij behooren, in bet 
genot van groot-verlof worden gesteld (hersteld) 
docb onder de· wapenen worden gehouden; na 
bedoeld verlengd verblijf onder de wapenen in 
bet genot vari verlof zijn gesteld (hersteld), 
zulli:s met vermelding van den laatsten verblijf
dag ; dan wel : 

wier verblijf onder de wapenen onder de be
doelde bijzondere tijdsomstandigbeden, hetzij 
om eenige reden is of door eenige oorzaak 
wordt bekort, zulks met vermelding van den 
datum, waarop vo0r hen bet verblijf onder de 
wapenen is geeindigd, hetzii uit anderen hoofde, 
dan hiervoren vermeld, verandering heeft on
dergaan, zulks met vermelding van den invloed, 
welke van bedoelde verandering moet uitgaan 
op de aan het. verblijf onder de wapenen te 
ontleenen aanspraak op vergoeding. 

2. De in bet vorig lid bedoelde opgaaf 
treedt in geen opzicht in de plaats voor be
scheiden, die in de gevallen waarop zij be
trekking hebben, krachtens andere _voorschrif
ten moeten worden ingediend•. 

§- 30. 1. De opgaven, bedoeld in de vorige §, 
worden ingezonden, indien de oorzakelijke 
feiten voorvallen tijdens de daarbij betrokken 
dienstplichtigen staan, zouden moeten staan 
of zich zouden moeten begeven onder de be
velen van den commandeerende-officier van een 
der korpsen van bet leger, of van een onder
deel daarvan, door dezen commandeerende
offider; 

in andere gevallen, zoo de dienstplichtige 
beboort tot de landweer-infanterie, door den 
commandant van bet daarbij betrokken land
weer-bataljon of zelfstandige landweer-compag
nie; bij de and ere wapens door den ·commandant 
van de daarbij betrokken landweer-compagnie. 

2. De opgaven geschieden ten dage, waarop 
de oorzakelijke feiten plaats vinden en wel 
telegraphisch, indien dat, in verband met de 
bij § 28 vastgestelde vervaldagen, noodig kan 
zijn om verkeerde uitbetaling te voorkomen. 

3. In de hiervoren bedoelde opgaven wordt · 
ten aanzien van elken daarin genoemdendienst- · 
plichtige tevens vermeld de compagnie, waar
toe deze behoort, zoomede zijn nummer op de 
controlelijst van het personeel der compagnie. · 

§ 31. 1. Tijdig v66r den vervaldag van 
vergoeding, uit te betale·n wegeris verblijf onder 
de wapenen van den dienstplichtige, die in 
eene andere gemeente staat ingeschreven in het 
verlofgangersregister van de landweer dan in 
die, waar de uitbetaling der vergoeding moet 
geschieden, vraagt de burgemeester van deze 
gemeente aan zijn ambtgenoot in de gerileente, 
waar de dienstplichtige · in vermeld register 
staat ingeschreven; inlichtingen nopens hetgeen 
hetrekkelijk dien dienstplichtige in de bij de 
vorige· § vermelde opgaaf mocht zijn aange
teekend. 

z. · Eerstbedoelde burgemeester vergewist er 
zich tevens van bijzijn genoemden ambtgenoot; 
of eveneens in eene of meer ari'dere gemeenten 
dan in de zijne uitbetaliµg van vergoeding 
wegens het verblijf onder de wapenen van 
denzelfden dienstplicbtige geschiedt. Is dit 
laatste bet geval en zouden ·de voor clken dag 
verblijf onder de wapenen van dien dienst
plichtige uit te keeren vergoedirigen gezamen
lijk bet bij artikel 15bis der Land weerwet be
paalde maximum-bedrag van f 1.50 vergoeding 
per dag te boven gaan, dan .treden de bij de 
toekenning dezer vergoedingen betrokken bur
gemeesters onderling in overleg nopens de be
dragen, waarmede de door ieder 'hunner toe
gekende vergoeding te verminderen is ton einde 
overschrijding van het wettelijk vastgestelde 
maximum-bedrag te voorkomen-

§ 32. 1. De uitbetaling heeft plaats tegen 
voor-voldaanteekening in de daarvoor bestemde 
kolom van den Verzamelstaat model DD, dan 
wel naclat voor voldaan geteekend terugontvan
gen is het bewijs, vermeld in § 28, laatste lid. 

2. Zijn rechthebbenden op vergoeding door 
ziekte of soortgelijke omstandigheden buiten 
staat om op den Verzamelstaat voor voldaan 
te teekenen, dan heeft de uitbetaling eveneens 
plaats nadat voor voldaan geteekend terug
ontvangen is een aan die rechthebbenden te 
verstrekken bewijs, ingericht volgens bet bij 
deze instructie beboorend model EE. 

§ 33. W ordt de vergoeding toegekend aan 
het gezin van den dienstplichtige en moet de· 
vergoeding aan de echtgenoote worden uitge
keerd, dan is de dienstplicbtige gehouden tot 
het mede voor voldaan teekenen een gemach
tigde aan te wijzen, voor zooveel hij niet zelf 
voor voldaan zal kunnen mede-teekenen en hij 
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tot bet aanwijzen van een gemacbtigde piet 
buiten · staat is. 

§ 34. 1. De voor voldaan geteekende· Ver• 
zamelstaat DD wordt, nadat alle betalingen 
aan de daarop voorkomende recbthebbenden 
zijn geschied, door den burgemeester uiterlijk 
zes weken na _den betaaldag van bet laatst uit 
te · keeren bedrag of de. laatst uit te keeren 
bedragen toegezonden aan bet Departement 
van Oorlog. 

2. Vergoedingen, welke niet in· ontvangst 
genomen zijn binnen zes weken na den verval
dag, worden niet meer uitgekeerd. 

3. Bij den Verzamelstaat DD ,vorden over
gelegd de in § 30 bedoelde opgaven, zoomede 
de in § 32 vermelde bewijzen, nadat deze be
scbeiden door de zorg van den burgemeester 
van een doorloopend nummer zijn voorzien, 
terwijl in de kolommen_ 15 en 19 van den 
Verzamelstaat door hem wordt verwezen naar 
bet nummer dezer bescheiden onder de be
woording: 

,,Zie bewij-8-zen 
0 

opgave(n) 11 
• • 

4. Voorts warden bij den Verzamelstuat 
DD gevoegd de verzoeken, en, in enkelvoud, de 
daarbij beboorende staten van iiilichtingen, 
bedoeld in § 25. 

§ 35. 1. Macht de burgemeester · het vol
strekt noodig achten vroeger dan bij handeling 

. volgens het eerste lid der vorige § bet geval 
zon zijn, de terugbetaling -te kunnen erlangen 
van de uit de gerneentekas voorgeschoten gel
den, dan zendt hij,den Verzamelstaat DD, met 
·de in die § vermelde, op de gedane uitkeerin
gen betrekking hebbende bescheiden, tusschen
tijds aan het Departement van Oorlog in. 

2. Verder in te zenden Verzamelstaten war
den alsclan duorloopend genummerd en dragen 
tot opschrift ,,Nadere Verzamelstaat DD,_ n°. 
1", enz. Ten aanzien van de ,,Nadere Ver
zamelstaten'' gelclt overigens hetgeen omtrent 
den Verzamelstaat is bepaald. 

§ 3G. De Verzamelstaat (Nadere Verzamel
staat) DD wordt, naclat daarop de .beslissing 
van den. Minister van Oorlog gesteld is, toe
gezonden aan de administratie van het 2de 
Regiment_ Vesting-Artillerie, onder uitnoodi-

. ging het in die beslissing genoemde bedrag 
aan den burgemeester van de daarin mede ver· 
melcle gemeente zooclra mogelijk te doen toe
komen. Ingeval dit bedrag afwijkt van dat, 
hetwelk blijkens den Verzamelstaa_t (Naderen 
Verzamelstaat) uit de gemeentekas voorgescho
ten is, wordt bij de tC'ezending daarvan afschrift 

overgelegd van de in .d,en vorigen-·volzin be
doelde beslissing. 

§ 37. De toezending van de gelden, in_ qe 
vorige § bedoeld, gescbiedt onder de ·vereischte· 
voorzorgsmaatregelen. Het daarbij. te voegen 
bewijs voor ontvangst wordt, na akk_oord
bevinding, door den bnrgemeester zoncler uit
stel aan de afzendster onclerteekend terugge
zonden. 

§ 38. 1. Door den·burgemeester wo_rdt geen. 
vergoeding toegekend voor verblijf onder de 
wapenen of in werkelijken clienst, valle_nde 
01,iten den tijd der aanwezigheid van de bij
zondere tijdsomstandighedan, vermelcl in artikel 
15bis, clerde lid, der Landweerwet. 

2. Orn 66k voor becloeld verblijf onder de 
wapenen of in werkelijken dienst vergoeding 
'te ktumen erlangen, moet een daartoe strekkend 
verzoek warden ingediend op de wijze en ten 
tijde, bij § 1 voorgesehreven. 

§ 39. De uitbetaalde vergoeclingen warden 
in uitgaaf gesteld op de ,,A.frekening met 
's Rijks. Schatkist". Daai-toe wordt opgemaakt 
eene verzameling wegens vergoedingen inge
volge artikel 15bis der Land weerwet, toegek~l).d 
in bijzondere tijdsomstandigheden. 

§ 40, Alle op de uitbetaling van de ver
goeding vallende kostenJrnmen ten laste van 
het Rijk. 

C. Slotbepalingen. 

§ 41. Vergoedingen, ingevolge artikel 15bis
der Landweerwet · verlee_nd aan personen, d·ie 
niet behooren tot het gezin van den dienst-. 
plicbtige of tot dat, waartoe bij behoort. of 
waarin hij als pleegkind is opgenomen, _noch 
h~m bestaan in bloecl- of aanverwantschap, clan 
wel hem bestaan in een anderen graad van 
bloed- of aanverwantschap dun <lien van:· 

kind, vader of moeder; 
· kleinkind, grootvader, g-rootmoeder, broeder,. 

zuster, halfbroeder of balfzuster; 
stiefkind, stiefvader, stiefmoeder, behuwcl

kind, behuwdvader of behuwclmoeder; 
· stiefkleinkind, stiefgrootvader, stiefgroot
moeder, behuwclkleinkind; behuwdgrootvader, 
behuwdgrootmoeder, behuwdbroeder, behuwd
zuster, behnwdhalfbroeder of behµwdhalf
zuster; 

worclen geacht niet te zijn toegekel}d ter zake
van verblijf oncler de wapenen of in werkelij
ken dienst, door den dienstplichtige te volbren
gen nit 23 Mei 1913. 

§ 42. 1. Deze instructie treeclt in werking 
tegelijk met het Koninklijk Besluit van 29 Mei 
1913 (Staatsblad n°. 194) [Landweer-BesluitIII}. 

/ 
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2. Bij het in werking treden .van deze in
structie vervallen de bepa]ingen. 01) mo_dellen, 
vastgesteld en behoorende bij de Beschikkingen 
van 12 Mei 1906, Vllde Afd., n°. 277, 3 Juli 
1907, Afdeeling Militie en Schutterij (S.; t. 
en V.)' n°. 296, 19 October 1907, Afdeeling 
Militie en Landweer (L.) no. 187, 7 December-
1909, Afdeeling Militie en Landweer (L.) n°. 
98, en 12 Maart 1910, Afdeeling Militie en 
Landweer (L.) n°. 254, zoomede de modellen 
A, B en C, ·Landweer, vastgesteld bij de Be
schikking van 18 Augustus 1907, Afdeeling 
Militie en Schutterij (S., L. en V:.) n°. 440. 
. V oor den ))finister, 

JJe Secretaris-Generaal, (J]et.) A. J. DOORMAN. 

LANDWEER. 

§ 3 der Landweerinstructie III. 

Landweerdistrict N°. 

Gemeente . 

MODEL A. 

(Dit model· te bezigen, zoo het 
geldt vrouw of kinderen v·an den 
dienstplichtige.) 

STAAT VAN INLICHTINGEN. 

Strekking van het verzoek: 

Dienstplichtige (2). 
uit (3) . 
van de landweerlichting 19 .. 
wonende te (4). 

Behoort tot het .. e Bataljon Landweer
Infanterie .. • compagnie 

Behoort tot de .. • compagnie 
Landweei·- Vesting-Artillerie. 
Landweer-Ponfonnier s. 
_Landweer-Genietroepen. 
Landweer-Hospilaalsolda_ten. 
Landweer-Administratietroepen. 

· (1) In te vullen-: ,,ve,·goeding", ,,ontheffing" 
dan wel ,,ontlieffing of vergoeding". 

(2) Geslachts- en voornamen, voluit ge
schreven. 

(3) Gemeente, waar de dienstplichtige staat 
ingeschreven in het verlofgangersregister van 
de landweer. · 

(4) Gemeente en c. q., gemeente-01iderdeel, 
straat enz. of wijk en huisnummer. · 

1. Artikel(en) der Landweerwet, 
waarop het verblijf onder de wa
penen of in werkelijkeri dienst be
trekking heeft. 

2. Beroep of bedrijf van den dienst- · 
plichtige v66r zijne opkomst onder 
de wapenen of -in ·werkelijken dienst. 

(Bij uitoefening van een beroep en · 
een bedrijf of- van meer dan een be
roep of bedrijf beide of alle te ver-
melden.) · 

3. Of door den dienstplichtige het 
beroep of bedrijf wordt of werd 
uitgeoefend : 

a. voor eigen rekening; 
b. in dienst van derden ; 
c. doorloopend in Rijksdienst ; 
d. voor een bepaald werk in 

Rijksdienst en, zoo j a, voor 
welk werk en voor welken 
tijdsduur. 

4 Geldelijke ,erdieristen van den [ 
dienstplichtige - aangegeven per
week, maand of jaar -, uit diens 
beroep of bedrijf voortvloeiende. 

(De uit elk beroep of bedrijfvoort
vloeiende verdiensten afzonderlijk te 
v_ermelden.} 

5. Hoeveel de dienstplichtige per 
week aan levensonderhoud kost of 
v66r zijn verblijf onder de wapenen 
of in werkelijken dienst laatstelijk 
aan levensonderhoud kostte. 

6. Of de echtgenoote van den 
dienstplichtige in !even is, zoo ja, 
haar geslachts- en voornamen en 
leeftijd. 

7: De vermoedelijke geldelijke ver
diensten van de echtgenoote tijdens 
het verblijf onder de wapenen of in 
werkelijken dienst van den dienst
plichtige, met aanduiding van het 
beroep of bedrijf, waaraan deze wor-
den ontleend. · · 

8. Of tijdens het verblijt onder de 
wapenen of in werkelijken dienst 
van den dienstplichtige vermoedelijk 
andere inkomsten of baten aan de 
echtgenoote of aan · het gezin ten 
goede komen en, zoo ja, nit welken 
hoofde en e.g. tot welk bedrag. 

(Hier c, q. ook te vermelden de 
geldelijke verdiensten van de in punt 
9 bedoelde kinderen, zoomede · bij
dragen, die c. q. van uitwonende 
kinderen worden ontvangen.) 

9. Aantal, geslacht en leeftijd: 
a. van inwonende kinderen ; 
b. van uitwcnende kinderen. 

191p. 



1913 

10. Of de eehtgenoote, e.g. met 
kind of kinderen, tijdens het verblijf 
onder de wapenen of in werkelijke11 
dienst van den dienstpliehtige in 
een ander gezin kan worden opge
nomen, e.g. werd opgenomen, en 
indien het niet zonder vergoeding 
kan of kon gesehieden, tegen welke 
vergoeding. 

11. Wanneer de eehtgenoote ove;. 
leden is, e.g. geslaehts- en voorna
men van den persoon, die zieh tijdens 
het verblijf onder de wapenen of in 
werkelijken dienst van den dienst- . 
pliehtige met de verzorging van zijne 
kinderen belast, en welke betaling 
hiervoor moet worden gedaari. 

12. Bedrag : . 
a. der huishuur; 
b. aan storting voor fondsen. 

13. Bijzondere opmerkingen. 

Advies van den Burgemeester van 

(Indien tot toekenning van 
vergoeding geadviseerd wordt, 
te vermelden het noodig ge
oordeeld be drag der v_ergoeding 
per dag.) 

..... , den ... 19 . 

De Burgemeester voornoernd,: 

LANDWEER. 

§ 3 der Landweerinstruetie III. 

Landweerdistrict N•. 

Gemeente ..... 

MODEL B.· 

(Dit model te bezigen,- zoo het 
geldt het gezin, waartoe de dienst' 
pliehtige behoort of waarin hij 
als pleegkind is opgenomen.) 

STAAT VAN INLICHTINGEN. 

Strekking van het verzoek: . . . . . (1). 

Dienstpliehtige (2). 
uit (3) • . . . 
van de landweerliehting 19 ... · 

Behoort tot het .. e Bataljon Landweer-
Infanterie .. e Oompagnie. 

Behoort tot de .. e Compagnie 
Lan.dweer- Vesting-A.rtillei·ie. 
Larulweer-Pontonniers. 
Landioeer- Genietroepen. 
Landweer-Hospitaalsoldaten. 
.£andweer-Administratietroepen. 

(1) Iri te vnllen ,,vergoeding", ,,onthejfing" 
dan wel .,,onthejfing of vergoeding". 

(2) Geslachts- en voornamen, voluit ge-
schreven. · 

(3) Gemeente, waar de dienstplichtige staat 
ingeschreven in bet verlofgangersregister van 
de landweer. 

1. Artikel(en) der Landweerwet, 
waarop bet verblijf onder de wa-
penen of in werkelijken dienst be-
trekking beeft. 

-

2. Beroep of bedrijf van den dienst-
pliehtige v66r zijne opkomst onder 
de wapenen of ir: werkelijken dienst. 

(Bij uitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan een be-
roep of bedrijf beide of alle te ver-
melden.) 

3. Of door den dienstplicbtige het 
beroep of bedrijf wordt of werd uit-
geoefend: 

a. doorloopend in Rijksdienst; 
b. voor ean bepaald werk in 

Rijksdienst, en zoo ja, voor 
welk werk en ·voor welken · 
tijdsduur. 

4. Geldelijke verdiensten van den 
dienstplichtige - aangegeven per 
week, maand of jaar -, uit diens 
b'eroep of bedrijf voortv loeiende, en 
opgaaf. van bet bedrag, dat bij aan 
het gezin afstaat of- v66r zijn ver-
blijf onder de wapenen of in wer-
kelijken dienst laatstelijk afstond. 

(De uit elk beroep of bedrijf voort-
vloeiende verdiensten afzonderlijk 
te vermelden.) 

5. Of tengevolge van zijne dienst-
vervulling nog meer inkomsten aan 
het gezin worden onttrokken; zoo 
ja, door welke oorzaak en tot welk 
bedrag. 

6. Hoeveel de dienstplichtige per I 
week aan levensonderhoud kost of 
v66r zijn verblijf-onder de wapenen i 
of in werkelijken dienst laatstelijk I 
aan levensonderhoud kostte. 
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7. Geslachts- en voornamen en 
leeftijd van· hem of .haar, die als 
hoofd van liet gezin optreedt, met 
vermelding c.q. van .de familiebe
trekking, waarin dat hoofd den 
dienstplichtige bestaat, alsmede van 
zijne of hare woonplaats (ook straat 

. enz. of wijk en huisnummer). 

8. Berocp of bedrijf, door het 
hoofd van bet gezin uitgeoefend,. All 

hoeveel geldelijke verdiensten hier
uit voortvloeien - aangegeven per 
week, maand of jaar -, onder ver
melding of het beroep of bedrijf 
wordt uitgeoefend: · 

a. voor eigen- rekening ; 
b. in d_ienst van derden. 

(Bij uitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van , meer dan een 
beroep of bedrijf beide of alle, zoo
mede de nit elk beroep of bedrijf 
voortvloeiende verdiensten afzon
derlijk te vermeldeb ; bij voorkomend 
geval, onder de verdiensten niet te 
begrijpen de verdiensten van den 
dienstplichtige of van andere leden 
van het gezin.) 

9. Aantal der, tijdens het verblijf 
onder de wapenen of in werkelijken. 
dienst van den dienstplichtige, van 
het gezin deel uitmakende en daar
bij inwonende person.en, rnet uitzon
dering van den dienstplichtige en 
van het hoofd van het gezin; op
gaaf van de familiebetrekking, waar
in ieder hunner het hoofd van het 
gezin bestaat, voorts ieders leeftijd, 
geslacht, beroep of bedrijf, en gel
delijke verdiensten. 

.(Bij uitoefening van een.beroep en
een bedrijf _ of van· meer dan een 
beroep of bedrijf beide of alle, zoo
mede de , nit elk beroep of hedrijf 
voortvloeiende verdiensten afzonder
lijk te vermelden.) 

· 10. O{ tijdens het verblijf onder 
de wapenen of in werkelijken dienst 
van den dienstplichtige vermoedelijk 
nog andere inkomsten of baten aan 
het gezin ten goede komen en, zoo 
ja, nit welken hoofde en c.q. tot 
welk bedrag. 

11. Bedrag: 
a. der huishuur; 
b. aan storting voor fondsen. 

12. Bijzondere opmerkingen. 
·(Bij voorkomend geval hier o. m. 

te vermelden de reden, waarom in 
het gezin aanwezige personen, die 
naar hun leeftijd werkkrachtig zou-

28 JUN I. 1913. 

den kunnen zijn, niets verdienen ; 
waarom bij betrekkelijk gering ver
schil in leeftijd 4e verdiensten van 
andere mannelijke gezinsleden be
langrijk lager zijn dan die van den 
dienstplich tige.) 

Advies van den Burgemeester van 

... -· ... •. 

__ (!ndien tot toekenning van 
vergoeding geadviseerd wordt, 
te vermelden het· ·noodig ge
oordeeld bed rag der vergoeding 
per dag.) . · 

. . . . ·. , den . . . 19 . 

De Burgerneester voornoernd, 

LAN-DWEER. 

§ 3 der Landweerinstructie Ill. 

Landweerdistrict N°. 

Gemeente .. : .. 

(Dit model te bezigen, zoo het 
geldt personen,_ die den dienst
plich tige Tn den eersten of den 
tweeden graad van bloed- of aan
verwantschap bestaan.) · 

STAAT VAN INLICRTINGEN. 

Strekking _van het verzoek: . . . . . (1). 

Dienstplichtige (2). . . . . . . 
nit (3) . . . . . . . . . . . . 
van de landweerlichting 19 . . 

Behoort tot het .. • Bataljon Landweer-
Infanterie .. e Compagnie. 

Behoort· tot .de .. e Compagnie 
Landweer- Vesting-Artillerie. 
Landweer-Pontonniers. 
Landweer- Genietroepen. 
Landweer-H ospitaalsoldaten. 
Landweer-Adrninistratietroepen. 

(1) In te vullen ,,vergoeding", ,,onthetfing" 
clan wel ,,ontheffing of vergoedin,q". 

(2) Geslachts- en voornamen, voluit ge
schreven. 

(3) Gemeente, waar de dienstplichtige staat 
ingeschreven in het verlofgangersregister van 
de landweer. 
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J. Artikel(en) d(lr Landweerwet, 
waarop het verblijf onder de wape
nen of in werkelijken· dienst betrek
king heeft. 

-2- Geslac:hts- en_ voornamen en 
leeftijd van de personen, wien, bij
toekenning van eene,.-vergoeding, 
deze ten goede zon moeten komen, 
met vermelding van de. w_oo_npla11ts 
(ook straat enz." of wijk en hnis-
nummer). I 

3. In welke familiebetrekking de 
personen, onder 2 vermeld; den 
dienstplichtige be"staan.' .,. 'I' 

4 .. Beroep .ofbedrijf van deu dienst
plichtige v66r zijne opkomst onder 
de wapenen of in·werkelijken dienst. 

(Bij nitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan een 
beroep of bedrijf beide of alle te 
vermelden.) 

5. Of door den dienstplichtige het 
beroep of bedrijf :wordt of werd nit
geoefend: 

a. doorloopend in Rijksdienst; 
b. voor een bepaald werk in 

Rijksdienst en, zoo ja, voor. 
welk werk en voor welken 
tijdsdnur. 

6. Geldelijke verdiensten van den 
dienstplichtige - aangegeven per 
week, maand, of jaar -, nit diens 
beroep of bedrijf voortvloeiende, en 
opgaaf van het bedrag, dat hij af- · 
staat of v66r zijn verblijf onder .de 
wapenen of in werkelijken dienst 
laatstelijk afstond aan de personen, 
onder 2 vermeld. 

(De nit elk b_eroep of bedrijf voort
vloeiende verdiensten afzonderlijk te 
vermeldf,m,) _ 

7. Hoeveel de dienstplichtige per 
week aan de personen, onder 2 ver
meld, aan levensonderhond kost of 
v66r zijn verblijf onder de wapenen 
of in werkelijken dienst laatstelijk 
aan levensonderhoud kostte. 

28 JUNL 

8. Beroep of bedrijf, door de per
sonen, onder 2 vermeld, uitgeoefend, 
c.q. tijdens het .verblijf PDcder de 
wapenen of in werkelijken die:hst 
van den dienstplichtige, hoeveel gel
delijke verdiensten hieruit voort
v loeien - aangegeven per week, 
maand of jaar -, · en of het beroep 
of bedrijf wordt uitgeoefend : 

a. -voor eigen rekening; . 
b. in dienst van derden. 

(Bij nitoefening van een beroej:i en 
een bedrijf of van meer dan·. een 
beroep of bedrijf de uit elk ber:o.ep 
of bedrijf voortv loeiende v_erdiensten 
afzonderlijk te vermelden.) · 

9. Of door de persimen, onder 2 
vermeld, andere ondersteuning of 
baten_ worden · genoten, c.q. tijdens 
het verblijf onder de ·wapenen of in 
werkelijken 'dienst van den dienst
plichtige; zoo ja, van welken aard 
of tot welk bedrag. 

10. Bedrag: 
a. der huishuur; 
b. aan storting voor fondsen ; 
ten 1-aste komende van -•e per
sonen, ond~r 2 vermeld. 

Jl. Bijzondere opmerkingen. 

Advies van den Burgemeester van 

(Indien tot toekenning van 
vergoeding geadviseerd wordt, 
te · vermelden het noodig ge
oordeeld bedrag der vergoe- · · 
ding per dag.) 

780 

. . . . ._, den . '. · . 19 . 

De Biwgemeeslei· voornoemd, · 
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§ 4 der Landweerinstructie III. 
'GEMEENTE AMSTERDAM. 

(Landweerdi~tricten XXII t/m XXV.) 

LANDWEER. MODEL D. 
VERZAMELSTAAT op de verzoeken om geldelijke vergoeding en om ontheifing 

van den werkelijken dien8f al8 koBtwinner. 

GESLACHTS- EN VOORNAMEN VAN: 

1. 

1. de Bruin, ,Jan 
Pieter. 

de Bruin, Dirk. 
... straat, N° .. 

2. Zwart, Jan. Zwart, Maria. Berends, Jan, 
... straat, N° ...... straat, N° ... oom,tevens voogd, 

... straat, N° ... 

1l. Meijer, Pieter. Meijer, Gerrit. 
.... wal, .N° .......• wal, N° ... 

4. van Es, Teunis. v. Dam, Johanna. 
. ; ,- straat, N°., . . 

6. van Kuijk, Jan. Horst, Hendrik 
Pieter. 

. . . gracht, N° ... 
6. Stoomer, Gerard Scherp, Cornelia 

... steeg, N° ...... steeg, N° .. . 

7. Stomps, Jacob. Stolberg, Anna. 
. , . straat, No ...... straat, N° .. . 

8. Kaufmann, Emil. Kaufman, 
Ludwig. 

. . . strasse, N° ... 

-----
Berlijn. 

-

v. Tie!, Hendrik. 

-

Davids, Willem 

Stomps,Willem 

-

Ja. Zoon. 

Neen. Neen. Brooder 

Ja. 

- -

- . ra. 

- -

,Ja, -

Zoon. 

Echtge 
noot. 

-

Echtge 
noot. 

Echtge 
noot. · 

Zoon. 

.. 

10. 

19 . \'Infanterie, Amsterdam. 
22ste Bataljon, 

1 • Com,pagnie; 265. 
19 . : Infanterie, Haarlem. 
21ste Bataljon, 

1 • Cmnpagnie; 277. 

11. 

Idem. 

19 . :· Infanterie, Amsterdam. Idem. 
22ste Bataljon, 

1 • Compagnie ; 268. 
19.. ;. Infanterie, Idem. Idem. 
23ste Bataljon, 

2• Compagnie; 251. 
19 . . Idem. - 11 en 36 . 

Vesting-Artil le1·ie, 
18• Compagnie; 269 . 
· l!l .. Infanterie, Idem. 11. 

23s'te Bataljon, 
1 • Compagnie; 230. 

19 .. lnfanterie, Idem. Idem: 
22s.te Bataljon, 

2• Compagnie; 278. 

19 :·. Infanterie, Amsterdam. 11. 
22ste Bataljon, 

1 e Compagnie; 266 . 
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waarvoor de dienst-
plichtige onder de 

wapenen of in werke-
Jij ken dierist 

' "~ 
~s~ 
~ 0 c:1;::::;-
:0,.1:: Q__, Advies van den Beslissing van den ci '"O a:i ro • 
:3 bD ~ § a, 

p. ~-~'"d ~ Burgemeester. Minister van Oorlog. "' ~"cJ § E 0 ... ~~N~ "' btJ .... '"-
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12. I 13. 14. 15. 
Afdeeling . ... 

18 t/m. - f 0.30 vergoeding per dag. Dertig cents (/ 0,30) ver~ 
23Mei 19 .. goeding per dag. 

Idem. ,,- 1De gevraagde ontheffing Uitstel ver!eend in afwach-
I te · verleenen of indienl tin~an de bcslissing van 

daartoe geen termen de oningin op het ver-
worden gevonden f 1.50 zoek om ontheffing. 
vergoeding per dag. 

Idem. - De gevraagde ontheffing De gevraagde on theffing 
niet te verleenen, doch wordt niet verleend. 1 oe-
vergoeding toe te ken- gekend een gulden (I 1.-) 
nen tot een bedrag van vergoeding per Jag. 

Idem •. 
f l.- per dag: 

- f O. 7 5 vergoeding per dag. Vijf en zeventig cents (f0.75) 

'i, 0.70 

vergoeding per dag. 

idem. 18 Mei- - Zeventig cents(/ 0.70) idem. 
5Juni19 .. 

I 18 t/m. -

( 
1.50 idem of de nader Uitstel verleend in afwach-

23Mei19 .. gevraagde on theffing te tin\:van de beslissing van 
verleenen. de oningin op het ver-

zoek om ontheffing . 
Idem. - 1De gevraagde ontheffing De gevraagde ontheffing 

niet te verleenen, doch wordt niet verleend. Toe-
de nader gevraagde ver- gekend een gulden vijf en 
goeding, en deze tot een twin tig cents (/ 1.25) ver-
bedragvan/1.25 perdag. goeding per dag . 

Amsterdam, den' 19 
De Bur_qemeester, N. N . 

18 tfrn.

1 

-

II 

- Dertig cents f 0.30 ver-
23Merl9 .. goeding per dag. 

I's Gravenhage, den ... 19 .. 
De Min. ·voornoemd, N. N. 
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den wegcns ziekte. 

(Zie opgaaf No ... ) 
- 8. 

11. 

---
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23Mei19 .. 

j 1.80 D. de Bruin. 

- - -

18 t/m. 
23Mei 19 .. 

I,, G.- G. Meijer. 

18 t/m. 
21 Mei 19 .. " 

3.- J. van Dam. 

18/25Mei 9. ,, 5.60 H.P. Horst. 
26 Mei-,, 7.70 H.P. Horst. 

5Juni19 .. 
- - -

18 t/m. 
23 Mei 1\1. 

,, 7.50 A. Stolberg. 
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MODEL E. 

§ 10 der Land weerinstructie III. 

Vrij van zegel ingevolge artikel 10 
der Landweerwet. 

LANDWEERDISTRICT No. 

(Gemeente .. 

(BEWIJS No. 

Ik · 
W 

.. ondergeteekende-'-'- (a) 
D n . 

. . ) 

. ) 

bekenn~n ontvangen te hebben de som van 

(b) . ...• (f • ••• ), 

mij toegekend bij Beschikking van den Mi
ons 
nister van Oorlog van •...... 19 .. , 

Afdeeling Militie en Landweer (L.), n°. . . , 

wegens verg.oeding ingevolge artikel l5bis der 

Landweerwet, ter zake van het verblijf onder 

de wapenen van den dienstplichtige (c) . 

over het tijdvak van. . . . . . . . 

tot en met . . . . . . . . . 19 • 

. dagen ad f ..• per dug. 

zijnde 

Te ........ den . . . 19 .. 
(d) 

(a) Geslachts- en voornamen. 
(b) Bedrag in letters en cijfers. 
(c) Geslachts- en voornamen. 
(d) Handteekening(en). 

LANDWEER. 

§ 25 der Landweerinstructie III. 

Landweerdistrict No. 

Gemeente · ..... . 

MODEL AA. 

(Dit model te bezigen, zoo het 
geldt vrouw en kinderen van den 
dienstplichtige.) 

STAAT VAN INLICHTINGEN. 

Strekking van het verzoek : ,, Vergoeding". 

Dienstplichtige (1) . • • . • . . 
uit (2) •••.•••.•... 
va_n de landweerlichting 19 . . 
wonende te (3) . . . ·. . . . . 

Behoort tot het .. • Bataljon Landweer
Infanterie .. • Compagnie . 

Behoort tot de .. • Compagnie 
Landweer- Vesting-Artillerie .• 
Landweer-Pontonniers . 
Landweer- Genietroepen. 
Landweer-H ospitaa/ soldaten. 
Land1oeer-Ad1ninisfratietroepen. 

(1) Geslachts- en voornamen, voluit ge
schreven. 

(2) Gemeente, waar de dienstplichtige .staat 
ingeschreven in het verlofgangersregister van 
de Jandweer. 

(3) Gemeente en c.q., gemeente-onderdeel, 
straat enz. of wijk en huisnummer. 

1. Artikel der Landweerwet 
(Grondwet), waarop het · verblijf 
onder de wapenen betrekking heeft 
(had). 

2. Beroep of beJrijf van den dienst· 
plichtige ten tijde van zijne opkomst 
onder de wapenen. 

(Bij uitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan een be
roep of bedrijf beide of alle te ver
melden.) 
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3. Of door den dienstplichtige ten 
tijde van zijne opkomst onder. de 
wapenen bet beroep of bedrijf- werd 
uitgeoefend : 

a. voor eigen rekening; 
b. in dienst van derden ; 
c. doorloopend in Rijksdienst ; 
d. voor ee:n, bepaald werk in_ 

Rijksdienst, en, zoo ja, voor 
welk werk en voor welken 
tijdsduur. · · :. 

4. Geldelijke verdiensten van den 
dienstplichtige, ten tijde van de op
komst onder de wapenen - aange
geven per week, maand of jaar -, 
uit diens beroep of bedrijf voort
vloeiende. 

(De uit elk beroep of bedrijf voort
vloeiende verdiensten afzonderlijk 
te vermelden.) 

5. Hoeveel de dienstplichtige per 
week v66r zijn verblijf onder de 
wapenen_ laatstelijk aan levensonder
houd kostte. 

6. Of de ecbtgenoote van den 
dienstplicbtige in !even is c.q. was 
tijdens bet verblijf onder de wape
nen van den dienstplicbtige; zoo ja, 
baar geslacbts- en voornamen en 
leeftijd. 

7. De geldelijke verdienste van de 
ecbtgenoote tijdens bet verbliH onder 
de wapenen van den dienstplicbtige, 
met aanduiding van bet beroep of · 
bedrijf, waaraan deze worden (wer
den) ontleend. 

8. Of tijdens bet vcrblijf onder de 
.wapenen van den dienstplicbtige 
andere inkomsten of baten aan de 
ecbtgenoote of aan bet gezin ten 
goede komen (kwamen), en, zoo ja, 
uit welken hoofde en c.q. tot welk 
bedrug. 

(Hier c.q. ook te vermelden de 
geldelijke verdiensten van de in 
punt 9 bedoelde · kinderen, zoomede 
bijdragen. die c.q. van. uitwonende 
kinderen worden (werden) oritvan-
gen.) · 

. 28 J ·U: 'N r. 

9. Aantal, geslacht en leeftijd: 
a.. van inwonende kinderen; 
b. van uitwonende kinderen. 

10. Of de echtgenoote c.q. met 
kind of kiuderen, tijdens bet ver• 
blijf onder de wapenen van den 
dienstplichtige .in een ander gezin 
werd opgenomen, en indien het niet 
zonder vergoeding kon geschieden, 
tegen welke·vergoeding .. 

11. Wanneer de ecbtgenoote over
leden is, c.q. geslacbts- en voorna
men van den persoon, die zicb tijdens 
·bet verblijf onder de wapenen van 
den dienstplicbtige met de verzor
ging van zijne kinderen beeft be
last, en welke betaling biervoor 
moet worclen. gedaan, c.q. is gedaan. 

12. Bedrag: · 
a. der huishuur; 

. b. aan storting voor fondsen. 

.13. Bijzondere· opmerkingen.· I 
I 

Beslissirig ·van . den Bi.1rgemeester van 

(Te vermelden o.a. bet be
drag der toegekende vergoe- . 
ding per dag.) 

784 

· ..... , den ... 19 . 

De Burgemeester voornoemd, 
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LANDWEER .. 

§ 25 der Landweerinstructie III. 

Landweerdistrict N•. 
Gemeentc ; ... · 

MODEL BB. 

(Dit mod_el- te bezigen, zoo het 

geldt het.gezin, waartoe de dienst

plichtige behoort of waarin hij als 

pleegkihd is opgencimen.) 

STAAT VAN INLIOHTINGEN. 

Strekking ·van: het-verzoek: ,. Vergoediilg". 

Dienstplichtige (1),- : : 

uit (2) • . . . . . . . 

van de landweerlichting 19. .. 

Behoort tot het .. e Bataljon Landweer
Infanterie _ .. e Oompagnie. 

Behoort tot de .. e Oompagnie 
Landweer- Vesting-Artillerie. 

: Landweer-Pontonniers. 
Landweer-Genietroepen. 
Landweer-Hospitaalsoldaten. 

· Landweer-Adrni,iistratietroepen. 

~-
<O ...... 
..., 0) 

~ s 
8s 

" ,:; 

(1) Geslachts- en voornamen, voluit ge: 
. -schreven. 

(2) Gem~ente, ·waar _de dienstplichtige staat 
ingeschreven in het verlofgangersregister van 
-de landweer; 

1. Artikel der J:.and weerwet 
'(Grondwet), waarop het verblijf 
onder de wapenen betrekking heeft 
{had). . 

2. Beroep of bedrijf van den dienst
plichtige ten tijde van zijne opkomst. 
-onder de wapenen. 

(Bij uitoefening van een beroep en 
,een bedrijf of van meer dan een be
·roep of bedrijf beide of· alle te ve·r-
melden .) · 

1913. 

3. Of door den dienstplichtige ten 
tijde van zijne op.lrnmst · onder de · 
wapenen het beroep of bedrijf werd 
uitgeoefend : · · a. doorloopend .in Rijksdienst; · 

b. voor een bepaald werk- in 
Rijksdienst en; zoo ja, v;qor. 
welk ,werk en. voo,r welken 
tijdsduur. 

4. Geldelijke verdiensten van den 
dienstplichtige - aangegeven per 
week, maand of_ jaar - , uit diens 
beroep· of bedrijf' voortvloeiende, en 
opgaaf van het bedrag, dat hij aan 
het gezin ·v66r zijn verblijf onder 
de wapenen laatstelijk afstond. 

(De uit elk beroep of bedrijf vooi-t
vloeiende verdiensten afzonderlijk 
te vermelden.) · , 

5. Of ten gevolge van zijne dienst
vervulling nog meer inkomsten aan ·· 
het gezin ·werden· onttrokken; zoo 
ja, door welke oorzaak en tot welk 
bedrag. 

6. Hoeveel de dienstplichtige per 
week v66r zijn verblijf onder de, 
waperien laatstelijk aan levensonder
houd kostte. 

7. Geslachts- en· voornamen en 
leeftijd ·van hem of haar, · qie al~ 
hoofd van het gezin optr~edt, c.q. 
optrad tijdens het verblijf onder de 
wapenen van den dienstplichtige, 
met vermelding c.q. van de familie
betrekking, waarin dat hoofd den 
dienstplichtige bestaat; · c.'q. bestond, 
alsmede van zijne of hare woonplaats, • 
(ook straat · enz. of wijk en huis
nummer) . 

I 

I : 

8. Beroep . of bedrijf, door . het 
h"ofc!. van het gezin tijdens het ver
blijf onder de wapenen, van d~n . 
dienstplichtige uitgeoefena.; en hoe- · 
veel verdiensten ltieruit voortvloeien 
(voortvloeiden) - aangegeven per 
week, maand of jaar -, onder ver
melding of ·het beroep of bedrijf 
wordt (werd)' uitgeoefend: 

a. voor eigen rekening; 
b. in dienst van derden. 

(Bij uitoefening van een beroep en 
een bedrijf of van meer dan een 
beroep of bedrijf beide of alle, zoo
mede de uit elk beroep of bedrijf 
voortvloeiende verdiensten afzon
derlijk te vermelden ; bij voo_rkomend 

.i913 
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geval onder de verdiensten niet te I 
begrijpen de verdienst,en· van den, . 
dienstplichtige of van antler\) led,en 

1

, .; 

van het gezin.) 

9. Aantal der, tijdens het v.erblijf 
onder de wapenen van den dienst
plichtige. van het gezin deel uit
makende (ln daarbij inwonende per
sonen, met uitza11dering van den 
dienstplichtige en van het hoofd 
van het gezin ; opgaaf v,;rn de'familie
betrekking, waarin ieder hu·nli.ei:.het. 
hoofd van het gezin bestaat (b()stond); 
voorts ieders leeftijd. geslacht, be
roep of bedrijf en geldelijke, ver• 
diensten. 

(Bij uitoefening van• een ·beroep 
en een bedrijf of van meer dan een 
beroep of bedrijf beid!J of alle, zoo, 
mede .de uit elk beroep of b!).drijf· 
voortvloeietide verdiensten afzon-. 
derlijk te vermelden.) · 

10. Of tijdens het verblijf onder 
de wapenen van den dienstplichtige 
nng andere inkomsten of. bat\)n. aan. 
het gezin ten goede komen (kwamen) 
en, zoo ja, , uit welken hoofde en 
c.q. tot welk bedrag. 

11. Beddragh: . h I 
a. er ms uur; I 
b. aan storting voor fondsen. · : 

12. Bijzondere opmerkingen. 
(Bij voorkoruend geval hier. o.m. 

te vermelden de reden, waarom in 
het gezin aanwezige personen, die· 
naar hun leeftijd werkkrachtig zou· 
den kunneri. zijn, tijdens het verblijf 
onder de wapenen. van qEln dienst
plichtige, niets verdienen (verdien
den); waarom bij betr,ekkelijk gering 
verschil in leeftijd de verdiensten 
van de ande.re mannelijke gezinsleden 
belangrijk lager dan die van den 
dienstplichtige zijn, c. q. waren 
tijdens zijn verblijf onder de wa
penen.) 

Beslissing van den Burgemeester van 

(Te vermelden o. a .. het be-. 
drag der t.oegekende vergoe
ding per dag:) 

.....• , den·. ,.·; ·19 ... 

J)~ Burgemeester voornoenid, 

I,. A.ND WE,E R. 

§ 25 der Landweerinstructie III. 

Landweerdistrict. N•. 

Gemeente ..... 

MODEL CO. 

(Dit model te bezigen, zoo het 
geldt· personen, die den dienst
plichtige in d,ni eersten of tweeden 
gi:a;id van .bloed: of. aanve.rwant
schap. bestaan.) 

STAAT VAN lNLICHTINGEN. 
\ 

Strekking van het verzoek : ,, Vergoeding". 

Dienstplichtige (1) . . . 

uit (2) •.. · ..... 

van de landweerlichting l\:J :· . 

Behoort tot_het .. e Bataljon Landweer- \ 
. Infanterie .. e .. Compagnie. 

Behoort tot de .. e Compagnie · 
Landweer- Vesting-A rtillerie. 
Landweer-Pon tonniers: 
Landweer- Genietroepen. 
Landweer-Hospitaalsoldateni 
Landweer-Administratietroepen. 

(1) Geslachts- en voornamen, voluit ge·· 
schreven. 

· (2) Gemeente, waar de diens.tplichtige, sta~t. 
ingeschreven in het verlofgangersregister van. 
de landweer. 

1. Artikel' der Landweerwe't 
(Grand wet), waarop het .. verblijf on-' 
der de wapencn betrekking heeft 
(had). 

2. Geslachts- en voomamcn en· 
leeftijd van de personen, wien bij 
toekenning. van eene, vergoeding, 
deze ten goede __ is .. gekomen, met 
vermelding van. de woonplaats (ook. 
straat enz. of wijk en huisnum.mer). 
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3. In welke familiebetrekking de 
personen, onder 2 vermeld, den 
dienstplichtige bestaan, ·c q, bestoh
den tijdens het verblijf onder de 
wapenen van .den dienstplichtige. 

4. Beroep of bedrijf van den dienst
plichtige ten tijde van zijne oµkomst 
onder de wapenen. 

(Bij uitoefening van een beroep 
en een bedrijf of van meer dan een 
beroep of bedrijf beide of alle te 
vermelden.) 

5. Qf door den dienstplichtige· te'n 
tijde ·_van- zijne. opkomst onder de 
wapenen bet beroep of bedrijf werd 
uitgeoefend: . 

a. doorloopend in Rijbdienst ; 
b.· voor een bepaald werk in 

Rijksdienst,. en, zoo ja, voor 
welk werk en voor welken 
tijdsduur. 

' ' . 

6. Geldelijke verdiensten van den 
dienstplichtige - aangegeven per 
week, maand of jaar -, uit diens 
beroep of bedrijf voortvloeiende, en 
opgauf van het bedrag, dat hij v66r 
zijn verblijf onder de wapenen .l:rnt
stelijk afstond aan de personen, 
onder 2 vermeld. 

(De uit elk beroep of bedrijf voort
vloeiende verdiensten afzohderlijk te 
vermelden.) 

7. Hoeveel de dienstplichtige per 
week aan de personen, onder 2 ver
meld, v66r zijn verblijf onder de 
wapenen laatstelijk aan levensonder
houd kostte. 

8. Het beroep of bedrijf door de 
personen, onder 2 vermeld, tijdens 
het verblijf onder de wapenen van 
den dienstplichtige uitgeoefend, en 
hoeveel geldelijke verdiensten hier
uit voortvloejen (voortvloeiden) -
aangegeven >per . week, maand. of 

jaar -, en of het oeroep of bedrijf 
wordt (werd). uitgeoefend: 

a. voor. eigen rekening; 
b . .in dienst van derden. 

(Bij uitoefening v_an een hero'ep . 
en een bedrijf' of vim meer da'n•een 
beroep .of bedrijf de' uit elk beroep 
of b1Jdrijf voortvloeiende verdiensten 
afzonderlijk te- vermelden.) · 

9.· Of door de personen, onder 2 
vermeld, tijdens het verblijf onder 
de wapenen van den dienstplichtige 
andere ondersteuning or baten wor- • 
den (werden) genoten, zoo ja, van 
welken aard of tot welk bedrag. 

lO. Bedrag: 
a. der huishuur; 
b. aan starting voor fondsen; 

ten laste komende van de 
personen, onder 2 vermeld; 

11. Bijzondere opmerkingen. · 

1913 

Beslissing van den Burgeme_est'er· van 

(Te vermelden o.a. het be
drag der toegekende vergoe
ding per dag.) 

..... , den ... 19 . 

De. Burgemeester voornoemd, 
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schreven in het verlofgangers

register -van de land weer. 
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Datum, waarop het ver
blijf onder de w·apenen · 

van den dienstplichtige 
onder de in artikel 

- l6bis, derde lid, der 
Landweerwet vermeide 
bijzondere tijdsomstnn-

digheden 

is aangevan
gen, 

12. 

-, 

.,. is 
geeindigd, 

13. 

Beslissing 

van den 

burgemeester. 

.14. 

19 H) ,II .. cents(/ ... ) 
vergoeding per dag.' -

19 . I, .. 19 .II .. cents (f . . ;) 
vergoeding per dag. 

.19 I. 19 ·11·. cents(/.· .. ) vergoedingper dag. 

. 19 1- 19 ... cents (f ... ) 
vergoedingper dag. 

. 19 I, 19 ·11 · . cents(/ ... ) vergoedingper dag. 

19 1- 19 ... cents (f . • ) ver-
goeding p.dag,gere
kend van .. 19.. af. 

19 1- 19 .II .. cents (f ; .. ) 
vergoeding perdag. 

19. I. 19 .II .. cents(! ... ) 
vergoeding"per dag. 
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l A. C. Hubers. W. v. Stecnwijk. 
A. C. Hubers. W. v. Steenwijk. 
A. C. Hubers. W. v. Steenwijk. 

T J . .M. Pietersen. J. Kuiper. 
. ,, J. ·M. Pietersen. J. Kuiper . 
. "'. J. M. Piet~rsen . J. Kuiper. 

(Zie bewijs N° .. ) -

· J.·van Loggem., -
J. vari .Loggem. 
J. · van Loggem. 

. J. A. Pot. -
J. A. Pot. 
J. A. Pot. 
G. v. -a. Brink., 
G. v. d. Brink. 
G. v. d. Brink. 
R. Grijthuisen. ,. -
H. Grijthuisen. 
H. Grijthuisen. 

· A.- L. Jansen. ' -
A. L. Jansen. 
A. L. Jansen, 
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MODEL EE 

·§ 28 der Landweerinstructie III. 

Vrij van zegel ingevolge artikel io 
der Land weerwet. 

LANDWEERDISTRICT N° .. 

(Gemeente . .) 

(BEWLTS _No .... ) 

Ik . . ·w•· ondergeteekende--'.: (a) 
lJ n 

beken-'-' - ontvangen te ·bebben de som van nen . 
·(b) •.•.•.•.•....• (f .... ), 

·:! toegekend bij Beslissing van den Burge-

·meester der Gemeente 

van . • . . . . . . 19 • • , wegens ver

goeding jngevolge artikel 15bis der Landweer: 

_wet, ter zake van het· verblijf onder de wape

nen van den _dienstplichtige (c) . . • 

. . . . . . . . . . , . . over het 1.ijdvak 

van .........• tot.en met .... 

19 zijnde .. dagen ad/. per dag. 

Te . .· . . . .. , den . . . .. 19 
(d) 

(a) Geslachts-. en 'l'.oornamen. 
,(b) Bedrag in lette.rs. en cijfers. 
(c) Geslachts- en v-oornamen. 
(d) Handteekening(en). 

30 Juni 1913. BESLUIT, nopens bet beroep.van 
Mr. F. J. PrJNACKER HoRDIJK te 's Graven
hage, tegen de uitspraak van den directeur 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen te Rotterdam, op zijne siangifte tot 
het bekomen van ontbefling van perso
neele belasting over 19i2, wegens een 
perceel, dat door hem in dat jaar gedurende 
niet meer dan tien dagen. is bewoond 
geweest. S. 319. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld dpor. 
Mr. F. J. PrJNACKER HoRDifK ,te , s .Gravenhage 
tegen de uitspraak van den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Rotterdam, van 3 December 1912/21 Januari 
1913,. op zijne aangifte tot bet bekor,:ien van 
onthefling van personeele bela.,sting over 1912 
wegens het perceel Adelbeidstraat n°. 236 te 
's Gravenhage; dat in dat jaar niet meer clan tien 
dagen zou zijn bewoond geweest en op 30 April 
1912 zou zijn ontruimd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, -geboord; advies van 
14 Mei 1913, n°. 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 25 Juni 1913, n°. 1, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende: dat nadat ontbefling was aan
gevraagd, op grond,dat het perceel minder dan 
tien dagen van het jaar 1912 zou zijn bewoond 
geweest en op 30 April 1912 zou zijn ontruimd, 
de directeur, bij beschikking van. 3 December 
1912/21 Januari 1913; onthefling heeft ,verleend 
ten bedrage van / 61.46 in hoofdsom ·en opcen
ten, uit-overweging dat, ofschoon niet persoon
lijk, bet perceel Adelheidstraat n°. 236 echter 
door eene dienstbode in bet belastingjaar meer 
dan tien dagen is bewoond, zoodat artikel 63, 
§ 2, der wet niet van toepassing is; dat wegens 
de ontruiming v~n het perceel sedert 30 April 
1912, artikel 63, § 1, der wet van toepassing is ; 

da t van de uitspraak des directeurs, Mr. F. J. 
PrJNAOKER HoRDIJK bij Ons in beroep is gekq
men:, aaU:voerende, dat het perceel .alleen. be
woond were! door eene dienstbode, welke .niet 
anders clan huisbewaardersdiensten verricb.tte ; 
·dat appellant wel is waar.verzuimcl heeft in h_et 
beschrijvingsbiljet te vermelden, · dat zijne 
dienstbode enkel huisbewaardersdiensten ver
richtte; dat hij echter meent, dat dit verzui~ 
hem niet kan worden toegerekend, daar de 
toelicbting van vraag IV van het beschrijvings
biljet, dienstboden betreffende, facultatief is 
gesteld, immers aanvangt met de woorden: 



·;,Hier kan w'orden opgegeven, .. : .... ", welke i 
aanvangswoorden veroorzaakt 'heb_b'en; dat .hij 
li:an die-toelion.ting geen verdere aandaciht heeft 
·-itesclionken;-wat hij ook :ii.iet behoefde te 'doeri; 
·<lat hem bij ri.adere bescliouwihg'is geblekeii, dat 
· hij, ook afgezieii.' van de 'kwestie der· ontheffing, 
ten gevolge van de redactie van· het b~schrij-

' 'virigsbiljet, onbewust · ·en geheel · te· goeder 
trouw een onjuiste opgave· heeft· gedaan ·dci'or 

'. rtiet te vernielden; dat zijne dienstb6de was eene 
'huisb'e,vaarster, ·daar h·et bedrag· de:r belastirig 
"voor eene huisbew~arster hooger blijkt te zijh ; 
. da't hem, ook volgens· de ineenihg van den- be-
: fastingambteria·ar·; dit verzuim ilo'oit·kan w6rde'n 
toegerekerid, ·daar het besch.rijvingsbiljet hiidt : 

· ,,Hier kan worden opgegeveri; ...... : " ;· ·dat 
•zijns inziElns 'daaruit voortvloeit; dat op dit 
· niet,toereken baar \rerzuiin · dan ook •niet eerie 
'weigering der· geheele ontl:ieffi:rig kan ·warden 
'gegrcind; 

Overwegeride·:' dat bij de ·foepassing va·n 
artikel 63, § 2, det ·wet tot regeling der persc,
neele belastirig, de beantwoording 'der 'vtaag, 
'of eerr dienstbode als huisbewaarder is te be
scliouwen, afb:ankelijk is van de bestemming 

:hem door den belastingplichtige gegeven eh 
'van het gebruik, door den belastingplichtige 
van hem gemaakt·; dat in casu die bestemming 
riiet uit het door appellant ingevulde beschrij

' vingsbiljet behoefde te · blijken, aangezien de 
·bepa:li'ngen van artikel J.d der wet-hem er niet tde 
· -verplichtte op het biljet te vermelden da:t zij'ne 
vrou'welijke dienstb'ode eehe huisbeivaarster 
was; dat de bestemmirig der diensbbode· dei·

. halve slechts uit · een dnderzoek der fe1telijke 
'biristandigli:eden kan blijken; dat op grond vah 
· de uitgebrachte rapporten kan worden aange
·rfomen, d'at appellant op 15 Januari' 1912 het 
. voorne:rheil had om het bij he.fu in gebruik ziJnde 
· perc·eel niet meer te bewonen, zoodat vaststorid, 
dat de in dat perceel verblijf houdeilde vrou~e
'lijke dienstbode geeri andere dan huisbewaar
'dersdiensten ·zou verrichten; 
. dat dan ook iriderdaad de· dienstbode in 
·quaestie; overeenkomstig hare · bestemriliiig,. 
·geen andere dan huisbewaatders'diensten heeft 
·verricilit ; 

dat mitsdien ten aanzien van het perceel 
·.Adelherdstraat n°: 236, gedurende b:et tijdvak 
;vaarin het in het belastirigjaar 1912 bij ·appel
'Ia:tit ih geb:ruik is ·geweest, aan de in artikel 63, 
'§ 2; der wet gestelde 'voorwaardeil is voldaan ; 
· · Gezien de' wet tot regelirig der persorieeli:l 
'belastin{; · · · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· ' aan -.:i-ppellant, bb~en en behalve de ont-

1913 
heffing door den· directeur voorno·emd reeds toe-. 
gekend, ontheffing te verleimen van zijn · aari
slag in de persoheele belastirig'over 1912, naar 
de eerste drie grotidslagen, ,vegens het perceel 
Adelheidstraat n~ .. 236 te · 's Gi•avenhage, ·ten 

: bedrage van· f 30. 75 -in hoofdsoril eh op·centen. 
· O'nze lVIinister 'van Finan·cien is belast met de 

uitvoering va~ dit besluit, dat·in het 'Staatsblad 
en tegelijk met zijn advies in de Staatsdourant 
'zal worden· geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afde'eling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Lo·c, den 30sten Juni 1913 . 
'(get.) WILHELMINA: 

De 111inister van Financie;, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 19 ·Juli 191:n 

· 30 J iini 1913. BESL urr, betreffende stii:nu
me'rairs der grondbelasting. 

_. WIJ. WILHELMINA, -ENZ. 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 26 Jtmi 1913, n°. 58, (afdeeling 
Pe_rsoneel) ; 

Hebben goedgev6nden en verstaan · te be
palen: 

Art. 1. Bij de adriJ.inistratie der direc'te b'e_
lastihgen, invoerrechten en accijhzen kunnen 
surtiumerairs der grcihdbelasting "Worden aan
gesteld. 

Wie · vbdr dit ambt in ·aanmerking werischt 
te komen, moet zich onderwerpen aan een ·ver
gelijkend examen. 

Tijd en plaats van he·t exam:en alsmede· het 
~~ntal plaatsen· waarvoor het wordt gehouden, 
·worden in de Staatscourant bekend gemaakt. 

. 2. Oni tot het examen te worden toegelaten, 
·moet men ongehuwd iijn en 'van goed gedrag en, 
voor zooveel n66dig, aan · de nationale riJ.ilitie . 
hebben vdldaan. 

Bovendien wordt gevorderd, dat de candi
daat: 

1. het eindexamen der hoogere bu:rgerscho
Ien met 5-jatigen curstis of het eindexanien der 
gymnasia met goed gevolg b:eeft'afgelegd, of een 
getuigschrift bezit, dat, ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Financien, eene niet gerill'
gere algemeene ontwikkeling bewijst ; · · 

2. bij den aanvang van het jaar. den vollen 
otiderdom van 20 jaren niet overschredeil 
heeft; 

·3. door de examen-comrilissie, voorgelicht 
· do·or een geneeskuildig·e, lfohamelijk gescihikt is 
bevoriden voor· den ·dieiist als controleur der 
gr'ondbelastitig. 
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Niemand wordt meer dan tweemaal tot het 
examen toegelaten. 

3. Bij ·het exa~en wordt allereerst geldc op 
geschiktheid voor het ambt , van controleur 
der grondbelasting. 

Voorts wordt van de candidaten verlangd: 
a. eene voldoende kennis van de Nederland

. sche taal, blijkende uit een -ju"ist en vaardig 
gebruik daarvan, zoowel mondeling als schrifte
lijk en uit het voldoende begrijpen van een stuk 
proza of poezie ; · 

b. eenige kennis van de inrichting van het 
bestuur van den Staat, de provincien en de 
gemeenten en van de onderlinge verhoudingen 
der onderscheidene staatsmachten. 

Net en duidelijk schrift is een vereischte. 
4. De.candidaten, die aan het examen heb

ben voldaan, worden tot surnunierair der grond
belasting .benoemd, voor zooveel zij in.verband 
met het aantal opengestelde plaatsen daarvoor 
in aanmerking kunnen komen. 

Alvorens tot een antler ambt te kunnen wor
den benoenid, moeten de surnumerairs der 
grondbelasting zich onderwerpen aan een vak-
examen, loopende over : · 

a. de wetgeving betreffende de grondbe
lasting met de voorschriftea tot uitvoering, voor 
zooveel deze aan de ambtenaren der grond
belasting is opgedragen ; de wettelijke bepalin
gen betreffende de tiendrente, met de voor
schriften tot uitvoering ; de bepalingen van het 
Burgerlijk W etboek, voor zoover die der wet 
op . de grondbelasting daarmede in verband 
staan; . 

b. · de .inrichting en instandhouding van J:iet 
kadaster (de candidaat. moet ook bekend .zijn 
met· de wijze waarop . eenvoudige terreinsver
anderingen worden gemeten) ; 

c. de land-, tuin-. en· boschbouw, in het .bij
zonder de kennis van den grond, de verbetering 
van gronden door middel van· ontginning, 
droogmaking, bekading en bedijking, de be
mestingsleer en de plantenteelt ; 
, d. de wetgeving qetreffende · de overige 
directe belastingen en de accijnzen met de voor
schriften tot uitvoering, een en antler . voor 
zooveel de kennis daarvan wordt vereischt voor 
het beheer van een ontvangkantoor der dirl'lcte 
belastingen en accijnzen ; . 

e. de. comptabiliteit der directe belastingen 
en accijnzen ; het beheer van een kantoor · dier 
middelen. 

5. De bij artikel 2 bepaalde leeftij dsgrens 
geldt niet voor candidaten die in het bezit zijn 
van. het. diploma van landbouwkundige. Het 
examen, af te leggen volgens artikel 4, loopt voor 

hen alleen over de onderwerpen genoemd onder 
letter a, b, d en e. · _ 

. 6. ,De surnumerairs der grondbelastiI1g, die 
niet binnen 4 jaren na hunne a~nstelling aan het 
vakexamen hebben voldaan, worden ontslagen. 

Art. 131 van Ons besluit van 30 Maatt 1904, 
n°. 19, is hierbij niet van toepassing. 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister van 
Financien dien termijn:verlengen. 

7. .De surnumerairs der grondbelasting, die 
aan het vakexamen hebben voldaan, genieteri 
eene jaarlijksch_e bezoldiging van f 600, in
ga(!,nde den eersten <lag der maand volgende op 
die waarin de uitslag van het examen door·Onzen 
Minister van Financien is beke~d. · gemaakt. 

8. Gedurende de t:ijdelijke waarneniing eener 
betrekking die vacant is of van welker waar
neming de titulairs met stilstand van bezoldi
ging en toelage tij delijk is ontheven, genieten 
de surnumerairs der grondbelasting de daaraan 
verbonden bezoldiging en toelage. , 

· Hunne bezoldiging ingevolge artikel 7 wordt 
o_ver den. t:ijd .der waarneming ingehouden. 

Surnumerairs, die door Onzen Minister van 
Financien werkzaam zijn gesteld met bepaling, 
da t zij niet voor waarnemingen in .aanmerking 
komen, genieten boven hunne bezoldiging eene 
toelage van f 60 's maands. 

9. De ambtenareri. die op den voet van <lit 
besluit tot surnumerair der grondbelasting zijn 
aangesteld, zijn .benoembaar tot adjunct
controleur en controleur , der grondbelasting 
en tot ontvanger der directe belastingen of der 
directe belastingen en accijnzen. 

Hunne aanspraken bij mededinging naar een 
opengevallen ontvangkantoor, alsmede hun 
diensttijd als ontvanger in geval van benoeming 
tot dit ambt, worden nader door Ons geregeld •. 

10.· De surnumerairs der ·_grimdbelasting 
worden benoemd en ontslagen door Onzen 
Minister van Financi~n. · 

Zij blijven ongehuwd, zoolang zij niet 4 jaren 
bij de administratie der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen in dienst zijn, of den 
vollen ouderdom van. 30 jaren bereikt hebben. 

De surnumerair, die .in_ strijd met deze bepa
ling in het huwelijk treedt, wordt geacht zijn 
ontslag te hebben gevraagd. 

11. Artikel 1, letter a, twe.ede lid, van Ons 
qesluit van 30 Maart 'i904, n°. 19, -gewijzigd bij 
dat van 25 Januari 1910, n°. 31, wordt gelezen: 

hoofdcommiezen en commiezen ter directe, 
adjunct-inspecteurs en surp.umerairs, adjunct
controleurs en _surnumerairs der grondbelas
ting. 

12. Onze besluiten van 4 Januari 1907, 
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·.n°. 22 en.28-November 1908, n°.-22 zijn mede '· 
toepasselijk ten aanzien van de surnumerairs 

De Rechtbank: te Groningen verklaarde 
den thans gerequireerde in hooger beroep 
bi.] verstek schuldig aan het hem biJ in
leidende dagvaarding ten Jaste gelegde feit 
dat hiJ · omstreeks 20 Mei 1912 met het 
de Nederlandsche- vlag vcoerend schrp ,,Fran
cma", waarvan hi.] de schipper was, waar
mee hiJ _gewoon was buiten de tonnen in zee 
te varen en waarv.oor een Nederlandsche 
zeebrief was g,egeven, de haven van 
Dortmund bmnengevallen zi.]nde en aldaar 
!anger dan 24 uren verbleven z'ijnde, zich 
niet in persoon biJ den. _aldaar gevestigden 
Neder!andschen consul heeft vervoegd ten 
emde ziJn zeebriet te doen afteekenen. 

. der :grondbelasting. 
· -· Onze. Minister van ;Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal ,warden gezonden, aan de Algemeene Reken-

. kamer. 
Het -Loo, den 30sten· Juni 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

(get.) 

(get.) 

De 1Winister van Financien, 
KOLKMAN. 

V oor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal, 
D. D. BOER, l0 • S.-G. 

30 -Juni 1913. ARREST van den Hoogen Raad. 
Blijkens de uitdrukking ,,binnenvallen" 

in art. 15 der wet van 28 Mei 1869 (Staats
blacl n°. 96), kan met het in dat art. voor 
gelegde woord ,,haven" slechts bedoeld zijn 
,,zeehavens", waaronder moet warden ver
staan ,,havens, die of onmiddellijk aan zee 
zijn gelegen, of daarmede door ruime wate
ren zoodanig zijn verbonden, dat schepen 
van uit zee daar gemakkelijk een veilige 
ligplaats kunnen vinden". 

De Rechtbank heeft te recht aangenomen 
dat Dortmund ni';lt· is een zeehaven in den 
zin van art. 15 der genoemde wet, nu zij 
heeft overwogen, dat deze plaats ver in 
het binnenland is gelegen en dat die haven 
slechts door een kanaal voor zeeschepen 
.,van zekere tonnemaat", - dus kleine 
schepen - toegankelijk is. , 

· (Zeebrievenwet art. 15.) 

Voorzitteir: · 
Jhr. Mr. W. H. de Sav.ornin Lohman. 

Raadsheeren: Mrs. J. A. A-. Bos.eh, A. 
Fentener van Vlissingen, C. 0. Segers en 

.H; Hesse .. 

De Off. v. Just.. biJ de Arr.-Rechtbank 
te Gr.oningen, requirant van cassatie tegen 
een v.onrus van de Arr.-Rechtbank te Gro
ningen van den zesden Maart 1913; waar
biJ in hooger beroe:p, biJ verstek, na ver
nietiging van. e-en vonms van den Kanton
rechter te Grnnin1?en van 18 Jan. 1913 
K. S., oud 28 jaar, schi:pper, . wonende te 
Gr-oningen is ontslagen van alle . rechts
verv.olgmg. 

Conclusie van den .Advocaat-Generaal .Mr. 
B. _Ort. 

ZiJ oordeelde echter dit feit niet straf
baar, omdat art .. 15 der Wet van 1869 
(Sb. 96) betrekkelijk de zeebrieven, spre
kende van zeeschepen die een vreemde 
haven bmnenvallen, blijkbaar bed-oelt zee
havens · en Dortmund niet kan geacht wor
d en· daartoe te behooren. lmmers moeten 
onder zeehavens warden v,erstaan zulke 
die . ot onmiddellijk aan zee zijn_ gelegen_ 
ot daarmede door rmme wateren zoodanig 
ziJn verbonden dat schepen van uit zee 
daar gemakkelijk een veilige ligplaats kun
nen vmden. Aan dat karakter nil · beant
woordt met eene plaats als Dortmund, 
ver brnnenslands gelegen, al is ziJ dan 
ook ·door. een kanaal voor zeeschepen. van 
'zekere tonnemaat toegankelijk gemaakt en 
ar heeft ziJ ook een haven waar die schel)en 
kunnen laden en lossen. 

Tegen het daar.op gev.olgd ontslag van 
rechtsvervolging is gericht het door den 
Heer requirant v.oorgesteld middel van cas
sabe: Schending door niet, althans ver
lceerde toepassing van art. 15 der wet van 
28 Juli 1869 (Sb. 96), . 214, 247 j0

• 257 
Sv. oµ grond. dat de door de Rechtbank 
aan hei in art. 15 voorkomende woord 
,,haven". gegeven definitie is in strijd met 
de w.oorden der wet en de bedoeling des 
wetgevers: Onder ,,haven" in den zin der 
zeebrievenwet zoude nl'. ' zijn te verstaan 
elke haven waar z;eesche1)en kunnen en 
plegen binnen te vallen, terwijl de vraag 
ot de haven meer of !rrnrider ver van de .ze~ 
verwijderd. is, niet. ter. zake afdoe,t en een. 
beschouwing der zaak uit dat stancrpunt een 
zeer willekeurige onderscheiding zoude 
medebrengen .. 

De Heer requirant vereenigt zich, en 
m. i. terecht, me.t de opvatting van de 
Rechtbank dat met de uitdru]l:king ,,haven" 
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ui art. 15 · der genoemde wet is · te ver
. staan ,,zeehaven". Het artiket geeft dit te 
kennen door de daarin genoemde verplich
trng oxi te leggen aan de · schippers van 
:i'f ederlandsche zeeschepen die in een vreem-· 
·de haven binnenvallen. · 

Dat echter 's Rechbers verd-ere beslis
sing · in strijd · zoude z'i.Jn met eenige wet

. telijke bepahng blijkt m. i. niet. lmmers 
de haven van. Dortmund is, gelijk ook de 
Rechtbank overweegt, ·gelegen· ver brnnens
lands, en wanneer men nu in aanmerking 
neemt dat er langs het kanaal · talrijke lig

'plaatsen en havens zijn, dan kan m. 1. een 
·zeeschrp hetwelk, na eocst ver in: het 
· brnneri.land te· zijn gevaren· langs een zoo
dan1g kanaal in die haven aankomt, niet 
gezegd warden daarin te zijn binnenge

. vallen. Want het binnenvall-en · van een 
zeeschip in eeff haven onderstelt een be
trekkeli.Jk korte overgang uit zee in de 
plaats waar een veilige Jigging is te viriden. 
En dit begrip is m. i. niet te vereenigen 

. met · het feit dat een schip, na reeds 
geruimen tijd in een kanaal te hebben ge
varen, na reeds Jang in het binneniand 
onder weg te zi.Jn geweest ten sl'otte een 
haven aandoet. 

_Ik meen daar.om dat de Rechtbank, als 
kenteeken van zeehaven aannernende het 
- ot onmiddellijk aan de zee geJegen. zijn 
of daarmede door ruime wateren zoodanig 
verbonden zijn dat schepen van uit zee 
daar gemakkelijk eene veilige Jigplaats kun
nen vmcien, en aan dit kenteeken de lig
grng van de haven· te Dortmunci to-etsend•e, 
- nu · de wet geen definitie heeft ge
geven wat ohder vree~de haven (zeehaven) 
is te . verstaan, · door de beslissing dat 
deze haven aan den naar de wet daarvoor 
gestelden e1sch niet b'eantw:o.ordt,. art. · 15 
met kan heil'ben geschonden. 

·Mi.Jue ·con'cltis1e strekt tot vierwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
· Gelet orp het middel van cassatie. door 

·den requirant v.oorgesteld bi.J memori,e: (zie 
conclusie aciv.-gen.); 

0. dat b1J het bestreden vonn1s wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard met 
b~klaagdes schuld daaraan, dat hij, gelijk 
J1em bi.J introductieve dagvaarding was ten 
laste gelegd, omstreeks 20 Mei 1912 met 

-het de ·Nederlandsche vlag v.oerend sch1p 
.. ,;Francina", waarvan h'.i;J schipper was, 
en waaimede hij g,ew.oon -'was buiten de ton-

. -nen m ·zee te varen en · waa.r-vo.or · een 
Nederlandsche zeebrief was afgegeven; -de 
haven van Dortmund b-inneng•evaUew z:iJride, 
en aldaar lang-er .dan 24 uur ve,rb1even zijnde, 
z1ch niet in persoon b-iJ den aldaar geves
tigden Nederlandschen. consul' heeft ver
v.oegd -ten einde z:iJn zeebriet te doen 
afteekenen, doch dat dit aldus bewezen 
teit niet strafbaar is verklaard en beklaagde 
van alle. rechtsvervolgmg is onts]ag,en, wijl 
art.· 15 der wet 'van- 28 Mei 1869- (Staatsbt 
96) sprekend-e van - zeeschepen, die eene 
vreemde hav,en bin:nenvallen, blijkbaar zee
havens bedoelt en Dortmund niet g-eacht 
kan worden daartoe te behooren; 

dat toch onder ,,zeehavens" ziJn te ver
staan ha,•ens, die of onmiddellijk aan zee 
z~n "gelegen bt daarmede door rwme wa
teren zoodanig zijn vei:bonden, dat schepen 
van uit zee daar gemakkelijk eene veilige 
lig-plaats kumie,n v:inden; 

dat een plaats als Dortmund, di-e Yer 
bmnenslands is gelegen, aan: dat · karakter 
niet 'beantwoordt, at is zu ook door een 
kanaal voor zeeschepen van zekere ton
nenmaat toegankelijk g,emaakt en al heeft 
zij o,ok een haven, waar die schepen 
kunnen laden ot lossen; 

0. dat tot toelichting van het middel 
van cassatie is aange,v.oerd, dat af moge 
de Rechtbank terecht hebhen aangenomen, 
dat met ,,havens" in art. 15 der w,et van 
28 ·Mei 1869 (Staatsbl'. 96) zeehavens be
doeld zun, ten onrechte door dit college 
is · beslist, dat onder ze,ehavens zouden 
ziJn te verstaan havens, d1•e bt onmiddelijk 
aan zee zun -gelegen ot daarmede door 
ruime wateten zoodai1ig z'ijn v,erbonden, 
dat schepen van uit zee, · daar · gemakke
lijk een veilige lig,plaats kunnen vinden; 

dat veeleer in den zin der bovenbedoelde ~ 
wet · onder ,,haven" · is te verstaan elke 
haven, waar· zeeschepen· kunnen en plegen 
binnen te vallen en de ·omstandigheid, dat 
die haven meer ot mind,er · V,et · van de 
zee verwijderd is; niets ter za.ke·. afdoet 
en eene zeer willekeu..".ige onderscheiding 
zoude medebrengen; 

0. hieromtrent: 
dat waar in het aangehaalde art. 15 

gespr.oken wordt van ,,sch1ppers van Ne
·derlandsche Zeeschep,eii; die ·een vre-emde 
haven bmnenvallen", blijkens de uitdruk-
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-king ,;binnenvallen" · met havens slechts: 
bedoeld kuinien z'ijn ,,z,eehaverrs" van welk 
-begr:i-p dan in, het ,bestrnden v,onliis -eene 
,uiste, met het ·spraakg-ebruik in overeen
•stemming zijnde, definit:i-e w.ordt gegeven; 

··,dat nu. wel iil de toelichting· tot het cas
satiemidde1 w.ordt · opgernerkt, dat niemand 
aan -.havens. als :Amsterdam, Rotterdam o± 
.Antwerpen het karakter van zeehavens zal 
ontzeggen, -do:ch dat de,z,e. op· zich · zelt 

· -juiste opmerking nog niet die :Onjuistheid van 
de · .door de ;Rechtbank aangenomen defi
nitie bewijst, wijr toch al de: g,enoemde 
havenplaatsen- d.oor rmme· watel'en, waar
onder zoowet open. vaarwaters als kanalen 
ziJn .te verstaan, ·met. de zee zijn ver
bonden, -zoodat schep,en van ·uit z,ee ko
mende daar gemakkelijk een veilige ligplaats 
kunnen vi-nden ; 

-dat nu de vraag · ot· zulks ook met 
Dortmund het · ge,var is door de Rechtbank 
terecht ontkennend· is h1eailtwoord; 

dat to6h uit · de opmerking, dat deze 
plaats ver in het binnenland is geleg,en 
niets anders: valt · at te leiden dan dat de 
Rechtbank die -haven niet als zeehaven 
kan- beschouwen op grond, dat ziJ1 aan zee 
:Zou zijn gelegen, tenvijl dat co,llege blijkbaar 
van ' .oordeel is, dat hier evenmin aan eene 
verbinding met de zee door een ruim 
vaarwater valt te d-enken, waar wordt over'. 
wogen, dat die haven sf.echts door een 
kanaal' voor zeesche]len ,,van zekel'e ton
nenmaat':, '- dus kleme, schepen - toe
gankelijk is; 

dat.: dus . het middel niet tot cassatie kan 
l"erden; , 
• • -Ver-werpt het beroep. 

(Ned. Jur.) 

30: Jrnii 1913. ARREST van· den Hoogen Raad. 
:De artt. 1 eb 20a der Verordening op 

den afslag van visch te Enkhuizen als 
regelend·e- de open bare -afslag- van visch 
binncn de: gei:neente Enkhuizen betreffen 
de huishouding d-ier gemeente. Zij houden 
geene ongeoorloofde• aantasting van den 

· -- eigendom der bijzondere personen in. 
Nu het voorgestelde nHddel betreft de 

al- of niet biridende kracht-van bepalingen 
der voomoemde verordening, -die op de 
bewezen' verklaarde feiten ·niet zijn en ook 
niet, konden worden t~egepast, heeft de 
rechter· in· ca.ssatie zich· in deze zaak te 

_-,: onthoutlen van een onderzoek naar- en 

eene beslissing over die binderide kracht. 
De artt. 23 en 24 der· Visscherijwet, voor

zoover zij, handelen om den verkoop van 
viscb, het'reffen alleen de vraag, welke 
visch verkocht mag worden en laat geheel 
ongemoeid de w·ijze van verkoop, zoodat 
zij ooi, niet gezegd kunnen· worden te voor-

. :zien in-·het onderwerp gezegd bij art. 1 der 
voornoemde · verordening. · 

In het algemeen ·is de gei:neentewetgevet· 
bevoegd ten aanzien eener regeling door 
de Rijkswet aanvu!lend op te bieden. Er 
b·estaat geen enkele-grond om aan te·nemen, 
dat hij in die bevoegdheid, v,oor wat be-

. treft de regeling van openbare verkoo
pingen zou ·zijn beperkt. 

De verordening op ·den afslag van visch 
'te Enkhuizen, al wordt ook in enkele harer 
bepalingen op de -h~ffing van akten op dien 
afslag gedoeld, is- niet eene belastingveror
dening, zoodat de verordening geen konink
lijke goedkeuring beboefde. 

(Gem. wet art. 135. B. W. art. -625. Ver.ord. 
Vischaislag gem. Enkhuizen artt. 1, 20a.) 

Voorzitter :· 
.fhr. · Mr. W. H. de 5avornin Lohman. 

. Haadsheeren: Mrs. A. J. L. Nijpels, J. _A. 
A. Bosch, A. Fentener .van · Vlissingen en 
C. 0. Segers. 

1°. G. S., visscher; 2'. G. D., visscher; 
3°. P. B., visscher, en 4°. W. K., 

·schipper, allen g,eboren en wonende te 
Wieringen, requiranten van cassatie te
gen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Alkmaar van- den 25 Februari 
1913, waarbij in hooger beroep behoudens 
hier.onder te omschrijv·en wijziging in de 
straf is 'bevestigd een · . vorinis van den 
Kantonrechter · te Hoorn van 6 Deoomher 
1912, bij hetwelk werd bekrachtigd eein bij. 
verstek gewezen vonnis van. dienzelfden 
Kantonrechter van 12 Juli 1912, waarbij 
werden scliuldig verklaard, de drie eerste 
requiranten aan: het t-e Enkhuiz,en· visch, 
die niet aan deri afslag is verkocht; in de 
buitenhaven :Iossen zonder· bijzondere s;)brif
telijke v•ergunning van B. en W., de laatste 
requirant aan:_ ,,het te Enkhuizen visch, 
die· niet ·aan den aislag -is verkocht, in 
de buitenhaven' laden,· zonder bijzon.dere 
schrifteiijke. vergUlllling van B. en W., en 
de requiranten met toepassing van art. 23 
Sr. en de· artt.· 1 en 20a cie:t ·Ver.orciening 
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van de gemeente Enkhuizen van . 6 De
cember 1907, zooals die nader ill gewijzigd 
en aangevuld den 16en Februari 1909 en 
l?-atstelijk gewijzigd .en aangevuld 25 Fe
bruari 1910, - zijn .vl.\roordeeld ieder tot 
eene geldboete · van vijftien gulden en vijf 
dagen vervangend·e hechtenis, welke ·. straf 

.bij het bestreden vonnis werd teruggebracht 
tot oone g-eldboete van vijf _gulden en vijf 
dagen vervange~de hechtenis (advocaat Mr. 
P. Tideman te Haarlem). 

,C.onclusie van den Advocaat-Generaal i\fr. 
R. B. Ledeboer. 

Bij tijdig ingediende memorie is namens 
de requiranten betoogd, dat art. 20a der 
V erordening op den afslag van visch in 
de Gemeente Enkhuizen, zooals dat is vast
gesteld bij besluit van den Raad dier 
Gemeente van 16 Februan 1909,. afgekon
digd 10 Ma?It d.a.v. niet verbindend zoti 
zijn, omdat die Gemeenteraad met de vast
stelling van ·dat artikel de grenzen heefL 
overschreden bij art. 135 der Gemeentewet 
aan den gemeentelijken wetgever gesteld 
en v.oorts dat de Rechtbank te Alkmaar ten 
onrechte zaken welke ,in eersten aanleg 
g·evoegd waren, heeff gescheiden. 

Deze laatste grief is feitelijk ongegrond, 
want de Rechtbank ·heeft de door den 
Kantonrechter he~olen vo~ging van de za
ken tegen de drie eerste requiranten en die 
tegen den vierden requirant geheel · intact 
gelaten. De g·emachtigde van de requiranten 
,heeft dan ook blijkbaar iets anders op het 
oog. Behalve ter zake van de feiten in 
het bestreden v.onnis behandeld, hebben 
de requiranten nl. ook te recht gestaait 
ter zake van gelijke ,feiten een half uur 
te voren gepJ.eegd, welke zaak. wel op 
dezelfde terechtzittingen, doch niet met de 
anderen gev.oegd is . behandeld en welke 
zaak in hooger beroep geeindigd is met eene 
vrij•spraak. De .ste]l,er der memorie is n~ ken
lijk van oordeel, dat dan ook in deze geheel 
gelijksoortige zaak vrijs'praak had moeten 
v-olgen, doch vergeet daarbij, dat het oor
deel van den Rechter over het al dan niet 
bewezene der foiten in cassatie moet wor
den geeerbiedigd. 

W at de eerste grief betreft zij er op 
gewezen, . dat art. 20a bovenbedoeld· luidt: 
,,visch die niet aan den afslag is ver\wcht, 
mag, hehoudens bizondere schriftelijke ver
gunning van B. en W. niet in de buiten,. 
haven gelost of geladen worden. Overtreding 

•van dit artikel wordt gestraft ··met eene 
geldboote van ten hoogste · f 25 of hech
tenis van ten hoogste zes dag·en". Eene 
zoodanige bepaling nu kan origetwijfeld zijn 
vastgesteld zoowel. in het ·belang van de 
openbare gezondheid als in dat · van de 
openbare ·orde. E-ensdeels toch kan- zulk 
een voorschrift verhinderen de-verhandeling 
van ongekeurde visch, anderdeels _kan het 
verkeer met l,os- en· laadschepen in de 
buitenhaven - en hoewel' er meerdere · 
havens te Enkhuizen zijn, is het verbod 
uitdrukkelijk tot die plaats beperkt, · - daar
door voor zoover noodig door B. en W. 
worden beheerscht. Door de hedoelde be
paling in de ver,ordening op te ·nemen, 
bleef d·e gemeenteraad van Enkhuiz,en mits
dien in · dit opzicht binnen de grenzen 
d-oor ru;t. 135 der Gemeentewet gesteld en 
het middel kan derhalve .op den aangegeven 
gmrid niet tot cassatie. leiden. 
. Bii lp]eidooi is nader als cassatiemiddel 

v.oorgedragen: Schending, immers verkoorde 
toepassing van de · verordening der Ge
meente Enkhuiz-en op den afslag van visch 
in de Gemeente · Enkhuizeri, van 6 Decem
ber ,1907, zooals deze is gewijzigd en aan
gevuld bij vewrdenirigen van 16 Februari 
1909 en 25 Februari 1910, artt. 1 t.ot 
en met 24; in het bijzonder artt. 20 en 
·20a., 

De gwndwet artt. ·144 en 147, d-e Ge
meentewet artt. 134,. 135, 150, 151 en 
161 en artt. 232 tot en met 238. 

Het ·B. W. art. 625; 
De Grondwet art. 153; de Wet op de 

R. 0. art. 2, W eth. van Burg. Rechtsv. 
art. 620 tot en met 657, het B. W. art. 
1493 tot en !lle.t 1554 en art. 625. 

De Visscherijwet (6 October 1908 Stbl'. 
311) artt. 23 en 24, in verband met het 
K. B. van 22 Juli 1911 · (Stbl. n°. _152) 
krachtens hetwelk deze ·wet OP 1 Juli 1911 
in werking is getreden en het Reglement 
voctr de kustvisscherijra,den vastgesteld ·bij 
K. B. van 19 September 1910 .-(Stbl. n°. 
284), in het bijzonde.r' art .. 2 .onder 3°. 
van . dit reglement. 

Het arret d:u directoire executif . du 27 
Niv6se an V (Bull. d_. !9is n°. 101) qui or
donne !'execution des arn;,iens . regiements 
par lesquels le· droit, de faire les prisoos 
et .ventes publi~es de •meubles est attribnee 
aux notaires, huissiers et gr,effiers, en de 
loi du 22 Pluviose an VII (Bull. d. lois 
n°. _258) executoir verklaard bij Keizerlijk 
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Decree_t van. 8 .November 1810, in verband 
met art. 81 der Wet op het N otariaat; 

.Wetb. - ,'.an Strafr. art. 1, Wetb. van 
Stra.fv. artt. 216 en 257; 

door aan genoemde gemeenteverordening 
van, EnkhuizeO: (met de geno-emd-e wij~igin
gen en a:an vullingen) toe 'te kieinnen bindende 
kracht, hetgeen ten onrechte geschied is 
o.mdat: -
· A. het maken van het recht om visch 
af te slaan tot een uitsluitend recht (mo-

-IL<YJ)olie) van het Gemeentebestuur, (art. 1 
der ver.ordening) nog we! ondersteund door 
een verbod om visch te lossen of te· 
laden in een v.oor het publiek gebruik 
bestemde Gemeentehaven, voor · zoover die 
visch niet aan den afslag is verkocht, 
is een ongeoorloofde beperking van den 
eigendom; -

B. de in die ·verordening vervatte be
palingen omtrent de wijze waarop men, zijn 
visch moet _doen verkoopen (zijnde dit vol
gens de verordening de eenig mogelijke 
wijze, immers het afslaan van visch 
door andere personen_ dan door het 
Gemeentebestuur aangewezene verboden 
(art: - 22) in strijd is _met het B. W., 
liet We,th. v. ·B. Rv., de Gmndw,et en de 
Wet op de R. ,0., wijl 1°. het aan een 
directeur wordt opgedragen te zorgen dat 
een koo-per de door hem gekochte hoe
veelheid verkrtijgt (art. 5); 2°. een door een 
afslager uitgesproken koopp:rtijs als verbin
dend voor parliijen wordt- verklaard (art. 
11); 3°. beslissing van geschiUen iusschen 
twee koopers aan een afslager wordt op
gedragen (art. 12); 4°. b'ij niet gestand 
doen door den kooper van z'.ijn bod het dom: 
hem gekochte opnieuw wotdt gem'.ijnd met 
bepaling dat h'ij het verschil heeft bij 
te betalen d.och geen recht heeft op de 
hoogere opbrengst (art. 13); - 5°. een Di
recteur zal hepalen hoeveel schadevergoe
ding - een kooper- van een koopsom kan 
inhouden als het geleverde niet monstert 
(art. 15); 6°. een -Directeut heeft te be
slissen--alle civielrechtelijke geschillen over 
qualiteit der visch of andere, in het regle
I_Ilent niet voorzien; 7°. de verordening voor
schriften ' ge,eft betreffende hetgeen, tus
schen kooper · en -verkooper, als plaats _ van 
-levering · zal gelden ; 

C. omdat krachtens artt. 23 en 24 der 
Visscherijwet, in wetking_ getredeili 1 Juli 
1911 ; dus na het · tot stand· komen - der 
verordeningen, in het door de verordening 

geregelde onderwerp, te weten welke ver
koop van visch al of niet geoorloofd is, 
is voorzien; 

D. omdat-door genoemde Visscher'ijwet in 
verband met het daar.OIJl steunende K. B. 
van 19 September (Stbl. 284), nl. in -art. 
2 sub. 3°. van het b'ij dit K. B. vastgestelde 
reglement · het stichten; beheer-en oi be
vorderen van de totstandkoming van inrich
tingen of instellingen ten dienste van vis
·schers, dus 6ok van vischafslagen, aan de 
visscherijraden (nit eigen bew,eging of in 
opdracht van den · Minister) dus in elk 
geval aan- orga.nen van het :r;ijksgezag is 
opgedragen; _ _ 

E. ,,omdat -h~t recht en de 'bevoegdheiu 
om· openbare verkoopingen te houden door 
den Rijkswetgever is geregeld in de aan
gehaaJde wet en decreet van Franschen 
oorsprong; volgende immers uit de om
standigheid da.t het recht om publieke ver
koopingen b'ij opbod te houden aa.n he
paalde categorieen (r'ijks) ambtenaren ,verd 
voorbehouden da.t het recht om een open
baren verkoop bij afslag of op andere rnjze 
dan bij opbod te houden aa,n ied-eren Ne
derlandschen burger vrij staa.t": 

F. ,,omdat de als rechtsgeldig foegepaste 
ver.ordening is, in den zin der · wet, e,ene be
lastingverordening waarin (artt. 16 en 17) 
de vergoeding voor het -- gebruik of genot 
van een openbaar g-emeentewerk (den ge
meentelijken vischafslag) gieregeld is, welk 
besluit houdende invoeririg of heffing eener 
plaatselijke helasting niet de door de WBt 
vereischte koniilklijke - go,edkeuring heeft 
vei'kregeli; althans omdat uit het aange
vallen vonnis van een onderzoel$: door 
den Re-chter' naar ·het at· of niet bestaail 
van die vereischte koninklijke goedkeuring 
niet blijkt". 

Bij de behandeling van deze gronden van 
beklag zij vooropgesteld, dat de rechterlijke 
macht in elk bepa.ald geval slechts •e,ene 
beslissing -mag geven over de verbindbaar
heid van die bepalingen · eener gemeentever
ordening, welke door den_ Rechter zouden 
moeten worden toegepast en da.t dus grie
ven tegen eene geheele verordening alleen 
dan in aanmerking kunnen k6men, wanneer 
die , wegens hunnen formeelen aard het 
reclitsgeldig hestaa.n der verordening betwis
ten en tegen andere bepalingen van de
zelfde verordening als die eventueel voor 
toe passing in aanmerking · zouden komen, 
slechts dan, wanne-er die verschillende bepa-
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lingen zoodanig samenhangen, dat aan eene 
onsplitsbar-e wilsverklaring -van den wet
gever moet worden gedacht (verg_ arr. H. 
R .. van 17 Jariuari 1910 W. 8975; 11 No
vember 1912 · W .. 9414 en 15 Juni 1896 
w. 6836). 

ln deze zaak nu· .is het eenig artikel van 
de bedoelde · gemeenteverordening, dat is 
toegepast en naar aanJ.eiding van de inlei
dende dagvaarding voor toepassing in aan

. merking kon komen, het hierboven medege-
deelde art. 20a. De · in art. 1 dier verorde
ning bedoelde gemeentelijke vischaislag 
w.ordt hierbij niet alleen. als reehtsgeldig 
bestaande ·· verondersteld, maar men zal 
dunkt mij ook moeten. aannemen, dat ·het 

. verbod van art. 20a door den gemeentelijken 
wetgever alleen is gewild in verband met 
het bestaan van dien afslag. De onder letter 
A. geformuleerd-e grand van beklag zal 
dus onder de oogen moeten warden ge
zien, hoewel: die reehtstreeks slechts art. 1 
qer verordening raak:t. Te dien aanzien 
merk ik dan op, dat het monopoliseeren 
. van den afslag van visch door en ten be
hoeve der gemeente, den eigenaar van visch 
slechts eenigennate aan banden legt in de 
wijze van beschikking daarover en dat be
doeld art. 1 waardoor dit voor de g-emeente 
Enkhuizen is geschied, derhalve niet met 
art. 625 B. W. in strijd is, terwijl art. 20a 
dat zijdelings op denzelfden grand wordt 
aangevallen, al evenmin eene ongeoorloofde 
beperkirig van de uitoefening van het eigen- · 
domsrecht. inhoudt. 

De onder letter B. geformuleerde grieven 
tegen de verbindbaarheid van de bedoelde 
verordening, raken het toegepast art. 20a 
niet iri eenig vitaal dee!, zoodat deze, -
·daargelaten of ze al dan niet den feitelijken 
grondslag hebben daaraan in het middel ge
geven, ~ niet voor hehandeling in aanmer-
kiiig kunnen komen.. · 
· W at onderdeel: C. hetreft kan ik volstaan 
met. op te merken, dat noch art. 23, noch 
art. 24 der Visscherijwet, - welk laatste 
zelfs in den _gedachtengang van den ·steller 
van · het middel hier niet in aanmerking 
zo,u kunnen komen, - het vervoer van 
.visch in zijn geheelen omvang regelen en 
door den· inhoud dier wetsvoorschriften in 
·geenen deele aan art. 20a der verordening 
geldende kracht is ontnomen. 
.. _Ten aanzien van onderdeel. D. zij er 
slechts op gewezen, dat de woorden van be
·doeld art. 2 aanhef · en sub 3 van het 

Reglement vastgesteld · bij K. B. van-· 19 
September 1910 (S. 284), volgens- welke 
tot de werkkring van· visscherijraden o. a. 
behoort, het stichten, beheeren of bevorderen 
van de tot standkoming · van de bedoelde 
inrichtingen, reeds de daan;it in het middel 
getiokken conclusie te niet doet 

Ten aanzien van onderdeel E. zij • · opge
merk:t, dat uit de 'aldaar aangehaalde wette
lijke voorschriften geenszins · kan warden 
afgeleid een verboci om een gemeentelijken 
aislag van visch in te stellen, zoodat het 

· rechtsgeldig bestaan daarvan te Enkhuizen 
op dien grond niet kan: warden aange
vochten. 

Ten slotte is aan de orde onderdeel · F. 
Dit mist wat het daarin primair gestelde 
betreft den feitelijken grondslag; want. noch 
in art. 16 noch in eenig antler artikel der 
verordening is de vergoeding voor het ge
bruik van den geme,entelijken visc!J.afslag 

.. geregeld. Deze v-ergoeding is geregeld bij 
de verordening op d·e heffing van rechten 
op den afslag . van visch m de Gemeente 
Enkhuizen, vastgesteld door den Raad dier 
Gemeente op 28 April 1910 goedgekeurd 
bij K. B. van 15 Juni 1910 n°. 37. Het 
laatste lid van het in het midd-el bed.o,ela. 
art. 16 is niet meer dan een uitvloeisel 
va:n en herinnering a'an art. 1 van· de 
verordening op de invordering van rechten 
op den aislag van · visch mede op , 28 
April UHO door den genoemden Gemeente
_raa.d vastgesteld. Ook de hier subsidiair 
voorgedragen grief kan niet · tot .cassatie 
leiden, want de Rechter die_ geachf wordt 
de bestaand-e wettelijke · voorschriften te 
-keni:ten, behoeft in zijn vonnis niet reken
schap te geven op welke wijze hem 1s 
gebleken, dat eene door hem toegepaste 
vero.rdening op ·formeel wettige wijze is tot 
.stand- gekomen. 

Mijne conclusie strekt •mitsdien tot ver
werping van het bernepi, 

De _Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den 'Raadsheer 

.Bosch; 
-Gelet ·op de -middelen yan cassatie, na

m'~ns de requiranten voorg,esteld · bij_ mec 
morie: (zie conclusie ad,r .. geri.); 

0. dat in eersten aanleg hebben terecht
.gestaan: 

cl,e ~- drie eerste requiranten ter zake dat 
zij den e-ersten Juni 1912 des voormiddags 
circa, 9. uur te Enkhufzen: sohippers zijnd,e 
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van- de ·W. R. 51, 58 en 181, in de 
buitenhav'l:n. ansjovis, altqans visch, die 
niet a.an den afslag te Enkhuiz,en was ver
kocht, . te zarnep. of. ieder voor zich, hebben 
gelost in de W. R. 241 zoncler schriftelijke 
vergunning .van B. en W.;, 

de vierde requirant ter :Zake van hetzelfde 
feit behoudens dat hij, de visch niet had 
gelost, maar als schipper der W. R. 241 
,in dat schip had· gelalden; 

dat de Kantonrechter te Hoorn van de 
beide zaken te liebben gevoegd ten opzichte 
Vall· al de requiranten met qualificatie en 
strafoplegging als aan het hoofd van dit 
arrest omschreven, de aanklacht wettig en 
overtuigend bewezen heeft verklaard; 
. 'fen aanzien van bet tweede der bij me

morie voorgedragen middelen, dat als be
treffende den vorm, het eerst moet worden 
behandeld; 

0. dat dit feitelijken grondslag mist, daar, 
blijkens de processen-verbaal der terecht
zittingen aan de behandeling van dit ge
ding, ge;vijd, de zaak der drie eerste re
quiranten. bij de eerste behand,eling met die 
des vierden requirants en met geene a.ndere 

. is gevoegd, op. welke beslissing in den 
loop van het geding ,noch · uitdrukkelijk, 
noch stilzwijgend _is teruggekomen, terwijl 
in het bijzonder de Rechtbank beide z..i.

ken tegelij)k: heeft behandeld en ,berecht; 
dat derhalve dit middel niet tot cassatie 

kan leiden; 
Ten aanzien van het eerste der bij me

morie voorgedragen middelen: 
0. dat dit blijkens inhoud en toelich

ting bedoelt geheel hetzelfde te stellen als 
het bij pleidooi onder A. voorgedragen 
middel en dus tegelijk daarmede kan wor
den ,behandeld; 

Ten aanzien van dat middel onder A.: 
O. dat de daarin bedoeld·e eri. door den 

rechter toegepast,e artikelen der verorde
ning op den afslag van visch te Enkhuizen 
luiden: 

Art. 1. Het . uitsluitend recht tot het 
afslaan. van visch in de gemeente Enkhuizen 
benist bij het Gemeentebestuur en moet 
plaats J:i.eb.ben- in het van g•emeenteweg,e 
verstrekte gebouw; 

Aan het hoofd van den afslag staat een 
directeur, die hela,st. is met de rege_ling 
en de wijze van verkoop, het onty_angen 
en uitbetalen der gelden en het voe.ren 
der administratie; 

Art.: 20a. Visch, die niet aan den afslag 

.is verkocht, mag, behoudens- bijzond,ere 
schriftelijke vergunning van ·B. en W., niet 
i~ ·de buitenhaven.-gelpst ot geladen worden,; 

Overtreding van dit artikel wordt gestraft _ 
met eene geldboete van ten hoogste t 25 
of hechtenis van ten hoogste zes dagen; · 

0. dat deze beide bepalingen als rege
lende de openbare afslag van visch binnen 
de gemeente Enkhuizen betreffen de. huis
houding dier · gemeente, en dus vallen binnen 
de grenz,en bij art. 135 der Gemeentewet 
aail de wetgevende bevoegdheid der · ge
gemeenten gesteld; 

dat zij. o,ok geene ong-eoorloofde aantasting · 
van den eigendom · der bijzondere personen 
inhouden; 
. de eerste niet omdat eene regeling van 

eene wijz·e van verkoop van waren, zoo zij 
den eigendom ook al aantast, toch zeker 
niet neerkomt op· eene ontzetting uit dien 
eigendom, doch slechts inhoudt eene bij 
art. 625 B. W. geoorloofde beperking 
daarvan; 

de tweede ni-et, omdat. er niet anders 
ii). is. te lezen dan eene beperking van het 
ge·bruiksrecht der buitenhaven te Enkhuizen, 
waardoor -het eigendomsrecht van den visch 
der gebruikers dier . haven geheel rnig•a
de,erd wordt gelaten; 

0. dat derhalve dit middel, zoowel als 
hyt eerste der bij memorie . voorgedragen 
middelen is ongegrond; 

Ten aanzien van het middel onder. B.: 
0. dat dit betreft de al of niet bindende 

kracht van bepalingen der vooraang'.eduide 
verordening, -die op d·e ·hewe,zen verklaarde 
feiten niet zijn en ook niet konden worden 
toegepast, zoodat de rechter in cassatie 
zich in deze zaak v_an een onderzoek naar 
en eene beslissing over die bindende kracht 
heeft t e onthouden; 
.0. dat mitsdien- dit middel niet tot cas

satie kan leiden; 
'. Ten aanzien van. het middel onder B.: 

0. dat de artt. 23 en 24 der Visscherij
wet, vo.or zoo.ver. zij, handelen over den 
verkoop van visch, alle.en hetreffen de 
vraag welke visch · verkocht mag word·en 
en geheel ongemoeid laten de wijze van 
verkoop, . zoodat zij ook niet gez•egd kun
nen word~n te voorzien in het onderwerp 
geregeld bij vooraangehaald art. 1- der 
verordening van Enkhuizen; 

0. dat dus ook dit middel is ongegrond; 
Ten aanzien van het middel onder D.: 
0. dat. de. bepaling van art. 2 sub 3'. 
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van het Reglement op de viSscherijraden 
voor de kustvisscherij, - daargelaten van 
welken invloed zij zo,u kunnen zJjn op bij 
hare invoering reeds bestaande inrichtingen 
of instellingen, - in geen geval van die 
visscherijraden een uitsluitende bevoegdheid 
tot hat in het !even roepen van inrich
tingen en instellingen ten dienste van vis
schers • toekent, maar integendeel aan die 
bestuurslichamen opdraagt de· pogingen 
daartoe van anderen te bevorderen; 

0. dat dus ook dit middel is ongegrond; 
Ten aanzien van het middel onder E.: 
0. dat in het algemeen de gemeente-

lijke wetgever bevoegd is om - mits blij
vende binnen de grenzen aan zijne wet
gevende macht g,esteld, - ten aanzien eener 
regeling door de Rijkswet aanvullende op te 
treden en ,er g·een enkele grond bestaat 
om aan te nemen, dat hij in die bevoegd
heid. voor wat betreft de reg,eling · van 
openbare verkoopingen, zou ·zijn beperkt, 
zoodat ook dit middel is origegrond; 

Ten aanzien van het · middel onder F.:-
0. dat het g,emeentebestuur van Enkhuize.n 

naast de verordening op den afslag van 
visch aldaar, op 28 April 1910 opnieuw 
heeft vastgest,eld verordeningen op de hef
ting van reclrten op dien afslag van visch 
en op d,e invordering dier rechten, welke 
zijn goedgekeurd bij K. B. van 15 Juin 
1910 n°. 37, zooclat moet worden aange
nomen, dat de heffing en invordering dier 
rechten te Enkhuizen geschiedt en niet 
anders kan geschieden dan krachtens deze 
beide verord•ening'.en en geenszins. krachtens 
die op den afslag zelve, die dus niet is 
eene belastingverordening, al wordt ook al 
in enkele harer bepalingen op het heffings
recht der gemeente gedoeld; 

0. dat mitsdien dit middel', voor zoo.ver 
het rust op de bewering, dat d·e rechter eene 
informeel tot stand gekomen belastingver
ordening zou .hebben toegepast, feitelijken 
grondslag mist; · · 

0. ·dat uit een en and:er tevens volgt, 
dat de toegepaste verordening geen Konink
lijke goedkeuring behoefde en dus voor 
een onderzoek als aan het slot van dit 
middel bedoeld; daargelaten dat daarvan 
niet uit 's rechters vonnis zou behoeven 
te blijken, in dit geval geen p!aats was; 

0. dat dus ook dit middel niet tot cas
satie kan leid_en ; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 

1 Juli 1913, BESI.UIT, houdende wijziging van 
het gagementsreglement in Indisch Staats
blad 1876, n°. 44, en van het pensioens
reglement in Indisch Staatsblad 1905, 
n°. 299. · S. ·320. 

WIJ WILHE~MINA, E~Z. 

Op de voordracht van. 9nzen Minister van 
Kolonien van 22 Mei .1913, Afdeeling · 0 2, 

no. 26; 
·Gezien het Koninklijk besluit van 24 Augus

tus 1875, n°. 42 · (Indisch Staatsblad 1876, 
n°. 44) en het daarbij vastgesteld Reglement op 
het t_oekennen van gagement aan de Europee
sche militairen, beneden den rang van officier, 
van de landmacht in Nederlandsch-Indie en aan 
de m~t hen gelijkgestelde militairen, 7;ooals dat 
reglement sedert is gewijzigd' en aangevuld; 

alsmede: 
Ons besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 

(I ndisch Staatsblad n°. 299), -tot vaststelling van 
eeri reglement QP het verleenen van pensioenen 
en van onderstanden voor eens aan de Euro
peesche en met dezen gelijli:gestelde niilitairen, 
beneden-den rang van on·derluitenant, van het 
Nederlandsch-Indische leger; 

Den Raad van State gehoord (advies ,van 
17 Juni 1913, no. 17) ; · · 

Gezien het nader rappo_rt van Onzen voor: 
noemden iviinister van 26 °Juni 1913, Afdeeling 
02

, n°. 25; . 
Hebben goedgevoriden en verstaan : 

Art. 1. Artikel 17 van het reglement ·vast
gesteld b~j het Koninklijk besluit van 24 Augus
tl/-s 1875, n°. 42·(Jndisch Staatsblad 1876, n°. 44) 
wordt gelezen als volgt : · 

Gagementen, volgens dit reglement toege
kend, kunnen niet gelijktijdig worden genoten 
met soldij o'f traktement wegens actieven dienst 
bij 's Rijks zeemacht, bij het ·korps mariniers 
of bij de landmacht in N ede1·land of in de 
Kolonien - tenzij 'de gegageerde, vrouw of 
wettige · (oak gewettigde) kinderen te zijnen 
laste mocht hebben, 'in· welk geval zoodanig 
gelijktjjdig genot, geheel of gedeeltelijk, bij 
wijze van uitzondering, kan worden vergund, in 
N ederland door den Koning, in Nederlandsch
Indie door den Gouverneur-Generaal, met dien 
verstande, dat· het gagement alleen wordt uit
gekeerd aan of ten behoeve van vrouw of kin
deren van den gegageerde·en dat de uitkeering 
ophoudt met den eersten van het kwartaal," 
volgende op dat, waariil de e·chtgenoot of vader 
overlijdt, en met den dag waarop de echtgenoot 
of vader weder in het genot van gagement of 
pensioen treedt of h'et recht op verkrijging van 
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gagement 9f pensioen mocht verliezen, dan wel 
bij het leger wordt gevoerd ,,voor ·memorie", 
ter zake van het waarnemen van eene. andere 
betrekking dan die van ·instructe~r bij een der 
buiten het. lager staande gewapende korpsen, 
wordende _hat .· aldus toegekende gagement, 
ingeval van overluden van de(n) laatst,overge
bleven bevoorre~hte, uitgekeerd tot en met_het 
kwartaal van overlijden. 

2. _Van het Reglement, vastgesteld bij Ons 
besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 (Indisch 
Staa_tsblad n°. 299), wordt : 

·1 °. artikel 6, § 1, aange;uld met een punt f, 
luidendo: . . 

Ingeval van he_t verlaten van den ·dienst 
uithoofde van lichaamsgebreken, ontstaan v66r 
bet in dienst treden en bij het geneeskundig 
onderzoek niet waarneembaar, doch waarvan 
bet bestaan den betrokkene bekend was en bij 
bedoeld onderzoek opzettelijk werd ver
zwegen; 

2°. het eerste en het tweede lid van artikel 
30, § 2, gelezen- als volgt: 

Iri bet geval, bedoeld. bij § 1, sub a, kan, 
indien de gepensionneerde vrouw ·of wettige 
(ook gewettigde) kinderen te z:ijnen laste heeft, 
in N ederland door den Koning, in N ederlandsch
Indie. door den Gouverneur-Generaal, aan die 
vrouw of kinderen eene jaarl:ijksche toelage ten 
laste der koloniale geldmiddelen worde_n toege
kend, waarvan het bedrag echter de som van 
bet vervallen pensioen niet zal overtreffen. 

Deze toelage houdt op met den eersten- van 
bet kwartaal, volgende op dat, waarin de echt
genoot of ~ader overlijdt, en met den dag waarop 
de echtgenoot of vader weder in hat genot van 

• pensioen treedt of het recht op verkrijging van 
pensioen mocht verliezen, dan wel b:ij het leger 
wordt gevoerd ,,voqr memorie" ter zake van het 
waarnemen van eene andere betrekking dan 
die als instructeu~ bij een der buiten het leger 
staande gewapende korpsen. . • 

Onze Minister va~ Koloriien is be!ast :/net de 
uitvoering van · dit besluit, waarvan afsc)lrift 
zal worderi gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den Raad van State 'en aan de 
Algemeene Rekenkamer, en dat in het Staatsblad 
-en in ·de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het- Loo, den lsten Juli 1913., 

(get.) W I L H E L M IN A .. 
De JJI inister van. 1(olonien, 

(get:) DE WAAL MALEFIJT. · 

(Uit(ieg. 18 Juli 1913.) 

1913. 

1 Juli 1913. BESLUIT, to_t WIJZigmg van de 
artikelen 1 en 3 van het Koninklijk besluit 
van 14 December 1895 (Staatsblad n°. 222), 
laatstel:ijk gewijzigd b:ij dat van 22 Januari 
1913 (Staatsblad n°. 39), tot uitvoering van 
onderscheidene bepalingen ::der wet tot 
regeling der brievenposterij ( Staatsblad 
1908, n°. 316). S. 321. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Waterstaat van 22 ·Mei 1913, n°. 22, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op de artikelen 1 en 8 der wet tot rage
ling der brievenposterij ( Staatsblad 1908, 
no. 316); 

Den Raad van State geho;rd (advies van 
10 Juni 1913, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1913 n°. 12, Af-
dee!ing, Posterijen ·en Telegrafie; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de artikelen 1 en 3 van het Koninklijk besluit 

van 14 December 1895 (Staatsblad n°. 222), 
laatstelijk gewijzigd b:ij dat_van 22 Januari 1913 
(Staatsblad n°. 39), tot uitvoering van onder
scheiderie bepalingen der wet tot regeling der 
brievenposterij (Staatsblad .1908, n°: .316) te 
wijzigen en nader vast te stellen als volgt : 

Art. 1. Met gedrukte stukken worden gelijk
gesteld: · geautographeerde stukken, alsmede 
die voorzien van opgewerkte punten of letters 
ten gebruike yan blinden ; voorts a!ie op eenig·e 
andere wijze, dan door boek-, plaat-, steen- o·f 
lichtdruk, werktuigelijk vermenigvuldigde stuk
ken (die, door de schrijfmachine verkregen, uit
gezonderd), mits zij bij ten minste 20 volkomen 
gelijkluidende, ·met elkander overeenst.em
menqe exemplaren, ·golijktijdig ter post be
zorgd .worden. 

3. § 1. De na den druk aangebraohte b:ij
voegingen, · doorha,lingen en aanduidingen, op 
den omslag of op de adresstrook der gedrukt'e 
stukken of op die stukken zelve toegelaten, zijn 
.de volgende : · 

1 o. de vermelding op de adresstrook, op den 
omslag of op het stuk zelf, van den naam of de 
.firma van· den afzender ook door middel van 
onderteekening, van het beroep, van de woon
plaats met aanduiding van de straat, het huis
en telefooµnummer e11 het telegramadres van 
den afzender, alsmede van den dag der· afzen
ding; 

20. de doorhaling of verbetering van enkele 
woorden; letters, cijfers of teekens," mits die 
doorhaling of verbetering uitsluitenci dient tot 
herstelling van fouten of van misstellingen; 

51 
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30_ de vermelding van een index- of een 
controlenummer; · 

40 _ in. circulaires, welke J:>ij ten minste tien 
exemplaren tegelijkertijd ter post bezorgd 
worden en, wat den gedrukten· tekst betreft, 
v0lkomen gelijkluidend zijn : . 

de handteekening van firmanten of leden 
eener vennootschap ; · . 

de naam of de veranderde naam van een 
handelsreiziger, vertegenw0ordiger of agent 
eener firma en het tijdstip, waarop hij den 
geadresseerde zal bezoeken of waar en wanneer 
hij te sprek{'.n is ; · 

de namen van ter vertrek gereedliggende 
schepen, van de·havens van vertrek en aankomst 
en de tijdstippen van vertrek en aankomst ; 

de plaats, de dag, het uur en de aanduiding 
·met enkele woorden van het doe! eener bijeen
·komst, alsmede de naam van hem, die tot deel
neming aan die bijeenkomst wordt uitgenoo
.digd; 

5°. in drukproeven: 
de aanwijzing tot verbetering van den ge

drukten tekst ; 
de aanteekeningen van den corrector, drukker 

of zetter, op de proef betrekking heb'\Jende; 
6°. in beursberichten, marktberichten, cata

logussen, prijscouranten en prijsnoteeringen : 
de invulling of verandering van cijfers; 

-de nadere aanduiding van de prijzen door 
middel van en,kele woorden, als: geldig tot .... , 
commissie: : . . pet., franco wal, emballage 
berekend, e.!). dergelijke ; 

de doorhaling of bijschrijving van enkele 
artikelen; 

de· bijvoeging van een enkel woord, als : 
willig, gedrukt, dalend, stijgend, kalm, over
voerd,'.veel of weinig aanvoer en dergelijke, de 
algemeene stemming der markt aanduidende. 

In prijscou;ranten en catalogussen mogen 
kleine stalen, dienende tot toelichting van den 
tekst, worden opgenomen ; 

7°. in boek-, niuziek- en plaatwerken : 
de naam van hem, voor wien l;tet boek of 

werk bestemd is, _en die van den zender; 
de woorden_: present-exemplaar, van den 

schrijver of uitgever, in ruil, ter bezichtiging of 
dergelijke, op een der eerste bladen of op den 
omslag; 

de aanwijzing of verbetering .van drukfouten; 
de onderstreping o,f aanduiding op andere 

wijze van enkele gedeelten van den tekst, 
waarop de aandacht gevestigd wo~dt ; 

de bijvoeging der rekening of factuur, mits 
·daarop geen andere opgaven vermeld zijn, dan 
de naam van den afzender en van he~ aan 

' 

wien geleverd wordt, het aantal, de ,tit'els en 
de prijzen van het gelev~r<;J,e. 

In plaats van eene reke~ing of factiiu_r kan 
ook een ingevulde postwissel, bestemd tot over
making van het bedrag en voorzien van.:de 
noodige frankeerzegels ter voldoening van het 
recht, bij de z~nding worden gevoegd ; . 

8°. in kaartformulieren tot bestelling of 
aanbieding van uitgaven van den boekhandel, 
van boeken, plaat-, muziekwerken, tijdschriften, 
landkaarten en couranten, alsmede van pros
pectussen, betrekking hebbende op, en· van 
losse banden, bestemd voor die boeken, 'ferken 
of tijdschriften : 

de handteekening van den afzender en de 
titel of de titels, alsmede. het getal, de prijs of 
de prijzen van het bestelde_ of aangebodene ; 

de wijze van verzending van het bestelde of 
aangebodene, namelijk met welke gelegenheid 
en aan wien; 

de aan<iuidingen : gebonden, ingenaaid, . ge
cartonneerd, los, in afleveringen, voor rekening, 
in commissie, ten vervolge, ter bezichtiging, 
tegen aaI;1biedingsprijs, ·wegens te w:einig ont
vangen, herhaalde aanvraag, omgaand en spoed. 

De. hierbedoelde kaarten _moeten overigens 
·voldoen aan de eischen, wat den vorm betreft, 
door den Directeur-Generaal der Posterijen _en 
Telegrafie . vast te stellen ; 

9°. in zoogenaamde leeslijstjes : 
de titel ·of de titels van de bijbehoorende 

boeken of tijdschriften ; 
de aanduidj.ng van het aantal leesdagen, de· 

dagteekeningen van ontvangst en verzending,. 
de bijschrijving of doorhaling van de namen van. 
enkele lezers, alsmede_ hunne handteekening; 
of hun n::i,amcijfer ; 

10°. op naam- of zoogenaamde visitekaartjes, 
alsmede op Kerstmis- en nieuwjaarskaarten :_ 

de bijvoeging van gelukwenschen, betuigin
gen van dank of van rouwbeklag, of d·ergelijke 
beleefdheidstermen, uitgedrukt. in _ten hoogste
vijf woordep. of door middel van algemeen 'ge-
bruikelijke letters, als t.g., t.r., t.a., of p.f., 
p.c., p.p.c .. en dergelijke. · 

Geschreven naam- of zoogenaamde visite
kaar_tjes zijn. mede op _den voet van drukwerk 
toegelaten. . . . . 

§ 2. In nieuwsbladen ma,g een gedeelte van. 
den-tekst, waarop nien de aandacht wil ;estigen, 
.do'or oinlijning, door strepen of andere teekens
worden _aangeduid. Voorts mogen op den om
slag of op de adresstrook van een nieuwsblad. 
worden vermeld : 

de naam _of de firnia van den afzender,'·~~t, 
beroep, de woonplaats, met aanduiding van. 
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de- straat; het huis- en telefoo·nnummer en het 
telegramadres van den afzender, de dag van 
afzending, de abonnementsvoorwaarden, het 
tarief·der advertentien, het tijdstip, waarop het 
abonnement eindigt of een nieuw aanvangt, 
alsmede de woorden: present-exemplaar, ter 
kennisneming of ter inzage, ten vervolge, voor 
rekening; bewijsnommer, voor de geplaatste 
advertentie, in het algemeen het doel der zen
ding aanduidende, doch met uitsluiting van 
alle andere, ook gedrukte vermeldingen, aankon, 
digiiJ.gen, aanwijzingen of mededeelingen. 

· Bij m'.ldejournalen,. welke vallen onder de 
wettelijke omschrijving van nieuwsbladen gege
ven, mogen geknipte patroneri gevoegd wo.rden, 
welke, blijkens op de patronen voorkomende ge
drukteaan wijzingen, eengeheel uitmaken methet 
nommer of exemplaar, waarbij ziJ gevoegd zijn. 

§ 3. Op den omslag of op de adresstrook van 
monsters, op de monsters zelve of wel op eene 
bij de monsters gevoegde open mededeeling 
mogen vermeld worden : 

de naam of de firma van den afzender, het 
beroep, de woonplaats, met aanduidfog van de 
straat, het huis- en telefoonnummer en het 
telegramadres van den afzender, de dag van 
afzending, de ·fabrieks- of handelsmerken, de 
nommers, de prijzen en de aanwijzingen be
treffende het gewicht; de afmetingen, de be
schikbare hoeveelheid en de aanduidingen, 
welke noodig zijn om de herkomst en den aard 
van de koopwaar, waarop de monsters betrek
king hebben, aan te geven. · 

§ 4. Met uitzondering van het adres en de 
aanduidingen uitsluitend op de bestelling be
trekking hebbende, zijn alle andere dan de in de 
paragrafen 1-3 vermelde bijvoegingen of aan
duidingen, ook door middel van stempeling, 
doorhaling, overplakking! uitsnijding, door 
eenig teeken of op welke andere wijze ook aan
gebracht, verboden. 

·§ 5. Het gewicht, dat eene·zehding gedrukte 
stukken, nieuwsbladen ·of monsters, onder een 
afzonderlijk adres niet mag te boven gaan, en 
het maximum der afmetingen van ·elk dier 
stukken, wordt vastgesteld : 
· voor gedrukte 'stukken en nieuwspapieren, 
het gewicht op 3 kilogram ; de afm.;tingen op 
·45 centimeter langs een der zijden of, indieiJ. zij 
zijn opgerold; op 75 centimeter in de lengte en 
10 in doorsnede. ·' · 

Kaartformulieren welke zonder_ omslag ver
'zonden worden mogen' niet kleiner' dan 9 centi
meter in lengte en _6 centimet_er in' breedte, en 
niet grooter dan 18 centimeter in· lengte en 
.13 in breedte zijn ; 

voor monsters, het gewicht op 350 gra:m en 
de afmetingen op 30 centimeter in lengte, 20 in 
breedte en 10 in hoogte of, indien zij in een rol 
zijn bijeengevoegd, 30 centi~eter ip. lengte en 
15 in doorsnede. 

§ 6. Gedrukte stukken, nieuwsblade~ · en 
monsters · moeten, hetzij onder kruisband, 
kruistouw of strook, hetzij in een open omslag 
of in het a]gemeen op zoodanige wijze ingepakt 
zijn, dat de ambtenaren zich zonder bezwaar 
kunnen overtuigen, dat de zendingen aan de 
gestelde eischen voldoen. 

Indien de aard van het stuk het toelaat, kan 
de verzending ook geheel open of los, dat is 
zonder omslag of strook, plaats hebben. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedee]d zal warden. 

Het Loo, den lsten Juli 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Jvlinister van W aterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 19 Juli 1913.) 

2 Juli 1913. l\f:rsSIVE van den Minister van· 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
ontslag uit krankzinnigengestichten van ter 
beschikking der Regeering gestelde minder
j arigen. 

Het is onlangs voorgekomen, dat een ter 
beschikking van de Regeering gestelde minder- . 
jarige, die uit een Rijksopvoedingsgesticht naar 
een krankzinnigengesticht was overgebracht, 
door de Directie van dat krankzinnigengesticht, 
toen herstel was ingetreden, in de gelegenheid 
werd gesteld zich naar zijne familie te begeven, 
zulks terwijl die minderjarige nog tot de be
volking van het Rijksopvoedingsgesti~ht be
hoorde. 

Naar aanleiding van dit geval roept de 
Ministei; van Justitie a. i.,_ mijne tusschenkomst 
-in, om de aandacht van de Besturen der krank
zinnigengestichten er op te vestigen dat minder
jarigen, nog behoorende tot de bevolking van 
een der Rijksopvoedingsgestichten of tucht
scholen en die in hun gesticht ID!)chten wo~den 
verpleegd, bij ontslag uit het krankzinnige'n
gesticht moeten warden overgebracht naar het 
Rijksopvoedingsgesticht of de tuchtschool, van 
waaruit zij in het krankzinnigengesticht zijn op
genomen. 

Tevens verlangt _genoemde Minister, dat ten 
minste acht dagen v66r ·ontslag, daarvan aan 
het Departement van Justitie en aan de directie 
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van het gesticht tot de bevolking waarvan de 
minderjarigen behooren, bericht worde gezonden 
met vermelding van den datum van het ontslag 
en voor zooveel het Departement van J ustitie 
betreft, tevens van het gesticht, waarheen die 
overbrenging zal geschieden. 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken, het 
bovenstaande namens·mij, ter kennis te brengen· 
,;an de besturen der krankzinnigengestichten in 
Uwe provincie en die besturen namens mij·uit te 
noodigen, zich dienovereenkomstig te gedragen. 

. (W. v. D. B.A.) 

3 Juli 1913 .. BESLUIT, houdende aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit van 
29 Juli 1911 (Staatsblad n°. 261), regelende 
het verleenen van korting op de inkomsten 
van koloniale of gewezen koloniale lands
dienaren, tot voldoening van hun door den 
rechter opgelegd,e uitkeeringen. S. 322. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraeht van Onzen Minister van 
Koionien van 8 November 1912, Afdeeling E 1, 

no. 50; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 December 1912, n°. 36); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Juni 1913, _Afdeeling 
E', n°. 33; 

Hebben goedgcvonden en v!)rstaan: 

Eenig · artikel,. 

Artikel ee~ van Ons besluit van 29 Juli 1911, 
no. 43 ist0atsblad n°. 261), w~i:<J.t gelezen als 
volgt: 

Op de inkomsten, die een koloniaal. lands
dienaar of gewezen koloniaal landsdienaar van 
Landswege geniet, kan korting worden _yer
leend: 

a. indien hij nalatig is in de geregelde vol
doenino- van de hem door den -rechter opgelegde 
uitkeering tot onderhoud aan. zijne echtgep.oote 
of gescheiden echtgenoo_te of tot onderhoud en 
opvoeding zijner kinderen; . 

b. indien hij nalatig is in <;le_ geregelde vol
doening van de he:in door den rechter opgelegde 
uitkeering tot onderhoud. en opvoeding van 
zijne natuurlijke_ niet door hem erkende • kin
deren, of in de voldoening van de hem door den 
rechter opgelegde vergoeding aan- de moeder 
dier kinderen wegens de kosten van hare be
valling en onderhoud na cj.ie bevalling. · 

Onze Minister van Kolonien _is belast met -de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Siaatsblad 

zal worden geplaatst en waar.van afschrift. zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den .Juli 1913. 
(get.) WILHELMIN·A. 

De llfinister van Kolonien, 
(get.) DE VV AAL MALEFIJT. 

4 Juli 1913. BEsLUIT van den -Minister van 
Binnenlandsche Zaken," betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met·de verkiezing van leden van den 
raad der gemeente Grorisveld. · 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gedeputeerde Staten van Limburg gehoord; 
Gelet op art. 93, derde lid; en art. 128 der 

Kieswet; 
Heeft goedgevonden : 

1°. enz. · 
. 20. te bepalen, dat in de gemeente Gronsveld 
voor de verkiezing van leden van den raad der 
gemeente de zitting van het hoofdstembureau 
tot het vaststellen van den uitslag der verkiezing 
gehouden wordt onmiddellijk na afl.oop van de 
werkzaamheid; bedoeld in art. 92, eerste lid; 
der Kieswet. 

's Gravenhage; 4 Juli 1913. 

(get.) HEEMSKERK. 

4 Juli 1913. BES0HIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, houdende 
vaststelling van bepalingen, met inacht: 
neming va~ welke de onder beheer van den 
centralen · gezondheidsraad · staande ver
plaatsbare ziekenbarakken aan genieente
·besturen ten gebruike worden afgestaan. 

De lviinister van Binnenlandsche Zaken, 
Gelet op het advies van den Centralen Ge

zondheidsraad van 16 Mei 1913, n°. 954, en op 
dat van 20 Mei 1913, n°. 954/2; 

Heeft goedgevonden : 
met intrekking van de Ministerieele-beschik

king van 4 Maart 1905 (N ederlandsche Staats
courant van 7 Maart d. a. =v., n°. 56); tot vast
stelling van de daarbij· behoorende bepalingen, 
met inachtneming van welke de onder beheer 
van den Centralen Gezondheidsraad staande 
verplaatsba:re ziekenbarakken. aan gemeente
besturen: ten gebruike worden afgestaan, die 
bepalingen ·mi:der-vast te stellen, zooals ze hier-
nevens zijn gevoegd. . 

Deze beschikking zal worden geplaatst in de 
N ederlandsihk Staa,tscourant. 

's Gravenhag~, de~ 4 Juli 19i3. 

(get.) Il])EMSKERK. , 
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BEPALINGEN, · met inachtneming van 

welke de onder beheer van den Oentrcilen 

Gezondheidsraad _ staande verplaatsbare 

ziekenbaralcken aan genieentebesturen ten 

gebruike warden afgestaan. 

Art. 1. Het bestul!r der gemeente richt zijne 
aanvrage tot het in gebruik afstaan van eene 
barak met toebehooren - badkuip met kachel, 
ijzeren ledikanten, tijken voor matrassen, 
kachels, linoleum op den vloer -- door bemid~ 
deling van den betrokken ziekteninspecteur, tot 
den voorzitter van den Centralen Gezondheids
raad. Deze staat de aanvrage toe, indien eene 
barak beschikbaar is, met dien verstande, dat, 
indien geljjktijdig meerdere aanvragen inkomen 
dan barakken beschikbaar zijn, de barakken ten 
gebruike wordei:t afgestaan aan de besturen van 
die gemeenten, waarin; naar het oordeel van 
den voorzitter, de grootste behoefte daaraan 
bestaat. 

In geva.Ilen van bijzonder spoedeischenden 
aard kan de voorzitter van den Centralen 
Gezondheidsraad ecne rechtstreeksche aanvrage 
van een gemeentebestuur toestaan. 

De voorzitter geeft van zijne beslissirig on
verwijld kennis aan den betrokken ziekten
inspecteur. 

:M:oet eene barak, op grond van dringender 
behoeften elders, uit eene gemeente - worden 
verwijderd, ,66rdat de inspecteur tot ·de ver
wijdering geraden heeft, dan ges.•hiedt zij op 
last van-den voorzitter van den Centralen Ge
zondheidsraad. Deze geeft van zijne beslissing 
onverwijld kennis aan den ziekteninspecteur. 

2. Eene barak blijft bij het bestuur van eene 
zelfde gemeente niet langer dan drie achtereen
volgende maanden in gebruik, tenzij met goed
vinden van den Centralen Gezondheidsraad, 
welke dien termijn, op aanvrage van het 
gemeentebestuur, telkens voor hoogstens eene 
maand kan verlengen. 

3. De voorzitter van den Centralen Gezond
heidsraad wijst twee deskundige werklieden en 
- zoo noodjg - een ambtenaar van dien raad 
aan, onder wier toezicht de barak ten gebruike 
wordt verzonden, en die ter -plaatse de opstel
ling en het uiteennemen,- ontsmetten, inpakken 
en op- of inladen der barak leiden en daarbij als 
voorwerkers dienst doen. -De overige werklieden 
en de hulpmiddelen hiertoe gevord~rd, alsmede 
het noodige tot het geschikt maken van het 
terrain, worden .door het gemeentebestuur be
schikbaar gesteld. 

4. Voor elken ·dag, dat ·eene barak ter ·be
schikking van ·bet -bestuur eener gemeente· is; 
is die gemeente·aan·den Staat·der Nederlanden 
een bedrag van een gulden en vijftig cent 
(/ 1.50) verschuldigd, waa:rin is begrepen ver
goeding voor de kosten van het- vervoer naar 
het naast bjj de· plaats van bestemming gelegen 
spoorwegstation of aanlegplaats en terug. 

De termijn, gedurende· welken eene barak ter 
beschikking ·van het bestuur eener genieente is, 
wordt geacht aan te vangen met het begin van 
den dag; volgende op dien, waarop de barak 
aan het J?aastbijgelegen station of aanlegplaats 
aankomt; en te eindigen met het einde yan den 
dag, voorafgaande aan dien, waarop de barak 
van dat station of van die aanlegplaats wordt 
teruggezonden. 

De voldoening van het verschu_ldigde ge
schiedt binnen e_ene maand, nadat het gebru~k 
der barak is geeindigd, ten kantore van een der 
Rijksbetaalmeesters. 

De voor de betaling ontvangen·qt1itantie van 
storting wordt uiterlijk binnen vier dagen na de 
afgifte gezond!3n aan den voorzitter. van den 
Centralen Gezondheidsraad, die desverlangd 
een bewijs van ontvangst afgeeft. 

5. Voor rekening van de gemeente ko_men 
voorts de volgende kosten : 

a. die van het loon, de reis en het verblijf 
der twee deskundige werklieden en die van de 
reis en het verblijf van den ambtenaar, bedoeld 
in art. 3, in dezer voege, dat in rekening kan 
worden gebracht : 

door de werklieden : loon ad / 0.32 per uur 
met 50 pCt. verhooging voor nachtarbeid en 
voor arbeid op Zondagen of daarmede gelijk
gestelde dagen ; reis- en verblijfkosten te be
rekenen overeenkomstig de vijfde klasse van 
het tarief, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4) ; 

door den ambtenaar : reis- en verblijfkosten, 
l:ierekend overeenkomstig die klasse van boven
genoemd tarief, als waarin hij volgens zijn rang 
is gerangschikt ·; 

b. die der ontsmetting van de barak·; 
c. die van het vervoer der barak van en naar 

het naastbij gelegen spoorwegstation_of aanleg
plaats; 

d. die der vernieuwingen van_ de barak of 
van haar toebehooren, voor zooverre deze 
niiodzakelijk zijn geworden door · onoordeel
kundig gebruik van de barak of toebehooren, en 

e. die vallende op de exploitatie van de barak 
ter plaatse ·van gebruik, geene uitgezonderd. 

De voldoening der in dit artikel bedoelde 
kosten geschiedt rechtstreeks aan hen, die de 
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werkzaamheden hebben verricht, de kosten 
gemaakt, of de diensten hebben bewezen. 

6. Alie geschillen, geene uitgezonderd, die 
over de uitvoering dezer bepalingen mochten 
ont_staan, worden \loor den Minister van -Bin
i:ienlandsche Zaken in hoogste · instantie be
slist. 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 4 Juli 1913, 
n°. 6005, afdeeling Volksgezondheid en Arm
we~en. 

Mij ·bekend, 

De Becretaris-Generaal, 

(get.) BEi:iNF~NTE, l0 '.-8.-G. 

7 Juli 1913. BESLUIT, houdende invoering van 
perstelegrammen tegen verlaagd tarief ge
wisseld tusschen N ederland en de landen, 
behoorende tot het Europeesch verkeer. 
s. 323. .. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en Tele~ 
foonwet 1904 ·(Btaatsblad n°. 7); 

Overwegende; dat het wenschelijk is dat 
Nederland in het Europeesch verkeer toelate 
perstelegrammen tegen verminderd tarief, als 
geregeld in het I_nternationaal Teleg:raafregle
ment; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 Juli 1913, n°. 8, Afdeeling 
Posterijen eii. Telegrafie ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Perstelegrammen warden tegen verminderd 
tarief toegelaten, overeenkomstig de bepalingen 
vervat in de desbetreffende artikelen van het 
Tuternationaal Telegraafreglement, in het ver
'keer met die landen van het ,,Europeesch ver-· 
ikeer", waar zulke telegrammen eveneens tegen 
·,verlaagd tarief zijn toegelaten. 

. Onze .Minister van vVaterstaat stelt den 
· datum vast, waarop bedoelde bepalingen vo·or 
N ederland in werking treden, door· bekendma

~king in de Bta,atscoitrant. 
<Onze Minister van w·aterstaat is belast met 

·de uitvoering van <lit besluit, dat in het _Btaats-
blad zal warden ·geplaatst. · 

Het Loo, den 7den Juli 1913. 
(get.) W I L H E L M I NA. 

De jyf inister van 1V aterstaat, 
(get.)· L. H. w. REGOUT.-

(Uitgeg. 22 Juli 1913.) 

7 Juli 1913. MISSIVE van den Minister van· 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
burgemeesters betreffende de uitvoering 
van de Arbeidswet 1911. 

Ten vervolge op mijn circulilire van I Dec. 
1911, n°. 2419, afd. Ar_beid heb ik de cer U 
te berichten, dat mij is gebleken, dat zich her
baaldelijk,Ji'et geval voordoet, dat voor kinderen 
van 12 jaar, die niet meer leerplichtig zijn, 
arbeidskaarten warden aangevrangd, niettegen
staande ·voor hen nog gelegenhcid bestaat; ver
der onderwijs te ontvangen v66r des namiddags 
5 uur. Het afgeven zonder meer van arbeids
kaarten aan of ten beboeve van kinderen, als 
evenbedoeld, kan de ·misvatting in de band 
werken, dat de kaart vergunning zou geven tot
het verticbten van arbeid, in den zi n der arbeids
wet 1911. Vanwege sommige gemeentebesturen 
wordt getracbt dit te voorkomen, door het 
uitrei_ken van een .,waarschuwing", waarin de 
bet_eekenis van art. 22, vierde lid, van genoemde 
wet wordt uiteengezet. In het algemeen schijnt -
aan deze zaak ecbter niet voldoende aandacht 
te warden geschonken. Ook komt bet-we! voor, 
dat in gevallen als hierboveil bedoeld, geen 
arbeidskaart wordt afgegeven, hetgeen naar 
mijn meening met bet oog op art. 12, 5de en 
7de lid, der wet, niet te verdedigen is. 

Ten einde nu zoo veel mogelijk te v9orkomen, 
dat aan het afgeven van arbeidskaarten aan of 
ten behoeve van 12-jarige kinderen, die niet 
meer leerplichtig zijn, een onjuiste beteekenis 
wordt gebecbt, heh ik de achterzijde v_an de 
witte en gele arbeidskaarten doen bedrukken 
met een ,,waarschuwing", :waarin vermeld is, 
m welk geval alleen zulke kinderen arbeid in 
den zin der arbeidswet 1911 zullen mogen 
verrichten. 

Ik vlei mij, dat de gemeentebesturen er toe 
zullen _willen meewerken, dat deze waarscbu
wing doe! treffe, door daarop nog uitdrukkelijk 
de aandacht te doen vestigen, wanneer aan of 
ten , behoeve van 12-jarige, niet leerplichtige, 
kinderen, arbeidskaarten worden afgegeven. 

Een boeveelheid in ·bovenaangegeven zin be
drukte arbeidskaarten wordt U door tnsscben
komst van den Heer Commissaris der Koningin 
toegezonden. Iudien behoe-Ete aan nieuwen voor
raad ontstaat, gelieve U .een. aanvrage door 
tusschenkomst van den Comm. de1; K<>ningin in_ 
te zende11, gelijk zulks tot heden gebruik was. 

De· thans nog in voorraad zijnde witte en 
gele arbeidskaarten welke aan de achterzijde 
-niet zijn bedrukt, gelieve U op te gebruiken 
voor jeugdige personen van 18 jaar en ouder. 

(Gem.-stem.) 
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8 Juli 19i3. ARREST van den Hoogen Raad. 
-De beperkende ultlegging _ door _ -~en 

Kantontechter aan art. 29 ' Kieswe"t ge
geve~, als zoude verbetering der -Kieze:rs
lijst alleen mogen worden gevraagd· op 
gn;md van beweerd bezit of ontbr_eken 
der kiesgerechtigdheid, iooals deze 'in 
artt. 1-7 der Kieswet wordt toegekend; 
is met den tekst van het art. in strijd. 

Terecht .,heeft de Kantonrechter· -'ge
·oordeeld dat de vraag· 'of bij de vast
stelling der Kiezerslijst · de administratieve 
voorschriften zijn in acht gei_iomim, · niet 
aan het oordeel · der rechterlijke· macht 
is ·onderworpen. · 

(Kieswet_ artt. 29,_ 36.) 

Voorzitter : Mr. S. Gratama. 

Raadsheeren : :Mrs. A. J. L. Nijpels, C. 
Krabbe, A. Fentener van Vlissingen en H. M. -A. 
Savelberg. · · 

Conclusie van den· Advocaat,Generaal Mr. 
J. J. L. van Hangest Baron d'Yvoy. 

Bij het bestreden vonnis werd het verzoek 
van requestrant tot afvoering van de namen 
van Johannes Vink, Johannes Volkert Vink 
en H._ B. Alkemade van de kiezerslijst de_r 
Gemeente Noordwijk niet-ontvankelijk ver
klaard en bij het aan den Hoogen Raad daar
tegen ingediend verzoekschrift worden tegen die 
uitspraak verschillende cassatiemiddelen aan
gevoerd. Het eerste luidt : ,,Schending van 
de artt. 29, 33, 36, 39 der Ki~swet, omdat de 
Kantonrechte1·, door verzoeker niet-ontvanke
lijk te verklaren in zijn verzoek, de bedoeling 
van verzoeker, . zooals -die naar 's Kanton
rechters oordeel nit het ·verzoekschrift blijkt, 
heeft geplaatst tegenover het petitum, en zoo
d~ende niet op de vordering heeft beslist". 

'De 'I{anto~echter heeft · overwogen, dat re
questrant in het aan hem ingediend verzoek
schrift blijkens het daarin gestelde en toege
lichte niet aan zijn uitspraak ·bedoelt te onder
werpen de vraag, of de bovenbedoelde personen 
terecht op de kiezerslijst van Noordwijk zijn 
geplaatst, dat hij zelfs heeft toegegeven, dat ziJ 
op die kiezerslijst behooren voor te-komim-als 
kiesgerechtigden, <loch dat requestrant aan zi}n 
uitspraak bedoelde te onderwerpen de vraag, 
of wel de juiste administratieve voorschriften 
bij ·gemelde plaapsing op de kiezerslijsten zijn 
in acht genomen; en dat hij alleen geroepen is 
o~ t«: beoordeelen de vraag, of i_emand in strijd 

met de wet op de kiezerslijst voorkomt, niet 
voorkomt of niet b_ehoorlijk voorkomt. Hij 
heeft -den inhoud van het verzoekschrift alzoo 
feitelijk uitgelegd en wel in diem zin, dat, naar· 
zijn oordeel, hetgeen daarin werd gesteld en 
toegelicht geen grondslag was, die ·het petitum 
rechtvaardigt, zoodat ·niet-ontvankelijkve~
klaring daarvan ·het gevolg moest zijn. Onde~ 
die ·omstandigheden kan niet verder warden 
ingegaan op de in het verzoeksclirift vervatte 
bezwaren ; immers moet ·alvorens· de 1egrond
heid daarvan kan w·orden onderzocht, vaststaan 
dat de vordering ontvankelijk is: Nu de Kan
tonrechter besliste dat <lit niet het geval is, 
kan hij op het petittim tot afvoering van de 
meergemelde namen van de kiezerslijst geen 
beslis,sing me_er geve_n. Dat de uitgesproken 
niet 0 ontvankelijkverklaring op 'zich zelve op 
onjuiste ·gronden berust, vind ik in het middel 
viet, wel dat de Kantonrechter ten onrechte 
in· het· verzoekschrift leest, datgene wat hij 
verklaart daarin te lezen en wat hem bracht tot 
de niet-ontva'iikelijkverklaring. De al of niet 
juistheid van de aan den inhoud van het ver
zoekschrift gegeve_n uitlegging, en van de daar
aan · toegekende strekking, kan als van feite
lijken aard, niet in cassatie worden onderzocht. 
Het ko_mt mij voor, dat door de gegeve_n be
slissing de in het middel aangehaalde artikelen 
niet kunnen zijn geschonden en dat het middel 
niet tot cassatie ka_n leiden. De drie volgende 
middelen zij n gericht tegen beslissingen, die in 
het · vonnis niet voorkomen. Er zijn geen 
beslissingen van B. en W. gehandhaafd; zooals 
in die cassatiemiddelen schijnt te worden ·ver
moed ; de onderwerpen, waarop die middelen 
betrekking hebben, konden na de niet-ontvan
kelijkverklaring niet· meer worden onderzocht, · 
en het vonnis houdt daaromtrent dan 'ook 
niets in. Di~- middelen missen den feitelijken 
grondslag. 

Mijne conc.lusie str~kt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; _ 
Rechtdoende op een verzoekschrift, inge

komen ter Griffie van den Hoogen Raad op 
9 Juni 1913, van H. W. Doorneveld, wonende 
te N oordwijk tot vernietiging van een vonnis 
van den Kantonrechter te Leiden van 2 J uni 
1913, voor zoover· daarb'ij ·de requestrant niet
ontvankelijk is verklaard in het bij inleidend 
req;rnst gedaan verzoek tot verbetering der 
Kiezerslijst van de gemeente Noordwijk in dier 
vo"ege, dat Johannes Vink, Johannes Volkert 
Vink en· H. B. Alkemade daarvan zouden· wor- · 
den afgevoerd ; 
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Gehoord, enz. ; 
· 0. clap tegen het vonnis van den ·Kanton' 

rechter als ~iddelen. van _cassatie zijn voor
gesteld: 
- 1°. (~ie conclusie adv.,gen.); . 

2°. Schending, iip.mers verkeerde··toepassing 
der· artt. 1, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 33, '36 en 39 der 
Kieswet, doordien de Kantonrechter niet 
Jol~annes Volkert Vink heeft afgevoerd va:n de 
Kiezerslijst der gemee~te Noordwijk e~ da~r': 
mede ongeda:an gemaakt de doo; Burgemeester 
en Wethouders dier Gemeente ambtshalve -
en alzoo blijkens de in het middel aangehaalde 
artikelen 9nbevoegdelijk - aangebrachte ver
betering ·dier Iijst; 

3-0 • Schending, immers verkeerde toepassing 
der artt. la, 2,' 6, 7, 8, 9, 10, 25, 28, 29,. 33, 36 
en 39 der Kieswet, doordien de Kantonrechter 
bij zijne beslissing geen rekening heeft gehouden 
met het ingebracht bezwaar dat H. B. Alkemade 
niet voorkwain op de opgave van gen ontvanger 
der directe belastingen en der successierechten 
bedoeld bij art. 10 der Kieswet, toen en zooals 
dez~ bij den Burgemeester werd ingeleverd ; 

4°. Schending, immers verkeerde toepassing 
van de artt. lb 1 °. en 2°., 9, 13, 15, 17, 20, 28, 
29, 33, 36, 39 der Kieswet, door· de beslissing 
van Burgemeester en Wethouders van Noord
wijk ten. aanzien van Johannes Vink te hand
haven en dezen niet van de Kiezerslijst a£ te 
voeren, ofschoon hij noch als Ioonkiezer, noch 
als woningkiezer op de lijst behoorde voor te . 
komen; 

0 .. ten aanzien van het eerste middel : 
dat voor zoover daarbij wordt beweerd, dat 

op de ingestelde vordering niet zou zijn beslist, 
die bewering feitelijken grondslag mist, vermits 
ook een niet-ontvankelijkverklaring is een uit
spraak als bedoeld bij de artt. 36 en 39 der 
Kieswet; 

dat voor zoover die beslissing zelve wordt 
aangevallen, dit ten aanzi:en van hetgeen daarin 
voorkomt met betrekking tot J. Vinl{ en J. V. 
Vink te recht geschiedt ; · 

0.. toch, dat de Kantonrechter na ver
zoekers bezwaren tegen de beslissing van 
Burgemeester en ·wethouders van Noordwijk 
in zake het plaatsen van Johannes Vink, 
Johannes Volke~t Vink en H. B. Alkemade, 
omstandig te hebben vermeld, overweegt als 
volgt : ,,dat requestrant blijkens vorengemelde 
toelichti_ng niet aari onze uitspraak bedoelt te 
onderwerpen de vraag of Johannes Vink, 
Johannes Volkert Vink en H. B. ·Aikemade te 
recht op de Kiezerslijst voor Noordwijk voor
meld door Burgemeester en W ethouders · van 

Noordwijk zijn'geplaatst, hebbende requestrant 
zelf bij gemelde toeiichting toegegeven, dat zij op 
die Kiezerslijst behooren voor te komen als 
kie~gerechtigden · - doch dat hij bedoelt aan 
onze uitspraak te onderwerpen de vraag, of 
wel de juiste administratieve v~orschriften bij 
gemelde plaatsing op de kiezerslijst met be
treklring tot evengemelde drie personen zijn 
opgevolgd ; -

dat, daar blijkens het bepaalde bij artt. 
36 juncto 29 en v'olgende der Kieswet alleen _ 
aan onze uitspraak kan worden onderworpen 
de vraag of iemand, in strijd met de wet, op de 
kiezerslijst voorkomt, niet voorkomt of niet 
behoorlijk voorkomt, requestrant in zijn voor
gemeld verzoek, voor zoover het betreft 
Johannes Vink, Johannes Volkert Vink en 
H. B. Alkemade moet worden verklaard niet
ontvankelijk" ; 

Q. dat de Kantonrechter, blijkens deze over
wegingen, art. 29 der Kieswet heeft opgevat 
in dien zin, dat verbetering der Kiezerslijst 
alleen zou mogen worden gevraagd op grond 
van beweerd bezit of ontbreken der kiesge
rechtigdheid, zooals deze in de artt. 1 tot en 
met 7 der Kieswet wordt toegekend ; 

dat de beperkende uitlegging is in strijd met 
den tekst van art. 29, dat met de daarin voor
komende algemeen luidende uitdruklring : 
,,in strijd met de wet", die enge grenzen niet 
t:rekt en aan den Karitonrechter ook zeer zeker 
de bevoegdheid toekent om te beoordeelen of 
al dan niet in strijd.met de wet wijzigingen zijn 
aangebracht in de door Burgemeester en Wet
houders overeenkomstig art. 28 der Kieswet op 
den 22sten Maart vastgestelde kiezerslijst ; 

dat het eerste middel dus, voor zoover be
treft J. Vink en J. V. Vink is gegrond en het aan
gevallen vonnis in zoover moet worden ver
nietigd; 

0. dat de Kantonrechter, het verzoek ten 
aanzien van die · personen niet-ontvankelijk 
verklarende, de daadzaken en rechtsbeschou
wingen tot ondersteuning daarvan aangevoerd, 
niet heeft onderzocht, zoodat het tweede en 
het·vierde middel, welke ·ae omtrent hen door 
Burgemeester en W ethouders van N oordwijk 
gegeven beslissing zelve betreffen, in dezen 
stand der zaak, volgens art. 46 der Kieswet, in 
cassatie geen punt van onderzoek kunnen uit
m~m; · 

0. dat ten aanzien van Alkemade door den 
requestrant· niet-nakoming van een wettelijk 
voorschrift voor en bij het • vaststellen der 
Kiezerslijst op 22 Maart was beweerd, en de 
Kantonrechter met juistheid lieeft geoordeeld, 
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dat de vraag of bij de vaststelling daarvan de 
administratieve voorschriften zijn, in acht 
genomen, niet aan het oordeel van de rechter
lijke macht is onderworpen, zoodat in zooverre 
de niet-ontvankelijkheid te recht is uitge
sproken; 

dat de niet-ontvankelijk-verklaring van het 
verzoek van zelve medebracht dat een onder
zoek naar de gegrondheid der door Burgemeester 

. en Wethouder~ met betrekking __ tot Alkemade 
genomen beslissing achterwege is gebleven, 
zoodat daarbij schending van de iii het derde 
middel aangehaalde artikelen was uitgesloten ; 

Vernietigt . het vonnis van den Kanton
rechter te Leiden op 2 Juni 1913 in. deze zaak 
gewezen voor zoover dit betrekking heeft op 
J. Vink en J. V. Vink ; 

Verwijst de zaak in zoover naar dien·R~chter 
ten- einde met inachtneming van dit arrest, 
de hoofdzaak verder te behandelen en te be
slissen ·; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

9 Juli 1913. BESLUIT, tot vaststelling van 
een nieuw formulier voor het beschrijvings
b-iljet voor de personeele belasting. S. 324. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister v.an 
Financien van 14 Juni 19J3, n•. 95, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artike 40 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele 
belasting, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
19 Maart 1913 (Staatsblad n°. 108) ; 

Herzien Ons besluit van 7 April 1909 (Staats
blad n•. 100); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
24 J uni 1913, no. 13 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor·· 
noemden Minister van 4 Juli 1913, n•. 62, Af-
deeling Direete Belastingen ; ,, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig_ arti~el. 

Het formulier voor het beschrijvingsbiljet 
voor de personeele belasting, laatstelijk vastge
steld bij Ons besluit van 7 April 1909 (Staats
blad .n°. 100), wordt, met ingang van l Januari 
1914, vervangen door hetformulier, behoorende 
bij dit besluit. 

Onze Minister van ]j'inancien is belast met 
de uitvo!)ring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden _geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. _ 

Het I,oo, den 9den Juli 1913. 

(get.) W [ L H EL 1\1.I N A. 

De Minister van Financien, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 7 .Au_q. 1913.) 



GEMEENTE ..... . 

straat n•. 
gracht n•. 
plein n•. 

Afd. 
Wijk 
Buurt 

Uitgereikt . . . . . . . . 19 

Beschrijvingsbi]jet n•. 

Register n•. . . . . . 

BEL ASTIN GJ AAR 19 

Beschrijvingsbiljet voor de personeele belasting. 
(Wet van 16 April 1~96, Staatsb/ad n°. 72, gewijzigd bij de wettcn van 14 Juli 1898, Staatsb/ad n•. 181, 

2 Juni 1900, Staatsb/ad n°. 77, 3 April 1909, Slaatsblad n°. 95, 6 December 1909 
Staatsblad n°. 381 en 19 Maart 1913, Staatsblad n•. 108. 

Aangifte van . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Welk pereeel (of welke perceelen) hebt Gij in gebruik in bovenvermelde gemeente? . . . . . . . . 

(Aan te wijzen door straat of wijk enz. en huisnommer. In geval er meer ·dan een pereel is, moeten de 
volgende opgaven voor elk perceel afzonderlijk worden gedaan.) 

N.B. Perceelen, die geheel buiten de belasting vallen, moeten niet worden opgegeven. 

HUURW AARDE. 
II. Is bet perceel door U gehuurd? . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . .. .. . . . . . . .· . 

Zoo ja, hoeveel bedraagt de huur per jaar? . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Moet bij de opgegeven huur iets worden opget~ld of moet daarvan iets worden .afgetrokken? Zoo 

ja, waarom en hoeveel ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indien er reden is om den huurprijs niet of niet voor het voile bedrag als de huur,vuarde aan · te merken, 
worde die re.den hiernaast opgegeven. · 

HAARDSTEDEN. 
III. Hoe groot is het aantal haardsteden ? • • ·• • • • • • • • • • • • • •. • . • • • • • • • • . 
Als regel geldt, dat een haardstede wordt gerekend voor _elk vertrek, waar op ·een of meer dagen v66r . 

1 April of na 31 October eene kachel staat of eene inrichting is om zonder kachel het vertrek te verwarmen, 
indien de kachel of inrichting kan worden in gebruik genomen zonder dat eenig metsel- of plcisterwerk gc-
heel of gedeeltelijk wordt verwijderd of be~chadigd. · 

VERMINDERING VAN BELASTING NAAR DE GIWNDSLAGEN HUURWAARDE, 
HAARDSTED.l!JN EN MOBILAIR. . 

.\ Ingeval het perceel eene ambtswoning is, waarvan de belastbare huurwaarde zich behoort te regelen 
;l \ naar de jaarlijksche inkomsten, aan het ambt of de betrekking van den belastingplichtige verbonden, 
""t geve deze het bedrag der inkomsten hiernaast op. · . 

'c:.o 
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I. · indien · een gedeelte van ·een perceel· door den hoofdbewoner gemeubeld wordt verhnurd: 
2. indien.een.-perceel of gedeelte van .een perceel uitsluitend dient: 
a. tot uitoefening van het bedrijf van logementhouder; 
b .. tot uitoefening van het bedrijf van verhuurder van gemeubelde woningen, welke op badplaatsen, 

lust- en ontsp,anningsoorden, doorgaans. niet clan gedurende een korten tijd van- bet jaar worden 
verhuurd; 

c. tot winkel of lokaal tot ·uitstalling; 
d. tot ope~bal'.e badinrichting. 

Wie op deze vermindering. aanspraak heeft, geve hiernaast op, welke der genoemcle gevallen zich 
voordoet. Teven·s worde voor bet botrokken _pei·ceel of perceelsgedeelte afzondeI"lijk het aantal haard
steden opgegeven. 

1 
N.B. Deze· haardsteden moeten· begrepen zijn in bet ·aantal, dat ter beantwoording van vraa'g III 

is ingevuld. 

W\e aanspraak m~ent te hebben op. vermiridering ,wegens in\Vonende· kinderen; geve hiernaast op· 
het aantaL eigen of _aangehuwde kinderen, ldeinkinde.ren en pupillen, die met hem het perceel,bewonen, 
ongehuwd zijn, en op 1 Januari van bet belastingjaar den vollen· ouderdom van _20 jaar nog niet 
hadden bereikt.' . . 

Zij, die tijdelijk elders- verblijven tot bet verkrijgen van onderwijs, worden als inwonend beschouwd. 

DIENSTBODEN. 
N .B. Dienstboden, welke , buiten de belasting vallen, moeten niet in de opgaaE worden begrepen. 
IV. Hoeveel personen hebt Gij in dienst, die gebezigd worden tot per- { a. mannelijke? . . . 

soonlijke of huiselijke dienst1m: , . b. vrouweli~ke? ... 

Hier .kan worden opgegeven voor hoevelen van de personen, bedoeld bij de beantwoording der vorenstaa11de 
vraag, en vallencle onder een der volgende categorieen, de belasting ·tot een lager bedrag moet worden berekend 
voor zooveel noodig bij te voegen : mannel:i;jke of vrouwelijke): 

a. Vrouwelijke· dienstboden, die op 1 Januari van het belastingjuar den vollen ouderdom van 21 jaar nog 
niet hebben bereikt · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

b. Koetsiers yan praktizeerende genees•,. heel- en verloskundigen en veeaptsen . , . . . . . . . . . .00 •• • 

c. Pe'rsonen, die doorgaans en .hoo.fdeakeli;jk- werkzaam zij11'in bet beroep of bedrijf van den· belastingplichtige 
of ten behoeve van eene inrichting, als bedoeld in art. 4, § le en d, der wet, wauraan de belastingplich
tige als inwonend bestuurder, leeraar of beam l.,te is verbonden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d .. Huisbewaarders of huisbewaarst~rs, bij afwezigheid ".an het gezin eene woning bewarende, onverschillig 
of zij, ook bij vocirbijgaande aanwezigheid van leden des gezins, enkele malen andere persoonlijke of 
huiselijke .diensten verrichten . . . . . . . . 

e. ·Jagers, uitsluitend voor de jacht dienende .................... . 

PA ARD .rn N. 
N.B. Paarden, welke b_uiteli de bela,sting vallen, moeten niet in de opgaaf worden begrepen. 

· V, Hoeveel paarden worden door U gehouclen ? . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 
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Hier kan worden opgegeven, hoovelen van de paarden, bedoeld bij de beantwoording der. :vorenstaande 'vraag, 
vallen onder een der volgende categorieen, waardoor de belusting tot een lager bedrag wordt berekend: 

- a. Paarden van praktizeerende gol!ees-, heel- en verloskundigen en veeartsen. 

b. Pa_arden in- gemengd gebruik ..... : 

Hieronder alleon. te verstaan pnarden, die doorgaans en hoofdzakelfF, wordeu gebezigd voor de uitoefening van 
een beroep of bodrijf van den belastingplichtige, mits niet het bedrijf van rijtuigverhunrder, ondernemer 
van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden, manegehouder of paardenkooper. · 

c. Paarden uitsliiitend of hoofdzakelijk gebezigd voor de uitoefening van bet bedrijf van rijtuigverhuurder, 
ondernemer van personenvorvoer, verhuurder van rijpaarden of manegehouder ............ '"· . 

d. Paarden vari paardenkoopers, die niet tevens een bedrijf onder c genoemd uitoefenen. 

RIJ W IEL EN. 
' ' ' . 

N ,B. Rijwiolen, welke buiten do boiasting vallen, moeten niet in het antwoord op vraag VI begrepen worcj.en. 

VI. Hoeveel rijwielen worden door U gehouden, niet vallende onder vraag VII of VIII : 

a. ingericht voor een persoon ? 

b. ingericht voor meer dan ~en persoon? 

VIL Indian -Gij Uw bedrijf er van maakt of het tot Uw bedrijf behoort rijwielen telkens voor korter tijdvak 
dan een en twintig dagen aan anderen ten gebruike af te staan of onderricht in het wielrijden te g(lven 
of te doen geven, hoeveel rijwielen worden door U gehouden, die Gij daarvoor bezigt? '. . . . . . 

VIII. Indien G1j eene winkelnering drijft, hoeveol rijwielen houdt Gij, die geregeld gebruikt worden om 
voor die nering bestellingen op te nemen of waren te bezorgen? . . ._ . . . . . . . . . _ . . . . , • . 

MOTOR R IJ TU I GEN. 
N .B. Motorrijtuigen, ·welke' buiten de belasting vallon, moeten niet in het antwoord op de vragen IX tot 

XI bogrepen worden. 

IX. Hoeveel motorrijtuigen worden door U gehouden : 
a. ingericht tot het ver".oer van een persoon? . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. ingericht tot het vervoer van meer dan een persoon, of die door middel van een voorspan-, zij

span- of aanhangwagen gebezigd worden tot het vervoer van meer dan eeu persoon? . . . . . . 
X. Hoeveel motorrijtuigen worden door U gehouden, niet vallende onder vraag IX of XI : 

a. van niet meor dan 7 paardekrachten-? .. - . . . . . . . 
b. van meer dan _ 7 en niet meer dan 14 paardekrachten ?- • 
c. van meer dan 14 en niet meer dan 24 paardekrachten? . 
d. van meer dan ,24 en niet meer dan 40 paardekrachten? . 

'° 



XII. Indien motorrijtuigen door U worden gehouden, die hoofdzakelijk voor Uw beroep of bedrijf worden 
gebezigd, hoevele zoodanige worden door U gehouden, en in het antwoord op welke der vragen sub 
IX, a en b, X, a-'-e, en XI is _elk dezer begrepen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . 

XIII. Indien Gij het bedrijf uitoefent van verhuurder van motorrijtnigen of ondernemer van personenvervoer, 
of een dier bedrijven en daarnevens het bedrijf van fabrikant I van of handelaar in die voorwerpen, 
hoernle motorrijtuigen, niet vallende onder vraag XIV, worden door U gehouden, die gebezigd worden 
hetzij uitsluitend of hoofdzakelijk in een der eerstbedoelde bedrijven, hr.tzij tev:ens in een dier bedrijven 
doch hoofdzakelijk in het bedrijf van fabrikant van of handelaar in die voorwerpen, en in het ant
woord op welke der vragen sub IX, X. en XI is elk dezer begrepe_n? . . . . . . . . . . . . . . . . 

XIV. lndien door U het bedrijf van verhuurder van motorrijtuigen wordt uitgeoefend, }:ioevele motor
rijtuigen, uitsluitend voorzien van een electromotor .. en uitsluitend in dat bedrijf gebe.zigd, zijn 
begrepen, in het antwoord op vraag XI ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ALGEMEEN E VRAGEN. 

Welke personen worieri bij -U in buiten de leden van _Uw gezin en Uwe dienstboden? . 

\f elk is U w beroep of bedrijf '? • • • • · • • • • • • • 

Indien de aangever na 15 Januari belastingplichtige is geworden of indien hij aangifte doet, omdat door 
verandering van den toestand naar den grondslag dienstboden, paarden, rijwielen of inotorrijtnigen de belas-
•ting hooger is geworden, geve hij hier op: · 

het tijdstip, waarop de bela_sUngplichtigheid is aangevangen of de toestand is veranderd . . :· . . . . . 

· De belasting of de verhooging wordt alsdan niet over het geheele jaar, doch naar.tijdsgelang berekend. 

N .B. Vorenstaande vragen 1noeten, op strajfe bij de wet bepaald, cluirielijk, 
stelli,q en zonder voorbehoud naar waarheid worden beantwoord, ook 
al meent de belanghebbende, dat · hij niet belastin,qplichtig is; 

Het antwoord rnoet worden onderteekend. 
Voor zoover het biljet niet reeds 1•roeger is teruggehaald, moet het 

uiterlijk op den 20sten dag na dien der uiti-eiking worden in,qeleverd 
· ten kantore van den Ontvanger der Directe Belastingen te 

Deze aangifte naar waarheid gedaan. 

Te . .. . ·. . ·, den . . ; . . . 19 . · 

(Handteekenin,q ~·an den aa11geve1·.) 

co 
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9 Juli 1913. MISSIVE .v:an den Minister van 
Binnenlandsohe Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provinoien, betreffende 
toepassing van art. 43, derde lid, wet L. 0. 

Het is mij gebleken, dat niet il). alle gemeenten 
dezelfde opvatting heersoht nopens de toepas
sing van art. 43, derde lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs; zooals dat luidt inge
volge de wet van 23 September 1911 (Staatsblad 
no. 299), in het geval, dat de dienst van een aan 
eene openbare lagere school benoemd onder
wijzer niet onmiddellijk aansluit aan vroegere 
werkzaamheid, als -onderwijzer, hetzij bij het 
openbaar, het,r;ij bij het bijzonder onderwijs. 

Ik heb mitsdien de eer Uw College, in over
eenstemming met het gevoelen van den Minister 
van Finanoien en van den Pensioemaad voor de 
burgerlijke ambtenaren, mede te deelen, dat 
ook wanneer een onderwijzer of onderwijzeres 
na eenig tijdsverloop overgaat in eene betrek
king op eene lagere jaarwedde dan welke hij 
of zij voorheen genoot, de vroeger verkregen 
pensioensgrondslag volgens bovengemelde wets
bepaling moet bevestigd worden, tenzij de 
belanghebbende gebruik maakt van de bevoegd
heid, aan het slot van die bepaling bedoeld. 
· U gelieve het bovenstaande namens · mij ter 

kennis van de gemeentebesturen in Uw gewest 
te brengen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den :Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

(get.) BELINFANTE, 1°. 8.-G. 

9 Juli 1913. MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin in de pro
vinoien, betreffende maatregelen tegen 
waterverontreiniging door stroooarton- en 
aardappelmeelfabrieken. 

Onder dagteekening van 15 l\faart j.l. deed ik 
UH.E.G. een vijftal exemplaren toekomen van 
het Rapport der Commissie voor de reiniging 
v:an het afvalwater van stroooarton- en aard0 

appelmeelfabrieken. Het is zeer gewenscht, 
dat de, na zorgvuldige proefnemingen, in dit 
rapport aangegeven beginselen ook toepassing 
zullen vinden in den strij d tegen de water
verontreiniging, die het gevolg is van voormelde 
fabrieken. · Uit dien hoof de zou ik · het op 
prijs stellen, indien UH.E.G. de aandacht der 
besturen van gemeenten in Uw gewest, waar 
zulke f~brieken bestaan of de mogelijkheid ~an 
de oprichting ervan niet uitgesloten schijnt, 
wilde doen vestigen op de wenschelijkheid om 
telkens_ ·wanneer vergunningsaanvragen voor 

de opriohting van bovenbedoelde fabrieken· in 
behandeling komen of wanneer sprake is van het 
verbinden van nieuwe voorwaarden aan be
staande conoessies voor zulke imiohtirigen, 
nauwgezet te overwegen, of door de vergun
ning~voorwaarden de verplichting tot uitvoe
ring van door de oommissie voorgestelde maat
regelen behoort te worden opgelegd. Daaraan 
ware toe te voegen, dat ik bereid ben, op aan
vraag, de gemeentebesturen, aan welke nog 
geen rapport der oommissie werd toegezonden, 
in de gelegenheid te stellen daarvan kennis te 
nemen, en tevens, dat de Direoteur-Generaal 
van den Arbeid aan de gemeentebestnren des
gewenscht teohnische voorlichting zal doen 
geven met betrekking tot de voorwaarden, 
welke ter voorkoming van waterveroii.treiniging 
krachtens de Hinderwet zouden kunnen worden 
opgelegd. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

11 .Tuli 1913. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 30 Juni 1909 (Staats
blad n°. 208) waarbij worden aangewezen 
de buitenlandsche instellingcn van onder

wijs of onderzoek, bedoeld in art. 125 der 
Hoogcr-onderwijswet. S. 325. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binncnlandsche Zaken van 6 Juni 1913, n°. 
8177/3, afdeeling Onderwijs; 

Gel et op artikel 125 der Hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 20 Juni 1909 (Staats

blad n°. 208); · 
Medegezien het advies van den senaat der 

Technische Hoogeschool van 26 Februari 1913, 
n°. 243; 

Den Raad van State gehoord (advies van : 
24 Juni 1913, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1913, n°. 9832 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 
30 Juni 1909 (Staatsblad n°. 208) na de zinsnede, 
vermeld onder 1°., wordt ingevoegd·eene·nieu we 
zirn,n·ede, lnidende als volgt: ,,2°. Het getuig
sch!'ift van met goed gevolg afgelegd ,,Univer
sity . Senior Ccrtificatie Examination" aim de 
,,University of the Cape of Good Hope" te 
Kaapstad, wanneer daarbij blijkt, dat met goed 
gevolg examen in de wiskunde is gedaan ;" 

2. In artikel 1 van Ons besluit van 30_Juni 
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1909 (Staatsbl;,d n°. 208) wordt het cijfer ,.2°." 
vervangen ·door het cijfer0 ,.3°.". 

Onze M
0

inister van Binnenland~ch~ Zaken is 
beiast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in· het Staatsblad ~al worden gepiaatst en waar
v:an afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den llden Juii l~n( 
(qet.) WI L H E L .III IN A. 

De. Ministei van ·Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Ui"tgeg. 1 Aug. 1913.) 

'i2 Juli 1913. BE_SLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, · betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band _met de verkiezing v:a~ leden van de~ 
raad der gemeente Geleen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gehoord Gedeputeerde Staten van Li~bii.rg ; 
Gelet op art. 9~, derde lid, en art. 128 der 

Kieswet; 
Heeft goedgevonden : 

1°. enz. 
2°. te bepalen, dat in de gemeente Geleen, 

· voor de verkiezing van leden van den raad der 
gemeente, de zitting van het hoofdstembureau 
tcit het vaststellen van den uitslag der verkie
zing gehouden wordt onmiddellijk na afloop van 
de werkzaamheid, bedoeld in artikel' 92, eerste 
lid, der Kieswet. 

's Gravenhage, 12 Juli 1913. 
(get.) HEEMSKERK. 

14 Juli 1913. MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
eenige Commissarissen der Koningin, be-. 
treffende buitenlandsche locomobielen. 

Mijne aandacht is erop gevestigd, ciat in de 
grens-provincien niet zelden vervoerbare stoom
ketels (locomobielen) ·welke aan in het buiten
land gevestigde eigenaren toebehooren, tijdelijk 
wordeil gebruikt zonder dat daarvoor de bij 
art. 4 der Stoomwet. vereischte akte van ver
gunning is verkregen of het bij art. 35 onder e 
dier wet bedoelde bewijs is geleverd, Bepaal
delijk zijn a_anwijzigingen verkregen die het ver
moeden wettigen, dat de~e overtredingen wor-
0den gepleegd in de veenderijen in het oosten 
;_an Groriingen en Drenthe. . 

Pe aldus in strijd met de wet hier te lande 
iii ~erking gebrachte ketels schijnen uit een 
oogpunt yan veiligheid dikwijls veel te wen~chen 
·(;rv\)r te_ laten; opsporing van deze overtre(]:ingen 
is echter tengevolge van de omstandigheid, dat 
die ketels zich op afgelegen plaatsen bevinden 

en slechts betrekkelijk korten tijd hier te .}ande 
Worden gebruikt, voor de ambtenaren voo~·.het 
stoomwezen uite;st moeielijk. 

Ik zoude het daarom op prijs stellen, indien 
UH.E.G. de ~urgemeesters in Uw gewest wilde 
uitnoodigen den Ingenieur der 1 • klasse, voor 
het Stoomwezen, hoofd van het 6• district te 
Groningen, zooveel mogelijk mededeeling te 
doen van de namen · van hen, die in hunne 
gemeente tijdelijk vervoerbare stoomketels 
in gebruik nemen en van de nrtmmers, welke op 
de naamplaat dier ketels voorkomen. 

Tevens zou de aandacht der Burgemeesters 
gevestigd kunnen worden op art. 15 van het 
Koninklijk Besluit van 19 October 1896 (Staat,s. 
blaif: n°. 163), terwijl hun ware mede te deelen, 
dat de districtshoofden voor het Stoomwezen 
door mij zijn gemachtigd aan gebruikers van 
stoomtoestellen als bedoeld in artikel 35 onder e 
der Stoomwet, .verklaringen af te geven dat het 
daar gevorderde bewijs is geleverd volgens een 
formulier, waarvan· ik een aantal exemplaren 
hierbij voeg. 

Het zal mij aangenaam zijn, te vernemen, 
welk gevolg UHoogEdelGestrenge aan dit ver-
zoek heeft gegeven. (W. v. D. B. A.) 

15 Juli 1913. BESLUIT, nopens het beroep van 
de Afdeeling Alkmaar van den Nederland
schen Roomsch-Katholieken Volksbond 
tegen de beslissing van den Directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen te Amsterdam, op haar verzoek om 
plaatsing van hare inrichting op de lijst, 
bedoeld in -artikel 4, § 2, der wet op de 
personeele belasting. S. 326. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Ar°deeling Alkmaar van.den Nederlandschen 
Roomsch-Katholieken Volksbond tegen de 
beslissing van den Directeur der directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen te Amsterdam 
van 151'-fovember 1912, n°. 247, op haar verzoek 
om plaatsin'.g van hare inricht1ng· op de lijst, 
bedoeld in artikel 4, § 2, der wet van 16 April 
]896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling van de 
personeele belasting ;° 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuilr, gehoord; advies van 
·2 April 1913, n°. 54; 

, Op de ;oor6a~ht van Onzen Minister van 
·Financien van 7 ·Juli 1913, n°. 79, afdeeling 
:D°ir~cte Beiastingen ; 

O~eri,egende, dat, nadat de ·plaatsing op de 
'iij~t -~vas aang~vraagd, de Directeur die heeft. 
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geweigerd, uit overweging dat volgeµs artikel 1 
der statuten de Bond zich ten_ doel stelt de 
zedelijke en stoffelijke verhe:ffing van· het volk 
te bevorderen in den geest en volgens de begin
selen der Roonisch-Katholieke Kerk ; 

ciat hij volgens a~tikel 2 dit doei tracµt te be
reiken langs wettigen weg en wel. door : a: een 
openlij~ ~n godsdienstig optreden:van den _Bond 
als z·oodanig, ook bij vergaderingen en feest: 
vieringe~ ; b. het streven, om die leden, welke 
dezelfde belangen voorstaan, en hetzelfde doel 
b~oogen, in den Bond te _;ereenigen tot vak
organisaties en het bevorderen en steunen _van 
vakorganisaties van vrouwen ; o. het bespreken 
van elkanders zedelijke en stoffelijke bela·ngen 
en de middelen tot verbetering daarvan; d. het 
aandringen bij de Overheid op het nenien van 
die maatregelen, welke aan het doel van den 
Bond bevorderlijk kunnen zijn; e. het_houden en 
bijwonen van vergaderip.gen, voordrachten en 

_ lezingen ; f. het verschaffen van het Bonds
orgaan en verdere degelijke lectuur; f/· het be
spreken van maatschappelijke vraagstukken, 
zoo mogelijk onder deskundige . voorlichting; 
h. het verschaffen van onderlinge stoffelijke 
hulp bij ziekte, hoogen ouderdom, ongeval en 
werkloosheid, bij gemotiveerde werkstakingen 
en bij uitsluiting, zooveel mogelijk uit door de 
leden zelven gevormde kassen ; i. het persoonlijk 
optreden zijner leden overal waar zulks voor het 
doel van den _Bond bevorderlijk kan zijn ; j. het 
vanwege den Bond bezorgen van een of meer 
H:H. Missen voor de afgestorven leden, in 
de parochiekerk w_aartoe zij behooren ; 

dat volgens artikel 2, l_etter ii, o. a. hulp 
wordt verschaft bij gemotiveerde werkstakingen 
en bij uitsluitingen, zoodat het doel van den 
Bond in dit opz~cht afhankelijk is van den 
aard dezer arbeidsconf!icten, alsmede van de 
omstandigheden waaronder en de wijze waarop 
zij ontstaan zijn ; 

dat derhalve het doel statuair niet zooda~ig is 
omlijnd, dat vaststaat - zooals_ voor eene 
plaatsing op de lijst vereischt_ worcit - dat het 
gebruik van de inrichting zal_ zijn ititsluitend 
tot algemeen nut ; 

dat van de beslissing des Directeurs de Afdee-
. ling Alkmaar van den N ederlandschen Roomsch

Katholieken Volksbond bij 
I 

Ons in beroep is 
ge)l:omen, aanvoerende _o. a., dat het_ hoofd
doel van den Bond niet is dat waarop de weige
ring is gegrond ; da t de exploita tie van het .ge
bouw zeer zeker _ook een nadeelig slot kan ople
veren, maar in elk geval een eventueel batig 
slot niet kom~ aan een of antler lid individueel, 
maar uitsluitend aan en ten bate van de ver-

eeniging als zoo.daµig,; ·dat niet kan .worden 
beweerd, dat verleening van steun· bij gemoti
veerde stakingen niet strekt tot algemeen_nut, 
ook niet al ZOU financieel de eene of andere partij 
schade iijden; ·- . 
· dat het een onmogelijke eisch is, eene duide
lijker omschrijving te geven van .hetgeen bij 
artikel 2, letter h, is gezegd en het zeker niet 
zal voorkomen, dat allen, wien eene uitspraak 
zal warden gevraagd o.mtrent het gemotiveer.de 
eener werkstaking en wat daarmede samen
hangt, eene zelfcle g!')dachte zullen zijn toege
daan; 

Overwegende, dat app!')llante blijkens hare 
statuten zich ten d_oel stelt de zedelijke en 
stoffelijke verhefling van het volk te bevorderen 
in den geest en _volgens de beginselen der 
Roomsch-Katholieke Kerk, met welk doel hare 
werkzaamheden in over(lenstemming zijn ; 

dat eene inrichting, welke aan die we:i;kzaam
heden dienstbaar wordt gemaakt, hierdoor 
wordt gestempeld tot eene inric_hting_ tot alge
meen nut; 

Gezien de wet tot regeling van de personeele 
belasting; 

.Hebben goedgevonden en- verstaan: 
met vernietiging van _de bestreden beslissing 

van den Directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen te Amsterdam van 
15 November 1912,- n°. 247, te bepalen, dat de 
inrichting der vereeniging ,,Afdeeling_ Alkmaar 
van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken 
Volksbond" te Alkmaar zal geplaatst worden op 
de lijst·, bedoeld bij ar_tikel 4, § 2, der wet tot 
regeling van de personeele belasting. 

Onze Minister van ~inancien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, da t in het Staatsblad 

· en tegelijk met zijn rapport in de Staatsoourant 
zal warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
word.en gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 15den Juli 1913. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De 111 inister van F~nancien, 

(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. ·7 Aug. 1913.) 

15 Juli 1913. BESLUIT, tot ve:rnie_tiging van de 
artikelen 4 en 15 der Instructie voor het 
onderwijzend perscineel .aan_ de .openbare 
lagere · scholen in _de gemeente Arµ,bt

. Almelo, vastgesteld .. door den· Raad dier 
gemeente bij besluit van 30 Januari 19i3. 
s. 327. 
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WIJ WILUELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Mei 1913, 
n°. -74232, afdeeling Onderwijs, tot vernietiging 
van de artikelen 4 en 15 der Instructie voor 
het onderwij:,;end personeel aan de openbare 
lagere scholen in de gemeente Ambt-Almelo; 

Overwegende, dat artikel 4 van ·voornoemde 
Instructie bepaalt : ,,De leden van het personee1 
zijn bevoegd leerlingen voor uiterlijk 1·schoolt~jd 
uit de school te verwijderen, als het dit nood
zakelijk acht in het belang van orde en tucht. 

Van dezen maatregel wordt, indien hij toe
gepast jg door een onderw~jzer, aan het Hoofd 
der school kennis ·gegeven. 

Het Hoofd der school geeft van zood.anigen 
maatregel kennis aan Bnrgemeester en 1Vethou
ders ingeval van verwijdering gedurende langer 
clan een dag, doch in elk geval terstond aan 
de ouders of verzorgers. 

Wordt door het personeel eene langere weg
zending noodzakelijk. geacht, dan wendt het 
Hoofd der school zich tot Burgemeester en Wet
houders. Deze kunnen wegzending voor langer· 
gelasten. 

Zoolang dit College niet heeft beslist, wordt 
een weggezonden leerling niet tot de school 
toegela ten ; " 

dat deze bepaling, voor zoover z~j taalknndig 
verstaanbaar is, behalve aan het hoofd. der 
school, ook aan een of meer onderwijzers van 
bijstand, hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, 
met of zonder het hoofd, de bevoegdheid toekent 
tot het tijdelijk verw'ijderen van leerlingen nit 
de school; 

dat nit het verband tnsschen het eerste en het 
tweede lid van artikel 23 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs voortvloeit, dat het 
bestnur van eene school bij den onderwijzer, 
die aan haar hoofd is geplaatst, of bij dengene, 
die hem krachtens het tweede lid van dat artikel 
venangt, bij nitslniting en in vollen omvang 
bernst, .voor zoover niet de wet zelve te dien 
aanzien beperkingen heeft gesteld ; 

dat het tijdelijk wegzenden van leerlingen nit 
de school als tuchtmaatregel, is eene daacl van 
bestuur, waarvan de tennitvoerlegging mits
clien niet•aan een onclerwijzer van bijstand mag 
worclen opgedragen ; 

clat derhalve artikel 4 van voormelde Instruc
tie is· in strijd met de wet; 

Overwegende, dat artikel 15 van-vo'Ornoemde 
Instructie bepaalt :: · 

,,In alle gevalleo, waarin-het Hoofd'.niet door 
-de wet of gemeenteverordening· ·gebotiden is, 
beslist de schoolvergadering ; " · · 

1913. 

dat op hooger genoemde gronden en met de 
aldaar aangegeven beperkingen, het · bestuur 
van eene school bij nitsluiting en in vollen om
vang bernst bij den onderwijzer, die aan haar 
hoofd is geplaatst, of _bij dengene, die hem 
krachtens de wet vervangt ; 

da t mitsdien het stellen vftn uitzonderingen 
op dezeo regel niet behoort tot de· bevoegdheid 
van den gemeenteraad, en zulks te minder toe
laatbftar is, waar het artikel der Instructie een 
recht tot beslfasing toekent aan een in de wet 
tot regeling van het lager onderwUs onbekend 
en doo, haar niet geregekl orgaan als de school
vergadering ; 

dat derhalve artikel 15 van voormelde 
Instructie is in strijd met de wet; 

Gelet op de wet tot regeling van het lager 
onderwijs ; · 
· Gezien artikel 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
24 Juni 1913, n°. 18; 

Gezien het nader rapport. van Onzen Minister 
van Binnenlandsch·e Zaken van 10 Juni 1913, 
no. 9888,' afdeeling ·onderwijs ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de artikelen 4 eri 15 der · Tnstructie voor het 

onderwijzend persorieel aan de openbare lagere 
scholen in de gemeente Ambt-Almelo, vastgesteld 
door den Raad dier gomeimte bij besluit van 
30 Januari 1913, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast· met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst, en in afschrift 
aan denRaaa. van State medegedeeld zal word en. 

Het Loo, den 15den Juli 1913. 
(get.) vV I L H E L lVI I N A. 

De .Minister van Binnenla.ndsche Zalcen, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 1 Aug. 1913.) 

15 Juli 19i3. BESLUIT, houdende beslissing 
dat de aan eene vergiuining krachtens de 
Hi:nderwet verbonden voorwaarde, dat 
,,de motor en dynamo geen hinderlijke 
trillingen in de omgeving mogen veroor
zaken", geene· bepaalde, duidelijk om
schreven maatregelen inhoudt, waaraan 
door de concessionarisse moet worden vol
daan, zoodat zij niet gezegd kan worden 
niet aan deze · algemeene onbestemde· ver
plichting te hebben voldaan, wanneer zij 
ernstig getracht heeft verbetering aan te 
brengen en'•daarbij op advies en na voor
lichting van een dllSkundige heeft gehan
deld. 

52 



1913 15 JU L L 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende, op het beroep ingesteld door 

A. c. A. SWII,DENS, weduwe J. c. VAN DER 
JVIBULEN te Leeuwarden, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 18 September, 1912, n°. 2816/949, waarbij 
is ingetrokken de bij besluit van 30 October 
1909 no. 3342/929, aan J. c. VANDERMEULEN, 
firma L. J. VL"', DER MEULEN voorwaardelijk 
verleencle vergunning tot het plaatsen en in 
gebruik stellen van een zuiggasmotor van 
25 P.K. en een dynamo in het gebouw gelegen 
aan den Gra,chtswal 0. Z., kadastraal bekend 
gemeente Leeuwarden, Sectie G. n°. 5841 ; 

niet verdient; dat de streli:king eener dergelijke 
voorwaarde is om tegemoet te ·komen aan en 
·weg te 'nemen de bezwaren die bij onderzoek 
gegrond zijn bevonden; dat een eerste vereischte 
is dat de voorwaarde aangeeft de aan te wenden 
middelen die het euvel of den hinder moeten 
wegne,men, of datgene wat nagelaten moet 
worden om dit doe! te bereiken ; dat de voor

. waarde dus geen voorwaarde in den zin cler 
Hinderwet is en dus niet op beweerde niet-nale-

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schille~ van bestuur, gehoord, advies van 
17 Juni 1913, n°. 133; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Juli 
1913, n°. 554H, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat nadat Burgemeester e:µ 
Wethouders van Leeuwarden · bij besluit van 
24 Mei 1911, n°. 1582/45,2, aan de tweede voor
waarde der bij hun besluit van 30 October 1909 
no. 3342/929 verleende vergunning eene voor
waarde hadden toegevoegd, luidende : ,,De 
motor en dynamo mogen geen hinderlijke tril
lingen in de omgeving veroorzaken," klachten 
over hinder van ernstigen aard zijn blijven be
staan en vervolgens bij bovenvermeld besluit 
van 18 September 1912 n°. 2816/949, de ver
gunning is ingetrokken, op grond dat uit ont
vangen klachten en ingekomen ambtsberichten 
gebleken is, dat hinder van ernstigen aard is 
blijven bestaan en de nieuw opgelegde voor
waarde niet werd opgevolgd ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders A. C. A. Swn,DENS; weduwc van 
J. C. VAN DER l\'1EULEN, bij Ons in beroep is 
gekomen, daarbij aanvoerende, dat de trillingen 
niet in die mate hinderlijk zijn, dat zij de con
clusie wettigen, dat de gestelde voorwaarde niet 
wordt opgevolgd ; dat het geruimen tijd ge
duurd heeft voordat, na het,stellen der nieuwe 
voorwaarde, · klachten inkwamen, zoodat de 
beweerde hinder niet van ernstigen aard is ; 
dat, waren de trillingen in waarheid ernstig 
hinderlijk, de gevolgen daarvan zoodanig 
moesten zijU:, dat duidelijk bleek dat hinder ver
oorzaakt werci. ; dat de trilling een direct gevolg 
is van de voorwaarde sub 2° dat de motor en 
de dynamo moeten worden opgesteld op hechte, 
tot den. yasten bodem reikende fundeeringen ; 
dat , de laatstelijk gestelde voorwaarde ,,De 
. motor' en dynamo mogen geei:i hinderlijke tril
lingen in de omgeving veroorzaken" dien naam 

ving dier voorwaarde ee11 besluit tot intrekking 
der vergunning zou kunnen worden gegrond ; 

0. dat de 'tegen het,besluit van Burgemeester 
en Wethouclers ingebrachte grief, dat het niet 
voldoende zoude zijn gemotiveerd, ongegrond is 
te achten, omclat daargelaten dat daardoor 
artikel 20 der Hinderwet·niet kan zijn geschon
den, de intrekking der vergunning in het be
sluit hierop wordt gegro'nd, dat hinder van 
ernstigen aard is blijven bestaan en deze 
motiveering voldoende is te rekenen ; 

clat evenmin gewicht is te hechten aan het 
bezwaar door de appellante hieraan ontleend, 

· dat niet de vergunning zelve is ingetrokken, 
maar slechts het besluit waarbij zij is verleend, 
aangezien toch de intrekking van het vergun
ningsbesluit geen andere beteekenis kan hebben 

· en heeft clan dat de vergunning heeft opgehou
den, te bestaan ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat Burge
meester en· W ethouders de intrekking hierop 
steunen dat de concessionarisse niet zoude heb-

' ben opgevolgd de laatstelijk door hen aan de 
vergunning verbonden· voorwaarde, dat de 
motor en dynamo geen hinderlijke trillingen in 
de omgeving mogen veroorzaken ; 

dat evenwel deze voorwaarde geene bepaalde, 
duidelijk omschreven maatregelen inhoudt, 
waaraan door de concessionarisse moet worden 
voldaan, maar daarbij slechts eene algemeene 
onbestemcle verplichting is opgelegd, en de coii
cessionarisse niet gezegd kan worden niet aan 
deze verplichting te hebben voldaan, nu zij 
ernstig heeft getracht verbetering aan te bren
gen en zij daarbij op advies en na voorlichting 
van een deskundige heeft gehandeld ; 

dat onder deze omstandigheden· de intrek
king der vergunning niet voldoende is gerecht
vaardig d; 

Gezien de Hinderwet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Leeuwarden van 18 September 
1912 n°. 2816/949, te vernietigen . 

· Onze Minister vanLandbouw, Nijverheid en 
Handel is belast en'z. (W. v. D. B. A.) 
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17 Juli 1913. BESLUIT, nopens het beroep van 
H. M. ff ULST te 'S Gravenhage; tegen de 
uitspraak van den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Rotterdam, op zijne aangifte tot het beko
men vah ontheffing van personeele belas
ting over 1912 wegens het verlaten van 

· een perceel. S. 328. 

WIJ vVILHEL~HNA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. M. HULST te 's Gravenhage, tegen de uitc 
~praak van den Directeur der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen te Rotterdam 
van 3 December 1912, op zijne aangifte tot·het 
bekomen van ontheffing van personeele belas
ting over 1912 wegens het vei;laten van het 
perceel Korte Po ten n°. 61 te 's Gravenhage ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juni 1913, n°. 99; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 11 Juli 1913, n°. 66, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende : dat de Directeur bij uitspraak 
van 3 December 1912, in overeenstemming met 
de ,ingewonnen adviezen, de gevr~agde ont
heffing heeft geweigerd, daarbij overwegende, 
dat het perceel niet werd verlaten, zonder 
daarin eenige roerende goederen · achter te 
]aten; · 

da·t van de uitspraak des Directeurs H. M. 
HULST bij Ons in beroep is gekomen, daarbij eene 
herziening of een nieuw onderzoek verzoekende; 

Overwegende, dat art. 63, § 1, juncto art. 63, 
§ 4, der wet tot regeling van de personeele 
belasting aanspraak ·geeft op_ ontheffing wegens 
het verlaten van pereee]en, mits niet binnen 
zes weken daarna een ander of hetzelfde p,er
ceel in gebruik wordt genomen en ·de aangifte 
uiterlijk binnen zes weken na het ver!aten van 
het perceel wordt ingediend ; 

dat het perceel Korte Poten n°. 61 te 's Gra
venhage, bestaande uit een gedeelte, dienende 
tot woning, en een gedeelte, uitsluitend die
nende tot winkel, toen op 8 Juli 1912 de aan
gifte dd. 5 Juli 1912 werd ingediend, nog niet 
in deri zin der wet was verlaten; 

dat, ofschoon deze omstandigheid op zich 
zelf geen bezwaar zou opleveren om ontheffing 
te verleenen over de maanden van het jaar, die 
tijdens het_ verlaten van de afzonderlijke 
perceelen woning en winkel nog niet zijn inge
treden, de aangifte, waarin iedere aanwijzing 

. ontbreekt betreffende het tijdstip, waarop die 
perceelen in den zin der wet zouden zijn ver-

laten, voor den Directeur geen grondslag kon 
vormen voor het verleenen van ontheffing 
naar art. 63, § 1 ; 

dat wel is waar• uit de. omtrent het ingestelde 
beroep ingewonnen ambtsberichten blijkt, dat 
het perceel. woning den 30sten September 1912 
en het perceel winkel den 15.aen October d. a. v. 
in den zin der wet zijn ver!aten, maar da.t eene. 
nadere aangifte, die tot grondslag voor onthef
fing zou kunnen dienen, niet· is· ingediend ; 

dat mitsdien de gevraagde ontheffing terecht 
is geweigerd ; · 

Gezien de wet tot regeling der personeele 
be]asting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiiin is-belast·met_ de 

uitvoering van.dit besluit, dat in het Staatsblad 
en tegelijk met zijn advies in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeliiig voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den l 7den Juli 1913. 
(get.) W I L H E L M I NA. 

De 1vlinister van Financien, 
(get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1913.) 

17 Juli 1913. MrssrvE van den Niinister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
Rijkssubsidie ter bestrijding van onder
. wijzersjaarwedden. 

Bij de cjrculaire van mijn toenma:ligen ambts
voorganger van 20 Maart 1862, n°. 148, 5° af
deeling, werd Uw College medegedeeld, dat de 
bij Koninklij.k Besluit van 16 j\lfaart 1862, n°. 5, 
aan onderscheidene gemeenten in Uwe Provincie 
met ingang van 1 Januari 1862 verleende jaar
lijksche subsidien tot bestrijding van jaarwedden 
van onderwijzers en onderwijzeressen bij de 
lagere · scholen, vermindering zouden onder
gaan, ingeval tot de opheffing van een of meer 
openbare scholen mocht worden overgegaan, 
en dat- die vermindering zou overeenstemmen 
met het bedrag dat v66r 1 Januari 1862 ten 
behoeve der op te heffen school van Rijkswege 
werd uitbetaald. · 

Aangezien in den loop des tijds en in het 
bijzonder in de latere jaren scholen zijn opge
heven in gemeenten welke in het genot zijn van 
bovenbedoeld subsidie, verkeer ik in twijfel 
omtrent de vraag . of niet voor sommige ge
meenten de aanspraak op dit subsidie - hetzij· 
geheel, hetzij gedeeltelijk - verloren is gegaan. 

In verband daarmede · heb ik de eer U te 
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verzoeken, met gebruik.making van de gegevens, 
welke voor de vaststelling van de bij boven
genoemd Koninklijk Besluit toegekende som
men hebben gediend, een onderzoek in te stellen 
of deze subsidien door de gemeenten in Uwe 
Provincie thans nog terecht worden genoten. 
Ten aanzien van de gevallen, waarin dit niet 
zoo is, zal het mij aangenaam zijn door ·uw 
College te worden ingelicht. 

V oorts heh ik. de eer U te verzoeken, telkens 
wanneer door U goedkeuring wordt ·verleend 
aan een gemeenteraadsbesluit tot opheffing 
eener openbare lagere school, te willen nagaan 
of daarvan intrekking of vermindering van een 
der bij bovengenoemd Koninklijk Besluit ver
leende subsidien ·het ge,;olg behoort te zijn en 
mij daarvan ·mededeeling• te doen, indien dit 
het ge~al is. CW. Y. D. B. A.) 

18 Juli 1913. BESLUIT, houdende vaststelling 
-van een nieuw reglement voor het vVedu
wen-· en ·weezenfonds der Eitropeesche 
Officieren van het N ederlandsch-Indische 
leger. S. 329. 

·wrJ WILHELMINA, EXZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 22 Mei 1913, Statistisch Bureau; 
n°. 1; 
· Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1913, n°. 16); 

Gezien het nader rapport -, an Onzen voor
noemden Minister van 14 Juli 1913, Statistisch 
Bureau, n° .. 25: 

Habben goedgevonden en vei;staan: 
Art. 1. Met buitenwerkingstelling van alle 

bestaande bepalingen, betreffende het -Wedu
,ven: en Weezenfonds der Europeesche officieren 
van de ;Landmacht in Nederlandsch-Indie, vast 
te stellen het bij dit besluit gevoegde : 

Reglement voor het TY ed·uwen- en ·W eezenfonds 
der Europeesche officieren van het N ederlandsch-
1 ndische leger _ ' 1 

. 2. Vast_te st~llen de navolgende overgangs
bepalingen_; 

I. 1. Zij, die bij de inwerkingtreding van 
het nieuwe reglement in het genot zijn van 
pensioen, gratificatie of onderstand ten laste 
van het fonds, alsmede zij, die op evenbedoeld 
tijdstip reeds re;ht hebben op eene zoodanige 
uitkeering of · op eene tegemoetkoming in de 
kosten der. begrafenis, blijven uitkeering ge
nieten of recht op uitkeering of tegemoetko
~ing behoude.n op den voet van het oude regle
ment, met uitzondering, dat de in artikel 19 
van_ het nieuwe reglement aangegeven bedragen 

voor de onderstanden van weezen wier moeder 
pensioen_geniet, ook voor de reeds in het genot 
van uitkeering zijnde weezen gelden. 

2. Op weduwen,. die v66r de inwerkingtre- · 
diµg van het nieuwe reglement zijn hertrouwd, 
blijft, zoolang het huwelijk niet ontbonden 'is, 
)let oude reglement van toepassing. 

, II. In de v66r den datum-:van inwerking-_ 
i treding van het nieuwe reglement krachtens 

het oude reglement verschuldigde afloopende 
bijdragen en in de wijze van aanzuivering van 

!, die- bijdragen, worden geene veranderingen ge-
bracht. 

III. De schulden, nagelaten door deelge
nooten, die v66r de inwerkingtreding van het 
nieuwe reglement zijn overleden, worden aan
gezuiverd zooals reeds geregeld is of op den voet 
van het oude. reglement geregeld zou moeten 
worden .. 

IV. '\Toor de bij inwerkingtreding van het 
nieuwe reglement tijdelijk of' gewezen tijdelijk 
gepensionneerde officieren, deelgenooten in het 
fonds, blijven de bestaande voorschriften van 
kracht, met uitzondering dat de uitkeeringen 
aan hunne weduwen en weezen zullen worden 
geregeld naar het nie11.we reglement. 

V. Deelgenooten, die bij de inwerkingtre
ding van het nieuwe reglement in het genot·zijn , 
van inkomsten, waarover zij contribueerden aan 
het Weduwen- en Weezenfonds van burgerl~jke 
ambtenaren, zijn over die inkomsten slechts 
5 pet. contributie aan het fonds der officieren 
verschuldigd. 

VI. Deelgenooten, die bij de , inwerking
treding van het nieuwe reglement in het genot 
zijn _van inkomsten, waarover zij niet contribu
eerden aan een Weduwen- en ,veezenfonds, 
blijven vrijgesteld van contributie over die 
inkomsten. 

VII. Voor deelgenooten, die bij de inwer
kingtreding van het nieuwe reglement tijdelijk 
in het genot zijn van inkomsten wegens de 
waarneming van eene betrekking, vangt de in 
het 3de lid van artikel 9 - nieuw reglement -
bedoelde termijn van zes maanden. aan op den 
datum van· inwerkingtreding van dat regle
meht. 

VIII. Voorschotten, welke aan weduwen. 
en weezen zijn verleend v66r de inwerkingtre
ding_ van het nieuwe reglement worden bij hun 
overlijden niet teruggevorderd. 

IX. De gehuwde kapiteins en eerste 
luitenants, die bii de inwerkingtreding van het 
nieuwe reglement reeds respectievelijk 17 of 9 
jaren al~ officier hebben gediend, zijn voor de 
bij artikel 18 van dat reglement vastgestelde 
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hoogere aanspralj:en op pensioen voor hunne 
weduwen het sub B. van het tweede lid van 
artikel 10 bedoelde verschil ad / 100 verschul
digd. Dat bedrag kan in eens worden gestort 
binnen drie maanden na het tijdstip van de· 
inwerkingtreding van het reglement en wordt 
anders in twaalf achtereenvolgende gelijke ter
mijnen van hunne landsinkomsten ingehouden. 
Zijn die deelgenooten tijdelijk buiten · 's lands 
ii;:ikomsten, clan moet het verschuldigde binnen 
een-jaar na het bedoelde tijdstip worden-voldaan. 

X. Aan de weduwen van, bij de inwerking
treding van het nieuwe reglement, reeds gepen.' 
siorineerde of zonder pensioen U:it den dienst 
ontslagen officieren word/m geen hoogere pensi.' 
oenen ·toegekend clan· bij artikel 20 Tan het thans 
nog van kracht zijnde reglement is bepaald._ 

XI. Deelgenooten, die bij de inwerking
treding van het nieuwe reglement gepension
neerd zijn of recht hebben op pensioen naar ee,ri 
lageren rang dan laatstelijk door hen in het 
leger bekleed, behouden voor hunne betrekkin· 
gen aanspraak op uitkeering naar den Jaatst 
bekleeden rang. 

XII. Op de gewezen officieren, die bij de 
inwerkingtreding van het nieuwe reglement 
eervol zonder pensioen den dienst hebben ver
laten. en deelgenoot in het fonds zijn gebleven, 
dan wel nog · recht hebben om ·deelgenoot te 
blijven, is het nieuwe reglement van toepassing, 
met uitzondering dat zij blijven contribueeren 
naar den volgens ·de· oude voorschriften gel-
denden maa tstaf zoolang zij, indien zij als offi
cier onafgebroken in Indie ware bluven dienen, 
nog geen veertig dienstjaren voor pensioen 
zouden hebben kunnen doen gelden. 

XUI. Bij overlijden van deelgenooten, die 
in het huwelijk zijn getreden v66r den datum 
van inwerkingtreding van de bif Koninklijk 

· besluit van i9 October 1908 (Indisch Staats
blad n°. 700) vastgestelde reglementswijzigingen 
en geen gebruik hebben gemaakt van· de. bij 

'artikel 2 van dat besluit gegeven gelegenheid 
tot inschrijving van hun huwelijk in de registers 
van het"fonds, zullen aan de nit hun htiwelijk 
nagelaten betrekkingen uitkeeringen ten laste 
van het fonds kunnen worden verleend. De 
contributien, die verschuldigd waren naar de op 
het tijdstip van de voltrekking van hun huwelijk 
geldende voorschriften, zullen dan echter met 
tien ten honderd worden verhoogd en met 
bijberekening van rente van de uitkeeringen 
worden ingehouden door eene korting van 
vijftig ten honderd op die uitkeeringen. De 
rente wordt berekend tegen vijf ten honderd 
's jaars, rente op rente, van het einde der maand 

af, in welke het huwelijk is voltrokken of be
vordering tot een hoogeren rang niocht hebben 
plaats gehad, e1i ti:it'en met de maand, in welke
de aanvraag om toekenning van uitkeeringen 
wordt ontvangen, en daarna vijf ten horiderd 
over de bedragen, die gedurende de korting na 
afloop van elk jaar niet zijn aangezuiverd. 

XIV. Aan weduwen en weezen van v66r 
den in den aanvang van het vorige artikel be
doelden datum overleden officieren en gepen
sionneerde officieren, , die . geen rccht hebben 
op uitkeeringen uit het fonds, omdat de-contri
butien wegens huwelijk nict zijn voldaan, zullen 

· alsnog uitkeeringen ten laste van het fonds 
ku_nnen worden toegekend, en we! met ingang 
van de maand waarin de aanvraag om toeken
ning bij de Directie in Nederland of de Admini
stratie van het fonds in Nederlandsch-Indie 
wordt ontvangen. 

De verschuldigde contributien zullen met 
bijberekening van rente op de wjjze, als in het 
slot van het vorige artikel is aangegeveri, van 
de uitkeeringen der weduwen en weezen worden 
ingehouden door eene korting van vjjftig ten 
honderd. · 

xv: D_e v66r den in de vorige artikelen be
doelden datum geldende voorschr/ften bljjven 
van kracht voor de ongehuwde gepensionneerde 
officieren, die· v66r 1 April 1909 van hun ver
langen daartoe hebben kennis gegeven. Worclt 
door hen, in geval zij in het huwelijk treden, de 
huwelijkscontributie niet binnen 6 maa,nden na, . 
de voltrekkirig ervan in eens gestort - zooals 
het voor hen geldend artikel 10 van het oude 
reglement voorschrijft - dan hebben hunne 
uit dat huwelijk na te laten betrekkingen geen 
aanspraak op uitkeeringen nit het fonds en 
houdt de verplichting tot contribueeren op; 
indien zij geen andere betrekkingen hebben, die 
bij hun overlijclen aanspraak op uitkeering 
kU:nnen doen gelden. 

Storten zij bij huwelijk de contributie we! 
binnen den voorgeschreven termijn, ·dan worclt 
het nieuwe reglement op hen van toepassing, 
zoodra zjj. ophouden betrekkingen uit dat 
huwelijk te hebben, die voor uitkeeringen uit 
het fonds in aaninerking kunnen komen. 

XVI. Bij overlijclen van een deelgenoot, 
voor wiens kind of kinderen, v66r den in de 
vorige artikelen bedoelden datum, brieven van 
wettiging zijn verleend, worden voor de·regeling 
van den onderstand voor dat kind of die kinde
ren de v66r dien datum geldende bepalingen 
toegepast. · 

3. Dit besluit'treedt in ~erkfug op ilen.nader 
door Ons te bepalen t\jdstip. · 
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Onze Minister van Kolonien 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. 

Het Loo, den 18den Juli 1913. 
(ge_!.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
(get.) DE WAAL MALE~'IJT. 

(Uitgeg. 23 Aug, 1913.) 

REGLEMENT 
YOOR HET WEDUWEN- EN WEEZENFQNDS DER 

.EUROPEESCHE OFFICIEREN VAN- HET . NEDER

LANDSCH-INDISCHE LEGER. 

Algemeene Bepalingen. 

Art. 1. Het Weduwen, en Weezenfonds der 
.E~ropeesche officieren van het Nederlandsch
Indische leger heeft ten doel het toekennen van 
uitkeeringen ten behoeve van de weduwen en 
weezeri der deelgenooten. 
· 2. Overal, waar in dit reglement sprake is 
van ,,het fonds", wordt daaronder verstaan he:t 
Weduwen- en vVeezenfonds der Europeesche 
o:fficieren van het Nederlandsch-Indische leger. 

3. Voor de toepassing van artikel 20 sub c 
en van artikel 37 wordt een huwelijk, 'fettiglijk 
voltrokken in een vreemd lai:td, doch dat niet 
van waarde is naar de wetgeving van Nederland 
of de Kolouien, gelijkgesteld met een wettig 
huwelijk. 

Deelgenootschap. 

4. 1. Behoudens het bepaalde bij lid 7 
van artikel 12, zijn alle Europeesche officieren 
van het Nederlandsch-Indische leger beneveris 
de daarvan herkomstige o:fficieren, aan wie een 
voortdurend pensioen is toegekend, deelgenoot 
in het fonds. 

2. Het deelgenootschap vangt aan met den 
dag, waarop de ·inkomsten als officier ingaan. 

3. Het verplicht deelgenootschap eindigt 
op den dag, waarover als o:fficier of gepension
neerd o:fficier voor het laatst inkomsten worden 
genoten. 

4. Bij Koninklijk besluit kunnen andere 
categorieen van personen dan die, in lid 1 
genoemd, in het fonds worden opgenomen. 

0 ontributieplicht. 

5. De deelgenooten -zijn verplicht aan het 
fonds bij te dragen in de gevallen, onder de 
voorwaarden en naar de regelen, bij dit regle
ment bepaald. 

6. De bijdragen aan het fonds worden onder-
13cheiden in gewone, buitengewone en huwelijks
contributien. 

7. De gewone contributie bedraagt zes ten 
honderd en wordt berekend : · 

a. voor alle o:fficieren,. die_inkomsten van. 
den lande of van het fonds genieten, over die 
inkomsten met uitzondering van : 

1 °. · de huishuurindemniteit en 
2?. de inkomsten, welke worden genoten_als 

vergoeding voor gemaakte of nog te maken 
onkosten, wordende als zoodauig niet aange
merkt de to!)lagen voor receptie- en represen
tatiekosten ; 

b. voor de o:fficieren, die tijdelijk zonder 
inkomsten van den lande of van het fonds zijn, 
over het tractement, dat zij zouden genieten, 
indien zij in actieven dienst in I ndie waren ; 

c. voor de gepensionneerde o:fficieren, over 
het aan hen toegekende landspensioen . 

8. De contributien, verschuldigd door een 
deelgenoot, die in het genot is van lands
inkomsten, worden geheven naar den maat0 

staf van het onzuiver bedrag van de inkomsterr 
waarover zij moeten worden voldaan'.. 
· 9. 1. Als buitengewone contributie is ver

schuldigd bij verhooging van inkomsten het 
verschil tusschen het hoogste reeds genoten 
inkomen en het inkomen na de verhooging, en 
wel ·over de eerste twee maanden waarover het 
verhoogde inkomen toekomt. 

2. Inkomsten, als bedoeld sub a I 0. en 20. 
van artikel 7, blijven bij de berekening der· 
buitengewone contributie buiten beschouwing. 

3. 0:fficieren die slechts 6•maanden of korter 
dan 6 maanden wegens de waarneming van eene 
betrekking in het genot zijn van hoogere in
komsten, zijn over die inkomsten slechts 
gewone contributie verschuldigd. 

10. 1. De huwelijkscontributie is ver
schuldigd: 

a. door hen, die bij den aanvang van hun 
deelgenootschap reeds gehuwd zijn ; 

b. door hen, die gedurende hun deelgenoot
schap in het huwelijk treden ; 

c. door gehuwde deelgenooten die tot een 
hoogeren rang worden bevorderd, of kapitein 
dan wel eerste luitenant zijnde, een diensttijd 
als o:fficier van respectievelijk 17 of 9 jaren 
hebben volbracht. 

2. Zij bedraagt : 
A. in de gevallen, bedoeld sub a en b van 

lid 1: 
voor een luitenant-generaal of een naar 

dien rang gepensionneerde / 
voor een generaal-majoor idem 

kolonel idem 
luitenant-kolonel 

,, majoor 
idem 
idem 

1800 
16.00 
1400 
1200 
1100 
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voor een kapitein · na 17 jaren clienst 

als officier of een naar dien rang en 
met dat. aantal of meer dienstjariiii. 
gepensionneerde . . . . . . . . . . . 1000 

voor een kapitein · met minder dan 
17 jaren dienst als officier ofeen naar· 
dien rang en met minder dan dat 
aantal dienstjaren gepensionneerde. · ,, 900, 

voor een eerste luitenant 'na 9 jaren 
dienst als officier of een .naar .dien 
rang. en ·met, dat aantal of ·meer 

· dienstjaren gepensionneerde 800 
-vooi: een eerste Juitenant met minder 

dan 9 jaren dienst als ~fficier of een, 
naar dien rang en met minder dan' · 
dat aantal dienstjaren gepension-
neerde . . . . . . . . . . . . . , ,, :iOO 

voor een t,weede luitenant of een naar 
dien rang gepe:iJ.sionneerde . . . . ,, 600 
B. iri het geval, bedoeld sub· c van lid 1, 

het verschil tusschen' de bereids betaalde som 
·en clie, welke hij, op den dag van bevordering 
of den <lag waarop het sub A aangegeven aantal 
jaren dienst als officier is volbracht, in het 
huwelijk tredende, zoude moeten voldoen. 

3. De sub A en B bedoelde bedragen warden 
c.q. verhoogd met zooveel ten honderd als de bij 
-clit reglement behoorende tabel aangeeft. 
Bij de toepassing van die tabel wordt de leeftijd 
der echtgenooten gesteld op het aantal levens
jaren, dat volbracht is bij het huwelijk of de 
aanstelling, dan wel bij de bevordering, of op 
den dag, waarop de deelgenoot het sub A ge
noemde aantal jaren als officier heeft' gediend. 

4. De huwelijkscontributie is bij · elk op
volgend huwelijk opnieuw , erschulcligd .. 

11. 1. Indien de sub a en b van artikel 10 
bedoelde .huwelijkscontributie niet is voldaan 
bij de aanstelling of het huwelijk, wordt rente 
naar reden van vijf ten honderd 's jaars bijbere
kend van het einde der maand af in welke het 
huwelij1i: is voltrokken of de gehU:wde tot 
officier is benoemd. Zij wordt dan aangezui
verd in 36 gelijke maandelijksche termijnen, dan 
wel, voor zooveel aangaat de deelgenooten, die 
in N ederland.sch-Indie' zonder landsinkomsten 
zijn of pensioen genieten, in 60 gelijke maande
lijksche termijne'n, en voor zooveel aangaat de 
deelgenO"Oten, die buiten N ederlandsch-I ndie, 
zonder landsinkomsten zijn of pensioen ge
nieten, in 20 gelijke driemaandelijksche ter
mijnen. Bij aanzuh·ering van de schuld in 
termijnen. bedraagt elke termijn alsdan : 

a. bij betaling in 36 maandelijksclie ter
mijnen het 1/ 36 van hetgeen verschuldigd is bij 
het' begin van de maand, in·welke de betaling 

aan vangt , rnrmeerderd met 7 ¼ ten honderd; 
b. bij betaling in 60 maandelijksche of 

20 driemaandelijksche termijnen, respectievelijk 
het 1

/ 60 of ½o van hetgeen verschuldigd is bij 
het begin van de maand of het kwartaal, 
waarin de betaling aanvangt, vermeerderd met. 
12 .ten honderd. 

2. Indien van de sub a en b van het eerste 
lid, an artikel 10, bedoelde huwelijkscontributie 
een deel in termijnen is betaald, kan het overige 
gedeelte ineens W'orden voldaan. Op de be
dragen der nag verschuldigde termijnen wordt 
dan eene rente in mindering gebracht naa; reden 
van vijf ten honderd 's jaars. · 
· 12. 1. De gewone contributie, zoomede de 
invorderbaar geworden termijnen van de sub 
a en b van artikel 10, eerste lid, bedoelde 
huwelijkscontributie warden, indien. de deel-. 
genoot landsinkomsten geniet, van die inkom- · 
sten ingehouden. 

2. De buitengewone contributie wordt inge
houden van de inkomsten over de eerste twee 
maanden der verhooging .. Over de verhooging, 
die wqrdt ingehouden, is de gewone contributie 
niet verschuldigd. 

3. De sub c van het eerste lid van artikel-
10 bedoelde huwelijkscontrioutie is invorderbaar 
in twaalf gelijke achtereenvolgende termijnen, 
aanvangende met .de maand, volgende op die, 
waarin de buitengewone contributie geheel is 
aangezuiverd en wordt, indien de deelgenoot 
landsinkomsten geniet, van die inkomsten 
ingehouden. · · 

4. Ingeval ,de deelgenoot tijdelijk geen. 
inkom'sten van landswege geniet, moet dk ver
schuldigde contributie, c. -q. verhoogd met de 
rente, gestort warden, in N ederland bij e{)n der. 
Rijksbetaalmeesters, .in Nederlandsch-Indie bij 
een der algemeene ontvangers van 's lands kas; 
de _ starting bij de algemeene ontvangers ge
schiedt maandelijks ; de starting bij de Rijks-. 
betaalmeesters geschiedt driemaandelijks, met. 
dien verstande dat in de laatste maand van 
elk kalenderkwartaal is te voldoen hetgeen in 
dat kwartaal invorderbaar geworden is. 

5. Wordt aan de in het vo:i;ige lid bedoelde 
verplichting niet voldaan, dan ondergaat het 
te storten bedrag eene verhooging naar reden 
van vijf. ten, honderd 's jaars, bere'I,end o.ve,: 
het tijdvak, loopende van he.t _einde.der maand 
of van het kwartaal, waarin de betaling ma.est 
plaats hebben, tot het einde der maand, waarin. 
de betaling geschiedt. 

6 .. Zoodra gebleken is dat ,een deelgenoot 
in gebreke is, wat de betaling der door hem ver
schuldigde gewone bijdragen betreft, wordt in 
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Nederland vanwege de ·Directie en in N eder
landsch-Iriilie vanwege de Administratie'van het 
fonds <liens aandacht gevestigd op het bepaalde 
in het volgende lid van dit artikel, zullende hij 
er zich echter nimmer op kunnen beroepen dat 
liij geene waarschuwing als hierbedoeld heeft 
ontvangen. 

7. Wanneer een offi.cier, die tijdelijk geen 
la~dsinkomsten genieten, een jaar achter
stallig is in de betaling vari zijne gewone contri
butie, houdt hij op deelgenoot te zijn. Het 
deelgenootschap wordt in dat geval alleen·her
·kregen' door het opnieuw in het genot treden 
~an inkomsten als offi.cier.- · 

·s. · Door het verlies van het deelgen_9_otschap 
gaat de schuld van den deelgenoot niet te niet. 

·9. ~r ordt· iemand, die ingevolge het bepaalde 
bij lid 7 heeft opgehouden deelgenoot te zijn, 
opnieuw deelgenoot, dan wordt de achterstal- · 
lige contributie met de rente aangezuiverd door 
eene extra-inhouding van tien ten honderd op 
de· inkomsten, waarover gewone contributie 
moet worden voldaan. 

10. Bij · stortingen rechtstreeks in de schat
kist van in dit en- andere artikelen bedoelde 
contributien moeten de bewijzen van de stor
tingen worden gezonden in. Nederlandsch
Indie: door actief-dienende officieren aan het 
Departement van Oorlog en door de overige 
deelgenooten aan de Administratie van . het 
fonds; buiten Nederlandsch-Indie aan de 
Directie van het fonds in N ederland. 

13. 1. Ieder deelgenoot, die in het huwelijk 
treedt, of die bij den aanvang, van zijn deel
genootschap g~hnwd is, ·is verplicht daarvan 
schriftelijk ·kennis te geven, in N ederlandsch
Indie aan de Administratie van het fo.nds, door 
tusschen_komst van dengeen die zijn traktement 
nitbetaalt, elders aan de Directievan het fonds. 

2. Indien aan de in het vorige lid bedoelde 
verplichting niet is voldaan binnen een jaar 
na den datum, waarop het huwelijk is voltrok
ken of de gehnwde tot het fonds is toegetreden, 
w6rdt het bedrag der door hem bij het huwelijk 
of de toetreding verschuldigde huwelijkscon
tribntie tien ten honderd hooger. Bovendien 
verbei'i.rt hij in dat geval eene boete van een 
ten honderd van het oorspronkelijk verschuldigd 
bedrag, voor elke maand, welke hij na het ver
strijken van dien termijn heeft.Jaten verliJ.open, 
gerekend tot en met de maand, waarin · de 
schuld in haar geheel wordt aangezuiverd of 
waarin met de aanznivering der schnld in ter
:mijnen wordt aangevangen. In het laatste 
geval wordt rente bijberekend op den voet van 
het bepaa]de bij artikel 11. 

vVat de wijze van aanzuivering ervan .be
treft, wordt· de boete mede als eene verhooging 
der hnwelijkscontributie aangemerkt. 

14. De aanwijzing van de stnkken, die voor 
de regeling _der contribntien door de deelge
nooten moeten worden ingediend, geschiedt 
in Nederlanil door den Minister van Kolonien, 
in Neilei·landsch-Indie door den Gouverneur
Generaal. 

15. 1. Hetgeen een deelgenoot bij zijn 
overlijden nog aan het fonds schuldig is, wordt 
.zoo ,veel-n10gelijk voldaan door inhoudirigen van 
: tien tot dertig ten honderd - ter beoordeeling 
in N eilerland van de Directie, in· N ederlandsch
Indie van de Administratie -van het ·fonds -
van het pen~ioen der weduwe en den onder
stand der kinderen, tenzij de deelgenoot niet 
binnen een jaar na; de voltrekking van het 
huwelijk, waaruit de betrekkingen zijn achter
gelaten, van die voltrekking had kennis gegeven, 
in welk geval de inhoudingen dertig tot vijftig 
ten honderd van het pensioen en den onder
stand bedragen. 

2. De maximum-inhoudingen, onderschei
denlijk van dertig en vijftig ten honderd, moeten 
worden toegepast, indien de contribntie, c. q. 
met inbegrip van de verschnldigde rente, niet 
binnen vijf jaar, nadat het recht op uitkeering is 
ontstaan, kan worden aangezniverd. 

3. Indien de- bedoelde inhondingen over 
een langer tijdvak loopen dan voor de oor
spronkelijke regeling van de contribntie
betaling gold, wordt over den langeren dnnr 
eene rente naar reden van vijf ten honderd 
's jaars bijberekend. 

4. Indiim: de deelgenoot geen betrekkingen 
heeft nagelateu, die aanspraak op uitkeering 
nit het fonds hebben, wordt de achterstallige 
schnld zooveel mogelijk van de krachtens artikel 
26 nit te keeren begrafeniskosten ingehouden. 

5. Voor hetgeen niet van het pensioen der· 
weduwe en den onderstand der kinderen of van 
de nit te keeren begrafeniskosten kan worden 
ingehouden, zijn de erfgenamen van ·den deel
genoot aansprakelijk. 

16. Alie bijdragen, die. verschuldigd wareIJ 
op het tijdstip van hare voldoening, zijn onher
roepelijk eigendom van ·het fonds. 

U itkeeringen aan weduwen en: weezen: 

17. 1 .. Aan de weduwe van een deelgenoot 
wordt pensioen toegekend. De door een deel
genoot nagelaten weezen worden, : tenzij zij 
vallen in de termen van artikel 20; gesteld in het 
genot van oriderstand. 

2. Outler weezen warden in dit ·reglement 
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verstaan minderja.rige kinderen van overleden 
deelgenooten, die uit een huwelijk geboren, dan 
wel gewettigd zijn. 

18. Behoudens het bepaalde bij artikel 30 
bedraagt het pensioen v'oor de weduwe van een : 
luitenant-generaal · f 1800 's jaars 
generaal-majoor . 1600 
kolonel . . . . . 1400 
luitenant-kolonel 1200 
majoor. . . . . 1100 
kapitein met 17 of meer jaren 

dierist als offi'cier . . : . . 1000 
kapitein met minder' dan 1:7 1,. 

' jaren dienst als ,officier ,, · .900 . 
. eerste . .luitenant' met 9 of mee r 

jaren dienst als officier 800 
eerste luitenant met minder dan 

9 jaren dienst als officier . ,, 700 
tweede luitenant . . . . . . ,, • 600 

Titulaire rangen komen hierbij niet in aan
merk;;:;g .. 

19. 1. De onderstand der weezen, wier 
moeder pensioen geniet ten laste · van · het 
fonds, bedraagt : 
voor een kind . . . 

twee kinderen . 
drie 

f 192 's jaars 
30Q 
384 

vier 444 
vijf of meer. kinderen 480 

2. Indien de moeder geen aanspraak heeft 
op pensioen -ten laste van het fonds· of ,wanneer 
zij · eveneei1s overleden is, bedraagt de onder
stand voor elk kind een derde gedeelte van 
het pensioen, dat de moeder had kunnen ge
nieten of genoten heeft, met dien verstande dat 
voor die kinderen in totaal nooit meer wordt 
uitgekeerd dan het bedrag van dat pensioen. 

20. Geen onderstand wordt uitgekeerd : 
a. aan weezen, die een burgerlijk ambt 

bekleeden, dat wordt bezoldigd met minstens 
zes honderd gulden, dan wel minstens drie 
honderd gulden 's jaars, al naar mate het in 
of buiten de Kolonien wordt vervuld ; 

b. aan officieren van het Nederlanclsche .of 
Nederlandsch-Indische leger, clan wel in· dienst 
"an eene vr<;,emde mogendheid ; 

c. aan weezen, die gehuwd zijn. 
21. 1. De uitkeeringen uit het fonds gaan 

in met den eersten der maand, volgende op die, 
waarin het recht daarop, is ontstaan, 

g. Zij worden uitbetaald. tot en met de 
maand, waarin de rechthebbencle overlijdt of 
het recht op uitkeering verliest. 

22. 1. De regeling van de pensioenen en 
onderstanden geschiedt in Nederland door de 
Directie, fo Nederlandsch-lndie door de Admi-

nistratie van het fonds, nadat cl~ in N ederlaiirf. 
door den Minister van Kolonien, in N ederlandseh-
1 ndie door den 'Gouverneur-Generaal, voorge
schreven bewijsstukken aan haar zijn over- . 
gelegd. 

2. · vVanneer de weduwen of de weezen zich 
in NederlandBch-lndie .elders clan op ,Java en 
M adoera bevinden, kunnen de pensioenen en 
onderstanden, onder nadere goedkeuring van 
de Administratie van het fonds, verleend wor
clen door den gewestelijken dierist cler Militaire 
Administratie. 

3. Indien bij de ontvangst· van eene aan
vraag om toekenning van pe~sioen of ond~r
stand:stellige gegevens voor de vaststelling van 
het bedrag ontbreken, kan eene voorloopige 
regeling der uitkeering - c. q. op den voet van 
het bepaalde bij lid 2 - plaats hebben, onder 
voorbehoud van naclere regeling en verrekening. 

4. Wanneer pensioenen of onderstanden, in_ 
strijd met de bepalingen van het Reglement zijn 
toegekend, knnnen zij worden.herzien. Het te 
weinig genotene over_ de laatste vijf jaren 
wordt aari de rechthebbenden uitbetaald zonder 
bijberekening van rente, het teveel genotene niet 
teruggevorderd, tenzij de £out is toe te schrijven 
aan bedrog of arglist, gepleegd bij de aanvraag 
van pensioen of -onderstand. 

23. De pensioenen en onderstanden worden
maandelijks of driemaandelijks uitbetaalcl. In 
Nederland bepaalt. de Minister, -van Kolonien, 
in Nederlandsch-lndie de Gouverneur-Generaal, 
hoe die uitbetalingzal geschieden en welke bewijs
stukken daarvoor moeten warden overgelegd. 

24. 2. Aan de van Nederlandsch-lndie 
naar N ederland of van N edei·land naa.r N ede,·
landsch-1 ndie vertrekkende weduwen en weezen 
kan een voorschot van eene maand op het pen
sioen en den onderst~nd worden verleend boven 
het hun toekomende over de maand van ver
trek. Het· voorschot worclt aange_zuiverd door 
stilstand van de uitkeering. 

2. Vo::>rschot op de uitkeering der moeder · 
wordt, zoo noodig, .verhaald op die der kinderen 
en omgekeerd. . 

3. Yoorschot, dat niet op den voet ,van het 
bepaalde bij de twee vorige leden kan worden 
ingehouden van uitkeeringen ten laste van het 
fonds, wordt niet teruggevorderd. 

4. De in lid 1 bedoelde weduwen en weezen, 
zoomede zij, die in N edei·landsch-lndie van vaste 
woonplaats veranderen, worden voorzien van 
een certificaat van ophouding van beta.ling. 

25. 1. De pensfoenen en onderstanden zijn 
onvervreemdbaar. De. rechthebbende kan 
daarover op geenerlei wijze beschikken, ook niet 
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door verpanding of beleening. Indien de 
rechthebbende last ·geeft het pensioen of den 
onderstand te ontvangen, kan die lastgeving 
.altijd worden herroepen. Alie hiermede strij
<lige overeenkomsten zijn nietig. 

2. Onder de bij lid 1 verboden b~leeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten, door ge
meentebesturen, liefdadige of tot algemeen nut 
werkende ,instellingen, hetzij renteloos, hetzij 
tegen matige rente versohaft, een en_ander ter 
beoordeeling in N ederl_and van den :Minister 
van Kolonien, in Nederlandsch-Indie van het 
betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur. 

3. Op het pensioen en den onderstand m.ogen 
bij administratieven maatregel geene ande~e 
kortingen worden verleend dan die, welke uit
drukkelijk bij dit reglement zijn toegelaten. 

26. 1. Bij het over-lijden van een deelge
noot, waaronder bier ook te verstaan de ge
pensionneerde officier, die wegens vijf en zestig
jarigen leeftijd van den contributieplioht werd 
ontheven, zal aan zijne nagelaten betrekkingen 
of boedelberedderaars, dan we! aan hen, die de 
begrafenis hebben bekostigd, ter tegemoet
koming in de kosten der begrafenis, ten la'ste 
van hetfonds worden betaald, zoo de overledene 
is geweest: 
opperoffioier 
hoofdofficier 
subalternoffioier . 

/ 175 
150 
125 

Titulaire rangen komen hierbij niet in aan
merking. 

2. De wijze van betaling wordt geregeld 
in N ederland door den Minister van Kolonien, 
in Nederlandsch-Indie door den Commandant 
van het leger en Chef van het Departement 
van Oorlog, voor zoover noodig, in overleg 
met den Direoteur van Financien. 

Verja1·ing van vorderingen ten bate en ten 
laste van het fonds. 

27. 1. De vorderingen van het fonds 
wegens gewone oontributie, zoomede de vorde
~·ingen op' het fonds wegens pensioen of onder
stand en tegemoetkoming in de kosten de~ 
begrafenis, verjaren door verloop van vijf jaren. 

2. De vorderingen van het fonds wegens 
buitengewone contributie en die wegens 
huwelijksoontributie verjaren door verloop van 
dertig jaren. 

Y oorziening in bijzondere gevallen. 

28. De voorgaande artikelen van dit regle
ment zijn niet van ·toepassing, voor zoover _zij 
in- strijd ztjn met de bepalingen, in dit hoofd
stuk vervat. 

29. 1. Offioieren, die uit den dienst worden 

ontslagen •zo~der toekenning van voortdurend 
pensioen, zoomede gepensionneerden, wier pen
sioen vervalt, kunnen voor de vrouw, met wie 
zij gehuwd zijn op het tijdstip, waarop zij op
houden verplicht deelgenoot in het fonds te 
zijn, voor de kinderen uit dat huwelijk, voor 
hunne kinderen uit vroegere hu'welijken en 
voor.de gewettigde kinderen, die zij op meer
bedoeld tijdstip hebben, deelgenoot in het 
fonds blijven. 

2. Daartoe hebben zij zich sohriftelijk te 
wenden tot de Directie of de Administratie van 
het fonds. 

3. Is de in het vorige lid bedoelde, kennis~ 
geving niet ontvangen binnen zes ,.maanden 
na het tijdstip, in lid I genoemd, dan worden 
zij geaoht van hun deelgenootschap te hebben 
afgezien. 

4. Zbodra de Administratie van het fonds 
er kennis van krijgt dat een deelgenoot uit 
's Lands dienst is ontslagen zond~r toel{enning 
van pensioen of mettoekenning van een tijdelijk 
pensioen, dan wel dat het pensioen van een 
gewezen officier is vervallen, vestigt zij, indien 
de deelgenoot betrekkingen heeft als in lid 1 
bedoeld en in N ederlandsch-Indie verblijf houdt, 
zijne aandacht op het voorkomende in de vorige 
drie leden van dit artikeL Op overeenkomstige 
wijze wordt gehandeld door de Directie van het 
fonds, indien de betrokkene buiten N ederlandsch
I ndie vertoeft. De deelgenooten kunnen er zich 
nimmer op beroepen dat hunne aandacht niet 
op den inhoud van bedoelde leden is gevestigd. 

5. Zij, die binnen den in lid 3 genoemden 
termijn overlijden en zich nopens het' behoud 
van hun deelgenootschap niet hebben uit
gesproken, worden, indien zij betrekkingen 
nalaten a!s in lid 1 bedoeld, geacht deelgenoot 
te zijn gebleven. 

6. Behoudens het bepaalde bij lid 8 van dit 
artikel zijn zij, die vrijwillig deelgenoot zijn 
gebleven, gewone contributie verschuldigd naar 
den maatstaf van : 
f 200 's maands voor den tweede luitenant, 
,, 300 's maands voor den eerste luitenant met 

minder dan 9 jaren dienst als officier, 
375 's maands voor den eerste luitenant met 

9 of meer jaren dienst als officier, 
425 's maands voor den·_kapitein·met minder 

dan 17 jaren -dienst als officier, 
,, 500 's maands voor den kapitein met 17 ',of 

meer jaren dienst als officier, 
600 'smaands voor den·majoor, 
700 's maands voor den luitenant-kolonel, 
tenzij zij, toen hun verplicht deelgenootschap· 

ophield, veertig dienstjaren voor pensioen kon-
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den doen gelden en geen recht op pensioen 
hadden, in welk geval gewone contributie ver: 
schuldigd is over het pensioen naar · den rang, 
di~n zij bij hun ontslag bekleedden. 

7. Naar den in het vorige lid genoemden 
maatstaf wordt gecontribueerd tot en met de 
maand waarin de deelgenoot, indien hij als 
officier onafgebroken in Indie . was blijven 
dienen, veertig dienstjaren voor pensioen zou 
hebben kunnen doen gelden. Daarna is cone 
tributie verschuldigd naar den ·maatstaf van 
het pensioen voor den rang, dien hij bij zijn ont
slag bek!eedde. 

8. Zij, die vrijwillig deelgenoot in het fonds 
zijn gebleven, kunnen, indien zij den wensch · 
daartoe te kennen geven contribueeren naar 
den maatstaf voor een lageren rang, dan die, 
welke laatstelijk door hen werd bekleed. De 
in het vorige lid bedoelde vermindering van 
contributie wordt alsdangeregeldnaarden maatc 
staf van het pensioen voor dien lageren rang. 

9. Indien aan het fonds is b~jgedragen op 
den voet van het bepaalde bij de leden 6 en 7 
warden de uitkeeringen berekend naar den 
rang, dien de facultatieve deelgenoot bij zijn 
ontslag bekleedde. 

10. Indien aan het fonds is bijgedragen op 
den voet van het bepaalde bij lid 8, warden de 
uitkeeringen berekend naar den lageren rang, 
in dat lid bedoeld. 

11. Deelgenooten, als in dit. artikel bedoeld, 
hebben de door hen verschuldigde contributie 
kwartaalsgewijze te voldoen overeenkomstig de 
aanwijzingen, in N ederland van de Directie, 
in·Nederlandsch-Indie van de.Administratie van 
het fonds. 

Indien de contributie eene _maand na afloop 
van het kwar~taal, waarover zij verschuldigd is, 
nog niet is voldaan, wordt de deelgenoot aan 
zijne verplichting tot betaling herinnerd, hetzij 
door de Directie van het fonds, hetzij door den 
algemeenen ontvanger van 's Lands kas in 
Nederlandsch-Indie, bij wien de laatste bijdrage 
is gestort. De deelgenoot kan er .zich nimmer 
op beroepen dat hij de herinnering niet of te 
laat heeft ontvangen. Is de contributie nog 
niet gestort op den laatsten dag van het kwar
taal, volgend~ op dat, waanverzij verschuldigd 
is, dan houdt de nalatige op ~eelgenoot in het 
fonds te zijn. 

12. Overlijdt een facultatief deelgenoot, dan 
is de contributie verschuldigd tot en met de 
maand, waarin het overlijden plaats heeft. 

13. Deelgenooten, als in dit artikel bedoeld, 
die van woonplaats veranderen, zijn· verplicht 
daarvan kennis te geven : 

a. indien zij hunne contributie buiten 
Nederlandsch-Indie voldoen, aan 'de Directie 
van het fonds ; 

b. indien zij hunne contributie in N ede1·
landsch-Indie voldoen,· aan de Administratie 
van het fonds door tusschenkomst van den 
algemeenen ontvanger van 's Lands kas, ·bij 
wien de laatste bijdrage is gestort. 

14. Door het verlies van het deelgenoot
schap ingevolge het bepaalde bij lid 11 gaat de 
schuld van den facultatieven deelgenoot aan 
het fonds niet te niet. 

15. Wordt iemand, die ingevolge het be
paalde bij 'lid 11, heeft opgehouden facultatief 
deelgenoot te zijn, opnieuw .deelgenoot, dan 
wordt de achterstallige contributie, vermeer
derd met vijf ten honderd rente op rente, bee 
rekend over het tijdvak, loopende van den 
eersten der maand, waarover zij verschuldigd is, 
tot den eersten der maand, waarin zij 'wordt 
voldaan, aangezuiverd door eene extra-inhou
ding van tien tenhonderd op de inkomsten, waar
over gewone contributie moet warden voldaan. 

16. De in dit artikel bedoelde deelgenooten 
zijn te allen tijde bevoegd hun deelgenootschap 
op te zeggen. De mededeeling wordt gezonden 
in Nederlandsch-Indie aan de Administratic, 
elders aan de Directie van het fonds. 

30. 1. Wanneer de deelgenoot gepension
neerd is naar een lageren rang dan laatstelijk 
door hem in het leger bekleed, warden het 
pensioen der weduwe en de onderstand der 
weezen geregeld naar den lageren rang, tenzij 
hij na het verlaten van den dienst heeft gecon
tribueerd naar den maatstaf van het pensioen, 
verbonden aan den hoogeren rang, · in welk 
geval de uitkeeringen aan de weduwe en weezen 
dienovereenkomstig geregeld warden. 

2. De in het eerste lid bedoelde deelgenoot 
moet van zijn verlangen om naar den hoogeren 
maatstaf te contribueeren, schriftelijk kennis 
geven binnen drie maanden na zijn ontslag 
uit den dienst, in Nederlandsch-Indie aan de 
administratie van het fonds door tusschenkomst 
van dengeen, die ziJn pensioen uitbetaalt, 
elders aan de Directie van het fonds. 

31. 1. Het deelgenootschap vervalt: 
a. voor den ongehuwden gepensionneerden 

officier, die den leeftijd van vijf en zestig j,uen 
heeft bereikt, indien hij geen minderjarige 
wettige ( ook gewettigde) kinderen heeft ; 

b. voor den gehuwden gepensionneerden 
officier, die den leeftijd van vijf en zestig jaren 
heeft bereikt, indien zijne echtgenoote aan- haar' 
laatste hnwelijk geen aanspraak kan ontleenei\ 
op pensioen ten laste van het fonds en· hij 
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evenmin minderjarige wettige ( ook gewettigde) 
kinderen bezit, en zulks met ingang van de 
maand, volgende op die, waarin het zes en 
zestigste levensjaar is ingetreden of de deel
genoot heeft opgehouden betrekkingen te heb
ben als vorenbedoeld. 

2. Indien een gepensionneerd officier, in 
het huwelijk treedt na .het verstrijken van de 
maand, waarin hij zijn zes en zestigste levens
jaar is ingegaan, hebben zijne weduwe en zijne 
bij ,h<1,ar verJvekte -kinderen• geen.-aanspraak 
op uitkeering uit het fonds. Door den deel
genoot behqeft ter zake van dat huwelijk geene. 
hu;elijkscontributie., of extra-bijdr;ge, als be-

• doeld jn art.ikel- 33, te worden voldaan. 
32.. 1. Officieren, die tijdelijk geen lands

inkomsten genieten, zijn gewone contributie 
verschuldigd over het traktement, dat hun zou 
toekomen, · indien zij in Nederfandsch-Indie 
actief als officier dienden. 

2. Overlijdt een deelgenoot, als in lid 1 be
doeld, dan is de contributie verschuldigd tot en 
met de maand, waarin he·t overlijden plaats heeft. 

3. Gepensionneerden wier pensioen tijdelijk 
geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgekeerd, 
zijn contributie verschuldigd over het voile 
bedrag ,an bet aan hen toegekende pensioen. 

33. 1. Ongehuwden, dus ook weduwnaars 
en van echt gescheidenen, zijn bij toetreding 
als deelgenoot een extra-bijdrage verschuldigd 
van dertig ten honderd van het bedrag der 
huwelijks-contributie, bedoeld sub A va11 het 
tweede lid van artikel 10, indien zij kinderen 
hebben, die b~j hun overlijden aanspraak op 
ouderstand zouden kunnen maken. 

·2. Eene gelijke bijdrage is verschuldigd door 
gehuwden, die bij toetreding kinderen bezitten, 
welke eene andere moeder hebben dan de vrouw 
met wie zij op het oogenblik van hunne toe
treding zijn gehuwd en die bij hun overlijden 
aanspraak op onderstand zouden kunnenmaken. 

3. Die bijdrage is eveueeris verschuldigd bij 
wettiging van een of meer kinderen op den 
voet van artikel 275 van het Nederlandsch
Indische of artikel 330 van het Nederlandsche 
Burgerlijk Wetboek. l;ndien de deelgenoot op 
het tijdstip der wettiging niet meer in !even is, 
wordt die extra-bijdrage • beschouwd als eene 
door hem nagelaten schuld aan het fonds. 

4. Bij bevordering in rang, of als kapitein 
of eerste luitenant na het sub A van het 2e lid 
van artikel 10 genoemd aantal jaren dienst als 
officier, is.als extra-bijdrage verschuldigd dertig 
.ten honderd van het bedrag der huwelijks
contributie, bedoeld sub B van het 2e lid van 
artikel 10 : .. 

a. voor elke categorie van kinderen uit ont.
bonden huwelijken, voor zoover die kinder~n 
bij overiijden van den deelgenoot aa1;-· 
spraak op onderstand zouden kunnen maken en 

b. voor de kinderen, die op de in het 3e lid 
van dit artikel bedoelde wijze gewettigd zijn en 
bij overlijden· van den deelgenoot aanspr~ak 
op onderstand zouden kunnen maken. · · . 

5. De sub a van het vorige lid bedoelde. 
kinderen, die de vader b~j zijn toetreden als 
deelgenoot_h.ad, worden gerekend:tot een cate-
gorie te behooren. · 
-. 6. De ex~ra-bijdragen1, ,~elke.,.verschuldigd 
zijn krachtens dit ·artikef, "'orden op gelijke 
wijze voldaan als de huwel~jkscontributien, 
waarnaar zij berekend worden. 

7. Bij huwelijk van een deelgenoot met de 
moeder zijner kinderen komen· de voor die 
kinderen betaalde extra-contributiiin in :rµin
dering op de huwelijks-contributien. 

8. De vorderingen van ·het fonds wegens 
extra-bijdragen, als in dit artikel bedoeld, ver
jaren door verloop van dertig jaren. 

34. 1. Indien·een of meer kinderen van een 
deelgenoot worden gewettigd op den voet van 
artikel 275 van het Nederlandsch-Indische of 
artikel 330 van het N ederlandsche Burgerlijk 
W,etboek en dientengevolge bjj zijn overljjden 
aanspraak op onder~tand kan of kunnen maken, 
moet door dien deelgenoot van de wettiging 
kennis worden gegeven• : in N ederlandsch-I ndie 
aan de Administratie .-van het fonds door tus
schenkomst van dengeen, die zijn traktement 
uitbetaalt, elders aan de Directi!) van het fonds. 

2. Wanneer aan de in lid 1 bedoelde ver-· 
plichting niet is voldaan binnen een jaar na den 
datum, waarop de brieven van wettiging zijn 
verleend, worden de extra-bijdragen, bedoeld 
in artikel 33, tien ten honderd hooger. Boven
dien verbeurt de deelgenoot·eene boete van een 
ten honderd, berekend over de hoofdsom der 
contributie voor elke maand, welke hij na het 
verstrijken van dien termijn heeft laten ver
loopen en zulks tot de maand, waarin qe schuld 
in haar ·geheel wordt aangezuiverd, of waarin 
met de aanzuivering dei: schuld in termijnen 
wordt aangevangen. Geschiedt .de aanzuive
ring in termijnen dan wordt rente bijberekend 
op den voet van het liepaalde ·bij artikel 11: 

w·at de wijze van aanzuivering ervan be
treft, wordt de boete mede als eene verhooging 
der extra-bijdrage.'aangemerkt~ · 

35. Indien een deelgenoot · overgaat Jµ 
's Lands burgerlijken dienst, wordt de contri
butie, welke door hem eventueel is voldaari over 
extra-inkomsten, genoten als gevolg van het 
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verrichten van burgerlijke functien·met gelijk
t\jdige uitoefening van ·zijn eigen ambt, over
. gedragen aan het weduwen- en we·ez·enfonds 
voor Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandsch-Indie. Hetzelfde geschiedt met 
de coritributie, betaald over inkomsten, genoten 
gedurende de waarneming van een burgerlijk 
ambt zonder gelijktijdige uitoefening van 'zijn 
eigen functien, voor zoover die contributie meer 
bedraagt dan die, welke van zijn traktement als 
officier verschuldigd zou zijn: · geweest 

36. 1. ·Toekenning van onderstand aan 
weezen, die denzelfden vader h<ibben,: doch uit 
verschillende moeders geboren zijn, geschiedt 
voor iedere categorie afzonderlijk op den voet 
van het bepaa]de q_ij artikel 19,im{'.t dien ver
stande, dat de onde~stand van alle groepen van 
voile weez~n berekend wordt naar het wedu
wenpensioen, waarvoor de vader bij zijn' over
lijden dee]genoot was. Gewettigde kinderen, 
wier ouders geen huwelijk heb hen aangegaan, 
zocimede de overige kinderen, die de vader bij zijn 
toetreden als deelgenoot had, worden te zamen 
gerekend als te zijn gesprote,n uit een huwelijk 

2. Zoolang de door den deelgenoot nagelate:iJ. 
weduwe pensioen geniet ten laste van het fonds·, 
mag het totaalbedrag van. de onderstanden 
het bedrag van dat pensioen niet overtreffen. · 

3. Indien ook de door den deelgenoot 
nagelaten weduwe is overleden of indien z~j 
geen aanspraak heeft op pensioen ten laste van 
het fonds, mag het totaalbedrag van de onder.
standen het dubbele van het in lid 1 bedoeld 
pensioen niet overtreffen. 

4. Indien de op den voet van lid 1 bere
kende onderstanden in verband met· het be
paalde bij ·het tweede en derde lid moeteri wor
den verminderd, geschiedt die vermindering 
op zoodanige wijze dat de verhouding, die vol
gens de aanvankelijke berekening tusschen de 
onderstanden der verschillende categorieen van 
kinderen bestond, dezelfde blijft. 

37. 1. Eene wedmve, die een nieuw huwe
lijk aangaat, verliest de helft van haar pensioen. 
Over de maand, waarin het hilwelijk plaats 
heeft, wordt haar vol pensioen uitbetaald. 

2. Bij ontbinding van het huwelijk treedt 
zij weder in het genot van haar vol pensioen. 
Over de maand, waarin het huwelijk is ontbon
den, wordt haar half pensioen uitbetaald. 
· 3. Zoolang eene hertrouwde weduwe half pen

sioengeniet, wordt aan hare kinderen de helft van 
'den onderstand van voile weezen uitgekeerd. 
· 4. Tot de uitbetaling van . vol pensioen 

·wordt·telkenmale eerst overgegaan, nadat. van 
de weduwe is ontvangen een:e schriftelijke ver-• 

klaring dat zij ongehuwd is; ook in den zin van 
artikel 3 van het. reglement. Eene weduwe, 
die eene verklaring indient, welke met de waar
heid in strijd is, verliest voor goed alle aan
spraak op pensioen. 

38. 1. Indien een officier bij zijn toetre
ding tot het fonds gehuwd is met eene weduwe, 
aan wie krachtens een vorig huwelijk pensioen 
is toegekend ten laste van een ·der ortdef'toe, 
zicht van de Regeering gestelde koloniale 
Weduwen- en Weezenfondsen, dan wel indien 
een deelgenoot in het huwelijk treedt met eene 
wedriwe als vorenbedoeld, is hij niet.verplicht 
tot het betalen van huwelijkscontributie, tenzij 
het weduwenpensioen naar den door hem be
kleeden rang of naar den rang, waarnaar hij 
gepensionneerd is, en wat de kapiteins en 
eerste luitenants betreft in verband met het 
door hen volbracht aantal jaren dienst als 
officier, hooger is dan. het pensioen, cfat door de 
weduwe genoteri wordt, in welk geval door hem 
te· betalen is het verschil tusschen de contri
butie, vastgesteld voor zijn rang of voo:i; den 
rang,· waarnaar hij gepensionneerd is, en· .wat 
de kapiteins en eerste luitenants betreft, in 
verband met het. door hen volbracht aantal 
jaren dienst als officier, en het bedrag van het 
laatst · bedoelde pensioen, c. q. verhoogd .- naar 
den maatstaf van de bij artijrel 10 behoorende 
tabel. Bij bevordering in rang van - of het 
verkrijgen van hoogere aanspraken voor 
weduwenpel)-sioen wegens 17· of 9 jarigen ·dienst. 
als officier door - een deelgenoot als hier be
doeld, wordt artikel 10 tweede lid sub B · in 
gelijker. voege toegepast: 

2. De op den voet van het bepaalde bij het 
vorige lid berekende huwelijkscontributie wordt 
aangezuiverd op gelijke wijze als de huwelijji:s
contributie, welke krachtens artikel 10 moet 
warden voldaan. 

3. De echtgenoote van een deelgenoot, die 
op den voet van het bepaalde bij lid 1 huwelijks
contributie • heeft voldaan, heeft, indien zij 
wederom weduwe wordt, ingevolge haa:i- laatste 
huwelijk slechts aanspraak op pensioen tot een 
zoodanig bedrag dat zij, te zamen- met het 
weduwenpensioen; hetwelk haar krachtens een 
vorig huwelijk toekomt, een ·inkomen heeft,. 
gelijk aan het · weduwenpensioen, dat haar 
ingevolge artikel 18 zou toekomen, indien zij 
geen recht op pensioen uit een vorig huwelijk 
had. Voor de kinderen uit het huwelijk wordt 
bij overlijden van den dee]genoot en zoolang 
de moeder in !even is de onderstand toegekend, 
die is vastgesteld bij artikel 19 lid 1. · Is· de 
moeder · overleden dan wo_rdt -de onderstand 
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geregeld als. die voor voile weezen en wel naar 
den rang van hun vader of den rang, waarnaar 
hij ·gepensionneerd was. 

4. Is voor een. huwelijk," als in dit artikel 
bedoeld, de voile huwe!ijkscontributie voldaan, 
dan heeft bij overlijden van den deelgenoot de 
weduwe ingevolge haar laatste huwelijk recht 
op vol pensioen, boven het pensioen, dat haar 
krachtens een vor:ig huwelijk toekomt.. Bij de 
toekenning van onderstand aan de kinderen uit 
het !aatste huwelijk, naar het bepaalde van het 
le lid van artikel 19, wordt in dat geval geen 
rekening gehouden. met hetgeen voor kinderen 
uit een vorig ·huwelijk van de echtgenoote 
wordt uitgekeerd. 

39. 1. De onderstand voor kinderen, ge
boren na het overlijden van den vader, gaat in 
met de maand, volgende op die, waarin de ge
boorte heeft plaats gehad. 

2. De onderstand- voor kinderen, gewettigd 
na het overlijden van den vader, wordt geacht 
te zijn ingegaan met de maand, volgende op die,. 
waarin het overlijden heeft plaats gehad. 

40. 1. Bij vermoedelijk overlijden van een 
deelgenoot, ter beoordeeling in Nederland van 
de Directie, in N ede,·lanclsch-1 ndie van de 
Administratie van het fonds, kan tot de rega
ling van het pensioen en den onde:rstand worden 
overgegaan tegen _afgifte van eene verklaring, 
ten genoegen van de autoriteit, door welke de 
regaling der uitkeeringen geschiedt, dat de gel

_ den, welke later mochten blijken ten onrechte 
genoten te zijn, zullen worden teruggegeven. 

2. Bij vermoedelijk overlijden van ee;e 
pensioen genietende weduwe kan op de wijze 
en onder de voorwaarde, in lid 1 bepaald, aan 
hare kinderen de onderstand van volle weezen 
worden toegekend. 

3. Bij toepassing van lid 1 of van lid 2, 
wordt het tijdstip van ingang der uitkeeringen 
bepaald door de autoriteit, die omtrent het ver
moedelijk overlijden uitspraak doet. 

41. Behalve in het geval, bedoeld bij artikel 
12, lid 7, en in het geval dat aan een uit den 
dienst ontslagen officier pensioen wordt toege
kend, dat niet ingaat met de maand, volgende 

. op die, waarin hij 's Lands dienst heeft verlaten, 
wordt, indien een gewezen deelgenoot opnieuw 
tot het fonds toetreedt, bij de _toellassing .der 
bepalingen van dit reglement met zijn vorig 
deelgenootschap geen rekening gehouden .. 

42. 1. 'rijdelijk gemis :van het genot van 
pensioen, ingevolge het Koninklijk besluit in 
Indisch Staatsblad 1902, n°. 382, heeft niet ten
gevolge het verloren gaan van. het deelgenoot
schap ju het fonds_. 

2. De contributie, verschuldigd door. deel0 

genooten in het fonds, die om de in het vorig lid 
genoemde reden het genot van hun pensioen 
tijdelijk missen, wordt verrekend met het 
niet uitbetaalde pensioen. 

43. Deelgenooten, die het genot van hun 
pensioen tijdelijk missen, blijven contributie
plichtig over het bedrag van dat pensioen. 
Op hen. zijn de in de leden 11 tot en met 16 
van artikel 29 voor facultatieve deelgenooten 
gegeven voorschriften van toepassing. 

44. Bij overplaatsing van de landmacht in 
N ederland bij die in N ederlandsch-1 ndie strekt 
in mindering van het door ·den deelgenoot ver
schuldigde wegens huwelijkscontributie of 
extra-bijdragen, als bedoeld in artikel 33, het 
aan het fonds overgemaakt wordende bedrag 
van de·door hen aan de weduwen- en weezen
kas van de officieren der- landmacht in N ederland 
betaa!de inleggelclen, ook bti verhooging in rang. 

45. Indien een gehuwd officier of een onge
huwd officier met een of meer kinderen, nog 
val!ende in de termen om onderstand te kunnen 
genieten uit de weduwen- en weezenkas van 
de officieren der landmacht in N ederland, van 
de landmacht in Nederlandsch-Indie bij die in 
N ederlancl wordt overgeplaatst, zal het fonds 
aan de voormelde kas uitkeeren zoodanig be
drag, als aan deze voor inleggelden verschuldigd 
is, tenzij hetgeen aan · het fonds is bijgedragen 
wegens-huwelijkscontributie of extra-bijdragen, 
als bedoeld in artikel 33, minder is dan dat. 
bedrag, in welk geval slechts die bijdragen war
den uitgekeerd. 

Wanneer het aan het fonds bijgedragene het 
bedrag van het verschuldigde aan de voormelde 
kas overtreft, ver blijft het meerdere aan het 
fonds. 

Beheer van het foncls en toezicht op dat beheer. 

46. 1. Het fonds wordt, onder het opper
toezicht van den :Minister van Kolonien en onder 
het toezicht van commissarissen beheerd door 
een Directeur in Nederland met eene Admi
nistratie in N ederlandsch-Indie. 

2. De .Directie is te 's Gravenhage gevestigcl. 
3. De Minister van Kolonien benoemt en 

ontslaat den Directeur en de commissarissen 
en voor zooveel noodig ook de plaatsvervangers 
en ondergeschikte •ambtenaren. 

4. De Minister van Kolonien stelt de wijze 
vast, waarop het beheer in N ederland wordt ge-· 
voerd. Hij regelt de bezoldiging van den Dired
teur en van de ondergeschikte ambtenaren en de 
aan de commissarissen voor hunne bemoeiingen 
toe te kennen geldelijke vergoedingen en be-



831. 18 JULI. 1913 

paalt de sommen, waarover de Directeur ten 
belioeve v~n maand- of daggelders, bureau
huu_r· en andere bureaukosten mag beschikken. 

5. De inrichting der administratie in N eder
landsch-I ndie, zoomede de wijze, waarop aldaar 
het beheer wordt gevoerd, wordt door den 
Gouverneur-Generaal vastgesteld in overleg met 
den Minister van Kolonien. 

6. De kosten van beheer komen ten laste 
van het fonds. Voor de verrekening der uit
gaven, welke in het belang van dat beheer ten 
laste van de Indische of van de Staatsbegroo
ting worden gedaan, worden in N ederland door 
den Minister van Koloriien, in N ederlandsch
lndie door den Gouverneur-Generaal de noodige 
aanwijzigingen gedaan. 

50. 1. In het belang van het in het vorige 
artikel bedoelde onderzoek zijn de deelgenooten, 
die niet meer in militairen dienst zijn, verplich t 
om de vijf jaren - op 1 Januari 1918, 1 Januari 
1923 enz. - vragenlijsten of verklaringen 
omtrent hun socialen toestand in te vullen. en 
in te dienen, in Nederlandsch-Indie aan de 
Administratie, elders aan de Directie van het 

I fonds. Bovendien zijn alle deelgenooten- ge
houden bij toetreding tot het fonds en op andere 
tijdstippen, wanneer zulks door de Directie 
van het fonds noodig wordt geoordeeld, vragen
lijsten in te vullen en in te dienen. 

7. De Minister van Kolonien beslist hoe de 
beschikbare gelden zullen worden belegd en 
waar en hoe de geldswaardige papieren, eigen
dom van het fonds, warden bewaard. 

8. De afzonderlijke· regelingen voor de in de 
Kolonien Suriname en Cura9ao gedeta,cheerde 
officieren van het Nederlandsch-Indische leger 
worden getroffon door de Gouverneurs in overleg 
met den Minister van Kolonien. 

47 . . 1. In Nederland worden de ontvang
sten van het fonds in 's Rijks schatkist gestort 
en geschieden de betalingen ten laste van het 
fonds nit die schatkist, hetzij 'rechtstreeks; 
hetzij door tusschenkomst van de Directie. 
· 2. In Nederlandsch-Indie zijn.de algemeene. 

ontvangers van 'sLands.kas belast met het doen 
van ontvangsten en uitgaven voor het fonds. 

3. De regelen, bij het ontvangen en betalen in 
acht te nemen, wordel') v_astgesteld inJN ederland 
door den Minister van Kolonien, voor zoover 
noodig in overleg met den Minister van Finan
cien, in de kolonien door het koloniale bestuur. 

4. De wijze van verantwoording aan de 
Directie van de in de kolonien gedane uitgaven 
eri ontvangsten voor het fonds wordt door den 
Minister van Kolonien geregeld. 

5. De Directeur is uitsluitend rekenplichtig 
aan den Minister van Kolonien. 

48. V6<'>r het einde van elk jaar zendt de 
Directie van het fonds aan den Minister van 
Kolonien een omstandig verslag van den staat 
;:an_het fonds en van haar werh;zaamheden in 
het afgeloopen jaar. 

49. Orn de vijf jaren - te beginnen met het 
jaar 1918 - steit de Directie van het fonds een 
n~uwkeurig onderzoek in,. in hoeverre de op 
het ·fonds rustende verplichtingen door ·de in
k~msten en bezittingen van het fonds worden. 
gedekt en wordt in '7erband daarmede eene 
w~tenscha ppelijke balans :opgemaakt. 

2. Aan de deelgenooten, die verzuimen 
hunne opgaven of verklaringen in te dienen. 
wordt in de maand volgende op die, waarin de 
lijsten moesten worden ingevuld, door de Direc-· 
tie dan we! de Administratie van het fonds een 
termijn gesteld, binnen welken zij alsnog aan 
hunne verplichting hebben te voldoen. · 

3. Wordt hieraan clan nog niet voldaan,. 
dan wordt in Nedei-landsch-lndie door de 
Administratie en elders door de Directie van 
het fonds, den nalatigen deelgenoot, indien hij 
pensioen geniet, ten bate van het fonds eene· 
boete opgelegd van een ten. honderd van het 
bedrag van drie maanden pensioen. Deze boete 
wordt ingehouden bij de eerstvolgende uit
betaling van zijn pensioen. Gelijke boete 
wordt om de drie maanden van' zijn pensioe)l 
ingehouden, zoolang de gepensionneerde in 
gebreke blijft de opgaaf in te dienen. Door den 
facultatieven deelgenoot, die den in de vorige

1 

aline_a bedoelden termijn heeft laten voorbij
gaan, zonder de opgaaf of verklaring te hebben 
ingediend, is eene boete ten bate van het fonds 
verschuldigd van tien ten honderd van zijne 
gewone contributie over drie maanden. Hem 
wordt een termijn voor de betaling dier boete 
gesteld. Bij niet-betaling binnen dien termijn 
gaat het deelgenootschap voor hem verloren. 

Slotbepalingen. 

51. · Wanneer geschil ontstaat over de toe
passing van dit Reglement, wordt daarin door 
Ons voorzien bij een met redenen omkleed 
besluit. 

52. Wij behouden Ons voor, voor elk bij
zonder geval, waarin dit Reglement niet voor
ziet, bij een met redenen omkleed besluit eene 
afzonderlijke regeling te maken. 

Behoort bij het Koninklijk·_Besluit van den 
18 Juli 19i3 (Staatsblad n°. 329). 

' Mij bekend, 
De 1lfinister van Kolonien, 

DE W A.ii:L MALEFIJT •. 
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19 Juli• 1913. · BESI.UIT, tot uitvoering ·van· 
artikel 375, eerste lid, van de Invaliditeits
wet, voor zooveel die bepaling betrekking 
heeft op renten, als bedoeld in de artikelen 
369 en 370 dier wet. S. 330. 

. . -
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van. 
Landbouw; Nijverheid en Handel, van 16 Juli 
1913, n°. 1511, afdeeling Arbeidersverzekering; · 

Gelet op artikel 375, eerste lid, van de 
In validiteitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
ter·uitvoering van evengenoemd artikel, voor 

zooveel het betrekking heeft op renten, als 
bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invalidi
teitswet, vast te stellen :tle volgende bepaling~n.· 

§ I. Algemeene bepal-ingen. 

Art. 1. (I) In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

Onzen },,Jinister: Onze Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel; 

tusschenpersoon :· een persoon, aangewezen 
door Onzen Minister, om aanvragers eener 
rente, als bedoeld in de• artikelen 369 en 370 
der Invaliditeitswet, behulpzaam te zijn. 

(2) · In dit besluit wordt onder : ,,aanvrager" 
begrepen : ,,aanvraagster''. 

2. (I) In het belang van een richtige •in
diening en behandeling van verzoeken om rente, 
als bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invali
diteitswet, worden : 

a. · door Onzen Minister in iedere gemeente 
een: of-meer tusschenpersonen aangewezen; 

b. door Ons Commissien -aangewezen, ieder 
voor het door Ons bepaalde district. 

(2) · De Comniissien drageii. den naam van : 
,,Rente-com:missien" en bestaan uit 5 leden, 
-van wie een door Ons als voorzitter wordt aan~ 
gewezen. Indien niet door Ons aan ·de Com-. 
missie een secretaris is toegevoegd, treedt het 
door Ons aangewezen lid der Commissie op als 
secretaris. · 

(3) Aan de tusschenpersonen en aan de 
leden en de secretarissen der Commissien wordt, 
naar door Ons vast te stellen bepalingen, een 
-v-ergoeding toegekeb.d. 

§ 2. Van de indi~ning der verzoeken om rente. 

3. (I) · Een -rente, ingevolge artikel 369, 
kan worden aangevraagd •zoo spoedig de in het • 
volgend ~rtikel bedoelde formulieren algemeen 
verhijgbaar zijn gesteld. 

(2) Een rente, 'ingevolge artikel 370, kan 
niet···,eerder worden aangevraagd dan t'wee 
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maanden v66r ·het 'tijdstip, waarop de lee£tijd 
van 70- jaar zal worden bereikt. -

4. ( 1) Een rehte, als bedoeld in de artikelen. 
369 en 370 der Invaliditeitswet, .. wordt aange·• 
vraagd door indiening van een ingevuld en 
onderteeke'nd formulier. 

· (2) · Zoodariige formulieren zijn voor .een 
ieder kosteloos verkrijgbaar • aan · de hoofd~, 
hulp- en · bijkantoren. der posterijen, aan de 
gemeente-secretarieen· en. waar zulks overigens 
door Onzen Minister mocht ·zijn bepaald. 

5. (l)' De invulling· van ·het formulier ge
schiedt bij voorkeur door een tusschenpersoon.· 
Alsdan wordt het bepaalde in de volgende leden· 
van dit artikel in acht genomen .. 

(2) De tusschenpersoon vult het for:mulier 
'in, naar de opgaven·en in tegenwoordigheid van· 
· den aanvrager. Echter doet hij het formulier 
niet eerder onderteekenen dan nadat hij - voor 
zooveel noodig en mogelijk - de juistheid en 
volledigheid der opgaven heeft onderzocht; 
zijn de opgaven, naar zijn .oordeel, onjuist of 
onvolledig, dan verzoekt hij den aanvrager,. 
toe te stemmen in een wijziging of aan:vu:lling 
der opgaven. Wordt deze toestemming ver
leend, dan worden de noodige- wijzigingen of 
aanvullin.gen in het forrriulier aangebracht of 
wordt een nieuw formulier opgemaakt. In dat 
geval, zoomede in'dien geen ,wijziging of aanvul
ling van het formulier noodig was, wordt door 
den tusschenpersoon aan · .den voet van het ' 
formulier de verklaring. gesteld. en ob.dertee
kend: ,,nagegaa,n en juist bevonden". 

(3) Geeft de aanvrager zijn toestei:nming tot 
een wijziging of aanvulling van het formulier 
niet, dan laat de tusschenpersoon den a·an
vrager het formulier onderteekenen, doch deelt 
op ·een afzonderlijk blad mede, in welk opzicht 
de opgaven naar zijne meening onjuist of on
volledig zijn, alsmede dat en waarom de aan
vrager heeft geweigerd, in de wijziging of aan
vulling toe te stemmen. 

(4) De tusschenpersoon geeft.den aanvrager 
inzage van het blad, in het vorige lid bedoeld. 
Wordt het formulier, waarbij zulk een blad be
hoort, niet• door den tusschenpersoon ingediend, 
maar door den aanvrager zelven, dan zeridt de 
ttisschenpersoon een duplicaat van liet blad 
afzonderlijk aan den· secretaris der Commissie. 

6. De invullii:tg. van het formulier kan ook 
geschieden door. of namens den aanvrager; 
zonder medewerking van een tusschenpersoon. 

7. (1) Ahorens bij den secretaris, der 
Commissie te·worden ingediend. wordt-het in
gevulde formulier onderteekend: , 

-(2) · De· onderteekening · geschiedt door· den. 
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aanvrager. Hee{t hij een \Hitteljjken vertegen
woordiger, dan kari - met vermelding van die 
hoedanigheid -· de'aanvrage door dezen war
den onderteekend. De handteekening kan 
warden vervangen door een kruis. mits door 
een tusschenpersoon op het. formulier wordt 
verklaard, dat het kruis in zijn tegenwoordig
heid is gesteld door den aanvrager, eventueel 
door diens wettelijken vertegenwoordiger. 

·(3) Is de aanvrager, eventueel diens ·wette
lijke vertegenwooraiger, buiten staat tot het 
stellen van een kruis, dan geschiedt de onder
teekening van het formulier door een tusschen
persoon. Deze verklaart dan op het formulier, 
door welke oorzaak de onderteekening niet kan 
geschieden door den aanvrager, eventueel door 
diens wettelijken vertegenwoordiger. 

8. (1) Door iederen tusschenpersoon war
den gehouden en dagelijks bijgehtmden : 

1 o. een register van de formulieren van aan
vraag eener rente, als bedoeld in artikel 369 
der Invaliditeitswet, bij welker invulling hij 
behulpzaam is geweest; 

20. een register va:ti. de formulieren van aan
vraag eener rente, als bedoeid in ar~ikel 370 
der Invaliditeitswet, bij welker iriv1illirig· hij 
behulpzaam is geweest. · 

(2) Teder van deze registers vermeldt: 
a. naam en adres, zoomede dag, maand, j.aar 

en plaats van geboorte, van den aanvrager ; 
' b. den dag, waa,'<,ip het door den tusschen
persoon ingevulde formulier in diens tegen
woordigheid werd onderteekcnd ; 

c. den dag waarop· het formulier door den 
tusschenpersoon aan den secretaris der Com
missie wordt gezonden ; 

d. ·den dag, waarop door den tusschen
persoon het bewijs werd ontvangen, bedoeld in 
artikel 9, tweede lid ; 

e. hetgeen den tusschenpersoon wenschelijk 
· mocht voorkomen of hein ingevolge artikel 15, 

tweede lid, mocht zijn voorgeschreven. 
(3) ·Het. register moet steeds ter inzage zijn 

van de leden en den secretaris · der Commissie, 
binnen · welker gebied de ·tusschenpersoon 
woont, alsmede van de personen, _door het be
stuur ·der Rijksverzekeringsbank aangewezen. 

9. (l)° Het ingevulde en onderteekende 
formulier wordt; met de bijbehoorende stukken, 
ingediend ·bij den secretaris der Commissie, 
binnen welker gebied de aanvrager_ woont. 
Woont de aanvrager niet in ·Nederland, dan 
wordt, indien niet een tusschenpersoon het 
formulier indient, dit gezonden aan den secre
taris der Commissie, die de aanvrager verkiest. 
Gescihiedt· de indiening door een tusschen-

persoon, dan wordt het formulier, onmiddellij·k 
nadat het onderteekend is, met de bijbehoos 
rende stukken toegezonden aan den secretaris 
der Commissie, binnen welker gebied de tus
schenpersoon werkzaam is. 

(2) De secretaris der Commissie zendt den 
aanvrager of diens wettelijken vertegenwoor
diger zoomede den tusschenpersoon, door wien 
het formulier werd ingezonden, een bewijs van 
ontvangst, uiterlijk op den eersten werkdag na 
den dag, waarop hij het formulier ontving. 

§ 3. Van de beha.ndeling der verzoeken om 
rente bij_ de Oommis.~ie. 

10. De Commissie onderzoekt, of de opga
ven, in en bij het formulier verstrekt, voldoende 
zijn tot het uitbrengen van haar advies aan de 
'Rijksverzekeringsbank. 

11. (1) Zoo spoedig het onderzoek va~ 
de aanvrage zulks toelaat, wordt het verzoek 
am rente behandeld in een vergadering der 
Commissie. 

(2) Een advies op een zoodanig verzoek mag 
niet warden vastgesteld dan wanneer ten minste 
drie leden der Commissie tegenwoordig zijn. 
Het mag" niet warden vastgesteld dan met. 
volstrekte meerderheid van stemmen van de· 
aanwezige leden. Zijn 4 leden aanwezig, dan 
kan het advies warden vastgesteld door de 
stem van 2 leden. Bij staking van stemmen 
beslist de stem van den voorzitter. De secreta
ris, geen lid zijnde, heeft een raadgevende stem_ 

(3) Ieder aanwezig lid is verplicht een stem 
uit te brengen, behoudens wanneer .de Com
missie hem van die verplichting ontheft uit
hoofde van . de betrekking, waarin hij tot den 
aanvrager staat. 

(4) In het advies wordt vermeld, welke· 
leden aan de stemming over het advies hebben 
deelgenomen en hoeveel leden v66r het advies. 
hebben gestemd. 

(5) De minderheid doet in een afzonderlijk 
advies van haar gevoelen blijken. In dat
advies wordt vermeld, van welke leden het. 
afkomstig is. 

12. (1) Bij afwezigheid wordt de voorzitter
der Commissie vervaiigen door het lid, daartoe 
door de Commissie aangewezen. Staken. de· 
stemmen over die aanwijzing, dan is het oudste 
lid in jaren plaatsvervangend: voorzitter .. 

(2) Bij afwezigheid van den voorzitter en 
den plaatsvervangend voorzitter treedt het. 
oudste aanwezige lid in jaren als voorzitter op. 

13. (1) Door den secretaris der Commissie 
warden de · ingekomen aanvragen am rente
ingevolge artikel 369 der Invaliditliitswet. van, 
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eeri- doorloopend volgnummer voorzien. Het
zelfde'.geschiedt ten aanzien van de aanvragen 
om rente ingevolge artikel 370 van genoemde 
wet. Voorts worden q.oor hem gehouden en 
dagelijks bijgehouden : 

1 °. een register van bij hem ingekomen aan
vragen om rente, als bedoeld.in artikel 369; 

2°. een register van bij hem ingekomen aan
vragen om rente, als bedoeld in artikel 370. , 

(2) Ieder van deze registers vermeldt: 
a. het nummer van het formulier van aan

vrage, en naam en adres, zoomede dag, maal).d, 
jaar en plaats van geboorte van den aan
vrager; 
, b. de dagteekening der aanvrage; 

c. den dag, waarop de aanvrage bij den 
secretaris inkwam ; · 

d. den dag, waarop het bewijs, bedoeld in 
artikel 9, tweede lid, aan den· aanvrager of aan 
diens wettelijken vertegenwoordiger werd toege
zonden; 

e. den naam van den tusschenpersoon, die 
· de aanvrage behandelde ; 

/. de dag, waarop de aanvrage in de. ver
gadering der Commissie werd onderzocht , en 
den dag, waarop de aanvrage, met het advies 
der Commissie, door hem naar de Rijksver
zekeringsbank werd gezonden ; 

g. den dag, waarop door die Bank ten aanzien 
van de aanvrage nadere inlichtingen werden 
verzocht en waarop door de Commissie aan dat 
verzoek werd gevolg gegeven ; 

h. hetgPen der Commissie verder wenschelijk 
mocht voorkomen. ' 

(3) Het register meet steeds ter inzage zijn_ 
van de personen, door het bestuur der Rijks
verzekeringsbank aangewezen. 

_§ 4. , Van het bewijs der;, aanspraak op rente. 

·. 14. Door de Commissie worden "bij haar 
advies zooveel mogelijk gevoeg!f een geboorte
akte, zoomede . verdere stukken, waaruit de 
aanspraak op rente en_het bedrag der·rente 
kunnen blijken. 

§ 5. · Slotbepalingen. 

15. (I) De Commiss_ie is verpli~ht, de 
inlichtingen in te winnen en de punten te onder
zoeken, welke haar - hetzij in het algemeen, 
hetzij voor bijzondere gevallen - door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank zijn aan
gegeven, . alsmede de n;iededeelingen te doel!-, 
welke haar door dat bestuur warden gevraagq.. 

(2) De tusschenpersonen . zijn verplicht, 
zich. te gedragen naar de: aanwijzingen, hun. 

gegeven door de 9ommissie, binnen welker 
gebied zij wonen, ·Qf door den voorzitter of den 
secretaris dier Go!Ilmissie. 

(3) Zij zijn verplicht om de inlichtingen in_ 
te winnen en de punten te onderzoek~n, welke 
hun voor bijzondere gevallen zijn aangegeven 
door de Commissie, binnen weiker gebied zij 
wonen, of door den voorzitter_ of .den secretaris 
dier Commissie. Zij 2:ijn mede verplicht om 
de mededeelingen te doen, welke hun door die 
Commissie, dien voorzitter of dien secretaris 
worden gevraagd. 

16. (1) Door Onzen Minister kunnen, voor 
de toepassing .van bepalingen uit dit besluit, 
formulieren_ en modellen worden vastgesteld. 

(2) Vqorzoover door, Onzen Minister voor 
bepaalde verrichtingen formulieren of modellen 
zijn vastgesteld. moet van die formulieren. of 
modellen bij het doen dier verrichtipgen worden 
gebruik gemaakt. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van ,dit be
sluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de AlgemeeIJ.e .Rekenkamer ,en dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 19den .Juli 1913. 

(get.) W I L H E L l\fl N A. 
De 1lfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

,(Uitgeg. 23 Juli 1913.) 

22 Juli 1913. BESLUIT, tot het stellen van 
regelen voor de uitbetaling van de tegemoet
komingen aan onderwijzers •bij het lager 
onderwijs, bedoeld in de wet van 6 Juni 
19i3 (Staatsblad n.0 •. 239). S. 331. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op · de· ,oordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1913, no. 
7.6763

, afdeeling Ond!cJrwijs; 
Gelet. op,..artikel -2 der wet van den 6 Juni 

1913 (Staatsblad n°. 239) ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

8 Juli 1913, n• .. 18; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden •Minister van is J~li 1913, N°. 10722, 
afdeeling Onderwijs ; . 

Hebben goedgevonden ez;. -verstaan: . 
.. vast te. stellen d,e navolgende regelen VROr 

de uitbetaling van de in de wet v'an 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) bedoelde'.tegerno~tkoi:rii~gen 
aan. de .onderwijzers bij. het. lag_er, onderwijs; . 

53* I 
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Art. 1. Voor het berekenen van de krachteii·s 
de wet van 6 J uni· 1913 (Staatsblad no. 239) 
uit te keeren tegemoetkomingen, wordt voor 
elk jaar tot grondslag genomen de toestand· op 
den 1 Juli. · 

Veranderingen in dien toestand na die dag-
. teekening, hetzij' in het aantal kinderen, hetzij 

in den burgerlijken staat van den belangheb
bende, zijn niet· van invloed op het bedrag der 
over dat jaar uit · te keeren tegemoetkoming. 

·2. Wie op den 1 Juli· aanspraak heeft op 
tegemoetkoming uit 's Rijks kas volgens de wet· 
van· 6 J uni 1913 (Staatsblad n°. ·239) geeft tus
schen den 1 en den 10 Juli daaraanvolgende 
daarvan kenTJis : 

a. indien hij verbonden is aan eerie openb.are 
lagere school, aan het gemeentebestuur; 

b. indien hij verbobden is aan eene bijzondere 
lagere school,' welke voldoet aan de in artikel 59, 
eerste en tweede lid, der Lager-onderwijswet 
gestelde eischen, aail het bestuur der ·ins telling 
of vereenigirig, onder welker bestuur de school 
staat. 

Deze kennisgeving behoort te vermelden de 
dagteekening van geboorte van belanghebbende 
en het aantal wettige of gewettigde kinderen 
beneclen den achttienjarigen leeftijd, clat hij 
tot zijn last heeft. alsmede, indien belangheb
bende · mannelijk onderwijzer ·van bijstand is 
.en den leeftijd van 28 jaren heeft bereikt, of 
hij hetzij gehuwcl, hetzij weduwnaar is, en 
wettige of gewettigde miuderjarige kinderen te 
zijnen laste heeft. • 

_3. Jaarlijks in de maand Juli, nadat de ge
gevens, verstrekt bij de kennisgevingen van de 
in het vorig artikel onder a. bedoelde personen, 
zijn vergeleken met de bevolkingsi·egisters, 
zendt het -gemeentebestuur aan Onzen, met de 
uitvoering der Lager-onderwijswet belasten Mi
nister, eene opgave in tweevoud, vermeldende: 

a. de namen en voornamen, alsmede de dag
teekening van geboorte van ieder dergenen, 
van wie in · die maand eene kennisgeving, als 
bedoeld in artikel 2 van dit besluit. is ontvan
gen, met vermelding van de reden, waaron1 hij 
op tegemo'etkoming aanspraak kan maken; 

b. het bedrag der tegemoetkoming, waarop 
ieder der in de opgave genoemde personen 
over het jaa_r dei·· inzending van de opgave 
aanspraakkan maken, alsrriede het'totaal bedrag· 
der tegemoetkomingen. · · · 

4. De besturen der bijzondere lagere sch·olen, 
welke voldo'en aan de in artikel · 59, eerste en 
tweede lid, der · Lager-onderwijswet gestelde · 
eischen, zenden 'binnen tien dagen na ontvangst.· 
van de keimisgevingen,' bedoeld in artikel 2· 

onder b: van dit besluit, door tusschenkomst 
van het bestuur der gemeente, waar de school 
is gevestigd, aan Onzen, met de·uitvoering der 
Lager-onderwijswet belasten Minister, eene op
gave in tweevoud, vermeldende·: · 
· a. de namen en voornamen alsmede de dllg

teekening van geboorte van ieder dergenen, van 
wie in 'die maand eene kennisgeving als bedoeld 
in artikel 2 van dit besluit, is ontvangen;'met 
vermelding van de reden, waarom hij op tege
moetkoming aanspraak kan maken; 

b. het bedrag der tegemoetkoming, waarop 
ieder der in de opgave genoemde personen over 
het jaar der inzending van de opgave aanspraak 
ka,n maken, a1smede het .-totaal- bedrag der 
tegemoetkomingen. 

5. Alvorens de in het vorig artikel bedoelde 
opgaven door te zenden aan Onzen, met de 
uitvoering der Lager-onderwijswet belasten 
Minister, vergelijkt het gemeentebestuur die 
opgaven met de oevolkingsregisters en voorziet 
haar, hetzij van een·e verklaring van acooordbe
vinding, hetzij van eene verklaring, verrrieldende · 
de bij die vergelijking gebleken verschillen. 

De opgaven woi-den· vervolgens v66r den 
1 Augustus aan voornoemden Minister door
gezbnden. 

6. Onze met de uitvoering der Lager-onder
wijswet belaste Minister stelt ·na ontvangst-van 
de opgaven, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van 
dit besluit, het bedrag vast van de sommen, · 
overeenkomstig de wet ·-van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n.0 • 239) aan · de gemeente- eii school
besturen uit 's Rijks kas uit te keeren ter be
taling van de tegemoetkomingen aan d~ recht
hebbenden, en doet daarvan mededeeling aan
de Algemeene Rekenkamer: 

De uitbetaling geschiedt binnen twee maan
den, m1dat de· in het vorig lid bedoeide ·opgaven 
bij genoemdcn Mi,nister zijn ingekomen en door 
deze~ zijn in o,de bevond~n. , · · 

7. De .in dit besluit bedoelde kennisgevingen 
en opgaven .worden opgemaakt in den _vor~; 
door Onzen voornoemden Minister te bepal,en. 

8. De in dit besluit bedoelde tegemo.,-tkornin
gen worden voor de eerste maal berekend over 
het tijdvak van 1 Juli tot en met 31 December 
1913, naar den toestand op den 1 October 1913 
en met inachtneming van den regel, gesteld 
in het tweede lid van artikel ·-1 van dit ·be
sluit. 

· De inzending van de ke'nriisgevingen, bedoeld 
iri artikel 2, il-eschiedt voor 'de· eerste ~maal 
tusschen· den· 1 en den· 10 October· 1913/de 
inzeriding der opgaven, bedoeld in artikel 3·, 
voor dr, eei'ste maal in de ma·and October 1913 
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en de doorzending, bedoeld in artikel 5, tweede 
1ff, v:p~r: de ~erste maal v66r 1_,.~gvember 
1~13. 

9. Waar dit besluit niet .uitdr~kkeli.ik ran 
n;ia,nnelijke onderwijzers spreekt, worden ook 
_vrouw_elijke hoofden _van·scholeµ en.vrouwelijke 
onderwijzers van bijstand bedoeld. 

_Onze :Minister van Binnenla,_ndsche Z~ken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, _dat 
in het. St qatsblad. en gelijktijdig .in de- Staats
cm.trant. zal worden · g~plaatst, en- waarvan af
s.cprift .za_l _worden _gezonden aan den Raa:d 
va!J.. State .\ln aan d_e Algerµeene Rekenkamer. 

. • .Het Loo; den 22sten Juli- 1913. 

· (get.) · . W I L HE L M IN A. i 

IJe' 11li~ist~;. ·va;i Binnenlandsc'r,e · 'Zdken, 
(g~t.)_, . t HEEMSKERK. -

'. U:i(qeg. l A.u_q._ t9 l3.). 

22 Juli 1913 .. BESLUIT, t()t wijziging .van het 
_ ·Koninklijk. besluit van-den 12den Decflm-

... ber 1901 (Staatsblad n°. 266); .. tot v:ast_
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld. in artikel 10, sub 2, 
der Ongevallenwet 1901: S. 332 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de. voordracht van_ Onzi:in Minister 1;an 
Landbouw, N_ijverheid en Hap.del van .5 Juni 
_1913, .n°. 1043, Afdeeling Arbeid,ersverzekering:; 

· Gezien artikel -10, _sub-~' der Ongevallenwet 
1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 (Staats
blad n_0 • 62) ;, 

Den Raad van State_. gehoord (advies- van 
8 Juli 1913, n°. 24); 

. _Gelet op het nader rapport van Onzen, voor
noemden Minister van 18 Juli 1913, n,0 • 1519, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben __ goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1. Augustus 19l3 Ons- be

sluit van 12 December 1901 (Staatsblad n°. ;J66), 
te-, wijzigen als volgt :_ 

Art. 1. In hflt eenig artik!)l van Ons besluit 
v~n 1_2 Deceml\er J901 (Staatsblad _ n° .. 266) 
wordt onder ~littera a in. plaats van ,,twee 
h_onderd. (200)" gelezen :_ ,,,zes honderd (600)". 

2. Dit _ besluit treedt in werking .op den 
tweeden dag na dien der dagteekening 'van_het 
Staatsblad. en van de Staatscourant, waarin 
is geplaa tst. 

Onze Minist!lr van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is- belast met: de. uitvoering- van._dit 

. be_sluit; dat-gEllijktijdig in het Staats_blad en in.de 
Staatscourant zal .wordi:in geplaatst en waarvan 

afschrift_.,zal worden gezoIJ.den aan den Raa_d 
van State-: 

Het Loo, den 22sten :-Jul_i 191_3. 
(get.) . . W I L H E L M I N A. 

D_e .Nin. van Landbouw, .Nijve1·heid en Han_del, 
(get.) A. S._ TALMA. 

(Uitgeg. 30 J·uli 1913.) 

25 Juli. 1913. "BEsLurr; tot nadere- wijziging 
-:van het Koninklijk· be_sluit van 26 Maart 
1891>_ (Staatsb/ad n°.- 37), tot itanwijzing van 
eenige getuigschrifteIJ. en diploma's als _be· 
do~ld in•;_de artikelen -3 en 9 der wet van 
25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), hou
dende regeling der voorwaarden tot verkrij
ging _der. bevoegdheid van arts, tandarts, 
apotheker, vroedvrouw en apothekersbe
diende, aangevuld bij de wetten van 28 J uni 
1881 (Staatsblad n°. 103) en van 26 October 

_1889 .(Staatsblad n°. 137} en gewijzigd bij de 
wetten ,van 12 December .1892 (Staatsblad 

. n°. 261), van 21 J uni 1901 (Staatsblad 
n°: 157), van 27 April 1904 (Staatsblad 
no. 81), van 16. Juli 1907 (Staatsblad n°. 
212) en van 28 April 1913_ (Staatsblad n°. 
166). s. 333. 

WrJ WILHELMINA, ENZ._ 

Op de voordracht· van Onzen Mini_ster van 
Binn en landsche · Zaken van· 20 ff uni 1913, n°. 
5657, afdeeling Volksgezondheid en Armw_ezen; 

.Gelet op de -artikelen 8 en 9 der -wet _van 
25 D_ecember 1878 (Staatsbladn°. 222), houdende 
rege!ing der voorwaarden tot verkrijging der 
bevciegdheid , van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en_ apothekersbediende, aangevuld 
bij .de wetten van 28 J uni 1881 (Stafltsb/.ad 
n•., 103) en -van 26 October. 1889 (Sta:dsblad 
n•. 137) en gewijzigd bij de wetten ·van 12 De
cember 1892. (Staaisblad n•. 26,1), van ;21 Juni 
1901. (Staatsblqd n•. 157), van 27 April 1904 
(Staatsblad n°. 81), van 16 Ju!i.1907 (Staats
blad_ n•. 212) en van 28 April 1913 (Staatsblad 
n°.166);_-

Gez_ien de adviezen van de,. s,maten der 
Rijks-universiteiten; 

Dell Raad van State gehoord_, advies van 
8 Juli Hl13, n•. 17); 

Gelet op het nader_.rapport van Onzen voor
noemden Minister .van -22 Juli 1913, n•. 6603, 
afdeeling. Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
-te bepalen : 

Eenig iirtikel . 

Aan het bepaalde onde~-f van artikel 5 va;n 
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het Koninklijk besluit van :!6 l\faart 1895 
(Stautsblad n°. 37) zooals dat besluit is gewljzigd 
bij Ons besluit van 4 Maart 1907 (Staatsblad 
n°. 67) wordt het volgende. toegevoegd: . 

,,of het diploma van ,,doctor medicinae den
talis", verkregen aan het ,, Tufts College" to 
Boston." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast ·met de' uitvoerini van dit l:iesluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
tin waar'van afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Juii 1913: 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenland.sche Zaken, 
(get.) liEE!lfSKl':RK. 

(Uitgeg. 13 Aug. 1913.) 

25 Juli 1913. BESLUIT, houdende bepalingen 
betieffende vergoedingen, toe te kennen 
aan de leden en de secretarissen der Rente
commissien en aan de tusschenpersonen 
voor de renten,bedoeld in.de artikelen 369 
en 370 der ·-Invaliditeitswet. S .. 334. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Juli 
1913, n°. I.563, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 375, eerste lid, der Invalidi-
' teitswet en op artikel 2, derde lid, van Ons 

besluit van 19 Juli 1913 (Staatsblad n°. 330) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de volgende bepalingen vast te stellen voor 
vergoedingen, toe te kennen aan de leden eri 
de secretarissen · der Rentecommissien en aan 
de tusschenpersonen voor de renten, bedoeld 
in de artikelen 369 en 370 der Invaliditeits
wet: 

Art. 1. In dit besluit wordt onder : ;,Onzen 
111 inister" verstaan : Onze Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel. 

2. Aan ieder lid eener Commissie, daaronder 
niet begrepen een lid dat tevens secretaris is, 
wordt voor iedere, door hem bijgewoonde, ver
gadering der Commissie een vergoeding 
f 4 toegekend. 

3. ( 1) Aan den secretaris . der Commissie 
wordt een vergoeding· toegekend, door Onzen 
Minister te bepalen in verband met den arbeid, 
door hem verricht. Wanneer de voorzitter of, 
in opdracht van den voorzitter, een lid der 
Commissie bijzondere werkzaamheden heeft 
verricht in verband met de taak der Commissie, 
wordt hem daarvoor een door Onzen Minister 
te bepalen vergoeding toegekend. 

(2) De Cominissie ·geeft Onzen Miriister•.de 
inlichtingen, welke deze noodig acht in ·ver_band 
met het bepaalde in het vorig lid. ' 

4. (i) Aan d'en secretaris. der , Commissie 
worden door Onzen· Minister· gelden ter 'goede 
rekening verstrekt. Daaruit ~orden betaald de. 
door de Commissie tot uitvoerii:J.g van haar taak 
gemaakte kosteIJ. en de vergqedingeri in artikel 2 
bedoeld. 

(2) De secretaris is' verplicht om de drie 
maanden aan Onzen Minister de verantwoor
ding van de in het eerste lid bedoelde gelden 
toe te zenden. Zoolang dat niet is geschied, 
~ordt de uitbetaling opgeschort van hetgeen 
den secretaris ingevolge artikel 3 zou toekomen. 
O~ze Minister zendt de ·verantwoording aan de 
Aigeme~ne R~kenkamer. · , 

5. (1) Ter belooning van den arbeid der 
tusschenpersonen stelt Onze Minister ter be
schikking van elke Commissie een bedrag van 
f 2 voor i_edere rente-aanvraag, door eeil tus
schenpersoon behandeld, waarop door haar 
werd geadviseerd en waarop door de Rijks~ 
verzekeringsbank in het afgeloopen halfjaar 
gunstig is beslist. -Op ·grond van bijzondere 
omstandigheden kan Onze Minister echter be
palen, dat het bedrag van / 2 voor het gebied 
van een of meer bepaalde Commissien zal wor
den verhoogd tot ten hoogste f 2.50. 

(2) Iedere· Commissie doet, in de·maanden 
Januari en Juli van ieder jaar, een voorstel 
omtrent de verdeeling van -dat bedrag onder· de 
tusschenpersonen, die in haar gebied , werk
zaam waren. Daarbij wordt ·als maatstaf van 
verdeeling aangenomen het aantal door iederen 
tusschenpersoon behandelde rente,aanvragen, 
waarop door de Rijksverzekeringsbank in het 
afgeloopen tijdvak· gunstig is beslist ; met <lien 
verstande echter, dat ook rekening mag worden 
gehouden met den verschillenden arbeid; door 
de onderscheidene tusschenpersonen · aan een 
gelijk aantal rente-aanvragen besteed. 

(3) Uithet voorstel; in het vorige lid bedoeld, 
moet blijli:en, hoeveel rente-aai:tvragen; waarop 
in het afgeloopen tijdvak gunstig is beslist, 
door iederen tusschenpersooi:t zijn behandeld. 
Wordt een verdeeling voi:lrgesteld; die niet 
uitsluitend op het aantal dier rente-aanvragen 
is gegrond, .dan·_wordt·he~·voorstel·met'i;edenen 
omkle~d. 

6. Het bestti.ur der Rijksverzekeringsbank 
doet aan Onzen Minister zoomede, -voor z·ooveel 
betreft de .door haar 'behandelde· rente-aanvra
gen, aan iedere Commissie, in de maand De- . 
cember 1913° en verder driemaiindelijks opgaaf 
van de door dat bestuur. genomen gunstige 

/ 
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beslissingen op aanvragen om rente, kraohtens 
de artikelen 369 e·n 370 der lnya]iqiteitswe.t., 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel· ·;s belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afsohrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer en dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25sten Juli 1913. 
(get.)' W I L H E L M I N A. 

De Nin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TAUU. 

( U itgeg. 1 Aug. 1913.) 

::itf J1tli 1913. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 18den 
J uni .1909 (S~aatsblad n°.189), tot herziening 
van den algemeenen maatregel van bestnur, 
bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet 
1901, zoo:1ls dit besluit laatstelijk is gewij
zigd bij Koninklijk beslnit van den 12den 
Augustus 1911 (Staatsblad n°. 275). S. 335. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ. 

Op de voo.rdracht vap , Onzen Minister van 
Landbonw, Nijverheid en Handel van 17 J uni 
1913, n°. 1131, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 
(Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van .11 Februari 1911 (Staatshlad 
1911, n•. 62); 

Den Raad v~n State gehoord (advies van i5 
-Juli 1913, n°. 91); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juli 1913, n°. 1571, 
Afdeelin!\' Arbeidersverzej{ering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang. van 4 Augustus 1913 te wijzigen 

Ons beslnit van 18 Jnni 1909 (Staatsblad n°. 
189), laatstelijk gewijzigd bi,i Ons besluit van 
12· Augustus 1911 (Staatsblad n•. 275), en te 
bepalen als volgt : 

Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 
18· Juni 1909 (Staatsblad no, 189) worden de 
nummers 446 en 454 gelezen als volgt : 

,,446. Graanfactors (het bedrijf van) .. 40 
· 454. Laden of lossen van schepen (het . 

bedrijf van), niet bedoeld in artikel 
10, sub 6, der Ongevallenwet 1901, · 

, daaronder begrepen bet dragen, 
stapelen en wegbergen van goede
ren uit aan den wal geloste .,sche• 
pen, en het bedrijf van .laden of 
lossen :van andere vaartuigen uit 
of in schepen, niet bedoeld in ar
tikel 10, sub 6, der Ongevallenwet 
1901, e.en en ander uitgeoefend 
-binnen de gemeente Rotterdam en 

op de rivier beneden deze gemeen
te, tqt,aan de uitmonding in zee, 
voor zoover betreft: 

L laden of lossen op andere wijze 
dan met drijvende kranen van 
ertsen, steenkool of andere goe
deren, die op overeenkomstige 
wijze .geladen of gelost worden . 53· 

2. laden of lossen met drijvende kra
nen van ertsen, steenko_ol of andere 
goederen, die op overeenkomstige 
wijze geladen of gelost worden .• 46 

3. laden of lossen op andere wijze dan 
met drijvende pneumatische eleva
tors van granen of zaden of and ere 
goederen, die op overeenkomstige 
wijze ge'taden of gelost worden . 53 

4. laden of lossen met drijvende 
pneumatiscbe elevators van gra• 
nen of zaden of andere goederen, 
die op overeenkornstige wijze ge
lost worden. . . . . . . . . • 33 

5. laden of lossen .van ru w ijzer of 
gewalst ijzer of andere goederen, 
die op overeenkomstige wijze ge
laden of gelost worden. . . . . 7~ 

6. laden of lossen van hout, voor 
zoover niet genoemd onder. 7. ; 70 

i. laden of lossen van planken, stuk
goederen en andere artikelen, niet 
genoemd of bedoeld onder 1-6. 55". 

2, Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag ila dien der dagteekening van het 
Staatsb/ad en van de Staatscoui·ant, waarin het 
is gej)laatst, · 

Onie Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staa'tsblad en 
in de Staatscouranf zal worden geplaats t, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 26s ten Juli 1913. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van Lanrl/,ouw, Nijverheid en Handel, 
(r;,t.) A. s. T.A.LMA. 

(Uitgeg, 2 Aitg. 1913.) 

26 Juli 1913. BESLUIT, totnadere wijziging van 
het Konil\klijk besluit van 5 December 1902 
(Staats,f,{ad,n? .. '(.D6), laatstelijk gewijzigd bij 
K~ninklijk"besluit van den 12den A.ugustus 
1911 (Staafsblad n•. 276);tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 52; tweede en derde 
lid, en 5\l, sub l; 3 en 4, der Ongevallen
wet 1901. . s. 336. 
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. W1,r .WILHELMINA, ,ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en ,Handel van 17 Juni 
1913, n•.1131, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52, tweede. lid, der Ongeval
lenwet 1901 (Btaafsblad· 1910,' n°. 241), laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 
(Staatsb/ad 1911, n•. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
Juli 1913, n°.·91); 

Gelet op het nader -rapport van Onzen voo.r
noemdeh Minister·van 23·Juli 1913, n°. 1571, 

. Afdeeling Ar beidersverzekering; 
Hebben goedgevonden ·en verstaan: 

met ingang van 4 Augustus 1913 te wijzigen 
Ons besluit van 5 December 1902 (Staatsblad 
n°. 206), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 12 ·Augustus 1911 (Staatsblad n°. 276), en 
·te bepalen als volgt: · 

Art. 1. In de tabel, welke bij Ons besluit 
van den 18den Juni 1909 (Staatsblad n°. 191) 
is gesteld in de plaats ·van de tabel, gevoegd 
bij Ons besluit van 5 December 1902 (Staats
blad n°. 206), worden de nummers 446 en 454 
gelezen als volgt : 

,,446. Graanfactors (het bedrijf 
van). . . . . . . , . . 0,38 1,87 

454. Laden of lossen van sche
pen (het bedrijf van), n.iet 
bedoeld in artikel 10, sub 

. 6, der Ongevallenwet 1901, 
daaronder begrepen het 
dragen, stapelen en weg
bergen. van goederen uit 
aan den wal geloste sche
pen, en, het bedrijf van 
laden of los~en van andere 
vaartuigen uit of in sche
pen, 'niet bedoeld in artikel 

· 10, ,sub 6, der Ongevallen
wet 1901, een en ander uit-
geoefend binnen de ge
meente Rotterdam en op 
de rivier beneden deze ge
meente, tot aan de uit
monding in zee, voor zoo
ver betreft : 

l. laden of lossen op 
andere wijze dan met drij
vende kranen van ertsen, 
steenkool of andere goede
ren, die op overeenkom
stige wijze geladen - o'f 
gelost worden. . , . . . 0,38 3.59 

2. laden of lossen met 
drijvende kranen van ert
sen, steenkool of andere 
goederen, die op overeen
komstige ·wijze geladen of 
gelost worden. . . . . . . . 0!38 · 2,54 

3:" laden of lossen op 
andere wijze dan met drij-

vende pneumatische ele
vators van granen of zad~n 
of andere goederen, die op 
overeenkbmstige wijze ge-
laden of gelost worden ·. 0,38 3,59 

4. laden of lossen met 
drijvende pneumatische 
elevators van granen of 
zaden of andere goederen, 
die op overeenkomstige 
wijze geladen of gefost 
worden. . . . . . . . 0,38 l,35 

5. laden of lossen ·van 
ruw ijzer of gewalst ijzer 
of andere· goederen, die 
op "overeehkomstige wijze, 
geladen of gelost worden. 0,.38 9,12 

6. laden of lossen van 
hout, voo'r zoover niet ge-
noemd onder 7 . • 0;33 8,26 

7. laden of lossen van,. 
planken, stukgoederen en 
andere artikelen, niet ge
noemd of bedoeld onder 
1-6 . . ,. . 0,38 3,96" 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Btaatsblad en van de·staafscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw; Nijverheid 
en Handel is belast · met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift ··zal worden· gezonden- aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 26sten ,Juli 1913. 
·(!Jet.) WILHELMINA.· 

De .ivlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) ·· A. S. TALMA. 

(Uitgeg, 2 Aug. 1913.) 

26 Juli 1913.- BESLUIT, tot wijziging yan bet 
Koninklijk besluit van den l 7den Mei 1909 
(Staatsblad n°, 122), tot vaststelling van 
een . algemeenen maatregel van bestuur, 

ter uitvoering van ·de artikel.en_ 45 en 4 7bis 
der Ongevallenwet 1901. S. 33.7. ;:, 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. 

Op de voordra()ht-.:v:an Onzen .Minister van 
Landbouw, .Nljverheid en Handel van 17 Juni 
1913, n°. 1131', Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 45 en-47bis der Ongeval
lenwet 1901 (Staatsblad HllO, n°. 241), laatste• 
lijk gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 
(Btaatsblad 1911, n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
Juli 1913, no. 91); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 23 Juli 1913, n°. 1571, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; :,,, -

Hebben goedgevonde:n en verstaan: 
Met ingang van 4 Augustus 1913 te wijzigen 

Ons besluit _ van -17 Mei 1909 (Staatsblad n•. 
122), en te bepalen als volgt : 

Art. 1. Iri artikel 3 van Ons besluit van 
17 Mei 1909 (St_aatsblad n°. 122) worden ir: den 
derden regel tusschen de woorden: ,,der On
gevallenwet 190_1" en de woorden: ,,en in het 

. bedrijf" ingevoegd _ de woorden : _,, , daaronder 
begrepen het -dragei::, stapelen -en wegbergen 
van goedere:ii uit aan den wal geloste schepen,". 

2. In het eerste lid van artikel 4 van -ge
noemd besluit worden in den elfden regel tus
schen de woorden: ,,en vaartuigen," -en de 
woorden : ,,zijn verdiend" ingevoegd de woor
den : ,,daaromler begrepen het dragen, stapelen 
en wegbergen van goederen. uit ·aan den wal 
geloste sehepen,". 

3. In artikel 5 van genoemd- besluit worden 
-in den derden- en- in den vijfden regel achter 
het woord : ,,lossing" telkenmale ingevoegd de 
woorden:: ,, , -daaronder begrepen · het dragen, 
stapelen en wegbergen ·van-goederen uit aan 
den wal geloste schepen,". 

-4. In artikel 9 van genoemd besluit worden 
in den zevendell regel tusschen het gefal ;,1901" 
en de woorden: ,,en. in het bedrijf" ingevoegd 
de woorden: ,, ,daaronder begrep!ln het dragen, 
stapelen en wegbergen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen,". 

'5. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag .na <lien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, :Nijverhe.id en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat :gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en 
-waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State.-· 

Het Loo, den 26sten Juli 1913. 
(get.) - WILHELMINA. 

IJe Min. van Landbowv, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. T_ALJ\!A . 

. (Uit_qeg_. 2 Aug. Hll 3.) 

28-Juli 1~13. BESOHIKKING van den Minister 
_van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
uitvoering van art, 4bis -van het besluit 
van · 26 Juni 1911 (Staatsblad n°. 162) 
( Z uiderzee-visscherij besluit). - · 

De Minister van Landbouw,. ,Nijverheiµ -en 
Handel; 

, Gelet op artikel 4bis van_ het Zuiderzee, 

visscherijbesluit (Koninklijk besluit van 26 Juni 
_1911, Staatsblad n°. 162), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1913 (Staats-
blad _n°. 193), luidende: · 

-Art. 4bis. 1. Het is verboden te viss_chen: 
a. van- 1 Augustus tot 31 O,ctober met 

kuilnetten, op welke wijze ook aangespannen, 
in het Hoornsche Hop en op .. het Pam pus, 
binnen_ de door Onzen Minister- vast te stellen 
grenzen; _ _ 

b. van 1 April tot 31 October met kuilnetten 
en sleepnetten, op w:elke wijze ook aangespan
nen, op het.Klmpef~and, ilhet z~dlsche Diep 
en langs de )rust. tusschen Vollenhove ,en Blok, 
zijl, binnen de door .Onzen Minister vast: te 
stellen grenzen ; · -

c. van 1 Juli tot 30 September met het 
staand ansj ovisnet, het ansj ovissleepnet en 
den wonderkuil. · 

,2. _ Het bepaalde in het vorige lid, letter b, 
geldt van 1 April tot 30 April niet voor het 
haringsleepnet .. 

3. Onze Minister· is :bevoegd de in_ de 
_vorig!) leden bepaalde tijdvakken eene maand 
vroeger of later te doen ingaan of te doen 
eindigen. 

4. De krachtens het ,bepaalde in het_ lste 
en 3de lid genomen beschikkingen worden ten 
minste 3 dagen voordat zij in werking treden_in 
de Staatscourant geplaatst. 

Heeft goedgevonden : 
1°. onder intrekking van zijne beschikking 

van 20 Augustus 1912, n°. 5270, afdeeling 
Nijverheid, de in vorenstaand art. 4bis, letter a, 
bedoelde grens voor het Pampus nader vast te 
stellen als volgt : 

de lijn, gaande van den toren van Muiderberg 
over de zwarte ton van het Muiderzand naar 
den schoorsteen van het stoomgemaal bij -de 
Rijpersluis bij Uitdam ; 

2°. te bepalen, dat deze beschikking , in 
Werking treedt op 1 Augustus 1913. 

's Gravenhage, 28 Juli, 1913. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) VERSTEEG. 

28 Juli 1913. MrssIVE van- 'den Inspecteur 
van den geneeskundigen dienst der land: 
macht,, betreffende in:vulling van kolom 7 
va11 ·het inschrijvingsregister voor den 
landstorm. _ 

Ik heb de eer U-_Hoogedelgestrenge beleef
delijk mede, _ te. deelen, dat gegevens welke 
kunnen dienen bij de_ irivulling van -kolom 7 
van het ,-inschrijvingsregister voor -den land-
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storm, model 1, voor zoover deze personeel 
betreffen, deel uitmakende van transport
eolmines van de· vrijwillige ziekenverplegirig, 
jaarlijks door mij zullen warden verstrekt ; vi:Jor 
de eerste maal zoodra de aan b,et Hoofdcomite 
van het.· Nederlandsche Roode Kruis te dezer 
zake · gevraagde inlichtingen door mij zullen 
zijn ontvangen. 

Het is mijn voornemen, U de bedoelde 
gegevens te doen toekomen in den vorm van 
staten, waarin voor iedere gemeente , van het 
gewest onder-Uw bestuur de namen en geboorte- .. 
jaren gesteld zijn van de personen die zich 
aldaar beschikbaar hebben gesteld voor vrij
willige verpleging van zieke en gewonde 
militai;en. · 

Gaarne zal ik na · gebruikmaking te zijner 
tijd de bedoelde staten terug ontvangen; nadat 
daarop is aangeteekend welke van de ·daarop 
voorkomende personen landstormplichtig zijn, 
en omtrent wie dus sub 7 van het inschrijvings
register de noodige aanteekening is gesteld, ten 
einde·: qe daardoor beschikbare gegeveiis ten 
bate van de vrijwillige ziekenverpleging in 
oorlogstijd te gebruiken. 

TI, ZOU het zeer op prijs stellen, zoo u ZOU' 

kunneii goedvinden den zakelijken inhoud van 
dit schrijven ter kennis te brengen van de 
Burgemeesters ·van het gewest onder Uw be
stuur. 

De Generaal-Majoor 
Inspecteur van den Geneeskundigen 

Dienst der Landmacht, 
· (get.) KRAMER. 

29 Juli 1913. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor de Rijksseruminrich
ting. S, 338. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 Mei 
1913, Directie van den Landbomy, n°. 4075, 
3de afdeeling ; 

Ove;wegende, dat het wenschelijk is over te 
gaan tot de vaststelling van een reglement voor 
de Rijksseruminrichting; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1913, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juli 1913, Directie 
van den Landbouw, n°. 5751, 3de afdeeling; 

Hebben goedgevonden eri -verstaan-: 
· vast te stellen het bij dit besluit behoorende 

Reglement voor· de Rijksseruminrichting. -
- Onze Minister van -Landbouw, Nijverheid en 

Handel is belast met de uitvoering ·van· dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan ·afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State ... 

Het Loo; den 29sten Juli 1913. 

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

De Mi~. va~ Landbouw, Ni(iverheid en Handei; 
. (get.) A. S.'. TALMA. · 

( Uitgeg. 16 Aug. 1913.) 

REGLEMENT VOOR DE RIJKS
SERUMINRICHTING. 

Art. 1. . Dit reglement verstaat door : 
a. lYiinister: Minister van Landbouw, Nij

verheid en Handel ; 
b. Directeur-Generaal : Directeµr-Gener/1,al 

van den Landbouw. 
2. De Rijksseruminrichting is, gevestigd te 

Rotterdam. 
.Zij is verdeeld in afdeelingen, .waarvan het 

aantal en de werkkringen door- den Minister, 
den directeur gehoord, worden vastgesteld. 

3. De werkzaamheden aan de Rijksserum
inrichting bestaan in : 
' 1. het bereiden . van sera en· entstoffen ; 

2. het verrichten van wetenschappelijke 
onderzoekingen, hetzij zelfstal)dig, hetzij op 
aanvrage en ter voorlichting van : 

a. de am):>tenaren van den veeartsenij
kundigen dienst ; 

b. in Nederland gevestigde veeartsen. 
De Rijksseruminrichting verricht voorts alle 

werkzaamheden, haar do.or den Directeur
Generaal opgedragen. 

4. De werkzaamheden warden uitsluitend 
door het tot de Rijksseruminrichting behoo
rende personeel verricht. 

Anderen mogen daarbij. niet tegenwoordig 
zijn. 

Van deze bepalingen kan door den Directeur
Generaal onder door dezen te stellen voorwaar
den afwijking warden toegestaan. 

5. De . sera en entstoffen word en niet. alge
meen verkrijgbaar gesteld, dan na machtiging 
van of vanwege den Minister . 

. Bij de aanv.rage van die machtiging doet de 
directeur mededeeling van de wijze, waarop het., 
serum of de entstof is bereid, en brengt hij ver
slag uit omtrent de proeven, daarmede. ter 
beoordeeling van de waarde ervan genomen. 

6. De levering van sera en entstoffen ge
schiedt, ter beoordeeling' van den Minister, 
hetzij kosteloos hetzij tegen vergoeding van 
kosten volgens een door hem vast te stellen 
tarief. 
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, De ondetzoekingen, bedoeld in artikel: 3·, 

sub 2, geschieden kosteloos. 
' ·7_ Aan het hoofd van de Rijksseruminrich
ting staat een directeur. 

Onder ·zijne bevelen staan aan het hoofd der 
afdeelingen afdeelingschefs, die verantwoorde
lijk zijn voor

0

den gang der werkzaamheden aan 
hunne· ·afdeelingen. 

_Een 'der afdeelingschefs wordt _door den 
l\finis'ter aangewezen als onderdirecteu~. 

8. De directeur en de ambtenaren worden 
door de Koningin benoemd, geschorst en ont
slage·n. 
· Door ·den Minister worden instructien voor 
hen vastgesteld: 

9: De beambten en.vaste bedienden wor'den, 
den direc"teur gehoorcl, -door den Minister ·be
noemd, geschorst -en ontslagen." 

10. De tijdelijke bedienden worden, ·na 
machtiging van den Minister, _door den directeur 
benoemd, ·geschorst en ontslagen. 

11. De directeur, de ambtenaren en de 
beambten behoeven . de - vergunning --van den 
-Minister· tot het bekleeden· van openbare'·of 
bijzondere lietrekkingen. 

Gelijke vergunning behoeft de directeur. tot 
het tiitoefenen van particuliere veeartsenij
kundige praktijk. 

De ambtenaren oefenen deze praktijk 
niet i:1it. 

12. De directeur heeft de algemeene leiding 
van en het algemeen toezicht op de werkzaam
heden en is bevoegd deze zoo dikwijls bij te 
,vonen als hij noodig oordeelt. 

13. Hij regelt de werkzaamheden der ambc 
tenaren, behouderis' goedkeu'ring van den Direc
teur-Generaal. · 

H~i regelt de werkzaainheden der bearnbten 
en bedienden en stelt instructien voor hen 
vast, welke onderworpen worden aan de goed
'keuring van den Directeur-Generaal. 

14. Hij mag zich zonder verlof van den 
Directeur-Generaal niet !anger daiJ. 3 dagen 
'verwijderen. Bij het verleenen van verlof 
wordt de waarneming van het direct'eilrschap 
opgedragen aan den onderdirecteur of, bij ont
stentenis· van dezen, aan·een der overige amb
ie'naren. 

15. De direeteur wijst, in geval hij ongesteld 
of gedurende ten hoogste · 3 dagen afwezig· is, 
den · onderdirecteur of, bij ontstentenis van 
dezen;'een der overige ambtenaren ain, die hem 
op zijne verantwoordelijkheid vervangt. 
- Bij ontstentenis van den - directeur. of zoo 
deze · door plotselinge ongesteldheid of eenig 
andei: geval in de onmogelijkheid verkeert, om 

aan"dit voorschrift te voldoen, treedt de onder
directeur voorloopig,in zijne plaats en geeft deze 
ten spoedigste van het gebeurde-kennis aan -den 
Directeur~_Generaal, die a_lsdan ·in· de waarne
ming van het directeurschap voorziet. 

16. Bij ontstentenis of tijdens het verlof van 
een der ambtenaren draagt de directeilr diens 
werkzaamheden op aan een of meer der overige 
ambtenaren. Kunnen zij zich met die opdracht 
niet vereenigen, dan zijn zij bevoegd beroep te 
doen op den Directeur-Generaal, welk beroe p 
geschiedt door tusschenkomst van· den direc
teur. 

17. · De uren, gedurende welke de ambte
naren hunne werkzaamheden moeten verrich
:ten, worden, behoudens goedkeuring van den 
Directeur-Generaal, door den directeur vast
·gestelcl. 

Ambtenaren, die buiten die uren in· de in
richting · willen vertoeven of werken, behoeven 
daartoe de ve'rgunning· van den directeur. 

Indien een ambtenaar verhinderd is in de 
iririchting te· komen op cle11 daarvoor bepaalden 
tijd, is hij gehouden hiervan opgave te doen aan 
·den directeur met vermelding van de reden, 
welke hem heeft belet op tijd aanwezig te zijn. 

Indien van deze bepaling bij herhaling door 
een ambtenaar wordt afgeweken, doet de direc
teur hiervan mededeeling aan den· Directeur
·Generaal. 

18. Is een ambtenaar door ongesteldheid of 
andere. grondige reden verhinderd zijne werk
zaamheden te verrichten, dan verwittigt hij 
daa.rvan aanstonds den directeur, die eveneens 
in kennis wordt gesteld met het ophouaen van 
de reden van verhindering. 

Om geene andere reden dan de in het eerste 
lid van dit artiket genoemde mogen de werk- · 
zaamheden worden nagelaten zonder· vergun
ning van den directeur. 

Voor eene afwezigheid gedurende !anger dan 
eene week wordt de vergunning ·van · den 
Directeur-Generaal gevorderd,' welke door 
tusschenkomst van den directeur ,tordt ge
vraagd. 

19. In zaken, die op de inwendige huishou
ding van de inrichting betrekking hebben, ge
drag'en de ambtenaren zich naar de beslissing 
,~an den di:recteur. · 

20. Wanneer eene aanvrage tot het houden 
van e·ene · voorlezing ten behoe_ve van op het 
geoied ·van den landbouw of van de veeartsenij
kunde · werkzame vereenigingen, pluimvee- of 
·konijnenfokkei:-ijen bij den directeur inkomt, 
is de ambtenaar, die daartoe door den directeur 
wordt uitgenoodigd, ·gehouden aan deze ·uit-
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noodiging te voldoen, behoudens zijn beroep op 
den Directeur-Generaal. 

-Wa~neer het ·noodzakelijk is, dat een -onder
zoek, . verband houden_de met de werkzaam
heden der inrichting,. plaatselijk wordt inge
steld, dan is de ambtenaar, die voor dat onder
zoek door den directeur ")VOrdt aangewezen, 
gehouden, ter uitvoering van de hem opgedragen 
taak, zich onverwijld te bE;1geven naai> de plaats, 
wa11r dat onderzoek moet geschieden. 

21;. De aan zijne .zorg toevertrouwde instru
menten, boeken of andere voorw,erpen worden 

,:, door den•betrokken ambtenaar behoorl(jk:onder
,'- houden en, indien hij bespeurt, dat een instru

ment, een gedeelte daarvan of een antler voor
werp verdwenen is, geeft hij hiervan onve_rwijld 
kennis aan den dir_ecteur en verstrekt hij ~lie 
inlichtingen, welke tC>t opsporing van het ver
miste kunnen leiden. 

22. .De· direpteur is b~v:oegd, na den betrok
ken ambten~ar_ daar~ede in kennis te hebben· 
gesteld, een instrument of een antler voorwerp, 
dat aan de_zorg van <lien ambtenaar is toever
trouwd of in zijn bezitis, te doen gebruiken door 
een . anderen ambtenaar der Rijksserumin
richting. 

Alsdan gaat de zorg vc;,or deze _in~trumenten 
of voorwerpen o_ver op den ambtenaar, die deze 
in gebruik krijgt. 

23. De zorg voor en het gebruik van de 
bibliot_heek worden ge regeld bij een reglement 
door den directeur _onder goedkeuring van den 
Directeur-Generaal vast te stellen. 

24. Aankoopen of bestellingen vanwege de 
Rijkssentminrichting worden niet gedaan zonder 
een door den directeur onderteekenden bon. 
Deze onderteekent den bon niet, clan nadat hij 
zich overtuigd heeft, dat de noodige gelden 
beschikbaar zijn. · 
· Het aangekochte of bestelde wordt niet in 

ontvangst genomen, clan op _vertoon van dezen 
bon. 
, 25. De ambtenaren dragen zorg, dat_ den 
directeur kennis wordt gegeven _van ziekte
gevallen, welke zich voordoen bij dieren, wel.ke 
door hen voor de serumproductie of voor andere 
doeleinden worden behandeld. · 

26. De directeur en de ambtenaren hebben 
jaarlijks 30 dagen verlof, hetwelk ook in ter
mijnen kan worden genoten. 

De dagen van <lit verlof worden voor elken 
ambtenaar in het bijzonder do.or den direqteur 
vastgesteld, met dien verstande, dat de diel).st 
daardoor niet belemmerd wordt. 

Behoudens-in bijzondere gevallen, ter beoor
deeling van den directeur, mogen niet meer dan 

twee ambtenaren tegelijk met verlof afwezig 
zijn. , 

Behoort bij Koninklijk _ besluit van 29 Juli 
1913 (Staatsblad n°. 338). 

Mij bekend, 
De Min. van Laiidbouw, Nijve?"l,eid en Handel., 

(,get._) A. S. TALMA., 

29 J1,li 1913. BESLUJT, houdende vastst~lling 
van districten en instelling van rente
conimissien ter uitvoering van "de artt. 369 
en 370 der Invaliditeitswet. 

WrJ WILHEJ;,MINA, ENZ: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 Juli 
1913, n°. 1624, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel. 37 5 van de Invaliditeitswet 
en op artikel ·2 van Ons besluit .van 19 Juli 
1913, Stacitsblad n°. 330 ; , 

Hebben goedgevonden en vcrstaan :, 
I. te bepalen, :dat - ten behoeve van de 

voorbereiding vsi,n be_slissing!')n op verzoeken 
om rente, als bedoeld in de artikelen 369, en 370 
der Invaliditeitswet -- het Rijk zal worden 
verdeeld in de volgende districten : 

1. Den Helder kantons den ·Helder en Schagen. 
-2. Hoorn kantons :F[oorn en Medemblik. 
3. Alkmaar kanton Alkmaar, zonder de 

gemeenten : _Akersloot, Graft, de Rijp, 
Zuid- en Noord-Schermer; doch met 

. de gemeenten : Bever_wijk, Heemskerk, 
Wijk aan Zee en Duin. 

4. Purmeren/l kanton Purmerend, benevens 
de gemeep.ten : Akersloot, Graft, de Rijp, 
Zuid- en Noord-Schermer, Buiksloot, 
Nieuwendam, Ransdorp. 

5. Zaandam kanton Zaandam. 
6. H aarlem Haarlen'l. 
7. Haarlem, buitengemeenten Bennebroek, 

Bloemendaal, Haarlemi;nermeer, Heem
stede, Schoten, Spaarndam, Haarlem
merliede en Spaarnwoude, Zandvoort, 
Velsen. 

8. Amsterdam Amsterdam en Watergraafs
meer. 

9. Hilversum Anli:eveen, :Blaricum, Bussum, 
's Graveland, Hilversum, Huizen, Korten~ 

hoe£, Laren, Naarden, Nederhorst _den 
Berg. 

10. Amsterdam, buitengemeenten Aalsmeer, Die
men, Muiden, Nieuwer Am~tel; Outler 
Arhstel, Ab~oude-Baambrugge, ·Ab
coude----Proosdij, l\fijdrecht, Vinkeveen 
en Waverveen, Wilnis, Sloten, .Uithoorn, 
Weesp, Weesperkarspel,- Kamerik, Zeg-
veld. ·' · ·· 
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11. Utrecht Utrecht. 
12. Utrecht,- buitengemeelifen kanton Wijk bij 

Duurstede, zondei:- · de gemeente ·: Ame
rongen ; kanton Breukelen, zonder de 
gemeenten : Abcoude, Mijdr~cht, Vinke
veen; W'ilnis ; voorts de gemeenten : 
de· Bildt, Zeist, Vreeswijk, Jutphaas, 
Oudenrijn, Maartensdijk, Harmelen, Lin
schoten, Snelrewaard, Veldhuizen, Vleu
ten. 

13. Amersfoort kanton Amersfoort binnen de 
provincie· Utrecht met de gemeente 
Nijkerk. 

14. Schoonhoven Benschop, Hoenkoop, J aars
veld, Lopik, Polsbroek, Willeskop, Wil
lige-Langerak, Montfoort,; IJselstein, 
Krimpen a/d IJsel, Krimpen a/d Lek, 
Lekkerkerk, Ouderkerk a/d IJsel, Ber
kenwoude, Gouderak, Stolwijk, Haas
trecht, Vlist, Schoonhoven, Ammerstol, 
Bergambacht, Nieuw-Lekkerland, Streef
kerk, Grocit-Ammer's, Nieuwpoort, Lan
gerak, Tienhoven, Ameide, Lexmond, 
Vianen, Hagestein, Everdingen, Schoon
rewoerd, Heicop- en Boeicop, Leerbroek, 
Meerkerk, Noordeloos, Goudriaari, Otto
land, ·Brandwijk, Moletiaarsgraaf, Bles
kensgraaf en Hofwegen. 

15. Gouda Benthuizen, Bleiswijk, Capelle a/d 
. IJsel, Gouda, Lange Ruige Weide, l\foer

capelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d 
IJsel, Oudewater, Papekop, Reeuwijk, 
W addinxveen, Zegwaard, Zevenhuizen, 
Zoetermeer, Hekendorp. 

16. Alphen ter Aa'r, Aarlanderveen, Alkemade, 
'Alphen, Barwoutswaarder, Bodegraven, 
Boskoop, Hazeswoude, Koudekerk, Lei
derdorp, Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuw
veen, Oudshoorn, 'Rietveld, Rijnsater
woude, '\Vaarder, vVoerden, Woubrugge, 
Zevenhoven, Zwammerdam, Zoeter
woude. 

17. Leiden Leiden: 
18. Leiden, buitengemeenten Hillegom, Lisse, 

Nocirdwijk; Noordwijkerhout, Katwijk, 
Oegstgeest; ·Rijnsburg, Stompwijk, Sas
senheim, Valkenburg, Veur, Voorhout, 
Voorschoten, Warmond, Wassenaar. 

19: Delit D~lft, Hof van Delft, Vrijenban, 
's Gravenzande, Naaldwijk, Monster, 
de Lier, Schipluiden, Wateringen,' Noot
dorp, Maasland, ·Pijnacker. 

20: 's Gravenhage 's 'Gravenhage, Loosduinen, 
Rijswijk, Voorburg. , 

21.· Rotterdam, buiten(Jemeenten Schiedam:, Vlaars 
dingen, Vlaardinger-Anibacht, Maassluis; 

· Overschie, Hillegersberg, • Schiebroek, 
KetheI· en Spaland, · Bergschenhoek, 
Berkel en Rodenrijs. 

22. Rotterdam Rotterdam. 
23. · Dordrecht Dordrecht, Dubbeldam, ·· Zwijn-

drecht. · · 

24. Gorinchem Alblasserdam, Oud-Alblas, Pa
pendrecht, -Sliedrecht, Wijngaarden, 
Giessendam, Hardinxveld, Giessen
Nieuwkerk, Peursum, Schelluinen, Hoor
naar, Hoogblokland, Gorinchem, Arkel, 
Kedichem, Heukelum, Asperen, Leerdain, 
Nieuwland. 

25. ·oud-Beijerland eiland Hoeksche Waard, 
eiland IJselmonde zonder Zwijndrecht. 

26. H ellevoetsluis eila.nd Goeree en Overflakkee, 
eiland Voorne en Putten, eiland Rozen
burg. 

27. Zierikzee eiland Schouwen en Duiveland, 
eiland Tholen, eiland St.· Philipsland. 

28. Goes eiland Noord-Beveland, eiland Zuid-
Beveland. · · 

29. 1W iddelburg eiland W alcheren. 
30. Ter N euzen Zeeuwsch-Vlaanderen. · 
31. Dokkum kanton Dokkum ; gemeente ;t 

Bildt. 
32. Leeuwarden Leeuwarden, Leeuwarderadeel, 

Menaldum adeel, Idaarderadeel. 
33. Harlingen kanton Harlingen ;· gemeenten: 

Bolsward, Hennaarderadeel, W onsera
deel. 

34. Sneek kanton Sneek ; gemeenten : Baarde
radeel, Doniawerstal, Gaasterland, He
melumer-Oldephaert en Noordwolde, 
Hindeloopen, Sioten, Stavoreri, Workum. 

35. Heerenveen kanton Hee:renveen, geme·ente 
Lemsterland. 

36. Beetsterzwaag· kanton· Beetsterzwaag, kan-
ton Bergum. . 

37. Groningen Groningen, Haren. 
38. Groningen, buitengerne6nten kanton Zuid

horn, kanton Onderdendam, behalve de 
gemeenten : · Bedum, Middelstum, Uit
huizermeeden. 

39. Delfzijl kanton Appirigedaril; gemeenten : 
Bedum, Middelstum, Nieuwolda, Noord
dijk, Termunten, Uithuizermeeden. 

40. Sappemeer kanton Zuidbroek, behalve de 
·gem·eenten : Te:rmunten,. Nieuwolda. 

41. W inschoten kanton Winschoten. 
42. Assen Ariloo, Assen, Beilen, Eelde; Norg; 

Peize, · Roden, ·Rolde; Ruinen, Smilde, 
Vries, ·westerbork, Zuidlaren. 

43. Emmen Borger, Emmen, Gasselte, Gieten, 
Odoorri, Sleeri, :Zweeloo. 

44. Ooevorden Coevorden;' Dalen, Hoogeveen, 
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45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Oosterhesselen, Schoonebeek, Zuidwolde, 
A verees~, Gramsbergen, Den Ham, Am bt
Hardenberg, Stad-Hardenberg. 

M eppel kantons Meppel en St_eenwijk ; 
gemeenten: Ambt-Vollenhove, Stad
Vollenhove, Blokzijl, Nieuw Leusen, 
Staphorst. 

Zwolle Zwolle, 
Ge!').emuiden, 
spel, Hattem. 

Dalfsen, Hasselt, Heino, 
Zwartsluis, Zwollerker-

Deventer kanton Deventer ; . gemeenten : 
Holten, Ambt-Ommen, Stad-Ommen. 

Alme/,o Ambt-Almelo, Stad-Almelo, Dene
kamp, Hellendoorn, Ootmarsum, Tub
bergen, Vriezenveen, Weerselo, Wierden. 

Enscliede Enschede, Lonneker, Losser, 
Oldenzaal 

50. Hengelo Borne, Diepenheim, Ambt-Delden, 
Stad-Delden, Goor, Haaksbergen, Hen-. 
gelo, Markelo, Rijssen, Laren, Lochem. 

51. Kampen Grafhorst, Kampen, Kamperveen, 
WilsuriJ., IJselmuiden, Zalk en Veecaten, 
Doornspijk, Elburg, Ermelo, Harder
wijk, Oldebroek, Putten. 

52. Apeldoorn kanton Apeldoorn. 
53. Wageningen Wageningen, Doorwerth, Ede, 

Renkum, Barneveld, Hoevelaken, Scher
penzeel, Veenendaa] (Utrecht), Ameron
gen, Rhenen. 

5¾. Arnliem Arnhem. 
55. Zutjen Angerlo, Brummen, Doesburg, 

Gorssel, Rheden, Rozendaal, S_teenderen, 
Warnsveld, Zutfen. 

56. Winterswijk kanton Groenlo; gemeenten: 
Dinxperlo, Hengelci, Vorden. 

57. DoetincliemDuiven, Westervoort, Zevenaar, 
Bergh, Didam, Ambt-Doetinchem, Stad
Doetinchem, Gendringen, Hummelo en 
Keppel, Wehl, Wisch, Zelhem. 

58. Tiel kantons Elst en Tie!. 
59. Geldermalsen kantons Geldermalsen en 

Zaltbommel; gemeenten : Herwijnen, 
Vuren, Dreumel, Wamel 

60. Nijmegen Herwen en Aerdt, Millingen, 
Nijmegen, Pannerden, Ubbergen. 

61. Nijmegen, buitengemeenten Balgoy en Keent, 
Beuningen, Groesbeek, Heumen, Over
asselt, Wijchen; kanton Druten, zonder 
de gemeenten: Dreumel, Wamel; kan
ton Oss. 

62. 's Hertogenboscli kanton ·•s Hertogenbosch, 
zonder de gemeenten : Cromvoirt, Haa
ren, Helvoiit, en .;oorts : de gemeente 
Liemde. 

63. Waalwijk kanton Waalwijk; gemeenten: 
's Gravenmoer, Dongen, Berkel, Enschot 

en Heukelom, Cromvoirt, Haar.en, ·,Hel
voirt, Moergestel, Oosterwijk, Udeil.hout. 

64. Geertruidenberg k"anton Heusden ; gemeen
ten : Raamsdonk, Geertruidenberg, Made 
enDrimmelen, Oosterhout, Gilze en Rijen. 

65. Zevenbergen kanton Zevenbergen ; gemeen-
ten : Hooge en Lage Zwaluwe, Ter
heyden. 

66. Bergen op Zoom kanton Bergen op Zoom. 
67. Breda kanton Breda zonder de gemeente 

Terheyden. 
68. Tilburg Baarle-Nassau, Alphen en Riel, 

Goorle, Hilvarenbeek, Tilburg. 
69. Eindlioven kanton Eindhoven, zonder de 

gemeenten: Nunen, Gerwen en Neder
wetten, Son en Breugel-; voorts· de ge
meenten : Blade!, Diessen, Hocgeloon, 
Hooge en Lage Mierde, Oost-, West- en 
Middelbeers, Reuse!, Ve_ssem. 

70. H elmond kanton Helmond ; de gemeenten-:
Best, Nunen, Gerwen en Nederwetten, -
Son en Breugel, Oirschot. 

71. Vegliel kanton Veghel en Boxmeer; ge
m~_ente Mook. 

72. Venlo kanton Venlo; gemeenten: Beese!, 
Swalmen. 

73. Roi,iinond Beegden, Bruggenum, Haelen, · 
Heel en Panheel, Melick en Herken
bosch, Herten, Horn, Kessel,. Maasni~l, 
Neer, Nunhem, Roerniond, Thorn, Wes
sem, kanton W eert. 

74. Sittard Echt, Ohe en Laak, Stevensweert, 
Maasbracht, Montfort, St .. Odilicnberg, 
Linne, Posterholt, Vlodrop, kanton 
Sittard ; gemeenten : Amstenrade, Bruns
sum, Hoensbroek, Hulsberg, Klimmen, 
Merkelbeek, Nuth en Vaasrade, Schim
mert, Schinveld, Wijnandsrade. 

75. Heerlen Eygelshoven, Heerlen, Kerkrade. 
Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over 
Worms, Voerendaal,. kanton Gulpen, 
zonder de gemeenten : Bemelen, Berg en 
Terblijt, Cadier en Keer, St. Geertruid, 
Margraten, Mheer, Noorbeek. 

76. Jlfaastriclit kai;iton·Maastricht; gemeenten: 
Beme_Ien, Berg en Terblijt, Cailler en 
Keer, St. Geertruid, Margraten, · Mheer, 
Noorbeek. 

II. te bepalen, dat in ieder qier districten 
een Rente-commissie zal worden ingesteld, als 
bedoeld in artikel 2 van Ons bovenaangehaa]d 
besluit; 

III. te bepalen, dat de Commissie haar zetel 
zal hebben in de gemeente, die ~nder I van dit 
besluit _is genoemd onmiddellijl,r na het yolg
nummer der Commissie ; 
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IV. te. bepalen, ·aat de Commissien zullen 
zij11 .samengesteld- a, •:V. : enz. 

-Onze Minister . van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van ·dit 
b!)sluit,. dat .in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zd_n_den aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 29 Juli 1913. 
)- . (get.) W I L H E L M IN A. 

De Min. van Lan<lboiiw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. ·S, TALMA. 

30 Juli 1913 .. BESLUIT, houdende. wijziging 
van het Bijzonder Reglement. op den loods-

.. dienst in het. IIIde district (Texel), vast
gesteld bij Koninklijk besluit van den 
_22sten Januari 1902 (Staatsblad no. 5) en 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den 30sten Mei 1908 (Staatsblad 
n°. 192). S. 339. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

.Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, ad interim Minister van Marine van 
den 26sten Juli 1913, bureau G1, no. 49; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den eersten September 1913 

krachtens het bepaalde sub 2,. letter a, van 
Ons .besluit van 22 Januari 1902 (Staatsblad 
n°. 5) te wijzigen het bij dat besluit vastgesteld 
gewijzigd en laatstelijk bij Ons besluit van 
30 Mei 1908 (Staatsblad n°. 192) opnieuw gewij
zigd Bijzonder Reglement op den loodsdienst 
in het IIIde district (Texel), als : 

Artikel 4 wordt gelezen : 
,,Het materieel bestaat uit : 
8 zeeloodsvaartuigen, waarvan ten hoogste 

4 stoomvaartuigen, 
2 vaartuigen tot het aan boord brengen en 

afhalen van loodsen, 
I · inspectievaartuig, 
I peilingvaartuig, 
4 reserve-zeeloodsvaartuigen, waarvan 1 

stoomvaartuig, dat tevens bestemd is om met 
of zonder zijn vaste bemanning als zoodanig 
<lienst te doen in het IV de en · V de district, 

2 -reser"ve-vaartuigen voor- den afhaaldienst." 
Arti~el 5, sub A., wordt gelezen: 

,,A. V oor den zeeloodsdienst, 

8 loodsschippers der -lste klasse, 
3 loodsschippers der 2de klasse, 

-80 zeeloodsen, 
7 loodskweekelingen der lste klasse, 

53 { loodskweekelingen der 2d!) · klasse, 
~atrozen, 

8 matroos-koks, 
5 machinisten, 
9 eerste stokers, 
5 tweede stokers, 
10 hulpstokers." 
Artikel 6 wordt gelezen : 
,,De zeeloodsvaartuigen worden.bemand met ~ 

a. V oor den dienst in het Engelsche 
-kanaai: 

de stoomvaartuigen, 
1 loodsschipper der lste klasse, 
1 zeeloods-stuurman, 
13 zeeloodsen, 

8 f loodskweekelingen der 2de klasse, 
l -matrozen, 

1 matroos-kok, 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers; 
de zeilvaartuigen, 
1 loodsschipper der lste klasse, 
10 zeeloodsen, 

4 { loodskw~ekelingen der 2de klasse, 
. . . matrozen, . . 
1 matroos-kok. 

b. V oor den K ustdienst : 
de stoomvaartuigen, 
1 loodsschipper der lste klasse, 
I zeeloods-stuurman, 
10 zeeloodsen, 
2 loodskweekelingen der Iste .klasse, 

6 { loodskweekelingen der 2de ,kla~se, 
matrozen, 

I matroos-kok, 
1 machinist, 
2 eerste • stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers ; 
de zeilvaartuigen, 
l loodsschipper der lste klasse, 
6 zeeloodsen, 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

3 { loodskweekelingen der· 2de klasse, 
matrozen, ' 

1 matroos-kok. · 
c. Het reserve-stoomvaartuig, 

1 machinist, 
1 eerste stoker, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers, 
2 matrozen,. 
1 matroos-kok. 
De loodsafhaalvaartuigen te Willemsoonl 

worden ·bemand met-: 
l loodsschipper der 2de -klasse, 
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3 of 4 { loodskweekelingen der 2de klasse, 
matrozen. 

De inspectie- en peilingvaartuigen worden be-
mand met: · 

1 loodsschipper der 2de klasse, 

3 { lood~kweekelingei:t der 2d_e klasse, · 
· matrozen." 
Artikel 7, het lste lid wordt gelezen : 
,,Twee of drie loodsvaartuigen, waarvan ten 

hoogste 2 stoomvaartuigen zijn bestemd voor 
den dienst in het Engelsche kanaal." 

Artikel 18, sub b, wordt gelezen : · 
,,b. in het Oosterdok onmiddellijk binnen 

de draaibrug v'oor gewoon verkeer en 'in het 
Westerdok onmiddellijk binnen · de sluis ;" 

Onze Minister van Marine is belast met de 
. uitvoering van dit besluit, dat in ·het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten Juli' 1913. 

(get.) WI L H_E L MIN A. 

De JYlinister van Oorlog, ad interim 
1Yl inister van 111 arine, 

(get.) H. COLIJN. 

(Uitgeg. 22· Aug. 1913.) 

30 Juli 1913.'· BESLUIT, waarbij met wijziging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland, dd. 1 April 1913 n°. 101, 
het bedrag der Rijksbijdrage voor de bij
zondere lagere school te Lunteren, Achter
straat 160a, van de vereeniging tot stich
ting ()n instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Lunteren, gemeente Ede, over 
1912 nader wordt vastgesteld op! 4059.05. 
s. 340. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestuur der Vereeniging• tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel · te 
Lunteren, gemeente Ede (Gelderland), tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, van 1 April 1913·n°. 101, genomen op de 
aanvrage van het bestuur der bijzondere lagere 
school dier Vereeniging aan de Achterstraat 
la. 160a, in de buurtschap Lut/,teren, om de 
Rijksbijdragen, bedoeld in art. 59 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, over het 
jaar 1912; 

Den Raad van State, Afdeelihg •vi>or de ge
schilleh van bestuur, gehoord, · :ad vies· . van 
11 Juni 1913 n°. 122 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister ·van 
Binnenlandsche Zaken :van 26 . Juli. 1913 
n°. 10232, afd'. Onderwijs ; 

. Overwegende; dat Gedeputeerde Staten· de 
Rijksbijdragen voor deze school over 1912 
hebben bepaald op f 3762.035, daarbij over
wegende, dat gedurende de niaand Maart 1912 
aan de onderwerpelijke· school 4 onderwijzers 
van:· bijstand, onder wie L. C.- ·scHREUDERS, 
verbonden waren:, en derhalve, in: verbarid . 
met het aantal leerlingen op-15 Januari 1912, 
genoemde onderwijzer over de maand Maart 
als verplichte leerkracht aanspraak had op de -
wettelijke minimum-j8arwedde ad / 500; dat 
echter, blijkens de overgelegde kwitantien, 
bedoelde . onderwijzer over meergenoemde 
niaand slechts een salads heeft ontvangen van 
/ 450 's jaars en de bet:rokken· school dus over 
die maarid niet heeft voldaan aan de voorwaar
de, gestelcl in art. 59; lid l, sub 2 (-lees sub 5) 
der Lager Onderwijswet; dat mitsdien de school 
alleen over de maanden Januari-Februari en 
April-December van 1912 - gedurende welke 
tijdvakken zij (tan alle in de wet gestelde voor
waarden om in aanmerking te komen voor 
Rijksbijdrage heeft voldaan - op die bijdrage 
aanspraak heeft; zood~t deze als volgt · is te 
berekenen: 

1 o. ·de bijdrage krachtens lid 1 van gemelcl 
wetsartikel, voor H. WrnLEMSEN op 11/ 12 X /950 
is/ 870:83; voor-G. J. EGGINK op 8/ 12 X / 800 
+ 8 / 12 X .. f 850 (lees f 875) is f 752.08; voor 
J. VAN VooRTHUIZEN op 11/ 12 X f 600 is f 550; 
voor H. VAN DER VEER op n;12 x f 500 is 
r 458.33; voor w. MANTl'; op 2/12 X I 500 is 
f 83.33; voor M. C. J. VISSER op 9/ 12 X f 500 
is f 375 en voor L. ()';' SCHREUDERS op 81'/a60 

X f 260 is f 227.50; · 
20. de bijdrage krachtens lid 5, sub a, op 

u;1,I X f 454 is· f 416.165·; 

30_ de bijdrage krachtens lid- 5, sub B, op 
t 2s.so; 

dat van het besluit van Gedeputeercle Staten 
het bestuur · der bovengenoemcle vereeniging 
bij Ons in beroep fa gekomen, aanvoerende, dat 
het 'bestnur, dat op 16 Januari 1912 den onder
wijzer L. c. ScHREUDERS als niet-verplichte 
leerkracht had aangestelcl en hem het ·geheele 
jaar als zooclanig heeft beschouwd, ook ·toen 
door het vertrek van ·mejuffrouw W. MANTE 
op 1 Maart 19i2 eene vacature ontstond, welke 
met 1 April d. a. v. weer vervuld wercl door 
de infunctietreding van mejuffrouw M. ·C. J. 
VISSER, meent, dat geen enkele wettelijke be
paling een, bestuur verplicht bij vacatures eene 
niet-verplichte leerkracht als verplicht 0aan te 
merken en,zijn salaris dienovereeiikomstig te. 
regelen, .terwijl het bestuur,. op grond, 'dat. de 
vacature mind'er clan 4 maanden. heeft gecluur~, 
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m~ent, dat _ de beslissing van Gedeputeerde 
Staten niet is in overee_nstemmirig :met_ de wet; 

Overwegende, ·dat het schoolbestuur het recht 
heeft _om te beslissen, wie · der onderwijzers als 
verplicht zullen worden aangemerkt. en dat, 
wanneer eene vacature in ·het verplicht per
~oneel niet langer dan · 4 maandeit duurt, · geen 
verlies · der Rijksbijdrage plaats heeft; 
· d~t mitsdien over het geheele jaar 1912 aan
sp;~ak op ~ijksbijdrage kari "ivorden gemaakt; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
. m·et wijziging van het bestreden beslriit van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, dd. l April 
1913 no. 101, het bedrag der Rijksbijdrage, 
over I°!:112 te verleenen aan het b~stuur der 
_bijzondere lagere school te Lunteren, Achter
straat 160a, van de Vereeniging tot sticl).ting 
en instandhouding van scholen met den Bijbel 
te · Litnteren, .. gemeente Ede, n·ader vast te 
stellen op f 4059.05. 
. Onze _Minister v,i,n Binnenlandsche ,Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Sta(!tsblad en tegelijk met het rapport 
van genoemden Minister .in de N ederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst en waa1·van 
afschrift zal worden gezoriden aan den Raad 

. v~n State; Afdeelii1g yoor de geschilleii van 
bestuur. 

.Het· Loo, den 30sten Juli 1913. 
(get.) W I L II EL M IN A. 

·De 1lfinister van Bfnnenlandsche· Zaken, 
(get. J · HEEMSKERK. · 

(Ujtgeg. 22.Aug. 1913.) 

30 Juli 1913. MrssrvE van den Minister·van 
Binnenlandsche Zaken aan de Co~mis
sarissen der Koningin, _ betreffend,e bewijzen 
van Nederlanderschap. _ 

In verband met ·de wet van 15 Juli 1910 
(St_aatsblad n°. 216), tot. wijziging van_ art. 7, 
sub 5°, der. wet op het N ederlanderschap; be
hoeft c~e ,,Herinnerrng" .. op de bewijzen· van 
Nederlanderschap wijziging, voor zooveel be
t~eft de kennisgeving . tot beh<iud :van het 
Nederlanderschap en den. geldigheidsduur. voor 
verblijf in Duitschland. De mededeelingen 
betreffende deze twee p~nt~n "k"uJ:!nen vervallen 
voor cl.e Nederlanders,·'die hier te lande of in 
's RijUs kolonien of b~zittip.gen ~geboren_ ~ij~, 
wijl ziJ hun bewijs niet.meer behoev;eri te do.en 
h_\lrnieuwen. ·. ' '· . -- . . . . .. 

Uit "het voo;melde volgt de noodzakelijkheid 
o»i pliats en d~gieekeiii'ng der geb&o~te J>ehoorlijk 
op· het bewijs in te vullen. · · · · · 

1913. 

1913 

Voorts is het niar ~anieidini· va~ kla~hten 
over misbruik van bedoelde .. bewijze~ . door 
niet-gerechtigden raadzaam vocirgekomen, dat 
in die bewijzen, voor .zoover ze Nederlanders, 
in Duitschland "verblijve·nde,- geld.en, een 
·signalement worde opgenon1en. . 

Indien het bewijs door· den belanghebbende 
persoonlijk wordt aangev'raagd ter provinciale 
· griffie of ter gemeentesecretarie hier te lande 
of wel"bij een _Nedeilandsch Consulair ambte
naar in Duitschland, ware door den all!btenaar, 
met de behandeling van de. aanvrage l:ielast, 
te zorgen voor de invulling van het signalement 
en voor onderteekening door den belangheb
beride in ·zijne· tegenwoordigheid. 

Verschij nt_ de belangheb bende niet. in . per
soon, dan ware, zoo hij hier te lande ·vertoeft, 
persoonlijke aanmelding te zijner -keuze ter 
griffie of" ter secretarie te verzoeken. Vertoeft 
hij in Duitschland, dan ware door den Neder
landschen Consulairen ambtenaar te verzoeken, 
ter keuze van_ den belangh~bbende, persoonlijke 
aanmelding bij het cohsulaat of wel verschijning 
voor een door de Driitsche autoriteiten aan te 
wijzen ambtenaar, gevestigdin de verblijfplaats 
van den belanghebhende.. . -

De. aanvragen, v:oorzieri ·van signale1nent en 
van de onderteekfi°ri.ing, door·· den beiangheb
bende gesteld . in tegenwoordigheid van een 
ambtenaar ter secretarie, op h~t consulaat of 
door de Duitsche a~toriteiten aangewezen, 
worden door den burgemeester, resp._ den 
Nederfaiicischen Consuiairen ambtenaar, ·opge
zonde,n aan ·den Comritissaris der Koningin. 

Ter provinciale griffie ware - tenzij de·' 
belanghebbende daar zelf verschijnt - zijne 
handteekening nit te knippen en op het uit tie 
reiken bewijs van N ederlanderscha p te plakken, 
met 'Yaarn:ierking door ~en· stempel · met het 
provinciale wapen, deels op, deels··naast de 
uitgeknipte handteekening afgedrukt. 

De Nederlanders, in Duitschland verblijvende, 
die reeds een bewijs van Nederlanderschap 
·bezitten, · zullen · thans een nieuw· bewijs heh hen 

· te · vragen, terwille · van signalement en 
onderteekening. of hebben te zorgen, dat hun 
bewijs voorzieri worde van signalement en 
.ondeEteekening. . Mede ter- . bevordering van 
deze vernieuwing .. is . de. tusschenkomst der 
Duitsche Regeering ingeroepen, teneinde bij 
ontstentenis van signalement of handteekening· 
den belanghebbende te verwijzen, hetzij naar 
.een van. Duitsche zijde aangewezen ambtenaar, 
.hetzij .. naar. den. -Nederlandschen Consulairen 
ambtenaar ter plaatse. 
· · Ter voorkoming · van misbruik zoude het 
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mede aanbeveling verdienen voor de bewijzen SIGNALEMENT 
derigdelijk pa pier te gebruiken, waarin moeilijk VOOR .DEN HOUDER (DE IIOUDSTER) VOOR VER-

is te radeeren. BLIJF IN DlliTSCHLAND. 

In verband met het bovenstaande is voor de 
bewijzen· van Nederlandersohap een gewijzigd 
model vastgesteld, waarvan 6 exemplaren hier
nevens zijn gevoegd. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken aan het 
voormelde het noodige gevolg te willen geven 
en de burgemeeste_rs der gemeenten in Uwe 
provincie voor zooveel noodig te dezer zake 
te willen inlichten. 

De Minister van. Bimienlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN, 

Model, vastgesteld door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken bij circu
laire van 30 Juli 1913, n°. 4143, afdee
ling B.B: 

Zorg?YUldig te bewaren. 

BEWIJS VAN NEDERJ;,ANDERSCHAP. 

De Oommissaris der Koningin in de 
provinc;e .......................... . 
verklaart, dat volgens ingewonnen 
ambtsberiohten 

geboren te ......... , den .......... . 
Nederlander . 

N ederlandsohe IS en als zoodanig met 

zijne echtgenoote en zijne 
minderj;uige 

hare 
kinderen hier te Ian.de moet worden 
toegela ten. 

Bij de afgifte van dit bewijs is 

gehuwd met . , .................... , . 
geboren te ....... , den., ..... , vader 

moeder, 
van de minderjarige kinderen : 
.......... , geboren. te, .........•... 
den ............. : .. , .. 

Gegeven te ... · ............... . 
den ............... 19, .. . 

z. o.z. 

Ouderdom ...... jaren. 
Lengte ........ meter. 
Voorhoofd · 
Haar 
Wenkbrauwen 
Baard 
Knevel 
Oogen 
Neus 
Mond 
Kin 
Aangezicht 
Kleur 
Bijzondere _teekene.l). 

HER INNER IN G. 

. Op straffe van verlies van het Neder- \ 
landerschap moet de Nederlander, die , ~ 
buiten Nederland en zijne kolonien of \ 8 
bezittingen in andere werelddeelen is i ~ 
geboren, v66r hij als meerderjarige in den I :'.. 
zin der Nederlandsche wet tien achter- '" 
eenvolgende faren zijne woonplaats in het 
buitenland heeft gehad, . 

aan den burgemeester zijner laatste 
woonplaats in Nederland of aan den 
N ederlandschen Gezant of aan een 
Nederlandsohen oonsulairen ambtenaar 
in het land, waar hij woont, kennis 
geven, dat hij Nederlander wensoht te 
blijven, 

en deze kennisgeving bij een voort
gezet verblijf in het buitenland telkens 
binnen tien jaren opnieuw doen (Wet van 
15 Juli 1910, Staatsblad n°. 216). 

Vernieuwing (verlenging) van het 
bewijs is voor vestiging of verblijf. in 
Duitschland noodig voor hem, die buiten 
Nederland en zijne kolonien of bezittin
gen is geboren, en moet geschieden 
binnen vijf faar na de dagteekening v_an. 
het bewijs of van de laatstelijk daarop 
gestelde vernieuwing. (Nota's Staats- . 
blad n°. 279 van 1906 en Staatscourant 
n°. 175 van 1912.) 

()q 

g. 
0 .... 
'" ? 
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Ter bespoediging van de afgifte van een nati
onaliteitsbewijs is het bevorderlijk, dat de 
aanvrage daartoe rechtstreelcsch worde gericht 
aan den burgemeester. van de gemeente in Neder
land, waar .de belanghebbende woont of' het 
laatst heeft gewoond, dan wel (zoo hij nimmer. 
hier te lande woonqe), waar zijne ouders het 
laatst hebben gewoond. 

Bij de aanvrage is opgave te doen van naam, 
voornamen, .plaats en tijdstip der geboorte van 

·den belanghebbende en van diens ouders, even, 
tueel ook van zijne echtgenoote en van zijne 
minderjarige kinderen, alsmede van het tijd
stip,. waarop vorenbedoelde laatste woonplaats 
in Nederland werd verlaten. Door genatura
liseerden en hunne kinderen ware bovendien 
melding te maken van het jaar eµ.;het nummer 
van het Staatsblad, waarin de op hen betrekking 
hebbende naturalisatiewet is geplaatst. 

Indien de in Duitschland verblij.vende Neder, 
lander verzuimt zelf voor de aanvrage of ver
nieuwing van zijn nationaliteitsbewijs te zorgen, 
zal de N ederlandsche Consul, binnen wiens ressort 
hij verblij f houdt, daarvoor op kosten van den 
belanghebbende zorg dragen.' · ' 

Hij, die onvermogend is, om. de kosten van 
een nationaliteitsbewijs te betahm, dient daar
van te doen blijken door overlegging va:n een 
bewijs van onvermogeJi, af te 'geven door den 
burgemeest~r zijner woonplaats in Nederland 
of door den N ederlandschen Consul, die in of 
het meest nabij zijne buitenlandsche woon
plaats is gevestigd. 

l Augustus 1913. BESLUIT, ·houdende beslis
sing, dat het graven van kanalen ten dienste 
eener waterleiding niet onder de bepa
lingen der Hinderwet valt, 

WIJ 'WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van .Amsterdam 
tegen het besluit van Burgemeester en •Wethou
ders van Noordwijk van 16 April 1912, H. I., 
n°. 11, waarbij hun is verboden het voortzetten 
der werkzaamheden tot verlenging van het 
W esterkanaal der duinwaterleiding van eer.st
genoemde gemeente in de duinen onder .de ge
meente N oordwijk. gelegen; 

Den Raad van St~te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 

. 2 Juli 1913, n°, 129; · 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

.Landbouw, Nijverheid en Handel·van 29 Juli 
1913, n°. 575H, afd, A. ; 
· Overwegende: dat Burgenieester en Wethou-

ders van Noordwijk bij bovengenoe~d besluit 
aan het gemeentebestuur van Amsterdam heb
ben verboden het voortzetten der werkzaam
heden, bestaande in het onder de ge~eente 
Noordwijk in de zeeduinen doen graven. van 
kanalen, welke zullen dienen voor de watervoor: 
ziening der gemeente Amsterdam, daarbij over, 
wegende, ·dat deze kanalen deel uitmaken van 
de inrichting tot het leveren van drinkwater aan 
de ingezetenen der gemeente Amsterdam; dat 
inrichtingen als in deze bedoeld vallen •antler de 
bepalingen der Hinder.wet, en dus de werkzaam
heden niet mochten zijn aangevangen v66r en 
aleer de vergunning, door de Hinderwet geeischt, 
was verleend ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Noordwijk· het gemeente
bestuur van Amsterdam bij Ons in beroep is 
gekomen, met verzoek het besluit van Burge
meester en Wethouders van Noordwijlc te ver
nietigen, daarbij aanvoerende, dat Amsterdam 
ter voorziening in de behoefte aan drinkwater 
in die gemeente een waterleiding exploiteert, 
waarvoor de winplaatsen gelegen zjjn in de 
zeeduinen ; · · . 

dat Arnsterdam in de gemeente Zandvoort 
een pompstation heeft gebouwd, ten einde het 
water uit het Westerkanaal naar A,msterdam te 
kunnen opvoeren; dat dit pompstation wordt 
gedreven door krachtwerktuigen en derhalve 
i~ eene inrichting als bedoeld in artikel 2, 
1° der H'i.nderwet; dat Amsterdam dan ook voor 
de oprichting dezer inrichting de bij de aange
haalde wet vereischte vergunning verzocht en 
deze bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
N oord,H olland van 5 Juli 1911 verkregen heeft ; 
dat Amsterdam, de bedoelde winplaats in de 
duinen wenschende uit te breiden, daartoe ter 
verlenging van het W esterlcanaal, op hare ter
reinen in de gemeente Noordwijk kanalen doet 
graven; dat Burgemeester en Wethouders van 
Noordwijlc, zich grondende op artikel 21 der 
Hinderwet, bij hun besluit van 16 April 19i2, 
H. I., n°.' 911, het voortzetten der voor het 
graven dezer kanalen benoodigde werkzaam
heden verboden, en dit besluit bij brief van 
18 April 1912 ter kennis van appellanten.heb
ben gebracht ; dat. dit besluit ten onrechte is 
genomen en geen steun vindt in de Hinderwet ; 
dat toch waterleidingen ais zoodanig niet ge
noemd warden in d\l limitatieve opsomming van 
ere bedrijven, welker oprichting zondel' vergun
ning verboden is ; dat alleen het genoem\le 
pompstation, dat door krachtwerktuigen wordt 
gedreven, krachtens artikel 2, 1 o der Hinderwet 
is .~ene inrichting ·die gevaar, schade of hinder 
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kan veroorzaken; dat evenwel Amsterdam deze 
inrichting niet wenscht uit te breiden, terw:ijl 
kanalen bestemd om water uit de duinen op 
te vangen, niet gerekend kunnen worden te 
behooren tot inrichtingen, als de bedoelde·; dat 
alleen het gebruik maken van krachtwerktuigen 
het pompstation maakt tot eene inrichting 
vallende onder het bereik der Hinderwet .en 
alleen het krachtwerktuig gevaar, schade of 
hinder k,11,n veroorzaken; dat wel meermalen is 
beslist, dat de vergunning, bedoeld in artikel 1 
der Hinderwet, niet wordt gevorderd voor het· 
krachtwerktuig op zich zelf, maar voor de 
inrichting, bij welke een krachtwerktuig wordt 
gebezigd, of die door een krachtwerktuig wordt 
gedreven, en dat_.clus de vereischte vergunning 
worclt vereischt niet enkel voor het kracht
werktuig, maar voor de geheele inrichting, cloch 
dat met ,,inrichtingen" - ook blijkens de op
somming van artikel 2 cler Hinderwet - niet 
anders kunnen zijn bedoelcl clan de fabrieken, 
werkplaatsen en anclere complexen, waarin de 
krachtwerktuigen worclen gebezigcl ; clat de 
wetgever zich clan ook een nauw yerband tus
schen het krachtwerktuig en het complex als 
inrichting heeft geclacht, zooals blijkt nit de 
uitzonclering, die in 3crtikel 2, sub a., voor ver~ 
voerbare stoomwerktuigen wordt gemaakt ; clat 
dit verbancl tusschen de kanalen en de buizen 
in het winterrein der waterleiding en de 
krachtwerktuigen in het pompstation niet 
bestaat ; dat voor uitbreiclfog der inrichting 
door de Hinderwet een nieuwe vergunning 
worclt vereischt, omclat daarcloor meer gevaar, 
schade of.hinder zou kunnen ontstaan; dat cleze 
mogelijkheicl is buitengesloten bij het graven 
van meer kanalen ; dat de winterreinen en de 
daarin gegraven kanalen, zoomede de welpijpen 
en het geheele buizennet, in den zin der Hinder
wet niet tot de ,,inrichting" behooren ; · clat bij 
het verleenen van vergunning voor op te richten 
pompstations clan ook geen rekening mag wor- . 
den gehouclen met bezwaren van l:>elenclencle · 
eigenaren, gegrond op het mogelijk uitclrogen 
-van den grand, 01ndat deze beiwaren geen 
enkel verbancl houclen met den aard van het 
oppompende werktuig ; dat toch · uitdroging 
·van den grond evenzeer mogelijk is, wanneer het 
oppompen geschiedt door een drijfkracht; die 
in den zin cler Hinderwet geeri gevaar, schade 
of hinder veroorzaakt ; dat bij een anclere 
interpretatie de waterleiding zelf als bedrijf, 
afgescheiclen van de ·gebezigcle drijfkracht, 
zou worclen gerangschikt onder de· verboden 
inrichtingen ; dat evenwel de Hinderwet alleen 
van toepassing is op cle.bedrijven, opgesomcl in 

artikel 2, sub II-XVIII waartoe -· zooals 
gezegcl - de waterleidingen niet behooren ; 
dat het graven van meer kanalen derhalve niet 
is een uitbreiding cler inrichting als becloelcl in 
artikel 14, sub 1, der Hinderwet; 

0., clat Gedeputeerde Staten van Noord
Holland bij besluit van 5 Juli 1911, n°. 2062, 
G. B. 1911, n°. 5063 P. W., 1911, aan Burge, 
meester en W ethouclers van Amsterdam en 
hunne rechtverkrijgenclen vergunning hebben 
verleend tot het oprichten van eene inrichting 
voor het opvoeren van water nit het Wester, 
kanaal in en ten behoeve van de winplaats der 
cluinwaterleicling van de gemeente Amsterdam 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort, Sectie A, n°. 2983 ; 

0., 4at de kanalen welkJ de gem~ente 
Amsterdam op hare. terreinen in de gemeente 
Noordwijk cloet graven, niet kunnen worclen 
beschouwcl als een uitbreiding van de inrichting, 
waarvoor bovenbedoelcle vergunning werd 
verleencl; 

dat ook overigens voor het verrichten clezer 
werkzaamheden geep. nieuwe vergunning krach
tens de Hinderwet worclt vereischt ; 

clat clerhalve het bovenvermelcle verbod van 
Burgemeester en Wethouclers van Noordwijk 
ten onrechte is uitgevaarcligcl ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben .goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Burgemeester en Wethouclers 
van No'ordwijk van 16 April 1912, H. I., n°. 911, 

te vernietigen. 
Onze Minister van Lanclbouw, Nijverheicl 

en Handel is belast enz. (W. v. D. B. A.) 

4 Augustus 1913. BESLUIT, tot gedeeltelijke 
vernietiging van het besluit van Geclepu
teercle Staten van Zuidholland van 19 Au
gustus 1912 G. S. n°. 19, waarbij goecl
keuring is verleend aan het door den Raad 
cler, gemeente 's Gravenhc1ge vastgestelcle 
pla1l van uitbreicling. S. 341. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

1°. Jonkvrouwe M. A. 0. C. Gravin VAN 
BYLANDT; 2°. de Naamlooze Vennootschap 
,,Laan van Meerclervoort"; 3°. Dr. A. vV .. 
Baron SOHil\IMELPENNil!OJ( VAN DER OYE·e. a.; 
40_ de Naamlooze Vennootschap ,,Boi:twgroncl
maatschappij Hoefkade"; 5°. de Maatschappij 
tot Exploitatie van Onroerende. Goecleren. 
,,Houtrust" 6°. de Naamlooze Vennootschap 
·,,Bouwgrond',naatschappij_ Nieuw-'s..Gra~eu-· 
hage" ; eri 7°. Onzen Minifl_ter van Oorlog, 
tegen het besluit van Gedeputeerde St~ten 
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van Zuidholland van 19 Augustus 1912, G. S. 
n°. 19, waarbij goedkeuring 'iverd verleend aan 
het plan van uitbreiding, krachtens artikel 28 
4er Woningwet vastgesteld door den Raad der 
gemeente 's Gravenhage bij besluit van 14:Juni· 
1911; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advie·s · van 
5 Februari 1913, n°. 412; 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 22 ,Juli 1913, 
n°. 6,335,(Afdeelin_!/: Volksgezondheid en Arm
\'vezen; 

Overwegende, dat Gravin VAN BYLANDT 
aanvoert, dat bij voormeld uitbreidingsplan 
hare geheele bezitting is aangewezen tot park, 
villapark en water, uitgenomen een gecleelte 
in het midden harer buitenplaatsen Oos~duin, 
Arendsdorp en Waalsdorp, dat tot ziekephuis 
werd bestemd ; dat de gemeente op hare· ter
reinen een paar straten ontworpen heeft, die 
slechts een klein gedeelte uitm1ken van een 
behoorlijk stratenplan ; dat zij dus niet kan 
beoordeelen, op welke gedeelten harer terreinen 
voor de toekomst een bouwverbod zal worden 
gelegd ; dat, hoe gaarne zij bereid ·is mede te 
werken tot eene mooie uitbreiding dergemeente, 
het haar ongewenscht voorkomt, dat hare be
zittingen door een gemeenteraadsbesluit tot 
voorschreven bestemming zouden worden aan
gewezen, terwijl de random hare buitenplaats 
liggende terreinen, zoowel in de richting van 
den· Raamweg (Kanaal) als in de richting van 
het Haagsche Bosch, voor gesloten bebouwing 
worden bestemd ; dat nit een ingesteld onder
zoek haar gebleken is, dat gedurende het 
laatste tijdvak van 30 jaren, dat zich ken
merkte door eene ongekende uitbreiding der 
gemeente; nog niet l¼ H.A. in doorsnee per 
jaar met villa's werd bebouwd, terwijl, wanneer 
men de laatste 10 jaren alleen in aanmerking 
neemt, in doorsnee slechts 0.9 H.A. of nog geen 
H.A. per jaar met villa's werd bebouwcl, waarbij 
twee en drie aaneengebouwde huizen ook als 
villa's werden beschouwcl, alles - gerekencl 
inclusief straten, pleinen en wegen; clat geclu
rende het tijdvak 1900 tot 1910 ongeveer 172 
H.A. bebouwd· werden, waarvan slechts pl.m. 
9 H.A. of ongeveer 5 % met villa's, dat buiten 
hare terreinen groot pl.m. 140 H, A. nog 
260 H.A. van clerden als villa-terrein werden 
aangewezen, te zamen dus ongeveer 400 H.A:, 
waarcloor, wanneer 's.Gravenhage zich· op 
dezelfde wijze zou blijven uitbreiden, voor be
bouwing als villapark ruim vier eeuwen noodig 
zoiiden zijn, een tijdvak, dat toch bezwaarlijk 

geacht kan worclen de ,,naaste toekomst" te 
betreffen ; dat de bestemming tot villapark,. 
park en water hare--bezittingen onverkoopbaar· 
zoude maken, althans die bezittingen sterk 
zoude deprecieeren, hetgeen vrijwel gelijk zou 
staan met uitvaardiging van een bouwverbod; 
dat nit de verslagen van den gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan ,,Kqningskade" 
haar · gebleken is, dat ook in den Raad van 
gezaghebbende zijde de·meening is uitgesproken, 
dat vlakke terreinen voor villapark minder {$ 

geschikt zijn, hetgeen, oak toepasselijk ,,:ou zijn 
op het grootste gedeelte harer ;b_ezittingen, die:, 
meerendeels vlak zijn en, ondanks dat, toch 
tot villa-park werden aangewezen; dat op 
het uitbreidingsplan stukken terrein als water 
zijn aangewezen, die sinds jaren geen water
meer zijn, terwijl andere gedeelten· het grootste 
gedeelte yan het· jaar droog staan en wel zeer 
diep uitgegraven· moeten warden .om water te 
kunnen houden ; dat wanneer de gemeente 
mocht beslissen, aan hare bezittingen de be
stemming te geven als op het · tiitbreidingsplan 
aangegeven, er een soort servituut op hare be
zittingen gelegd zou warden, dat aanleiding 
zou kunnen geven tot sterke waardevermin

dering; 
clat de Naamlooze Vennootschap ,,J\faat

schappij tot Exploitatie van Onroerende 
Goederen Laan van l\foerdervoort'' aanvoert, 
dat hare terreinen aan den Raamweg (vroeger 
behoorende · aan Jonkvrom\e l\I. A. 0. C. 
Gravin VAN BYLANDT) bij het uitbreidingsplan 
voor een groat gedeelte tot·. weg en water 
bestemd worden en het restant voor villacpark 
is aangewezen ; dat appellante het ongemoti
veerd vindt, om het doodloopende water in de 
bedoelde terreinen te behoudeh ; dat de be
stemming voor villa-park nie_t in het uitbrei
dingsplan thuis behoort; dat ·in ieder geval 
in het stadsgedeelte, waar de bedoelde terreinen 
der J\!Iaatschappii zijn gelegen, er geene aan
leiding is, om het geheele terrein van eene 
eigenares tot villa-park te bestemmen; clat 
immers dit stadsgedeelte reeds ruimschoots 
voorzien is van fraaie wandelwegen, en in de 
nabijheid van het Haagsche Bosch en de 
Scheveningsche Boschjes gelegen is; 

dat Dr. A. ,v. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN 
DER OYE, zoowel, voor zich als voor zijne 
Ill.ede-eigenaren van de terreinen kadastraa 
bekend gemeente 's Gravenhage, sectie P 
nos. 174 tot en met 180, sectie X, n9s; 261 262, 
263, 266, 267 en 352, in appel de bezwaren her
haalt, welke reeds bij Gedeputeerde Staten zijn 
ingebracht en welke hierin bestaan·: a. da t van 
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de aan appellant en zijne lastgevers toebelioo
rende perceelen, gelegen in den driehoek, ge
vormd door de stoomtrambaan naar Scheve
riing~n van ·de· Hollaridsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij, de Wouwermanstraat en· de 
Hoefkade, ongeveer de he)ft wordt aangewezen 
om, met aangrenzenden gemeentegrond, een_ 
speelterrein te vormen; dat appellant de be
voegdheid van den Raad, om die aanwijzing 

,,te doen, betwist en die aanwijzing, gesteld, dat 
zij rechtsgevolg kan hebben, niet billijk _acht, 
,waar de gemeente daar in de buurt grond 
·genoeg bezit, zeer geschikt voor speelterrein ; 
b. dat de nieuw gedachte Benoordenhoutsche 
weg zich niet onmiddellijk aan de Benoorden
houtsche sloot of vaart zal aansluiten en dus niet 
in het verlengde zal komen van de reeds thans 
ter plaatse larigs den Dierentuin bestaande 
straat, terwijl een pl.m. 20 M. breede _strook 
tu.sschen de vaart en den weg is opengehouden, 
welke strook gedacht is als bestemd voor de 
baan :voor de aan te leggen electrische tram 
's Gravenhage--W'assenaar-Leiden met plant
soenaanleg ter weerszijden ; dat appellant _het· 
onbillijk acht, dat op die wijze eene particuliere 
maatschappij, welke anders. den grond door 
onteigening krachtens de wet van 28 Augustus 
1851 (Staatsblad n°. 125) zou moeten verkrijgen, 
ten koste van appellant en zijne medeeigenaren 
bevoordeeld wordt, daar immers niet alleen die 
iitrook grond aan de bebouwing onttrokken 
~ordt, maar ook door de verlegging van den 
weg op 20 Meter uit het vaartboord, het bouw
blok z66 versmald wordt, dat het slechts aan 
eene zijde bebouwd zal kunnen worden ; 

dat de Naamlooze Vennootschap ,,Bouw
grond-Maatschappij Hoefkade" bezwaar maakt 
tegen goedkeuring van het uitbreidingsplan, 
o~dat daarbij gewjjzigd wordt het bij Raads
besluit van ·22 Februari 1904 vastgestelde plan 
van stratenaanleg op hare eigendommen: dat 
zij aanvoert, dat bij de toen aangegane overeen
komst tuss~hen de gemeente en appell~nte 
beide· partijen verplichtingen op zich namen, 
terwijl daaraan in zoo, erre uit voering is ge
geven, dat gemeenteterreinen in den Noord
polder, ter gezamenlijke oppervlakte v·an 
4.80.70 H.A., welke de ,,Bouwgrond-Maat
schappij ,,Iioefkade" moest overnemen tegen 
f 0.30 per c.A. binnen 5 jaar, nadat het Raads
besluit de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten verkrege_n zou hebben, door appellante 
gekocht zijn voor f 38,456, ·en, blijkens akte, 
verleden voor notaris P. J. LABOYRIE te 
's Gravenhage op 30 Juli 1909, aan haar in 
eigendom zijn overgedragen _; dat overigens· 

van het goedgekenrde plan nog niets werd uit
gevoerd, omdat het gemeentebestuur ondanks 
herhaalde· aanmaningen van de lVfaatschappij 
Hoefkade, in gebreke is geble, en, tot den aan
leg der straten op kosten van appellante, waar
toe de gemeente zich verbonden had, over te 
gaan ; dat het nu in strijd met recht en billijk
heid is, een stratenplan, hetwelk als vrncht van 
gemeen overleg en ori.derhandelingen tot s·tand 
gekomen is en waaraan door de overdracht van 
den gemeentegrond aan de lVIaatschappij 
,,Hoefkade" reeds gedeelteli_jk uit-voering gege
ven is, door eene eenzijdige overheidsdaad (het 
vastetellcn van een uitbreidingsplan) te wijzigen; 

dat de onbilljjkheid van de wjjziging va!l' het 
stratenplan vooral hieruit bljjkt, dat een ge
deelte van de perceelen, kadaster sectie A. C., 
nos. 224 en 225 door de gemeente op 3o··Juli 
1909 aan de lVIaatschappjj als zuiver bouw
terrein overgedragen, thans vor,r straat en 
vacht bestemd wordt; 

dat de Na~mlooze Vennootschap ,,lVIaat
schappij tot Exploitatie van Onroerende Goe
deren ,,Houtrust" in beroep hare door Gedepu
teerde Staten ongegrond verkhiarde bez\~aren 
handhaart,' in het bijzonder de aanwijzing in het 
uitbreidingsplan ·van plantsoen en park op een 
gedeelte van hare eigendommen; 
- dat de Naamlooze Vennoo'tschap ter mctivee
ring van dit bezwaar v'olhoudt: 

10. dat artikel 28 der Woningwet het uit
breidingsplan tot straten, grachten en pleinen 
beperkt; zoodat de aan"'iizing van plantsoen 
en park in het uitbreidingsplan niet behoort te 
worden opgenomen ; 

20. dat de gemeente 's G;a,enhage in de 
onmiddellijke omgeving van de gronden van 
appellante over voldoende terreinen beschikt, 
cm plantsoenen ~n park op eigen terrein aan te 
leggen; 

30_ clat geenerlei rekening is gehouden met 
de groote kosten, die het, , olgen van het uit
breidingsplan en voor de gemeente en ,oor de 
betrokken eigenaren met zich· zal hrengen; 
_ dat de Naamlooze Vennootachap ,,Bouw
grond-lVIaatschappij Niei.1w-'s Gravenhage" zich. 
hepaalt tot- de mededeeling, dat zjj ih_ beroep 
komt, voor zoover aangaat het in bet uitbrei
dingsplan opgenomen, aan haar toebehoorencl 
bouwterrein en blijkenR nader overgelegde nota' 
bezwaar heeft dat : (1.. de breedte der straten 
niet evenredig is aan bet karakter van het 
terrein van appellante; b. het nitbreidingsplan 
eene verhreeding van den Rijswjjkschen ,veg 
met 7 a 8 M. traceert ; c. het nitbreidingsplan 
op de gronden, als arheiderswijk aa.ngegeven, 
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de. woonstmten niet traceert; d. zooals het 
stratenplan nu is ontworpen de vennootschap 
noch van den Rijswijkschen Weg, noch van den 
Boulevard langs de Broeksloot, op hare ter
reinen kan komen ; e. een gedeelte der terreinen 
van de vennootschap tot villa-park is aange
lvezen; 

da,t Onze Minister van Oorlog in beroep aan
voert, dat in het uitbreidingsplan een aan den 
Staat toebehoorend en bti het Departement van 
Oorlog in beheer zijnd terrein ten noordwesten 
van den Waalsdorperweg als park is opgenomen, 
welk terrein voor eene met het oog op de, voor 
oorlogsbruikbaarheid noodzakel~jke, oefening 
van het garnizoen 's Gravenhage onmis
haar is; 

dat Gedeputeerde Staten in hun bestreden 
besluit tegen dit bezwaar in hoofdzaak hebben 
aangevoerd, ,,dat door de vaststelling van het 
uitbreidingsplan niets wordt veranderd in 
den bestaanden toestand", dat nu deze opvat
ting niet juist is, dat toch door de vaststelling 
de mogelijkheid ontstaat, dat de in het plan 
hegrepen terreinen krachtens de artikelen 77 

en 79 van de wet van 28 Augustus 1851 (Sfaats
blad n°. 125), zooals die is gewijzigd bij artikel 26 
der vVoningwet, warden onteigend door den 
gemeenteraad in plaats van door den wet
ge,er; dat nu met het oog op het groote belang 
eener behoorlijke volkshuisvesting deze bijzon
dere onteigeningsprocedure goeden grand moge 
hebben, wanneer de onteigening particulieren 
betreft, doch dat in het onderhavige geval de 
zaak anders staat ; dat het ongestoord bezit 
van het onderwerpelijke terrein noodzakelijk 
is in het belang van 's Lands defensie, en dat, 
indien liet uitbreidingsplan ongewijzigd blijft, 
dit algemeen Landsbelang eventueel zal hebben 
te wUken voor het belang der gemeente bij eene 
goede volkshuisvesting; dat, op grand dat het 
terrein onmisbaar is voor de noodzakelijke 
oefening van het garnizoen 's Gravenhage, en 
dat het algemeen Landsbelang niet mag warden 
achtergesteld bij het belang van eene gemeente, 
hoe gewichtig dit oak op zich zeli zij, dit uit
breidingsplan niet ongewijzigd kan b!ijven 
bestaan; 

Overwegende, wat hetreft het beroep inge
steld door Gravin VAN BYLANDT: 

dat appellante bezwaar maakt, dat bij voor
meld uitbreidingspla,n hare geheele bezitting is 
aangewezen tot park, villapark en water, uit
gezonderd een gedeelte in het midden harer 
buitenplaatsen, dat tot ziekenhuis werd be
stemd; 

. Overwegende te dien aanzien, dateen plan van 

nitbreiding yan eene gemeente naar zijn aard 
moet aangeven, voorwelke doeleinden het grand-. 
gebied wordt bestemd; waarop de bebouwde 
kom der gemeente zioh in de naaste toekomst 
zal uitbreiden; dat de wet de aanwijzing ,an 
die doeleinden overlaat aan het inzioht van den 
gemeenteraad; behoudens goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten ; 

da-t de .1et ten deze geene beperkende bepa
lingen behelst ; 

da.t wel is waar in het eerste lid van artikel 28 
der 'iVoningwet is voorgeschreven, dat b~j het 
plan van uitbreiding de grand wordt aange
wezen, die in de naaste toekomst voor den 
aanleg van eene straat, eene gracht of een plein 
is bestemd, maar dat dit voorschrift niet is eene 
beperking van h~tgeen een plan van uitbrei
ding naar zijn aard moet zijn ; 

dat derhalve dit bezwaar yan appellante op 
zichzelf niet gegrond is ; 

dat echter appellante .voorts als bezwaar 
_aanvoert, · dat biiiten hare terreinen, groat 
pl.m. 140 H.A., nog 260 H.A. van 'derden als 
villa-terrein warden aangewezen, te zamen 
dus ongeveer 400 H.A., waardbor, wanneer 
's Gravenhage zich op dezelfde wijze als tot nu 
toe zou blijven uitbreiden, voor bebouwing als 
villapark ruim vier eeuwen noodig zouden z\jn, 
een tijdvak dat toch bezwaarlijk geacht kan 
worden de ,,naaste toekomst" te ·betreffen ; 

Overwegende te dien aanzien, d~t in het algc
meen het uitbreidingsplan behoort te warden 
vastgesteld, overeehkomstig de behoeften in de 
geineente, waarvoor het plan is onti-·orpen ; 

dat niet is gebleken, dat in deze van boven
bedoelden algemeenen ·regel behoort te warden 
afgeweken; 

da t de juistheid van de door appellante ten 
deze verstrekte gegevens niet is betwist, zoodat 
die nioet warden aangenomen ; (!at wel is waar 
aan de woorden van a:rtikel 28 der Woningwet 
,,in de naaste toekomst" eene vrij ruime he
teekenis moet warden gehecht, doch dat deze 
niet zoover kan warden uitgestrekt·, dat een 
tijdvak van ruim vier eeuwen als de ,,naaste 
toekomst" kan warden beschouwd ; dat der
halve dit bezwaar van adressante gegrond moet 
warden geacht ; 

Overwegende voorts, dat de, aanwijzing voor 
straten, park, water en ziekenhuis van appel
lante's terrein, voor zooverre dat niet tot villa-· 
park werd aangewezen, ten nauwste in verband 
staat met de aanwijzing voor villo.-park; 

· dat derhalve, nu Onze goedkeuring wordt 
onthouden aan het plan van uitbreiding, voor 
zooverre daarbij appellante's t~rrein tot villa-
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park is·aangewezen en dus teu deze een nader 
plan behoort te·worden vastgesteld, ook voor 
den aanlegvan straten, park, water en ziekenhuis 
nadere plannen dieneri te 'worden ontworpen; 

dat mitiidien Onze goedkeuring ook behoort 
te warden onthouden aan.het plan van uitbrei: 
ding, voor zooverr.e appellante's terrein wordt· 
aangewezen voor straten, park, water en zieken
buis; 

Overwegende voorts, dat, nu Onie goedkeu
ring· wcirdt· onthouden aan het ·plan· van:. uit
breiding w'at. · betreft het geheele terr'ein van 
appellante, hare overige bezwaren geen punt van 
nader. onderzoek behooren ·nit :te maken ; 

Overwegende,. wat aangaat' het beroep, in
gesteld' . door. de ·Naa.mlooze · Vemiootscbap 
,,Laan · van :M:eerdervoort" : 

dat <lit beroep, voor zooverre· appel!ante 
daarb~j bezwaar maakt tegeri de aanwijzing 
van een gedeelte van baar terrein voor villa
park en ·water, op zichzelf als ongegrond moet 
warden beschouwd om de redenen, uiteengezet 
naar aanleiding van het. beroep :van Gravin 
VAN BYLANDT; 

dat ec_hter, nu het plan van uitbreiding voor 
het terrein van Gravin VAN BYLANDT niet wordt 
goedgekeurd, dit plan ciok niet voor goed
keuring vatba:j,r is, voor zooverre dat betrek
king heeft op het terrein van appellante·; dat 
toch, al bestaat ·tegen den aanleg van ·een 
villa-park. op· het 'betrekkelijk kleine terrain 
van appellante op zich zelve :geen liezwaar, dit 
terrein een geheel vormt, wat aangaat de voor
genomen uitbreiding, met het terrein van Gravin 
VAN BYLANDT,•voor welke-beide terreinen dan 
ook een plan van uitbreiding in denzelfden geest 
was ontworpen. 

Overwegende voorts, dat, nu Onze goedkeu
ring wordt onthouden aan bet plan van uit
breiding wat betreft het terrein van appel!ante, 
hare overige bezwaren geen punt van nader 
onderzoek behoeven · uit te rnaken ; 

Overwegende, wat betreft het beroep; inge
steld door Dr. A. W. Baron ScHIMMELPENNINCK 
VAN DER 0YE c. s., dat het bezr;aar, dat een 
gedeelte van appellants terrein voor speelter
rein wordt aangewezen op zicb zelf als ongegrond 
moet worden beschouwd orn de redenen, uit
eengezet naar aanleiding van het beroep van 
Gravin VAN BYLANDT; 
· dat echter in de buurt, waar het speelterrein' 
ontworpen is, terrcinen liggen en van de ge
meente 's Gravenhage en ·,an particulieren; 

dat men_ bij het ontwerpen van een speel
terrein in het algeme.en niet is beperkt tot een 
bepaald stuk groncl.; 

dat hier niet is gebleken, dater bijzondere om- · · 
standigheden bestaan, die de keuze hier tot een · 
bepaald terrein zouden beperken ; 

dat waar nu de gemeente zelve in de buurt' 
voldoend terrein heeft liggen, het in beginsel 

• alleszins billijk is, dat zij hare eigen gronden 
voor speelterreiri aanwijst, en de gronden 
van particulieren eerst dan daarvoor bestemt, · 
wanneer de noodzakelijkheid daarvan is geble-· 

.ken; 
dat ·deze in dit geval niet is gebleken ; 
dat dus het bezwaar van appellant onder a. 

gegroncl is ; 
Overwegende ten aanzieri ·varr de bezwaren 

door dezen appellant onder b. ·aangevoerd, dat · 
de nieuw gedachte Benoordenhoutsche weg, 
met inbegrip van de strook grond tusschen de 
straat en het water, eene breedte za! verkrijgen 
van 37 i\lI. ; dat zulk eene breedte, we!ke ·ook 
elders in de gemeente wordt aangetroffen, hier 
niet overdreven kan warden geacht, temeer daar 
h\j dergelijke straten op -e~n trambaan, betzij 
_communaal, · hetzij intercommunaal, gerekend 
mag ,vorden; 

dat het bezwaar van appellant;ontleend aan 
de·w,-t van 28 Augustus 1851 (Staat8blarl n°. J25) 
ongegrond is, daar de toepassing van· die wet 
bij eventueelen tramaanleg door het uitbrei-· 
dingsplan niet wordt ·gepraejudicieerd; 

clat derhalve. het. ·be'lws,ar van .appellant 
onder b. · niet · gegrond is ; - · 

Overwegende, ,vat het. beroep van de Naam
lo6ze Vennocitschap ,,Bonwgrond-:M:aatschappij 
Hoefkade" aangaat : 

dat .waar de Woningwet de herziening van 
een uitbreidingsplan birinen een bepa1tlden· 
termijn uitdrnkkelijk voo:r:schrijft, de bevoegd- · 
heid van'den Raad, orn bij het uitbreidingsplan 
wijziging te brengen in· een ·vroeger vastgesteld 
stratenplan, niet betwist kan warden ; · 

dat appel!ante aamoert, dat het in strijd.met. 
recht en billijkheid is, een stratenplan, hetwelk 
a!s vrucht van gemeen overleg en onderhande
lingen tot stand iB gekomen en waaraan door 
de overdracht van den gerneentegrond· aan de 
llfaatschappij ,,Hoefkade"- gedeeltelijk uitvcie
ring is gegeven, door een eenz~jdige overheids
daad te wijzigen ; 

dat deze bewering.berust·op de·stel!ing, dat 
de vaststelling van het stratenplan, waarop 
appellante zich beroept, de uitvoering zou zijn 
van eene- contractueele · "erplichting ; · 

dat, inclieri als deze stel!ing jui .. t-ware, het
geen in.bet midden kan b]ijven, .dan nog daar
aan geen grand kan warden ontleend tegen het, 
uitbreidingsplan, oincJat de omvang en de 0

, 
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gevolgen der contractueele vorplichtingen uit
sluitend ter beoordeeling staan van den bur
gerlijken rechter ; 

dat het; wat het uitbreidingsplan ·ze!f be
treft, rationeel ·is, dat bij het traceeren, van 
straten met een mogelijk kanaalplan rekening 
wordt gehouden, en niet is aangetoond,. dat 
een andere wijze van stratenaanleg de-voorh.eur 
zou verdienen ; 

Overwegende, wat aangaat bet beroep, -.in
gesteld ,,dp'or d~, Naamlooze. Vem.;10otschap_ 
,,llfaatsehappij tot Exploitatie van O.riroerende 
goederen Hontrust" : 

a.. wat b'etreft haar bezwaar, dat een ge
deelte van haar terrein voor plantsoen en park 
i~ aangewezen ; 

dat dit bezwaar, "'at betreft de wettelijke 
bevoegdheid van den gemeenteraad, als onge
grond moet worden beschouwd .om de redenen, 
uiteengezet naar aanleiding van het beroep van 
Gravin VAN BYLANDT; 

dat echter in de bnprt,. waar het plantsoen 
en het park zijn ontworpen, terreinen liggen 
v_an -de gemeente 's Gravenhage ; 

dat men bij het ontwerpen van een plantsoen 
of park in bet algemeen niet is beperkt tot een 
bepaald stuk grond ; 

dat hier niet is gebleken, dat er bijzondere 
omstandigheden zouden bestaan, die de keuze 
hier tot een bepaalci terrein zouden beperken ; 

. dat, waar nu de gemeente zelve in de buurt 
voldoend terrein heeft liggen, het in beginsel 
alleszins billijk is, dat zij hare eigen gronden 
voor plantsoen en park aanw~jst, en de gronden 
van particulieren eerst clan daarvoor bestemt, 
wanneer de noodzakelijkheid daarvan is ge
bleken; 

dat deze in dit geval niet is gebleken; 
dat dus het _tweede bezwaar van appellante 

als gegrond moet "orden beschouwd ; 
b. wat betreft de overige bjj het beroep niet 

nader ontwikkelde bezwaren : · 
dat d_eze op de gronden, door Gedeput(lerde 

Staten genoemd, geen aanleiding kunnen geven 
aan het uitbreidingsplan de goedkeuring te 
onthouden; 

Overwegende, ten aanzien van het beroep 
van de Naamlooze Vennootschap ,,Bouwgrond
Maatschappij Nieuw-'s Gravenhage": 

a. dat appellante aanvoert, dat de breecite 
van hare straten, resp. 34 en 40 M., niet even
redig is aan het karaktet van het terrain van 
appellante en de ontworpen slooten noodig 
worden geacht met het oog op den waterstaat
kundigen toestand, maar zeker niet als gracht 
kunnen worden aangemerkt ; 

Overwogende te dien oanzien, dat de ont
worpen slooten niet als gracht behooren te 
worden aangemerkt, maar als dee] der straat, 
aangezien onder straat niet alleen de verkeers-· 
weg zelf .moet worden_ verstaan, maar o-ok 
bescheiden beplantingen en waterpart~jen, die 
op aesthetische of utiliteitsgrondon aan de 
kanten of in het midden der straat zijn aan
gelegd en blijkbaar met dien verkeersweg een· 
geheel uitmaken ; 

dat bet rationeel is; dat een uitbreidingsplan 
zooveel mogeliik rekening h~udt met''de eischen, · 
die der · gemeente van bevoegde zijd'3 ten op
zichte der waterlossing kunnen gesteld worden; 

Overwegende, dat appellante ten aanzien van 
de breedte der ontworpen straten nog aanvoert, 
dat ·deze breedte in· eene arbeiderswjjk niet ge-: 
motiveerd is ; 
. dat dit bez";aar echter ongegrond is; omdat 

de breedte der straten niet nitsluitend gemoti
veerd is door de drukte van bet te verwachten 
verkeer of den aard der bebouwing, maar ook 
door .de eischen, die aan de,n "aterafvoer_ ge
steld kunnen worden ; 

b: dat appellante in de tweede plaats be
zwaar he'eft. tegen eene verbreeding van den 
Rijswijkschen weg met 7 a 8 llf. ; 

Overwegende te dien aanzien, dat onder aan
leg van eene.-straat niet alleen te verstaan is 
het vormen ·van- eenen nienwen, maar evenze.er 
het ver breeden van eenen reeds bestaanden · 
verkeersweg, indien deze dee] uitma1tkt van het 
uitbreidingsplan, in het belang van stelsel m atige. 
be bouwing ontworpeu-; 

dat niet is weersproken, dat ·de eischen ·mn 
het verkeer deze verbreeding wettigen; 

dat he~ bezwaar derhalve ongegrond is; 
c. dat appellante in de derde plaats aan

voert, dat het uitbreidingsplan op de gromlen, 
als arbeiderswijk aangegernn, de ·woonstraten 
niet tra ceert ; 

Overwegende te dien aanzien, dat net cloel,. 
dat met de vaststelling van het uitbreidingsplan 
wordt beoogd : ,,stelselmatige bebouwi.ng"
geenszins vordert, dat het in alle ·details wordt 
uitgewerkt en -alle eventueel Mn te· leggen: 
stra-ten zon moeten aange, en ; 

dat het uitbreidingsplan voor de eigenaars 
vah gronclen "<>ok geen rechtszekerheicl schept,,· 
·welke door het ontbreken v1_,n eventueel aan · 
.te leggen straten zou worden verminderd,'om-• 
dat de gemeenteraad • altijd de bevoe,gdheid 
behoudt, het plan te ,vijzigen, ·en·he~ vaststaat,
dat op de •niet-ontworpen straten ook geeh 
bou'"•veri:)od ka.n worden gelegd; 

n.at mitsdien het bezwaar ongegrond- ia.; 
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d. dat appellante in de vierde plaats· aan
voert, dat, zooah het stratenplan nu is ont
worpen, de vennootschap noch van den Rijs
wijkschen weg, noch van den Boulevard langs 
de Broeksloot op hare t.erreinen kan komen; 

Overwegende te dien aanzien, dat bij het 
vaststellen van een uitbreidingsplan de lijnen 
van het trace niet beboeven samen te vallen 
met die ,an de bestaande erfscheidingen; 

dat, ware bet anders, de doelmatigbeid van 
het trace zou beheerscht worden ·door het toe
\·allig beloop der erfscheidingen, terwijl niet eens 
zekerheid bestaat, dat dezelfde erfscheidingen 
bij de uitvoering van het plan nog aanwezig 
zullen zijn; 

dat eene verkeersweg in het midden va-n 
twee blokken huizen van gelijke grootte in ,het 
algemeeu doelmatiger is te achten dan eene, 
die de rij huizen op onregelmatige wijze deelt ; 

dat derhalve ook dit bezwaar ongegrond is ; 
e. dat appellante in de vijfde plaats hezwaar 

J,ceft tegen cle aanwijzing tot villapark van een 
gedeelte der terreinen der vennootschap ; · 

O,erwegencle te dien aanzien, dat dit be
zwaar op zich zelf als ongegrond inoet worden 
beschouwd orn de redenen, uiteengezet naar 
aanleiding van het beroep van Gravin VAN 
BYLANDT; 

dat echter het gemeentebestuur van 's Gra
venhage als motief voor de aanwijzing van een 
villapark op een gedeelte van het terrein van 
appollante heeft aangevoerd, dat zulk een 
park als aansluiting aan de buitenplaatsen aan 
de Zuid-Oostzijde van de · Broeks\ocit. in de 
gemeente Riiswijk op <lit punt rationeel moet 
worden geacht; · · 

dat dit motief niet als voldoende kau warden 
beschouwd; 

dat het to< h nag geenszins , aststaat, dat bet 
tegenover bet terrein van appellante in de ge
rneente Rijswijk gelegen ,.Crornvliet" als buiten
plaats blijft bestaan ; 

dat derhalve <lit bezwaar als gegrond moet 
warden beschouwcl ; 

Overwegende wat betreft de bezwaren, inge
bracht door Onzen Minister van Oorlog, dat 
deze gegrond zijn te achten ; " 

dat toch op diens gezag mag worden aa,uge
nomen, dat het betrekkelijk terreiu onmisbaa.r 
is voor de noodzakelijke oefeningen van het 
garnizoen 's Gravenhage; 

dat bet hier dus geldt een R\jksbelang, waar
rnor het bij de ·vaststelling van een uitbrei
dingsplan betrokken gemeentebelang moet 
wijken; 

dat derhalve niet mag worden toegelaten, dat 

de gerneenteraad door het uitvaardigen van een 
bouwverbod de vrije beschikking over het 
terrein zon belemmeren en de vraag of ont
eigening in het algemeen belang noodig is, niet 
allereerst aan den gemeenteraad, zij het oncler 
·goedkeuring der Kroon, maar aan de wet-
gevende macht toekomt ; ~ 

Overn egende, dat cverigens geen beroep bij 
Ons is ingesteld ; 

Gezien de Woni'ngwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving overigens van het besluit · 
van Gedeputeerde Staten, waarbij goedkeuring 
is verleend aan het plan van uitbreiding krach
tens artikel 28 der v'i'oningwet, vastgesteld door 
den Raad der gemeente 's Gravenhage hij be-· 
sluit van 14 Juni 1911, genoemd besluit van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen, voor zoover 
de daarbij ·verleende goedkeuring betreft : 

de in het plan aangewezen gronden, be
hoorende: 

a. aan Gravin VAN BYLANDT; 
b. aan de Naamlooze Vennootschap ,,_Laan 

va.n :i\feerdervoort", gelegen aan den Raarn
weg; 

c. aan Dr. A. vV. Baron Scr-TIMMELPENN.L."',CK 
VAN DER OYE c. s., gelegen aan de Hoefkade, 
voor zooverre die gronden ziin aangewezen vooi: 
speelterreiri; 

d. aan de Naamlooze Vennootschap ,,Maat
schappjj tot Exploitatie van onroerende goe
deren Hou trust", voo~ zooverre haar terreiri is 
aangewezen voor plantsoen en park; 

e. a.an de Naamlooze Vennootschap ,,Bouw
grond-Maatschappij Nieuw-'s Gravenhage", 
voor zoover die gronden zijn aangewezen 1'0or 
villa park, en 

/. aan den Staat en bij het Departement 
van Oorlog in beheer, gelegen ten Ncordwesten 
van don ,Vaalsdorperweg. 
· · Onze Minister va.n Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van <lit besluit, dat 
in bet Staatsblad en te gelijker tijd met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van Onzen 
Minister van Binnenlandsehe Zaken in de Starrts
courant zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan.den Raad ,an 
State, Afdeeling voorde Gesehillen van Bestunr. 

Het Loo, den 4clen Augustus 1913. 

(get.) W I L H E L !VII N A. 

De Jlfini'.ster van Binnenlandsclte Zaken, 
(get.~ flEEMSKERK. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1913.) 
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4 Augustus 1913. RESLUIT, houdende bekcnd
makingin het Staatsblad van de op 3 April 
1913 te 's Gravenhage tifischen Nederland 
en Portugal gesloten overeenkomst nopens 
het onderwerpen ·aan scheidsrechterlijke 
beslissing van een geschil ontstaan ter zake 
van de uitlegging van artikel 3, 10°, van het 
op 1 Octo her 1904 namens genoemde landen 
rreteekend verdrag tot regeling der grenzen 
ian het wederzijdsch gebied op het eiland 
Timar, welk verdrag is beken<l gemaakt 
in het Staatsblad van 1908, n°. 414. S. 342. 

WIJ WILHELMINA, ENZ: 
Gezien de op 3 April 1913 te 's Gravenhage 

tusschen Nederland en Portugal gesloten over
eenkomst nopens het onderwerpen aan scheids
rechterlijke beslissing van. een geschil ontstaan 
ter zake van de uitlegging van artikel 3, 10°., 
van het op 1 October 1904 namens genoemde 
landen geteekend verdrag tot regeling · der 
grenzen van het wederzijdsch gebied op het 
eiland Timar, welk verdrag is bekend gemaakt 
in het Staatsblad van 1908, n°. 414 ; 

Gelet op artikel II der wet van den 30sten 
December-1905 (Staatsblad n°. 382), houdende 
goedkeuring van het · bovenvermeld tusschen 
Nederland en Portugal op l' October 1904 
gesloten verdrag ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemde overeenkomst op 30 Juli 
1913 te 's Grcivenhage z~jn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lsten Augustus 
1913, no. 14893, Directie van het Protocol en 
Eerste Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking in het, Staatsblad te bevelen 

van de op 3 April 1913 gesloten overeenkomst 
en van de vertaling daarvan, van welke beide 
stukkeneen afdruk bij dit besluit is gevoegd.(l) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Restuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 4den Augustus 1913. 
(get.) vV I L HELM IN A. 
De ,11!'.nister van B1,itenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES v. SwINDEREN. 

(U.:tgeg. 1:3 Aiig. 1913.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de President der Portugeesche Republiek, 
over~egende dat de uitvoering van het op 
1 October 1904 te 's Gravenhage tusschen 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 

Nederland en Portuga gesloten Verdrag be
treffende de grensscheiding van .de Nederland
sche en de Portugeesche bezittingen op het 
eiland Timor een geschil heeft doen ontstaan 
nopens de opmeting van het gedeelte van de 
grens, bedoeld in artikel 3, 10°. van dat Ver
drag; 

Wenschende dat geschil in der minne te 
beslechten ; 

Gezien artikel 14 van geii.oemd Verdrag en 
artikel 38 van het op 18 October 1907 te 
's Gravenhage gesloten·Verdrag voor de vreed
zame beslechting van internationale geschillen ; 

Hebben tot hunne gevolmachtigden be
noemd, te weten : 

Hare Majesteit de · Koningin der Neder
·landen: 

Zijne · Excellentie den Heer Jonkheer 
DE MAREES VAN SWINDEREN, Hoogstderzelver 
Kamerheer en Minister van Ruitenlandsche 
Zakcn; 

de President der Portugeesche Republiek: 
· Zijne Excellentie· den Heer ANTONIO MARIA 

BARTHOLOMEU FERREIRA, Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister te 's Graven
hage, 

die, behoorlijk daartoe gemachtigd zijnde, 
zijn overeengekomen omtrent de volgende 
artikelen: 

Art. 1. De Regeermg van Hare Majesteit 
'de Koningin der Nederlanden en de Regeering 
der Portugeesche Republiek komen overeen· het 
bovenbedoe!de geschil te onderwerpen aan een 
soheidsrechter, die gekozen zal Worden nit de 
leden van het Permanente Hof van Arbitrage. 

Indien de beide Regeeringen niet tot over
eenstemming mochten komen omtrent de keuze 
van zulk eenen scheidsrechter, zullen zij tot den 
President van den Zwitserschen Bond het ver
zoek richten, om hem aan te wtjzen. 

2. De scheidsrechter, recht doende op de 
hem door de Partijen verschafte gegevens en 
als grondslag nemende de verdragen en alge
meene volkenrechtelijke beginselen, zal be
slissen, hoe overeenkomstig artikel 3, 10°. van 
het op 1 October 1904 te 's Gravenhage ge
sloten verdrag betreffende de grensscheiding 
van de Nederlandsche en de Portugeesche 
bezittingen op het, eiland Timor de grens moet 
worden vastgesteld van af de Noel Bilomi tot 
aan de bron van de Noel Meto. 

· 3. Iedere Partij zal binnen 3 maanden na de 
uitwisseling van de akten van bekrachtiging 
van deze Overeenkomst den scheidsrechter door 
tusschenkomst van het Internaticnale Bureau 
van het Permanente Hof van Arbitrage eene 
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memorie doen toekomen, inhoudende de U:iteen
zetting van hare rechten, en de bescheiden ter 
ondersteuning daarvan, en zal onmiddellijk 
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
daarvan doen toekomen aan de andere Partij . 
. Na verloop van bovengenoemden termijn 

zal iedere Partij eenen nieuwen termijn van 
3 maanden hebben om, indien zij zulks raadzaam 
acht, door bovenbedoelde tusschenkomst den 
scheidsrechter· eene tweede memorie te doen 
toekomen, waarvan zij een voor · eensluidend 
ginvaarinerkt afschrift zal doen toekomen aan 
de andere Partij. 

De scheidsrechte:r is bevoegd, om met ·be
trekking tot de in dit artikel genoemde termij
nen aan iedere Partij, die zulks mocht vragen, 
eene verlenging van 2 maanden toe te. staan. 
Hij zal van iedere verlenging kennis geven aan 
de Tegenpartij. 

4. Na de wisseling van die memories zal 
den scheidsrechter geene mededeeling, noch 
schriftelijk, noch mondeling, worden gedaan, 
tenzij deze zich tot de Partijen we11dt, om van 
haar of van een harer nadere schriftelijke 
inlichtingen te verkrijgen. · 

De Partij, welke die inlichtingen zal geven, 
zal onmiddellijk een. voor eensluidend gewaar
merkt · afschrift daarvan doen toekomen aan 
de andere Partij, en deze zal, indien dat haar 
goed dunkt, binnen 2 maanden na de ont
vangst van dat afschrift, den scheidsrechter 
schriftelijk de opmerkingen kunnen mededeelen, 
waartoe die inlichtingen hem aanleiding zullen 
geven. Die .opmerkingen zullen · eveneens 
omniddellijk in voor eensluidend gewaarmerkt 
afschrift aan de Tegenpart\j worden mede
gedeeld. 

5. De scheidsrechter zal op eene door hem 
aan te wijzen plaats zetelen. · 

6. De scheidsrechter zal zoowel in zijn vonnis 
als in de mededeelingen, die hij in den loop van 

. het geding.tot de Partijen zal hebben te richten, 
de Fransche taal gebruiken. 

De memories en de andere van de Partijen uit
gaande mededeelingen zullen in die taal worden 
gesteld. 

7. De scheidsrechter zal beslissen over alle 
vragen, welke ten aanzien van de rechtspleging 
mochten rijzen in den loop V9,n het geding._ 

8. Dadelijk na bekrachtiging van deze 
Overeenkomst zal iedere Partij eene som van 
t1vee duizend franken bij · wijze van voorschot 
voor de kosten van het geding in handen van 
d~n scheids:rechter stellen . 

. 9.- Het vonnis zal · door den scheidsrechter 
schriftelijk aan dePartijen worden medegedeeld. 

·Het zal met redenen zijn ornk]eed. 
· De scheidsrechter zal in zijn vonnis· het· be

drag van de koste'ii van het geding vaststellen. 
Iedere Partij zal haar eigen kosten dragen en 
een gelijk dee! van bedoelde kosten van het 
geding. 

10. De Partijen verbinden zich om de door 
den scheidsrechter binnen de grenzen van deze 
Overeenkomst gegeven beslissing te aanvaarden 
als een in hoogste instantie gewezen vonnis en 
om haar zonder eenig voorbehoud uit te voeren. 

Alie geschillen betreffende de uitvoering 
zullen aan den scheidsrechter word en· onder
worpen. 

11. Deze O,ereenkomst zal worden be
krachtigd en zal onmiddellijk in werking treden 
na.de uitwisseling van de akten van bekrachti
ging, welke zoo spoedig mogelijk te 's Graven
hage zal plaats hebben. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden deze Overeenkomst hebben onder
teekend en van hunne zegels hebben voorzien:' 

Gedaan te 's Gravenhage, in tweevoud, den 
3deii April 1913. 

(L. S.) R. DE .iVIAREES VAN SWINDEREN. 
ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU 

FERREIRA. 

5 Augustlts 1913. BESLUIT, houdencle vrijstel
ling van het invoerrecht voor aethylchloride 
(chloo~aethyl), · benoodigd bij de· werk
zaamheden in fabrieken van verfstoffen. 
s. 343. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 9 Juli 1913, n°. 85, Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 1913, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noei:nden Minister van 31 Juli 1913, n°. ·56; 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en vcrstaan te be
palen: 

Eeniy a.rtikel. 
Er wordt vrijstel!ing van het invoerrecht 

genoten voor aethylchloride (chlooraethyl), 
benoodigd bij de werbaarnheden in fabrieken 
van verfstoffen. 

'.!;en aanzien van die vrijstelling zijn van toe
passing de bepalingen, vervat in de artt. 

0
3 

tot en ·met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staatsblad n°. 284}. 

Onze Minister voorn~ernd is belast met de 
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uitvoering van' dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden. aan· den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den Augustus 1913. 
(get.) W IL HE L MIN A. 

(get.) 
De iflinister van Financien,, 

Kaur.NIAN. 
(Uitgeg. 23 Aug. 1913.) 

5 Aiigustus 1913. BESLUI'.l', tot wijziging van 
het, bij Koninklijk besluit van 14 December 
1912 (Staatsblad n°. 433), gewijzigde, Ko
ninklijk besluit van 29 Juni 1911 (Staats
blad n°. 198), houdende aanwijzing van de 
gemeenten, waar de bepaling van artikel 19, 
lste lid, der Muntwet 1901 niet geldt. 
s. 344. •, 

WIJ WILHEL:i\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 12 Juli 1913, n°. 65, .Generale 
Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 19-13, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Juli 1913, n°. 49, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Te rekenen- van 1 September 1913, 
worden in artikel 1, o'nder .b, van Ons besluit 
van 29 Juni 1911 (Staatsblad n°. 198), zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 14 December 
1912 (Staatsblad n°. 433), gescihrapt de n11,men 
der gemeenten Aardenburg, -Biervliet en Axel 
en wordt in dat artikel antler() Iia ,,IJzendijke" 
ingevoegd : ,,Aarclenburg, Biervliet, Axel". 

2. Dit besluit treedt in' werking op den 
tweedei1 <lag na <lien der dagteekening van het 
Staatsblacl en van de Staatscoiirant, waarin .het 
geplaatst is .. 

Onze Minister van Financien. is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en gelijkttjdig in de Staatswurant zal warden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad va:n State. 

Het Loo, den 5den Augustus 1913. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

De JJf inister van Financiiin, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1913.) 

5 Augustus 1913; BESLUIT, tot uitvoering van 
de Grootboekwet (Staa.tsblad.1913, h". 123). 
s. 345. 

WIJ'WILHEL~fiNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen ·Minister van 
Finanr.ien van den 4 ,Juni 1913, n°. 89, Generale 
Thesaurie ; ' 

Overwegende, dat het noodzakelijk is bepa
lingen vast te stellen ter uitvoering van de 
Grootboekwet (Staatsblad 1913; n°. 123) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 8 Juli 1913, n°. 23) ; · 

Gezien het nader rapport van Onzen· Minister 
van Financien tan den 30 Juli 1913, n°. 55, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, op ,welken-de Groot

boekwet in werking zal treden; te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. Dit besluit verstaat door : 
Grootboeken, Grootboeken der Nationale 

Schuld; 
directeur, directeur van de Grootboeken der 

Nationale Schuld. 

. § 1. Van de Grootboeken en het dag
register. 

2. 1. De Grootboeken worden onderschei- · 
den in : Grootboeken A en Grootboeken B. 

2. De Grootbo.eken A warden onderscheiden 
in: Grootboeken A (nieuw), waaronder·:worden 
verstaan de bij het in werking treden van de 
Grootboekwet nieuw aan te leggen Grootboe
ken A,· en Grootboeken A (oud), waaronder 
worden verstaan de bij dat in werking treden 
bestaande Grootboeken. 

3. 1. -De Grootboeken A bevatten de in
schrijvingen, waarvan de renten op de verval
dagen betaalbaar zijn op een van de in a:i:tikel 40 
van dit besluit bedoelde wijzen. 

f De Grootboeken B bevatten de inschrij
vingen, waarvan de renten op de vervaldagen 
betaalbaar zijn aan ·de houders van voor die 
renten afgegeven rentebewijzeri aan toonder. 

4. 1. In de Grootboeken A worden, be
halve,rekeningen tusschen -den Staat en zijne 
schuldeischers, voor ieder rentetype afzonder
lijk, de volgende rekeningen geopend ·: 

a. de rekening ,,Schuldbekentenisseri aan 
toonder ten laste van den Staat uitgegeven inge
volge wetten tot het aangaan van eene geld
leening te:p. laste van den Staat" ; 

b. de rekening ,,Schuldbekentenissen aan 
toonder ten laste van den Staat uitgegeven 
-kiachtens de Groptboekivet"; 

(). de rekening ,,Geamortiseerde Schuld" . 
. 2 ... Op-de onder la,bedoelde.rekening wordt 

inges()hreven : 
het kapitaal der ingevolge de Wet'ten·tot'het 
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aangaan van eene geldleening ten laste van den· 
Staat uitgegeven schuldbek1>ntenissen aan 
toonder. 

3. Van die rekening worden ·a.fgeschreven ,'. 
de op die rekening ingeschreven kapitalen 

van de . schuldbekentenissen aan toonder, 
welke z\jn ingetrokken. 

4. Op de onder lb bedoelde rekening w·ordt 
ingeschreven : 

het kapitaal van de krachtens de Groot
boekwet uitgegeven schuldbekentenissen aan 
toonder. 

5. Van die rekening wordeh afge.schreven: 
de op die rekening ingeschreven kapitalen 

van de schuldbekentenissen aan toonder, welke 
zijn ingetrokken. 

6. Op de onder le bedoelde rekening wordt· 
overgeschreven : 

het kapitaal bij de inwerkingtreding · der 
Grootboekwet in de bestaande Grootboeken 
ingeschreven : 

a. in het 2½ percents Grootboek onder het 
hoofd van rekening ,,Geamortiseerde Werkelijke 
Schuld"; 

b. in 4et 3 percents en 3½ percents Groot
boek onder het hoofd van rekening· ,,Geamorti
seerde Schuld". 

7. Vervolgens worden op· die rekening inge
schreven de kapitalen van de inschrijvingell' en 
_schuldbekentenissen aan toonder, die voor 
amortisatie zijn aangekocht. 

5. 1. · Voor elken rentevoet afzonderlijk 
wordt een dagregister aangehouden. 

2. De ingekomen aanvragen tot inschrij vj.ng, 
overschrijving of verwisseling zoomede de in 
artikel_7 bedoelde lijsten van te stellen en door 
te halen aanteekeningen worden, naar de volg
orde waarin zij inkomen, in dat dagregister 
onder een volgnummer ingeschieven. 

3. De dagteekening van inlevering en het 
volgnummer, waaronder zij in het dagregister 
.staan ingeschreven, warden op de aanvragen 
.en lijsten vermeld. 

4. De boeking, aanteekening of doorhaling 
in de Grootboeken geschiedt naar gelang de 
aanvragen en lijsten in het··dagregister zijn 
ingeschreven. 

5. Het dagregister wordt dagelijks afgesloten. 

§ 2. ·.Beheer en inricliting .van de Grool
boeken. · 

6. 1. De dienst van de Grootboeken is over 
de volgende afdeelingen verdeeld : 

a. Verificatie ; 
b. In- en overschrijving ; 
c. Renter,etalipg; . 

d. Oontrole en rentebewijzen. 
2. Deze afdeelingen staan antler de bevelen 

van den directeur. 
7. De aan de afdeeling ,,Verificatie" werk- · 

zaam gestelde verificateurs zijn meer in het 
bijzonder belast met : · 

het onderzoek naar de bevoegdheid tot het 
doen van aanvragen tot eenige verrichting bij 
de Grootboeken ; 

de goedkeuring van de voorgestelde hoofden 
van rekening ; 

het onderzoek van de bescheiden, die voor 
eenige verrichting moeten warden overgelegd ; 

het cipmaken van lijsten der in de Grootboe
ken te stellen aanteekeningen ender doorhalin
gen van aanteekeningen ; · 

het registreeren en viseeren van door admi
nistratiekantoren uit te geven certificaten of 
akten van deelgeving en met het royeeren en 
onbruikbaar maken van de overeenkomstig 
artikel 70 der Grootboekwet ingeleverde 
certificaten ; 

het stellen en onderteekenen der verklaring, 
bedoeld in artikel 83, 3de lid; der Grootboekwet. 

8. 1. De opperboekhouder, hoofd der af
deeling ,,In- en overschrijving", is meer be
paaldelijk belast met : 

het aanhouden van het in artikel 5 bedoelde 
dagregister ; 

het uitreiken aan de rechthebbenden van de 
rentebewijzen aan toonder, welke betrekking 
hebben op nieuwe, in de Grootboeken B. ver
kregen inschrijvingen; 

het intrekken ·van de rentebewijzen · aan 
toonder, die, bij afschrijving uit de Grootboe
·keh B., door ·belanghel:lbenden worden inge
leverd; 

het doen opmaken van de in artikel 24 der 
Grootboekwet bedoelde verklating van hand
teekening. · 

2. De uit te reiken rentebewijzen worden 
dagelijks schriftel\jk door hem aangevraagd aan 
de afdeeling ,,Oontrole en rentebewijzen", 
terwijl de door belanghebbenden ingeleverde 
rentebewijzen mede dagelijks met eene num
merlijst door hem naar ·die afdeeling worden 
overgebracht. 

9. 1. De aan de afdeeling ,,In- en over
schrijving" w'erkzaam gestelde boekhouders 
zijn meer bepaaldelijk belast met : 

de inschrij ving, overschrijving of afschrijving 
overeenkomstig . de ingekomen aanvragen en 
met het stellen van de.aanteekening of de door
haling, overeenkomstig de door di\ verificateurs 
opgemaakte lijsten, van de in artikel 39 der 
Grootboekwet bedoelde rechten van derden; 
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het opmaken van de kennisgeving, bedoeld \ 
in artikel 35 van dit besluit, en van de. afschrif
ten van of uittreksels uit de rekeningen in de 
Grootboeken ; 

de vergelijking van de opgemaakte ·rente
registers en van de registers der af te geven 
rentebewijzen met de Gro_otboeken. 

2. De stukken, waaruit van de verrichting 
van de hiervoor bedoelde handelingen blijkt, 
zullen de handteekening dragen zoowel van den 
ambtenaar die de handelingen verricht heeft 
als van. den opperboekhouder. 

10. ]. De aan de- afdeeling ,,Rentebeta
ling" werkzaam gestelde ambtenaren zijn meer 
bepaaldelijk belast met : 

het opmaken van de in artikel 58 van dit 
besluit bedoelde registers ; 

de vergelijking van de ingeleverde saldo bil
jetten met die registers ; 

de. uitbetaling van !le ten kantore van den 
directeur betaalbare renten ; 

de overige. werkzaarnheden · voortvloeiende 
uit de artikelen 40 tot en met 44 van dit be
sluit. 

2. Zij overtuigen zich van de identiteit van 
de onderteekenaren der saidobiljetten en vor
deren, indien de onderteekenaar als gemach
tigde optreedt, de overlegging van de door de 
afdeeling Verificatie voor gezien geteekende 
afschriften van de uittreksels. uit de . vol
machten. 

3. De in artikel 57 der Grootboekwet be
doelde overwijzing op de Nederlandsche Bank 
te Amsterdam, zal, behalve de onderteekening_ 
van- den directeur, de mede-.onderteekening 
dragen van het hoofd der afdeeling ,,Rente
betaling" en van een van de ambtenaren van de 
afdeeling ,,Controle en 

1
rentebewijzeI).". 

11. De aan de afdeeling ,,Cohtrole en rente
bewijzen" werkzaam gestelde ambtenaren zijn 
_meer bepaaldelijk belast met: 

de control~ op de overeenkomstig de artikelen 
40 tot. en met 44 van dit besluit uitbetaalde 
renten; 

de opmaking van de in de artikelen 52 en_ 60 
van dit besluit bedoelde registers ; 

. de vergelijking van de formulieren en aan
vragen,- ter verkrijging van rentebewijzen aan 
. toonder, met die registers ; 

het afgeven en intrekken van rentebewijzen 
aan toonder. 

12.- In geval van afwezigheid of ontstentenis 
van den directeur worden zijne functien waar
genomen door een der verificateurs, die daarto_e 

. door Onzen Minister van ·Financien worden 
aangewezen. 

13. 1: De rekeningen worden gesteld ten 
name van den eigenaar. · 

2. Indieu" de inschrij ving aan onderscheidene. 
eigenaren toebehoort, kan het aandeel, waartoe 
elk hunner in de inschrijving gerechtigd is, in 
het hoofd van rekening worden ·vermeld. · 

- 3. In de rekeningen, gesteld ten name van 
mind~rjarigen, worden; desv:erlangd, datum en 
jaar van hunne geboorte vermeld. 

4. Is de inschrijving met een vruclitgebruik 
bezwaard of moetel). uit de renten pe_riodieke 
uitkeeringen worden gekweten, dan geschiedt 
de aanteekening hiervan in het hoofd van reke
ning door aanduiding van naam, voornamen 
en woonplaats van den vruchtgebruiker of van 
den genieter der periodieke uitkeering met-ver
melding van den duur van het vruchtgebruik 
of van de periodieke uitkeering. en van den 
titel, waaraan het recht op de aanteekening is 
ontleend. 

14. De wettelijke vertegenwoordigers van 
rechthebbenden op de inschrijving zoomede de 
bewindvoerders over in de Grootboeken inge
schreven kapitalen worden in de daarvoor be
stemde kolom van aanteekening van vertegen
woordiging in de Grootboeken vermeld door
aanduiding van naam, voornamen • en ·woon
plaats met omschrijving van den titel, waaraan. 
zij hunne -bevoegdheid ontleenen. 

15. Ter verkrijging van de, in artikel 7 der
Grootboekwet bedoelde, goedkeuring moeten. 
de voor de beoordeeling van het voorgestelde. 
hoofd van rekening noodige bescheiden worden 
overgelegd. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 

16. ]. -Onverminderd het bepaalde in de
artikelen 34 en 42 van dit besluit zijn de kan
toren van .de Grootboeken dagelijks, ~et uit
zondering van den Zondag en van de dagen,. 
bedoeld -in het 2de lid van artikel 154 van het. 
Wetboek van Koophandel, van des voor
middags negen tot des namiddags drie uur· 
voor het publiek geopend. 

2. Gedurende de maanden Juni, Juli. en. 
.Augustus zijn _die _kantoren des Zaterdags voor
het publiek slecht~ geopend van des voormid-
dags negen tot des namiddags een uur. 

17. 1. Voor zoover voor eenige verrichting· 
bij de Grootboeken of voor de goedkeuring· 
van. eeri hoofd van rekening de overlegging van 
bescheiden wordt vereischt, moet die overleg
ging geschieden bij eene onderteekende memorie 
van. stukken, waarin die bescheiden .behoorlijk. 
zijn omschreven; tenzij de directeur de indie-
ning van de memorie' niet noodig acht. 
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2. De ingediende bescheiden worden, voor 
zoove1' z~j aan de inleveraars worden terug
gegeven, door den betrokken ambtenaar voor 
,,gezien" · geteekend. · · 

·18. · 1. YVanneer eene inschrijving, over
schrijving of aanteekening van eenig _recht, ten
gevolge van verkeerde- opgave·u van partijen 
in de aanvraag, onjuist is geschied, wordt de 
font hersteld op een schriftelijk, met' reclenen 
omkleed·, verzoek van den aanvrager, aan den 
di:rect'eur in te· dienen. · 

2. Voordat de font. hersteld ,vo_rdt, moet hij, 
te wiens·· name de ·inschrijving of te wiens be
hoeve de aanteekening ten· mirechte is gesteld; .. 
schriftelijk z~jne toestemming daartoe gegeven 
liebbcn. 

S-, De directeur ·is_ bevoegd _van den in het 
vorig lid gestelden· eisch vr~jstelling te verlee: 
nen met-·of zonder verplichting tot het stellen 
van zekcrheid voor de geldelijke schade, die de 
Staat door de voldoening aan bet ·verzoek ZOU 

kunnen lijden. 
19. · Op de ingevolge het bepaalde in artikel 

28' der Grootboekwet uit te geven afscliriften, 
'nittreksels of verklaringen wordt _v~or de ont
vangen vergoeding gekwiteerd. Die stukken 
worden, voor de afgif.teaan de.belanghebbenden, 
door d·en verificateur voor ,,gezien" geteekend. 

20. Alie aanvragen tot. eene verrichting bij 
de Grootboeken en alle daarbU overgelegde 
stukken kunnen, voor rekening en op verant
woordelijkheid van de aanvragers, ·per post 
worden ingezonden. De naar aanleiding van · 
de ingekomen aanvragen uit te reiken stukken, 
die geldswaarde vertegenwoordigen, wordeu ten 
kantore van den directeur .ter beschikking van 
de rechthebbenden gehouden, teiizij de wensch 
van toezending schriftelijk is kenbaar gemaakt. 
In dit ,gev.al geschiedt de toezending voor reke
ning en op verantwoordelijkheid . vap de be
langhebbenden bij aarigeteekenden bri.ef. Het 
bew;ijs van verzending van dien brief sti:ekt qen 
Staat tot volledige kwijting tegeno.ver hem, op 
wiens aanyrage de toezending heeft plaats gehad, 
behoudens · de aansprakelijkheid ingevolge· · de 
wet op de brievenposterij en ·de-tot uitvoering 
'-t-ith die wet gegeven voors_chriften. 

§ 4. Van insch1:ijvingen, van overschrijving van 
.inschrijvingen, ·.van schuldbekentenissen aan 

. toonder en·_van verwisseUngen. 

·21. Ter _verkrijging van .. eene Grootboek
ihschdjving"overeenkomstig artikel 31 onder a 
de·r Grootboekwet· wordt :door hem; aa~ wien 
· ·een ·aandeel .in eene geldleening · ten laste van 
den Sta!it is;·toegewezen . overgelegd:: .. 

1. eene kwitantie, waaruit blijkt, dat het 
door hem ·verschuldigde bedrag voor zijne 
deelneming in die geldleening, ten minste ten 
beloope van het bedrag der v:erlangde inschrij-
v:ing, is gestort; . .. . . . , 

2. ee~ gedagteekend en ondei:teekend. biljet 
van inschr~jving, waarbij de _inschr~jving wordt 
verzocht, mot vermelding; in geval de l.nschrij
ving wordt verlangd in . de Grciotboeken B., 
van de verlangde-rentebewijzen. 

·22. 1. Eene aanvraag 'tot ~verschrijving 
van eene Grootboekinsclirijving· geschiedt door 
de inlevering bij den di_rec~eur van een gedag
teekend en door d·en rechthebbende ondertee
kend biljet van overschrijving, waarin de over
schrijving van de inschrijving wordt ver
zocht. 

· 2. Indien van het saldo va:n eene ·m de 
Grootboeken A (oud) geboekte rekening een 
gedeelte wordt overgeschreven, wordt het na die 
overschrijving overgeble~en saldo, voor zoover 
gebleken is, dat <lit aan den aanvrager toebe
hoort, uit het Grootboek A (oud) ambtshalve 
te zijnen name overge_bracht in het Groot
boek A (nieuw). · 

3. Van deze ambtshalve gedane overboeking 
,vordt eene schriftelijke kennisgeving, op de 
wijze in artikel 35 hierna bepaald;'·aan den aan
vrager toegezonden. 

23. 1. De krachtens de Grootboekwet 
uit te geven schuldbekentenissen aan toonder 
zijn van gelijk formaat als die u_itgegeven kracl;t
tens de wet van 31- December 1910 (Staatsblad 
n°. 412). Zij ·dragen dezelfde rente ~Is de Groot
boekinschrijvingen, voor welke zij in de plaats 
zijn getreden, en warden voor de uitgifte door 
de Algemeene Rekenkamer geregistreerd en 
van een bewijs van i;egistratie voorzien. De 
vorenbedoelde rente is betaalbaar op halfjarige 
coupons, welke verschijnen op de in artikel 39 
van dit beslt1it ·voor de betrokken Grootboek
inschrijvingen bepaalde rente-vervaldagen. 

2. Op de voorzijde wordt afgedrukt : 
a. het-Neclerlandsc)le wapen ;_ 
b. het numm_er ·der schuldbekentenis; 
c. het nominale bedrag _der schuldbeken

tenis in cijfers; 
d. de woorden : ,,Schuldbekentenis groot 

,, ...... gulden ten · laste van het Koninkrijk 
,,der Nederlande·n, rentende ....... , ....... ten 
,,honderd"; 
· e. de· d~or de handteekening van Onzen 
:Minister van Financien' bekrachtigde verklaring 
,,dat .deze _schuldbekentenis aari toonde~ groot 
·., ... : ... gulden is uitgegeven krachtens de 
Grootboekwet" · 

i 
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/. het bewijs van registratie door de Alge

meene Rekenkamer ; 
g.· eerie ·door de bandteekening van· den 

-agent van het Ministerie van Financien en van 
den ambtenaar, belast met het geldel~jk beI;ieer 
·b~j het agentschap van het Ministerie ,an 
.Financien; · bekrachtigde verklaring, luidende : 

. ,,Geregist,reei:d en uitgegeven bij bet Agent
·.,scbap van het Ministerie van Financien. met 
·,, ....... balfjarige coupons rio ... : . tot· en 
·,,met u0.. . . . . en talon. . 

Amsterdam, den.: ....... ". 
3. Op de binrienzijde wordt het volgende 

afged:rukt : · 
,;Ingevolge artikel 3 van de Grootboekwet 

(Staalsblacl 1913, n°. 123) kunnen scbuld
bekentenissen, krachtens die wet uitgegeven, 
word~n ·ver,visseld . in :iGro6'tboekiµscbrijving 
en in scbulclbekentenissen van andere bedragen, 
een en arider op de ,vijze c1i de voorwaard~n bij 
·algemeen'en maatregel van bestuur geregeld." 

4. Bij de ·scbuldbekeritenissen worden afge
geven balfjarige, coupons- berieve~s e_en bewijs 
ter bekoniing van nieuwe cciupoi1s. 

24. Schuldbekentenissen, als in het vorig 
artikel bedoeld, worden uitgegeven voor be
dragen van / 50, / 100, / 200, / 500, / 1000 en 
t 5000. 

25. Verwisseling van nog ·niet verschenen 
rentebew~jzen tegen rentebes1,;ijzen van a1;dere 
bedragen geschiedt·· ria inlevering bij · den 
directeur van de te verwisselen renteb~wijzen, 
welke "vergezeld moeten zijn van een gedagtee
kende en door den houder onderteekende aan
vraag tot verwisseling, waarin de ingeleverde · 
en de gevraagde rentebewijzen zijn aangeduid. 

26. Verwisseling van inschrijvi:i:tgen in de 
Grootboeken A in inschrijvingen in de Groot
boeken B zoomede verwisseling van inschrijvi~
gen in scliuldbekentenissen aan toonder kan 
slecbts geschieden met inachtneming van de 
bepalingen voor de overschrijving van inschrij
vingen voorgeschreven, met dien verstande, 

• dat, ingeval recbten van derden bij de inschrij
vingen zijn aangeteekend, deze niet verwisseld 
worden tenzij de even bedoelde recbten door 
die verTI·isseling niet verkort kurinen wordim. of 
we-1 degenen, aan wie · die rechten toekomen, 

· scbriftelijk hunne toestemming tot· de verwis-
seling bebben gegeven.· · 

27. 1. Verwisseling van Grootboekinschrij
vingen in schtil'clbekentenissen - ~an toonder 
geschiedt ha 'inlevering· tei:J. kantore van den 
<llrecteur van een- ge·dagteekende en door den 
recbthebbende onderteekende ·-aan~_raag fot 
verwisseling: 

J913. 

· 2. Wanneer de te verwisselen inscbrijving 
is g~bockt iri de Groo~bo~ken B.,'worden bij de 
aanvraag tot verwisseling overgelegd de nog . 
niet verschenen rentebewijzen, die- voor bet 
ingeschreven k~pitaal , w~ren afgegeven. De 
overgelegde rentebewijzen worden in de aan
vraag tot verwisseling naar . volgorde der 
nummers vermeld. 

3. Door· den directeur wordt aan den onder
teekenaar van bet biljet of zijn gemachtigde 
afgegeven _een bewijs aan toonder, recbt gevende 
op_ de verlangde schuldbekentenissen aan 
toonder. Dit bew~js kan door den houder tegen 
de' daarin vermelde schuldbekentenissen worden 
ingewisseld hij het Agentscbap van hct Ministe
rie van Financien te Amsterdam.· Van de 
afgifte van. bewijzen als. !)venbedocld wordt 
d6or den opperboekhouder inededeeling gedaan 
aan den ambtenaar belast met de bew~ring 
van: de gelden en geldswaarden bij evenbe
doeld agentscbap. 

4. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in het vorig lid, wordt, ingeval de aan·
vrager den in a;tikel 20, 2den: v~izin, bedoelden 
wensch heeft l~eribaar· gem~akt, het be;vijs 
afgegeven aan den ambtel!aar belast met de 
bewaring van de gelden en geldswaarden bij 
meerbedoeld agentscbap, die v~or onverwijlde 
toezending van de ·schuldbekentenissen, over
eenkomstig het bepaalde ·in at tikel · 20, zorg 
draagt. 

28. 1. Verwisseling van schuldbekente·
nissen aan toonder i~ Grootboekinschrijving ge
schiedt; · zooiang. de scbuldbekentenissen niet 
zijn uitgeloot of aflosbaar gesteld, na de inleve
ring van die scbuldbekentenissen, vergezeld 
van alle daarbij behoorende · onverschenen 
coupons en van bet bewijs ter _verkrijging van 

· nieuwe coupons, bij het agentschap. van bet 
lVIinisterie van Financien met· een lijst waarop 
die schuldbekentenissen naar volgorde der 

· nummers zijn vermeld. 
2. Voor de ingeleverde scbuldbekentenissen 

wordt door· den agent van bet l\finisterie van 
· Financien aa:i:J. den inleveraar afgegeven een 
gedagteekend' bewijs aan toonder, aan den voet 

· waarvan ·eene, door den ambtenaar belast met 
de_ bewaring .van de gelden·en geldswaarden bij 
het agentschap van het Ministerie van- Finan-

• cien te onderteekenen, verklPring wordt ge-
steld, luidende : · 

,,Voor overneming van·eene nominale waarde 
van ]'. , . . . . aan. . . . . . ten honderd rente
gevende scb,ildbekentenissen." 

3, Het door den agent en door evenbedoel
den am btenaar onderteekende bewijs geeft reclit 

5a 
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op een of meer inschrijvingen in het bl)trokken 
Grootboek, :wa~rvan· het gezamenlijk nominaal 
bed.rag gelijk · ,is aan · dat der · overgenomen 
schuldbekentenissen. . 

gebleken renten; v0or zoover doze niet zijn ver-
jati,rd. - , 

80. De houder van krachtens de Groot
boekwet uitgegeven. schuldbekentenissen aan 
t:ionder, die . daarvoor schuldbekentenissen 
van andere bedragen verlangt, moet die·schnld·
bekentenissen, mits zij niet zijn uitgeloot of 
af!osbaar .gesteld, met de .daarbij ,behoorende 
onverschenen · coupons en het bewijs ter ver
krijging van nieuwe coupons, bij het agenj;-

4. Indien het hierbedoe]de bowijs, wordt 
;i,fgogeven tijdens de sluiting van het betrokken 
Grooj;boek, gaat de rente van het in te schrijven 
Grootboekkapitaalin op den dag der heropening 
:van dat Gr.ootboek on worden de .op <lien dag 
ver~allende coµpons va_n ,de ingeleverde schuld
bekentenissim aan den inleveraar t_eruggegeven. 

5. Indien de agent van hct Ministorie van 
Financien aanleiding vindt om niet dadelijk 
.bij de overneming der schuldbekentenissen tot 
de afgifte_ ~an. het vorenbedoelde bewijs over 
te gaan, geeft hij voor de ingeleverde stukken 
een bewijs van.overneming af; aan den voet 
van' dit bewijs.'wordt gesteld eene door den 

' schap van het Ministerie ;van· Financien inle
veren met eene gedagteekende en onder
teekende nnmmerlijst, waarin de' ter verwisse
ling aangeboden schuldbekentenissen zijn ver
meld. Het aanta,l.en de hoegrootheid cler ver
langde schu_ldbekentenissen worden op de 
nummerlijst.·mede aangeduid. 

. ambtenaar belast met de bewaring der ·gelden 
en geldswaarden bij het agentschap te onder
teekenen vcrklaring, luidende : 

,,Voor overneming van eene nominale waarde 
van F .. , . . . aan. , , .... ten honderd rente
gevende schuldbekentenissen." 

·6 .. , ·Het door den agent en door evengonoem
den ambtenaar onderteekende bewijs van over
neming kan, van den derden werkdag na dien 
der afgifte af; worden verwisseld tegen_ het 
hiervoor bedoelde bewijs, recht ge, ende op 
inschrijving. in de Grootboeken. 

7 Het door den agent afgegeven . liewijs, 
recht gevende op inschrijving, wordt ten kan
_tore van den directeur ingeleverd, vergezeld 
van een aanvraag tot verwisseling, voor elk 
ho,ofd van . rekening afzonderlijk opgemaakt, 
waarin. de Grootboeken ~aarin en het hoofd 
van rekening waarop de inschrijving van. het 
kapitaal · worqt verlangd, moeten zijn aange
duid. Indien inschrijving ~erlangd wordt in de 
Grootboeken B., moeten de bedragen der ver
langde r~ntebewijzen worden. opgegeven. . 

8. Door den ambtenaar belast met qe_ be
waring van. de· gelden en geldswaarden bij het 
agentschap wordt van de afgifte vitn bewijzen 
recht ge~ende op inschrijving aall den (!pper
b0ekhouder kennis gegeven .. 

29. Indie_n, ten gevolge · van vertraagde 
inlevering van het in het vorig artikel bedoelde 
bewijs,. re~ht · geyende op insc4r.ijving, of door 

· onjuiste ·of onvolledige invulling of onder
teekening van de daarbij behoorende·aanvraag 
tot verwisseling, de verlangde in.schrijving eerst 
kan geschieden .met latereri ingang van rente 
clan in het afgegeven· be,;ijs is uitgedrukt, kan 
door On~en l'l'Iilliste~ van Financien machtiging 

. -~orden gegeven tot uitbetaling der verschuidigd 

81, Het bedrag der ingevolge artikel 79 
der Grootboekwet voor de afgifte van nieuwe 
schuldbekentenissen ontvangen vergoeding 
wordt aan het einde van iedere maand door den 
ambtenaar, belast met· de bewaring van de 
gelden en geldswaarden bij het agentschap van 
het Ministerie van Financien, overgebracht 
bij den directeur, om door dezen te w,orden ver
antwoord bij den in artikel 68 van dit besluit 
bedoelden staat. 

82. J, Voor de in dit besluit vermelcle 
1cerrichtingen · is het agentschap van het 
l\finisterie van Financien dagelijks, met uitzon
dering van den Zondag en van de dagen, be
doeld in het 2de lid van artikel 154 van het 
vVetboek van Koophandel, geopend van des 
voormiddags negen tot des middags twaalf uur. 

2. Op ·den dag der sluiting van een der 
Grootboeken bestaat de gelegenheid tot inleve

. ring· van schuldbekentenissen ter verwisseling 

. tegen inschrijving in dat Grootboek slechts tot 

.des voormiddags ·elf uur .. 
88, J, Van de afgegeven en ingetrokken 

schuldbekentenissen · wordt door den agent 
van het lVIini_sterie, van ,Financien-clagelijks aan 
Onzen Minister van Financien en aan de Alge

_ meene Rekenkamer eene opgave gezonclen. 
De ingetrokken.schuldbekentenissen, de daarbij 
behoorende coupons en het bewijs ter verkrij-
ging van nieuwe coupons worden onmidclellijk 
van een kenteeken van onwaarcle voorzien. 
De· dag van intrekking wordt op de schuld
bekentenissen vermeld. 

2. De ingetrokken schuldbekentenissen en 
couponbladen benevens de ingehouden coupons 
van afgegeven. schuldbekentenissen voor. de 

. rentetermijnen, voorafgaande aan de afgifte 
der schuldbekentenissen, warden bij de. Alge
meene Rekenkamer overgebracht, 
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34. , 1. Zij .die, zond_er gebruikmaking van 
de in artikel 20 van dit besluit bedoelde be, 
voegdheid, persopnlijk hunne aanvragen ·ten 
kantore yan den directeur indien~n, kunn_en, 
na verkregen :goedkeu:r:ing van het hoofd van 
rekening, hunne aanvragen tct inschrijving, 
tot overschrijving of tot verwisseling, behaive 
die. bedoeid in artikel 25 van dit besluit, niet . . . I . 
uitzondering. van de dagen, waarop de Groot-
boeken zijn gesloten, van des .. voormidcfags 
9 tot des_ middags 12 uur bij de afde~ling ,,In- en 
oversc~rijving" inleveren. • . . _.. 

2. _De door den·. directeur afgegeven -af
schriften van of uittreksels _uit de volmachten, 
krachtens welke de gemachtigden van de recht0 

hebbenden handelen, moeten desverlangd .wor
deU" verto oncl. 

3. De r"anvragen tot verwisseling, ·bedoeld 
in artikel-25 van dit besluit, kunnaen dgel\jks, 
met uitzonderJng van de .dagen, waarop de 
Grootboeken zijn gesloten, van: des voormid
dags 9 -tot des midd~gs 12. uur bij de afdeeling 
,,Controle en rentebewijzen" worden "ingele
_verd. 

·35. 1. Van allc gedane inschrijvingen, 
overschrijvingen en verwisselingen, met uit
zondering van verwisselingen, als-bed_oeld in de 
artikelen-25 en 30 van-dit besluit, wordt dage
lijks eene · schriftelijke kennisgeving · opge
maakt. Deze kennisgeving wordt, tenzij daar
bij · geldswaardige stukken moeten worden 
gevoegd, des .namiddags toegezonden aan het 
daarvoor door den aanvrager opgegeven adres. 
Naarmate de aanvrager den wensch hiertoe 
heeft te kennen gegeven, wordt de kennisgeving 
te zijner beschikking gehouden of op zijn k:osten 
per aangeteekenden brief toegezonden. Indien 
bij . de kennisgeving .geldswaardige stukken 
moeten gevoegd worden; geldt ook voor de 
kennisgeving het qepaalde in artikel 20. 

2. Op de overeenkomstig dit artikel opge
maa;kte . kennisgeving zal worden gequiteerd 
voor de ingevolge artikel 79.der Grootboekwet 
ontvangen v13rgoedingen. 

3. Van ied,ere overschrijving op·de rekening 
;,Ggamortiseerde Schuld" wordt aan den agent 
van het Ministerie van Financien eene kennis
geving afgegeven, terwijl wekelijks ,aan .hem. 
kosteloos· een extract uit die rekening· wordt 
uitgereikt. 

36. Ged_urende de volgende tijdvakken·J;ul
len .in de Grootboeken geen inschrijvingen, 
overschrijvingen of afschrijvingen worden tot 
stand gebracht : 

a, Voor zoov!3r. het de · Groo·tboeken A· be
treft : van den elf den <lag. der maand onmiddel-

lijk aan den vervaldag van eenen rentetermijn 
voorafgaande tqt aan dien vervaldag ; 

b. voor zoo~er het de Grootboeken B" be.
treft : van den elfden dag der maand onmiddel-
1\ik voorafgaande aan den eersten dag van .een 
tijdvak van v:i:if jaren, waarvoor nieuwe rente
bewijzen z_ullen worden afgegeven, tot dien.dag. 

§ 5. ·Van de rechten van derdeii. 

,37. 1. ·Aanteekening van. eenig recht, als 
.bedoeld in artikel 39 der Grootboekwet, ge
schied t na de inlevering. bij ,den directeur van 
eene gcdagteekend_e.en door deI\ r.echthebbende 
onderteekrmde·:, aa{1vraag tot_ :11anteekening, 
waarin de verlangde aanteek(')ning moet zijn 
.omschreven. 

2. · De te stelle~ aan,teekening wordt vooraf 
door den directeur goedgekeiird. ·· 

38. Overdracht van rechten, .als in artikel 39 
der Gro~tboekwet bedoeld, geschiedt na de 
inlevering bij den d irecteur van eene gedagtee
kende en door· den. rechthebbencle ondertee
kende aanvraag, waarin het _over te dragen 
recht en de verlangde bocking zijn .o~schreveri. 

§ 6. Van rentcb_etaling. 

39. 1.- De renten van in de Grootboeken 
ingeschreven kapitalen vervallen :· 

voor de inschrijvingen in· de 2½ pet's. 
Grootboeken, op 1 J anuari" en l Juli ; 

· voor de inschrijvingen in de 3 pet's. Groot
boeken, op 1 Maart en 1 September ; · 

voin· - de ·inschrij vingen in de 3½ pet's. 
Grootboeken; op l · Juni en :1 December. 

2. De vorenbedoelde vervaldagen en de dag, 
waarop met de -uitgifte van rentebewijzen aan 
toonder voor een nieuw vijfjarig tijdvak een 
aanvang zal worden gemaakt, worden door 
Onzen Minister van •Financien telkens ten
minste acht clageri te · voren ·bekend gemaakt 
door eene a'ankondiging, te plaatsen · in de 
N ederlandsche Staatscourant, en door aanplak
king in het gebouw, waarin het kantoor van den 
directeur gevestigcl is. 

40. · 1. De renten van de in de.Grootboeken 
A ingeschreven kapitalen worden betaald, tegen 
-afgifte, voor iedere rekening en voor elken rente
termjjn afzonderlijk, va'n een door den recht
·hebbende voor · voldaan geteekend saldobiljet, 
op een van de volgende wijzen: 

a: door uitbetalirig ten kantore · van den 
directeur; overeenkomstig · het bepaalde in 
artikel 57 der Grootboekwet ; 

· b. door·toezending per postwissel; 
c, ··door toezending bij -aangeteekenden 

brief; 

55* 
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" d. door overschrijving in de boeken van de 
Nederlandsche -Bank te Amsterdam van de 
rekening van den Staat op de, door den tot 
rente-ontvangst gerechtigde _aan te wijzen, 
rekening. 

2. De onder b en o bedoelde wijzen van be
taling zijn slechts toegelaten waimeer de tot 
rente-ontvangst gerechtigden buiten· Amster
dam woonachtig z~jn. 

3. In geval van betaling op de wijze be
doeld oncler o, kan de tot rente-ontvangst_ ge
rechtigde aangifte van de waarde vorderen. 

4. De kosten van toezending en aangifte 
worden op de toe te zenden rente ingehouden. 

5. Bij de toezending of inlevering van het 
saldobiljet kan de tot renteontvangst gerech
tigde omtrent de wijze van uitbetaling zijnen 
wensch sch'rifteliJk kenbaar maken: Maakt hij 

· van deze bevoegdheid geen gebruik, dan ge
schiedt de rentebetaling op de wijze als in dit 
artikel onder a bedoeld. 

41. Bij betalingen overeenkomstig het be
paalde in het vorig artikel onder b, c en d strekt 
onderscheidenlijk het bewijs van de verzending 
van den postwissel, van den aangeteekenden 
brief en het bericht van de Nederlandsche Bank, 
dat de overschrijving heeft plaats gehad, den 
Staat tot volkomen kwijting tegenover hem, 
op wiens aanvrage de verzending of over
schrijving heeft plaats gehad, behoudens de 
aansprakelijkheid voor eene nauwkeurige ten
uitvoerlegging van die aanvragen en de aan
sprakeli;jkheid ingevolge de wet op de brieven
posterij en de tot uitvoering van die wet gegeven 
voorschriften. 

42. De rentebetaling ten kantore van den 
directeur geschie_dt dagelijks, met uitzondering 
-van den Zondag en van de dagen, bedoeld in 
het 2de lid van artikel 154 van het ·Wetboek van 
Koophandel, aan de afdeeling ,,rentebetaling" 
van des voormiddags 9 tot des namiddags 
1 uur. 

43.. Voor. elk saldo van de in de: Grootboe
ken A geopende rekeningen wordt slechts eene 
wijze van betaling van de over dat saldo. ver
schuldigde renten toegelaten .behalve wanneer 
die renten bij gedeelten aan verschillende per

·sonen verschuldigd zijn. De directeur is be
voegd bedragen, waarvan. de toezending bij 
aangeteekenden brief is verzooht, naar beneden 
af te ronden tot een veelvoud van tien gulden 
en het. overblijvende per postwissel toe. te 
zenden. 

44. De toezending van postwissels, die van 
aangeteekende brieven en de opdracht t,ot over
schrijving in de boeken van de Nederlandsche 

Bank, een en antler als in artikei 40,. onder b, 
c en d bedoeld, geschiedt zoo spoedig· mo·g~l~jk 
en in ieder geval binnen 8 dagen na den verval
dag der rente of., ·indien het saldobiljet na den 
vervaldag is ontvangen, binnen 8 dagen na den 
dag dier ontvangst. 

45. B~j inlevering door eenzelfden persoon 
van tien of meer, hetzelfde halfjaar betreffende, 
saldo1:)iljetten moeten deze vergezeld zijn van 
eene ·onderteekende lijst, afzonderlijk op te 
maken voor iedere wijze van betaling -als in 
artikel 40 bedoeld, waarop de biljetten zijn v;er
meld naar- volgorde van letter en nummer, 
waaronder de kapitalen in de Grootboeken zijn 
ingesehreven. 

46. Hij, die ten kantore van den directeur 
rente ontvangt, of, als rechthebbende blijke,ns 
de inschrijving in de G:rootboeken, per'soonlijk 
een aanvraag doet ter verkrijging van rente
bewijzen aan toonder, is, indien dit gevorderd 
wordt, verplicht z:ijne handteekening te stellen 
op eene ten kantore der rentebetaling aanwezige 
lraart: 

47. 1. Indien de tot renteontvangst ge
rechtigden in de Grootboeken niet met name 
genoemd zijn, zal hij, die zich voor de rente
ontvangst aanmeldt, _gehouden zijn zich vooraf 
op het bureau van verificatie tie vervoegen, 
ten einde aldaar van zijne bevoegdheid tot het 
ontvangen der renten te doen blijken. 

2. Ten bewijze van die bevoegdheid wordt 
het saldobiljet door den_ verificateur voor 
,,Gezien" geteekend. 

48. De door den directeur afgegeven af
schriften van of uittreksels uit de volmachten, 
krachtens welke de gemachtigden der· recht
hebbenden zich voor de ontvangst van renten 
aanmelden, moeten desverlangd aan de af
deeling ,,rentebetaling" warden overgelegd, 
bij gebreke waarvan de rentebetaling Jmn wor
den geweigerd. 

49. 1. Op de· voor de inschrijvingen in de 
Grootboeken B af te geven rentebewijzen wor
den aan de voorzijde afgedrukt : 

a. het nummer van het rentebewijs ; 
b. de woorden : ,,Koninkrijk der Nederlan

den", waaronder: ,,Grootboeken der Nationale 
Schuld"; 

o. de rentevoet van het Grootboek B, 
waarin de betrokken inschrijving is geboekt, 
waarondcr: .,,Groctboekwet (Staatsblad 1913 
n°. 123)" -; · 

d. het kapitaal en het. halfjaarlijksch rente
bedrag; 

e. de vervaldag van de _rente.; · 
/. het nummer waarondPr het betrokken 
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stel rentebewijzen is ingeschreven in het in 
artikel 52 van dit besluit bedoelde register . 

. 2. · Aan de k:eerzijde worden. afgedrukt : 
a. de woorden : ,,B.etaalbaar te Amsterdam 

bij de Nederlandsche Bank en in de verder door 
den Minister van Financien aan te wijzen 
plaatsen"; 

b: . de termijn van verjaring der iu het rente
bewijs genoemde rente. 

De rentebewijzen, in dit 'artikel bedoeld, 
worden uitgegeven voor bedragen van f ·50, 
f :ibo,'!j 200, f 500, f 1000 en /i:5000. 

50. 1. Rentebewijzen, als i~ het vorig 
artijrnl bedoeld, worden niet aangemaakt dan 
krachtens machtiging van Onzen Minister van 
Financien. 

2. Aangemaakt~ en ingetrOkken rente
bewijzen worden door den directeur in bewaring 
gegeven bij het agentschap van .het Ministerie 
van Financien. Deze bewaring geschiedt op de 
wijze en met inachtneming van de voorschriften, 
welke gelden vo~r de bewaring van de ·gelden 
en geldswaarden bij evenbedoeld agentschap 
berustende. 

3. Afgifte van bij het agentschap in be
waring .gegeven rentebewijzen geschiedt uitslui
tend aan den directeur. 

51. 1. Op de {n artikel 61,_- 2de lid, der 
Grootboekwet bedoelde formulieren ter ver
krijging van nieuwe rentebewijzen worden aan 
de voorzijde afgedrukt: 

a. de woqrden: ,,Koninkrijk der Neder
landen", waaronder: ,,Grootboeken der Natio
nale Schuld" ; 

b. Letter, deel_ en nummer van de rekening, 
waarop het kapitaal in de grootboeken B is in
geschreven ; 

c. eene omschrijving van het karakter van 
het formulier en vermelding van den naam, 
in liet hoofd van rekening voorkomende ; 

2. Aan de binnenzijde van het formulier 
worden afgedrukt : 

a. De door den houder van het formulier 
voor voldaan te teekenen aanvraag tot het ver
kr~jgen van nieuwe rentebewijzen; 
· b. de verklaring van den b~trokken ambte

naar der afdeeling ,,contr6le en rentebewijzen", 
dat het in de onder a bedoelde aa_mraag ge
~oemde saldo van rekening overeenstemt met 
het ingevolge artikel 60 van dit beslnit opge
maakte register. 

52. Aan de afdeeling ,,Contr6le en rente
bewijzen" wordt, afzonderlijk voor elken rente
voet en v~or elk der in artikei 49 geno\)mde 
bedragen, een 1·egister aangehouden . waarin 
de _stellen rentebewijzen, gennmmerd naar de 

volgorde van afgifte, worden.geboekt. Van de 
int,rekking van stellen rentebewijzen wordt-• 
mede in dat regist_er .aanteekening gehouden. 

53. De afgifte, na afloop van -een :vijfjarig. 
rentetijdvak, van rentebewijzen aan toonder 
voor de in· het Grootboek B ingeschreven 
kapitalen en van de daarbij behoorende for-. 
mulieren ter ,verkrijging van nieuwe rente
bewijzen geschiedt dagelijks, met uitzondering
van den Zondllog en van de d~gen, bedoeld in het 
2de lid van art. 154 van het Wetboek van Koop
handel; door de afdeeling ,,Contr6le en rente
bewijzen".-

54. Bij inlevering door eenzelfden persoon 
van tien of m·eer formulieren ter verkrijging_ 
v_an nieuwe rentebewijzen, -hetzelfde vijfjarig
tijdvak betreffende, moeten deze verg'ezeld 
zijn van eene onderteekende lijst,--waarop elk_ 
formulier is· aangeduid door vermelding van. 
letter en nummer van de rekening, ,~aarop het 
formulier betrekking heeft. 

55. 1. Afgifte van rentebewijzen aan den 
rechthebbende op-de rente blijkens de inschr~j
ving, indien ·deze g~en houder is van het in 
artikel 61, 2de lid der Grootboekwet bedoelde 
formulier, geschiedt na inlevering- van eene door 
den rechthebbende onderteekende ,,Aanvraag". 

2. De bescheiden, waaruit het recht ven den 
aanvrager blijkt, worden bij de aanvraag over
gelegd.' 

3 . . Ten bewijze van het recht van den aan
vrager teekent ·de verificateur de aanvraag 
voo.r ,,Gezien''. 

4. Voor de ontvaugst van de rentebewijzen 
wordt op de aanvraag' eene kwitantie· gesteld. 

56. 1. _Geschiedt de in het vorig artikel_ 
bedoelde aanvraag tot afgifte van rente
be-wijzen door eenen gemachtigde, dan moet de_ 
volmacht, _krachtens welke de -lasthebber 
handelt, in de aanvraag worden aangehaald. 

2. Het door _den directeur afgegeven af-. 
schriit van of uittreksel uit de volmacht moet_ 
desverlangd worden overgelegd, bij gebreke 
waarvan de. afgifte der rent~bewijzen kan wor-
den geweigerd. · 

57. De directeur zend1' dagelijks aan de 
Nederlandsche Bank te Amsterdam eene opga,e 
van de ingevolge artikel 57 der Grootboekwet
op die bank afgegeven overwijzingen; met ver
melding te wiens name _de overwijzingen zijn 
gesteld. 

58. 1. Van de rekeningen, ingeschreven 
in de Grootboeken A, worden ·de saldi, bij de 
sluiting van die Grootboeken, in registers over
genomen, die in duplo worden opgemaakt. 

2. Het bedrag dat over bet saldo van iedere-
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rekening aan rente :,moet worderi betaald over 
het halve jaar, dat bij ·het ·einde van den· in 
artikel 36 ·van ·dit besluit bedoelderi shiitings
terinijn. zal zijn verstreken, wordt in de regis-
ters vermeld. · • 

3. Een exemplaar van deze registers wo:rdt 
ter goedkeuring aan de Algemeene Rekenkanier 
fuegezoricien en door Onzen · •Minister· van 
Financien ·voor ,,gezien" ·geteekend. · 
· 59. J. Nadat een·half jaa:r na deri verschijn

dag ·van eenen rentetermijn verstreken is, wor
den ~e ini:dat haHjaar· betaalde saldobiljetten 
aab de Algemeene Rekenkamer toegezonden. 

2. De saldobiljetten over- de op dien ver
schijndag vervallen renten gaan· vergezeld van 
het in het derde lid van artikel · 58 bedoelde 
e~el):lplaa;"r van de renteregiste:rs, waarin de 
gedane oetalingen zijn aangeduid, en· van· een 
staat in duplo, van de onbetaald gebleven 
~enteposten. De· saldobiljetten · over de op 
vro~gere verschijndagcn ver;allen renten gaan 
vergezeld van een mede in duplo opgemaakten 
staat van de gedurende het afgeloopen halfjaar 
betaalde 'posten fan renten als "in dezen zin 
bedoeld. . - . . 

3. Het bedrag. van de verjaarde reriten 
worcit bij den betaalmeester· te_ Amsterdam ge
itort. De daarvoo:r ontvangen kwitantie wordt 
aan de Algemeene Rekenkam·er ingezonden bij 
den staat van betaalde saldobiljetten over het 
halfjaar, aan het intreden der verjaring vooraf
gaande. 

60. 1. Bij d_e sluiting van de Grootboeken 
B-. wordt _het saldo ·vall. elke rekening in die 
Grootboeken in registers overgenomen. Dit 
saldo wijst het kapitaal aan waarvoor nieuwe 
rentebewijzen en een formulier ter verkrijging 
van -rentebewijzen- voor- het ·daarop volgend 
vijfjarig- tijdvak inoeten warden afgegeven. 

2. .Een· exemplaar van deze registers· wordt 
ter goedkeuring aan ·de Algemeene Rekenkamer_ 
toegezonden · en door Onzen Minister van 
Financien voor ;,gezien" geteekend. -

"61. : 1. · Van de afgegeven en irigetrokken 
siellen rentebewijzen ·wordt doorden directeur 
dagelijks aan Onzen · Minister van Financien 
en aan-de'Algemeene Rekenkan_ier·mededeeling 
gedaan. 

2. De •ingetrokken 'rentebewijzen·- worden 
<inmiddellijk van een ·kenteeken van onwaarde 
voorzien, terw~}i de <lag van de intrekking op 
de rentebewijzen wordt vermeld. 

62. 1. Nadat een_-,half jaar na de~ ver
schijndag vaii-'ii'im· rentetermijn verstreken is, 
zendt de ·direciieur aan de Algemeene Reken
kamer een staat, in duplo, van de gedurende 

het afgeloopen'·half jaar aangemaakte, afgege
ven en ingetrokke'n stellen rentebewijzen, · Bij 
dien staat warden ove-rgelegd de door belang
hebbenden ingeleverde, geguiteerde formulieren 
en aanvragen ter verkrijging van rentebewijzeii, 
de ·van den Opperboekhouder ontvahge1i lijsteh 
van, ter uitreiking aan belanghebbendeti, aaii
gevraagde en door hem· ontvangen- rentebewij
zen, de ingetrokken stellen r'entebewijzen, 
zoomede de ingehouden coupons; l:ietrekking 
hebbende· op rentetermijnen:, welke, ten t~jde 
van de uitgifte1,·:vari -he't stel \irentebe-;ijz'en, 
waar'toe die coupons beh:oorden;· zijn verstreken. 

2. Voo·rts'"wordt," nadat vijf jareri zijri ver
streken sedert· het eiride' van een vijfjarig 
tijdvak, waarvoor rentebewijzen zijn ·uitge
geven, door den directeur 'aan · de Algemeene 
Rekenkamer verantwoording -gedaan van- de 
niet uitgegeven stellen rentebewijzen over dat 
tijdvak. Deze bewijzen 'worden; na · vooraf 
van een kenteeken van onwaarde- te zijn voor
zien, bij de verantwoording overgelegd. · 

· 63. 1. Onze Minister_ van- Finaricien kan 
aan belanghebbenden op hun verzoek ·vergoe
ding verleenen ·· voor de waa'rde van verli>ren 
geraakte rentebewijzen aari toonder ofcoup~ns 
van schuldbekentenisseri aan tbonder ten-- laste 
van den ·Staat,_ voor het geval Iia het verstrijken 
van den verjaringstermijn mocht blijkeb, · dat 
de rentebewijzen en coupons niet_ ter betitlirig 
zijn aangeboden. · 

2. Degene die vergoeding verlangt ~oet 
zich daartoe zoo spoedig inogelijk na het ver
lies _en althans v66rdat de verjaring is ·ingetre
den, schriftelijk wenden tot Onzen Minister van 
Financien met e·ene omsclirijv{ng ·van' de ver
Joren geraakte rentebewijzen of coupons. 

§ 7. Vrn volmachten. 

64.' Alvorens van eenige volmacht kan wor
den gebruik geinaakt-zal-zij 'aan' de-afdeeling 
,,verificatie" worden aangeboden,· ·teneinde 
aldaar te worden -geregistreerd. · 

.§ 8 .. _ Van_ ce,;tificaten, 

· 65. 1. · De 'aarivraag: tot· overschrijving 
ingevolge artikel 70'der Grootboekwet door'tlen 
houder van de.in artikel 69-dier Wet--bedoelde 
certificaten geschiedt door de irtlevering aan 
den directeur van e·en gedagteeke:rid 'eri door 
den houder der certificaten onderteekend:biljet 
van overschrijving, waarin de overschrijviiig 
van· de inschrijvirig van de rekenirig· vari' het 
administratiekantoor wordt- verzocht." De cer
tificateri, ··die :~en beloope van het over te 
schrijven kapita·a1 ni.oeteri worden overgelegd, 
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moeten ver.meld worden qp_,_eene daarbij te 
voegen .. onderteekende nummerlijst. 
. 2 . . -De certificaten moeten vergezeld gaan 
van.,de .talons en onverschenen· couponi De 
houder van de certificaten moet bovendien ten 
behoeve vaU: het administratiekantoor voldoeii 
de ingevolge/-het contract van negociatie ,, oor 
de :rnyeering. d·er certificaten verschuldigde 

_ vergoeding. 
3. Het bedrag van deze_.vergoeding . wordt 

:na de overschrij ving ihet de. onbrui,kbaar g~
_'m3:akte 9er.tificaten, ta;lons en-· 01iv'ei sche11en · 
coupons aan: dengene, van- wiens rekening de 
afschrijving is geschied, ter hand gesteld. 

66. 1. · De aanvraag tot p verschrijving door 
het .. administratiekantoor geschiedt door· de , 
inlevering aan _ den_ direyteur ,an een ge.dag_
teekend en _goor dat administratiekantoor 
onderteekend biljet van overschrijving, waarin 
de overschrij,ing van de inschrijving, ten ·be-· 
loope van de. overgelegde certificaten, ·wo:rdt 
verzocht. 

2. · De cer.tificaten moeten ver:rbeld worden 
op eene lijst als, in het vorig artikel bedoeld. 

67. De .bij den directeur ter royeering 
ingeleverde certificaten worden onbruikbaar 
gemaakt door wegsnijding van de daarop ·voor
komende handteekening van den grootboek
ambtenaar. 

§ 9. Van vergoedingen. 

68. 1. De ingevolge artikel 79 der Groot
boekwet ontvangen veigoedingen worden in de 
daarvoor bestemde registers vei'antwoord. 

2. Het bedrag van deze vergoedingen .zoo
mede de opbrengst van de ten kantore van den 
directeur ,oor li.et publiek ve:rkrijgbaa; ge
stelde formulieren wordt maandelijks door den 
directeur bij deii betaalmeester te Amst~rdam 
gestort en aan de Algemeene Rekenkamer ver
antwoord door de inz,ending van een _daarvan 
op te maken: staat in ·duplo. _ . . . 

§ 10. Slotbepalingen. 

69. 1. Voor den lsten_April·van elk jaar 
wordt door den dire(!teur omtrent den die;nst 
van de Grootboeken in het afgeloopen kalender
jaar verslag uitgebracht. 

2. Dit verslag · wordt aan Onzen l\1inister 
van Financien gezonden om aan Ons te worden 
overgelegd en door 0~ aan de Staten-Gene:raal 
medegedeeld. 

70. Met lJ-itzondering v~n de · bepalingen, 
welke ingevolge artikel 69 der Grootboekwet 
van kracht blijven, worden ingetrokken : 

.a. het besluit van den Souvereinen Vorst 

van 8 December 1814 (Staatsblad no. 111); 
zooals dat is gewijzigd:J;>ij, Koninklijk besluit 
van 22 November'l823 (Staatsblad no. 48); 

b. het besluit van. den Souve:teinen Vorst 
van 22 December_ 1814.(Staajsbl~d no. 113), 
zooals dat_.is g\)wijzigd bij Koninklijk besluit 
van 20 Febiu11ri 1850 (~tq,atsblad ,n.0 .; 8),; - . . : 
_ c. het Koninklijk besluit van 18 Mei 18i8 

(St(J,(J,tsblad n°_. 24i; zooahi·_ dat is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten va,ri'28 Mei 1819, (Staats
blad n°.,.,35) en van 25 October.1855 (Staatsblad_. 
n°. 12~); 

d. de Koninklijke bl)sluiten van H Maart 
1818 n°. 83·en vari 13 Mei 1818 n°;- 54; ... 

e. het Koninklijk b~shiit van 8 Juli 1844 
(Staatsblad n°. 34); · .. 

f. .de Koninkl\ike besluiten van 22 Februarj 
1896 (Staatsblad.n°. 31) en ;ran,30 ·Ju:ni-1898 
(Staatsblad n°. 154) ; 

g. Onze besluiten van. 20 December ·1899 
(Staatsblad n°. 279), ;ra~ 3 A.pril 1905 (,'i(aa_tsblad 
n°. 122) en van 29 Mei 1911 (Staatsblad no.· 136). 

71. Dit besluit _kan wprden -aangehaald 
ender den titei' ·van ,,Grootboekbesluit 1913". 
· Onze Ministe~ van Financien is belast met 

de uitvoering van dit hesluit, dat in het 'Siaats
blad en in de Staatscourant zai._worden geplaatst 
en waarvan~ afschrift zaf worden gezonden ~an 
den Raad van ,State. ' · · · 

Het Loo, den 5den Augustus 1913;· 

(get.) . ; WILHELlVIINA;.· 

De Minister ·van Financien, 
(get.) KOLKMAN. 

.(Uitgeg. 22 Aug. 1913.)'° 

6 Augitsfus 1913 •. BESCHIKKING va·n den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken tot vast
stelling v~n modellen, ter uitvoering van 
het besluit van 22 Juli ·-1913 (Staa.fsblad 
n°. 331): 

De Minister van ~innenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 7 van het Koninklijk besluit 

van 22 Juli 1913:(Staatsblad.n~.' 331); 
Heeft goedgevouden : 

te bepalen, dat, de: in dat .besluit bedoelde 
kennisgevingeri. en opgaven zullen worden op
gemaakt in den vorm, waarvan de modellen 
onder I, Ia, -II en IIa bij deze .beschikklng zijn 
gev~egd. 

_ 's Gi-avenhage, 6 Augustus.1911l. · 
e 

yoor. den Minister; 

De Seci·etaris -Generaql,' 
(get.) J. B..-KAN .. · 
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DI.ENS1'JAAR 

KENNISG,EVING 

aan het gemeentebestuur van· 

•••••• •-;'>• • •••••••• 

ingevolge art. 2 van het· Koninklijk besluh 
van 22 Juli 1913 (Staatsblad n°. 331). 

1. Naam en voornamen. 
(Voluit 'geschre\'en.) 

2. Betrekking. 
(t'e vermelden : ,.Hoofd", of 

,.onderwijzer(es) van ·oij' 
stand" en aan, welke -o·p_en-· 
bare lagere school.) 

3. Dagteekening van geboorte. · 

4. Burgerlijke staat. 
(Gehuwd of weduwnaar 
(wednwe).) · 

5. Aantal ,vettige of gewettigde 
-ldnderen, beneden den leeftijd 
van 18 ja.ren; dat onderge: 
teekende te zijnen (haren) 
laste heeft. · · · \ 

6. Aantal wet
tigeofgewet
tigdeminder
jarige kinde-

. ren, dat on
dergeteeken
de te zijnen 
laste heeft. 

Ondergeteekende verklaart op grond van 
bovenstaande naar waarheid ·verstrekte gege
vens, volgens de wet van 6 Juni 1913 (Staats
blad no. 239). aanspraak te hebben op tegemoet
koming uit 's Rijks kas over het jaar . . 

den ........ 19 

(Onderteekening.) 

TOELICHTINGEN .. 

De mededeeling betreffende het dienstjaar 
1\:113 behoort; ingevolge art. 8 van bet Konink
lijli: besluit van.22 Juli l913'(Staatsblacl'ii0 ;.33l), 
den toestand aan te geven op 1 October 1913 
en te worden ingediend v66r · den lOden Octo
ber d. a. v. 

Voor 1914 en volgende jaren behoort, inge
volge art, 1 van genoemd Koninklijk besluit, 
de t<,estand te-worden medegedeeld op 1 Juli 
van het jaar der inzending en behoort de in-

zending, volgens art. 2 van dat besluit,· te ges 
schieden tusschen 1 en 10 Julii- · · · 

Artikel 1 der wet van 6 J uni 1913 (Staa_tsblad 
n°. 239) tot het yerleanen van tegemoe.tkoip.in-. 
gen nit 's Rijks kas aan onderwijzers bif-het· 
lager onderwijs, luidt : 

Uit 's Rijks kas worden, onverminderd- · de. 
bijdragen welke krachtens. de Lager-.onderwijs
wet worden verleend, de volgende tegemoet- · 
komingen uitgekeerd : 

a. indien het hoofd of.de onderwijzer van 
bijstan,d ~n eene openbare l~gere schtiol of va1(1 

eene school, welke voldoet aan de in artilrnl 59, 
eerst~- en tweede lid,. der ·Lager-onderwijs,vet 
gestelde ·eischen, meer dan twee wettige of ge
wettigde kinderen beneden den achttienjarigen · 
leeftijd te zijnen _laste heeft, veertig gulden 
pe_r jaar voor ieder kind boven de twee ; 

b. vijftig gulden per jaar vbor iederen man
nelijken onderwijzer· van bijstand als ondei- a 

bedoeld, indien hij den leeftijd van acht en· 
twintig jaren heeft bereikt en hetzij gehuwd is, 
hetzij als · wednwnaar wettige of gewettigde 
minderjarige kinderen te zijnen laste heeft. 

De in het eerste lid onder a bedoelde tege- · 
moetkoming wordt, waar het vrouwen geldt, 
slechts uitgekeerd, indie:iJ. zij weduwe zijn .. 

MODEL lA. DIENS'l'JAAR 

. KENNISGEVING 

aan het bestuur der bijzonderebgere school van 

. ..... · ............ ' .. . 
· ingevolge ·art. 2 van het Koninklijk besluit 

van 22 Juli 1913 (Staatsblad n°. 331). 

1. Naam en voornamen. 
(Voluit geschreven.) 

2. Betrekking. i 
(Hoofd of onderwijzer(es) van I 

bijstand.) · 

3. Dagteekening van gebo~rte. 

4 .. Burgerlijke staat. 
'(Gehuwd of weduwnaar 

(weduwe).) 

5. Aantal wettige of gewettigde 
kinderen, beneden den leeftijd 
van 18 .faren, dat onderge
teekende · te · zijnen (haren) 
laste heeft .. · · .. 

- ----- -----



873: 

6. Aantal wet
tige of gewet
tigde minder
.i arige kinde: 
ren, dat on
dergeteeken
de te zijnen 
las te heeft. 
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·ondergeteekende · verklaart· op grond van 
l!oven~taande .1iaar waarhe,id vetstrekte gege
vens, volgens de wet van 6 J unj·01913 (Staats~ 
blad n•. 2~_9),,aal).spraak te hebben op tegemoet
koming uit• ''s Rijks kas,over het jaar . . ._ .. 

· den .: . . . . . · •. 19 

(Onderteekening.) 

TOELICHTIN.GEN. . 
De mededeeling betreffende het dienstjaar 

1913 behoort, ingevolge art. 8 van het Konink
lijk besluit van 22 Juli 1913 (Btaatsblad n•. 331), 
den .-toestand aan te geven op 1 October 1918 
en te worden ingediend v66r den lOden Octo
ber d. a. v. 

Voor 1914 · en volge!!,de. jaren beboort, inge
volge ai:t.' 1. va1{ · genoemd Konin~lijk besluit, 
de toestand te worden medegedeeld op 1 Juli 
van het jaar der inzending en beboort de in
_zending, ~o)gen;• art. 2 .van dat besluit, te ge. 
schieden tusschen 1 en 10 ·Juli. 

Artikel i de~ wet van 6 Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 239) tot het verleencm van tegemoetkomin
gen uit 's Rijks kas aan onderwijzers bij het 
lager onderwijs, luidt: 

Uit 's Rijks kas worden, onverminderd de 
bijdragen welke krachtens de Lager-onderwijs
wet worden · · verleend, de volgende tegemoet
komingen uitgekeerd :· 

a. indien het hoofd of de.- onderwijzer van 
bijstand van eene open bare _lagere school of van 
eene school, welke voldoe't' aau de ·in artikel 59, 
eerste en tweede lid, diir Lager-onderwijswet 
gestelde eischen, meer .dan twee wettige of ge- · 
wettigde. kinderen beneden den achttienjarigen 
leeftijd te zijnen laste heeft, veertig gulden 
per jaar voor. ieder kind boven de twee; 
:. b. ·vijftig gulden per Jaar voor iederen man

nelijken onderwij!"er van bijstand als · onder a 
bedoeld, indien hij den leeftijd van acbt en 
twintig jaren heeft bereikt en hetzij gehuwd is, 
hetzij als weduwnaar wettige of gewettigde 
minderjarige kinderen _ te zijnen laste heeft. 

De in het eerste lid onder a bedoelde tege
moetkomi ng wordt,' waar ·het vrouwen geldt, 
slechts uitgekeerd indien zij weduwe zijn. 

,...; 

1913 

..., 
"' ..<:; 

0-< 
0 
0 

> 
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MODEL Ila. DlENSTJ.A.AR 1i) 

;' S'.1:'AAT, '.iwi,ilencle ·OJJ,1/UU{ van ·de bedragen- wegens, tegemotitkom\ngen uit 's Rijks kas, ~-vereenkomsfig de l;et -van deii 6den Jw:ii 
· 1913 (Staatsblad n°. 239), ov61' het Ja.ar 19 . : . verschuldigd aan het hoiiJd en de onderwifzers van b°ij,9faiul op· . ·, : . . . 
. . . . . 19 . . (l) verbonden aan de bijzo.ndere lagere Sfhool ·,qevesli_qd te· . · . . · · . (2). · · · · · · 
staande -oi1de1· bestmw van(3) . . . . . . . . . . , . · . . . , . . . . . . , 
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Hef bestum: .der bijzondere lagere schoo! i•oo1·no,emd, 

·· · , . . .' _. .' , Voorzdter. · · 
· · · · · · . · · .; : , Secretaris., 

(1) Voor: bet dienstjaar 1913 te ve~melden: l October 1913;. voor 1914 en v~lgende jaren: l• Juli. . · . · . 
(2) Gemeente_. en nadere,Plaatsaand'uiding binnon de gemeento waar de school staat. · · · '· · · · . _ · . '· 
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stuur is gevestigd. ; · · :. · · · · · · · · · · 

Het Gemeentebest~u·r van: .. : . / . ·:_. ·. .: . .. . . , . . ... verklaart · de in dezen staat vermelde opgav:en :te hebben · · 
v~rgelelien · 1.;.;et de oevolking_ s_registers _en dat zij daarmede overeen5temmen: (l) 
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Het Gemeentebestiiiw voo'l'.noi!md,. 
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6 Auguslit~ 1913. BESLUIT, tot nadere -wi.i
ziging van het Koninklijk besluit van 
i;l December 1902 (Staatsblad n°. 214), ge-

. wijzigd bij Koninklijk besluit. van 5 Janu
ari 1905 (Staatsblad n°. 26), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel vah bestuur, 
als bedoeld in artikel 72 der Ongevallen
wet 1901. S. 3-16. 

,WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de •v<iordracht van· Oiizen 'Minister' van 
Landbo·uw, Nijverheid. ert H~ndel van 23 Juni 
1913, 11°. 1142, afdeeliilg Arbeidersverzekering; 
·"Gezien artikel 72 der Ongevallenwet 1901 

(Staatsblad 1910, no. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 11 Februari 19li ·(Staatsblad 
no.-'· 62); . 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 22 
Juli 1913, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
Iioemden Minister van 2· Augustus 1913, n°, 
1702, afdeeling. Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

Tuss<'hen artikel 10· en artikel 11 van Ons 
besluit van 8 December 1902 (Staatsblad n°. 
214). gewijzlgd· bU Ons. besluit van 5 J anuari 
19_05 (Staatsblad n°. 26), wordt ingevoegd een; 
:Iiieuw artikel luidende: 

,,Art. 10bis. Bifoverlijden van een persoon,
wien_ een rente ingevolge de Ongevallenwet 
1901 is t.oegekend, wordt door het gemeente
hestuur aan het bestuur der Rijksverzekerings
barik op dieris · verzoek lrnsteloos· toegezonden 

. :een gewaarmerkt afschrift. van de opgave van 
:_·de oorzaak "an den ·dooi:I, bedoeld bij artikel 
5 van de wet van l Juni 1865; regelende de uit
·oefeiiing der geneeskurist· (Staatsblad 1903, .'no. 
148),' laatstelijk gewijv.igd bij de wet van 31-
Decernber 1909 (Staatsblud n°: 452).". 
· Onze Minister van Laiidbouw, Nijverheid en 

Handel is belast met -_de uitvbering van dit 
--besluit, dat · in het :sialltsblad zal worden· ge
.plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge: 
zbnden aan · den Raad· vai1 State. 

Het Loo,· den 6den Augustus 1913.' 

(get.) W:J;LHELMIN A: 

De 1llin. van -Landbou_w, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALM.A. 

(Uifgeg. 22 Aug. 1913.) 

6 Augustus 1913. BESLU'iT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde · Staten 
van N oordholland van 16 April· 1913, 
n°.-145, waarbij in ·beroep is gehandhaafd 

· de weigering door Burgerneester en "\Vet-. 
houders van Helder 'om in ·de akte van de 
ten name van G. J .. VAN DER LEE, aldaar, 
staande vergunning vo'or den verkoop van 
sterken drank in het klein wijziging te 
brengen. S. ··347_ 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voo1;dracht van Onzen Minister. van 
Biiinenlandsche Zaken, · van 26 Juni 1913, 
n°. 5086, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen,· betreffende het besluit van Gedepu
teerde Staten van Nooi:dholland van 16 April 
19131 n°. 145, waarbij in beroep is gehandhaafd-· 
deweigering door Burgenieester-en Wethouder~ 
van Helder, om in de"akte van de ten name van 
G. J. VAN DER LEE, aldaar, staande vergunning 
voor den verkoop van sterk~n drank in het 
klein voor gebruik elders· dan: ter plaatse van 
verkoop; voor een · localiteit in het perceel 
Molenstraat 123 en in het a;fschrift van die akte, 
in:gevolge art. 25 der ·Dr~n:kwet, de wijiiging 
te brengen, dat die vergminfug met -ingang van 
1 Mei 1913 zal gelden voor fi:en_ localiteit vanhet 
perceel Spoorstraat 106 ;-: ·· 

Overwegende, dat Gedeputet)rde Staten v_an . 
N oordholland voormelde' weigerh:J.g hebberi ge- · 
handhaafd op de volgende gronden : dat het 
verzoek van adressant is geweigerd op grond, · 
dat in de localiteit van het perceel -Spoor
straat 106 een winkelnering wordt uitgeoefend, 
bestaande-in den verkoop •:v~n wijrien, oranje
bitter, alcoholvrije dranken e. d.; dat in ,cl.en 
zin der Drankwet onder het uitoefenen· van eea 
winkelnering -moet worden:: verstaan het ten 
verkoop· en in voorraad: lrnbben en leveren van 
waren, waarover gehandcld wordt ter plaatse 
waar gehandeld wordt ; dat gebleken is, dat in 
de bedoelde localiteit 'van. het perceel :spoor
straat 11°. 106, de waren, waarin gehandeld 
wordt, ook inderdaad aldaar aan _bet publiek 
geleverd worden en dat derhalve door Burge
meester en Wethouders-i\Tan Heldei· terecht is 
beslist, · da t in die localiteit een winkelnering 
wordt uitg;eoefend; 

Overwegende, dat ingevolge het · .. bepaalde 
bij art. 25, 4de lid, der Drankwet (Staatsblad 
1904, 11°. 235), in verband met het bepaalde 
bij art. 8, eerste lid, n°. 15; dier wet de wijziging 
in de vermelding der locaJiteit in de akte van 
eene vergunning en in het afschrift daarvan 
door Burgemeester en Wethouders wordt ge
weigerd o. a. wanneer zij wordt gevraagd voo 
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eene .localiteit, waarin eene andere winkel
nering wordt uitgeoefend ; 

dat volgens het bepaalde bij het tweede lid 
van 15°. van art. 8, eerste lid, dier wet ten aan
zien van eene vergunning voor het slijten van 
sterken drank als andere winkelnering moet 
worden beschouwd het tappen van anderen dan 
sterken drank, in aansluiting waaraan art. 36, 
eerste lid, 4°. belet, dat tappen. van anderen 
dan -ste~ken drank geschiedt in eene localiteit, 
waarvoor eene vergunning voor het slijten van 
sterkeh dra~k is verliend ; ';,. . ·'I! !• 

. dat, waar de wet ten deze bij uitdrukkelijke 
bepaling slechts deze beide vormen van drank
handel tegenover elkander als andere winkel
nering beschouwt, - hetgeen bljjkens de ge
schiedenis van de tot-stand-koming van art. 36 
is geschied om tegen te gaan het tappen van 
sterken drank iI! strijd met de wet door hem, 
die eene vergunning heeft voor het slijten van 
.<lien drank - de,woorden noch de geest der wet 
vorderen, dat die onvereenigbaarheid ten aan
zien van eene vergunning .voor het slijten van 
sterken drank, in strijd met den aard van het 
bedrijf, wordt uitgebreid tot het slijten van 
anderen clan sterken drank ; · 

dat mitsdien ten aanzien van eene vergun
ning voor het slijten van sterken drank in het 
klein het slijten van anderen dan sterken drank 
niet is te beschouwen als andere winkelnering ; 

dat.de weigering van de door G. J. VAN DER 
LEE .gevraagde wijziging in de vermelding van 
de localiteit .in de akte van de te .zijnen name 
staande vei;gunning en in het afschrift daarvan 
derhalve is in strijd met de wet, en het daar
tegen ingestelde beroep gegrond had moeten 
worden verk!aard; 

Ge!et op art. 166 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

22 Juli 1913, n°. 26; 
Gezien het nader rapport van Onzen lliinister 

van Binnenlandsche Zaken. van 2 Augustus 
1913, n°. 6956, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwez_en; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voormelde besluit van Gedeputeerde 

Staten van Noordholland van 16 ·April 1913; 
n°. 145, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze> Minister· van Birinenlandsche Zaken is 
be!ast met de uitvoering van <lit besluit, hetwelk 
in .het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den· Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 6den Augustus 1913. 
(get.) vV I L H E L M I NA. 

De .Min. van Biiinenl. Zaken, (get.) HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 22 AU(! .. 1913.) 

8 Augustu,s 1913. BESLUIT, tot11adere wiiziging 
van de bij Koninklijk besluit vari : den 

. 23sten Maart 1903 (Staatsb,lad n°. 89) be
krachtigde politiebepalingen op het ver
voer van licht-ontvlam bare, niet ontplof
bare stoffen op den Rijn. S. 348. 

WIJ vVILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Buitenlandsche Zaken van 12 Juni 1913, 

,n~. 3545, Afdeeling. Nijverheid, en van 19 Juni 
1913,. nO. 124()'3,_ TweJ'de :'.A.fdeelillg ( . 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare tweede buitengewone 
zitting van 10 Mei 1913 vastgestelde wjjziging 
. van de politiebepalingen op het vervoer van 
lichj;-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen 
op den Rijn ; . 

Den Raad ~an State gehoord (advies van 
22 Juli 1913, n°. 20); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers van 2 Augustus 1913, 
no. 4684, afdeeling Nijverheid, en van 4 Augus
tus 1913, Tweede Afdeeling, ·11°. 15803; 

Gelet op de artikelen 1, 32 en 46 der herziene 
akte omtrent de. Rijnvaart van 17 October 
·1868, voor zooveel no.odig goedgekeurd bij de 
wet van 4 April 1869 (Staatsblad n°. 37) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :_ 
Met ingang van 1 October 1913 te bepalen, 

dat de bij Koninklijk besluit van den. 23sten, 
Maart 1903 (Staatsblad n°. 89) bekrachtigde 
politiebepalingen op het vervoer van licht
ontvlambare,. niet ontplofbare stoffen op den. 
Rij_n. zooals deze werden aangevuld bij I(onink-, 
lijk besluit van_ den 23sten April 1906 (Staats
blad no. 67), zullen worden gewijzigd als volgt:. 

Eenig artikel. 
In· artikel 7a., eerste alinea, van genoemde 

polij;iebepalingen wordt in plaats van: ,,Cal
cium, Oarbid I · gevaarlijk, indien niet droog, 
gehouden" ! gelezen : ,,Carbid, voor vocht te; 
behoeden". 

Onze Ministers van La,ndbouw, Nijverheid 
en Handel en van Buitenlandsche Zaken · zijn 
belast met de uitvoering ,van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de, 
Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den . 
Raad van St-a,te me\iegedeeld .zal warden. 

Het Loo, den 8sten Augustus 1913. 
(get.) W-I i;H EL ivI IN A. 

De JJiin. van Lcindbouw, Nijverlie-id en Heindel, 
(f!et.) A. S. TALMA. 

De 11l-inister van Bu,:tenlandsche Zaken,, 
(get.) R. DE lliAREES v. SwINDEREN. · 

(Uitgeg. 22 Aug. 1913.) .. 
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8 Au,gust1M 1913. BESLUIT, houdende ·nadere 
· bepalingen omtrent de meting van zee

schepen. S. 349. 

vvr.r \VILHELMINA, ENz. 

Op de voordraoht van Onzen ·:Minister van 
Financien, van den 22 Mei 1913, n°. 54-, Invoer
rechten; 

Overwegende, dat het in het belang van de 
Nederla_ndsche scheepvaart wenschelijk is; de 
hier · te lande geldende bepalingen omtrent de 
meting van zeeschepen nader aan te vullen ; 

B:erzien het Koninklijk besluit van 21 Au
gustus 1875 (Staatsblad n°. 146) en o·ns besluit 
van 18 September l899·(Staatsblad n°. 208) ; 

Den Raad van State· gehoord (ad vies van 
den· 22 Juli 1913, nq. 15); 

Gelet op het n~der''rapport' van Onzen\voor
noemden Minister . van den 1 Augustus 1913, 
no. 98, Invoerrechten ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa-
len: · 

Eenig artikel. 

In artikel 17 van het Koninklijk besluit van 
21 Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146), zooals 
dat wordt gelezen volgens artikel l, § 2, van 
Ons besluit van 18 September 1899 (Staatsblad 
n°. 208) wordt tussche1i het eerste en het 
tweede lid opgenomen : 

,,Onder de voorwaarden, vast te stellen door 
Onzen Minister van Financien, worden boven
dien afgetrol~ken de rujmten, uitsluitend: be
stemd voor waterballast." 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal warden geplaatst en w~,arvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8sten Augustus l!H3. 
(get.) W I L H E L M 1 N A. 

De 1llinister van Financii!n, 
(get.) KoLKl\lAN. 

/Uitgeg. 23 Aug. 191:l.) 

8 Augustus 1913. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende 
de zitting van het_ hoofdstembureau in 
verband met de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Haren. 

De Minister . van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op a.rt. 93, dE'lrde lid, der Kieswet ; 

Heeft goedgevonden : 
'na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Groningen te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Haren de zitting van 
et hoofdstembureau tot het vaststellen van 

deri ·uitslag der verkiezing, gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid 
bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 8 Augustus 1913. • 
Voor den Minister, 

De $ecretaris-Generaal, · (get_.) J. B. KAN; 

9 A1,gustiis· 1913. llEsLUH', tot wijziging van 
den bij Kcninklijk besluit van 15 Juni 
1905 (Btaatsblad n•. 207) vastgesteI_<;l-en" ~n 
laatstelijk bij Koninklijk besluit van 
18 Maart 1911 (Staatsblad n•. 94) gewijzig
den algemeenen rriaatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 385b, laatste lid, van 
het'Burgerlijk Wetboek, ~ooals dit fo.idt 
ingevolge de wet van 6 J<'ebruari 1901. 
(Staa'tsblad n°. 62). S. 350., 

:i.; -.';l :l . :, , ·;1 
WIJ, WILHELMINA, EN~. 

Op de v'ciordracht van Onzen ~Iinister van 
Justitie ad interim van 2 Juni 1913, 3de af. 
deeling B, n°. 653; · 

Den Raad van State· gehoord (advies van 
22 Juli 1913, no. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzcn voor
noemden Minister van 7 Augustus 1913, 3de 
afdeeling B, n•: 580; 

· Hebben goedgevonden eh verstaan, 
te bepal.en : 
In den algemeenen maatregel van bestuur, 

als bedoeld · in art. 385b, Jaatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, zooals dit luidt ingevolge 
de wet van. 6 J<'ebruari 1901 (Staatsb/ad 11°. 62), 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 15 Juni 
1\J05 (Staafsblad no. 207) en gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 11 Fcbrna·ri 1909 
(S!aatsblad no. 39), van 28 Jnli 191[) (Staafs. 
blad n°. 244) en van 18.Maart 1911 (Staatsblad 
n°. 94), warden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

Artikel 1, eerste Hd, wordt gelezen uls volgt: 
In het rechtsgebied van iedere arrondisse

ments-rcchtbank is een vciogdijraad gevestigd, 
met uitzondering van dat van de arrondisse
ments-rechtb'anken te · Breda,· Rotterdam_ en 
.,bnsterdain, waarin twee, en dat van de arron
dissements-rechtbank te 's Gravenhage; waarin 
drie voogdijraden gevestigd zijn ; 

Artikel 2 ·wordt gelezen als_ volgt: 
Met uitzondering van · de voogdijraden te 

Breda, 'l'ilbur,q, Rotterdam, Amslerda,n; 'j Gra
venhage en Leiden, strekt zich· het ressort van 
·ee1i voogdijraad uit over het geheele rechts-. 
gebied· van de arrondissements-rechtbank._ · 

Het_ ressort· van den voogdijraad ·te Breda 
strekt zi~h ·uit over de kantons Breda, Zeven: 
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berge,:,, en Berg_en-op-Zoo.in.: dat v:m den. voog
dijraad te Tilb,;,-g over de kantons Tilburg en 
Oosterho1ii. Het ressort van de:n voogdijraad 
Rotterdam I strekt zich uit over de voormalige 
kantons Rotte,·da;,,, n•.- i en n°.· 2; dat van den 
voogdijraad Rofte,-dam II over het voormalige 
k~nton Rotterda11i n° .. 3 en ov~r de k;ntons 
Sdtieda,n, •:Gouda, Schponhoven, Brielle en 8_01n-
11ielsdijk. Het ressort van . den voogdijraad 
A1nsterdam I strekt. zich uit over de voor
malige kantons A.1nsterdam n°. ·1 en n°: 2; 
dat vaii. den voogdijrnad A1nste,·dain Ii over 
de voormalige .kantons Am,sterdain n°.,· 8 en 
n•. 4 en over het· lrni;iton Hilversum. HP,t 
ressort , van de voogdijraden 's Gravenhage I 
en II strekt zich. uit over de kantons- 's Gra
venhage en Delft. De werkzaarnheden 'in deze 
kantons worden over beide voogdijraden_ ver• 
deeld naar een door Onzen Minister· van ·,T us
titie vast te stellen regeling. ~et ressort van 
den voogclijraad .te Leiden. strekt zich nit ov,er 
de kantons Leiden en AJphen. · 

Dit besluit zal gelijktijdig in het Staat'!blad 
en in cle Staatscourant wor,clen geplaatst en 
treedt in werking op den tweeclen clag na dj,m 
der dagteekening van bet Staatsblad, waarin 
het is opgenomen en van,.de Staatsconrant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze ·:ilfinister van J ustitie is: belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan_ afschrift 
.zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemcene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 9den Augustus -1913. 
(get.) W I L HE L MIN A. 

, De lYliniste,: van Justitie- ad· interim, 
(qet.) HJ!ElvISKE!tK. 

(Uitgeg. 18 Au,q. 1913.) 

.11 Augustus 1913. J\f:rssrvE van den +\'[inis_te, 
va11 Bin~enlandsche Zaken aan_ de Com
missarissen der Koningin, betreffende recht, 

, te b~t;alen voor. uittreksels. uit,. de registers 
· van den burgerlijken stand. .,,, 

Blijkens door den Minister van ,Oorlo6 cvan 
den Inspecteur der Infanterie ontvangen mede
deeling verstrekken de gemee11tebesturen, met 
slechts wejnige uitzonderingen, uittreksels .uit 
de registe~s .van den ;Burgerlijken_ Stand aan 
adspiranten voor . het reservekader kq~teloos. 

Met dien l\'linister ben ik van oordeel, dat die 
kostel~o>fe afgifte in strij d is met art. '2 de,i ~e~ 
van 23., Apr¥ 1879 (Staatsblad n°. 72) .. 

De gemeentebesturen geven bedoelde uit, 
treksels kostefo~s af, _ waars~hijnlijk ll\tar aa,n
leidi_~i' yan h~t bepialde in ~;t, ,9, 

0

i_~ Yerba:na 
inet de ,a,,tikelen,7, alinea_ l, en 11; aliriea. 3, 

cler Militiewet ; mo9ht dit het gev:al · zijn, dan· 
worclt daarbij evenwel over het hoofd gezien, 
dat art. 9 alleen clan vrijstelt van de rechten, 
bedoeld in art. 2 der wet van 23 April 1879 
(Staatsblad n°. 72), wanneer het geldt stukken, 
over te leggen ,,in verband met de. bepalingen 
van deze (dat is .de Militie,.) wet", 

Ten overvloede zij hierbij nog aangeteekend, 
dat op bedoelde • uittreksels wel kan worden 
toegepast de vrijstelling van zegelrecht, . ver
leen,cl bij art. '?,7, litt. A;. n°, 12, d()r wet van 
3 October 1843, Staatsblad n°. 47.-

Ik heb cle_ eer U H.E.G. te -verzoe~en de 
gemeentebesturen in U.we · provincie met het 
bovenstaande in kennis . te. stellen. 

De 1rliniste1· van Binnenlanil,sche Zaken, 
Voor. den Minister, 

De Secretaris-Generaal; (get.) J.- B. KAN. 

12 A.ugus/us 1!.Jl3. BESLUIT, houdende aan_-. 
vulling van het Koninklijk besluit van 
den 5den October 1910 (Staatsblad n°, 298), 
tot instelling van een eereteeken voor be
langrijke diensten in of jegens. de .Ver
eeniging ,,het N ederlanclsche Roode Kruis" 
bewel'len. S .. 351. · 

WIJ WILREL~UNA, ENZ. 

Op cle voordracht van Onze Ministers ·van 
Oorlog en van .Marine a. i. van 18 Juni 1913, 
Kabinet, Litt. G 60 , en van 20 Jnni 191:l, Bureau
B, n,o. 2; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van clen 
l5den Juli 19_13, n°. 84); 

Gezien het nader r_apport van Onze, voor, 
noemde_ Ministers van 29 Juli 1913, Kabinet, 
Litt. B71 , en van 8 Augustus 1913, Bureau B, 
no. 47; 

Hebben _ goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Aan het Koninklijk: besluit van 5 October 1910 
(Staafsblad n°. 298) wordt toegevoegd een ar
tikel Ubis, luidende als volgt: 

,,Ter berinnering aan bijzonder(l gebeurte
nissen, waarvoor de m!Jdaille wordt verleencl, 
kan door Ons. een · op het lint te bevestigen 
gesp van z_il ver aan het eereteeken worde_n toe
gevoegd. Ilet op dien gesp aan to lirengen 
opschrift zal telken:male doqr o·ns worden 
vastgesteld''. 

Onze Ministers van Oorlog en v_an ·Marine 
zij!} belast met _de· uitvoering van dit beluit, 
hetw.elk in bet .Staatsblad zal worclen· gepla&t~t 
en waarvan afschrift zal worden -gezonden:-a!ln 
den Ra.ad van State, aan de E;;i]'!selarijen :der 
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Nederlandsche Orden en· aan· de Algem~ene 
Rekenkainer:· 

Soestdijk, den.12den Augustus 1913:. 
(get.) WI L H EL MI N A. 

.De Minister van Oorlo,q, · 
(get.) H. OOLIJN. ~ 
De Minister va.n Marine ad i1iteri11t, 
(get.)_ H. .00LIJN. 

( Uitgeg. 11 Sept. 1913.) : 

].2 Aug~stus J9l3. B_l!lSLUIT, Ii~udende bekend
_mak}ng in het Staatsblad van het op 2[r8ep
tem ber 1911 te St, Petersburg tusschen 
Nederlana'en Rusi and gesloten verdrag·over 
de wederzijdsche erk_enni11g van naamlooze
en andere handels-, nijvi,rp.eids- of finan

. cieele ven11ootschappen; . -S_. 352. 
WIJ WILI=i:_ELMINA, ENZ. 
Gezier. het op 29 September 1911 te St. Pe

tersbur,q tusschei;i Yederland en.Rusi and gesloten 
verdrag ·over de wederzijdsche erkenning van 
naamlooze· en· a_ndere handels-, nijverheids- of 
financieele vennootschappen, .we_lk verdrag is 
goedgekeurd bij de Wet van den 19den Maart 
i913, Staatsblad n°. 102 e~ waarvan een afdruk 
met vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de.akte11 van bekrachtiging 
van bedoeld verdrag op. ,18 Juli 1913 _te 
St. Peter_sburg zijn uitgewisseld; . 
_. ·,op de ~oordracht .van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Augustus 
1913, n°. 16148, Directie van het Protocol : : 

Hebbeh goedgevonden. en. verstaan: 
de_ bekendmaking_van gei1:egd-verdrag en van 

de vertaling daarvan te bevelen door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. (1) 

. Onze.M.inisters, Hoofden van Depart1;1menten 
van Algemeen Bestuur, zijn. belast, ieder voor 
zooveel hein · betreft,. met -de uitvoering- van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den J.2dep. Augustus 1913. " 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister vaii Buitenlandsche Zaken, 
. (get.) R. DE MA.REES :VAN_ S:WINDEREN, 

·V.ERTALING_-

Hare Majesteft de·Koningirt der N ederlanden 
. e~ Zijl1€i }1~je~teit d'e Keizer' alier Russ·en, 

geieid door den wensch ·om de aangelegen
. heid der · wederzijd_sche erken.ning in he't .ko
'ninkrijk der Nederlanden eri'in het Rus.sische 
· Keizerrijk der ·_Russische en : Nederlandsbhe 
· naamlooze'venno_otschappen en andere handels-, 
nijv~rheids- eri 'finari"cieele verinootschapperhe 

• ' • • • • • I 

regelen, 

. ' (1) _Hierna is alleen-de·vertaling opgenomen. 

_hebben het· ,vens'chelijk'' geoordeeld te die11 
eiude een verdrag te sluiten en hebben tot 
hunne gevolmaclitigden benoeind, te weteir': 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden ·: 
'den heer ·ARTHUR MARTIN DESIRE .baron 
SwEERTS DE LANDAs· WYBORGH, Hoogstder
zel_ver kamei;heer, Hoogstderzel:v1ir · buitenge
woon ,gez·ant ·en ·gevolniachtigd Minister bij 
Zijne Majesteit den.-Keizer aller Russen, 

en Zijne Majesteit de- Keb10r aller Russen , 
deri heer ·ANATOLE NERA'ro\v, kamerhee\i van 
Hoogstdeszeifs :·hof, ~erii:elijk Staatsraad, tijde
lijk wa~t'ne'me~ vtli.i het'" Kei~erlijl~ :Ministerie-
vari Bufterilandsche Zaken, · . 

die; na hunne i0: go'eden en behoorlijken vorm 
bevonden· volinachten te h~bbeti ditgewisseld, 
omtrent de volgende :irtikelen zijri · overfle·n -
gekomen: 

Art. I. De naamlooze .venriootschappeµ · en 
andere :haQdels-;'.nifverheids- of financieele ven
nootschappen,: met inbegrip· der· ve'rzekeririgs
maatschappijen, die· o.p het groridgebied van 
den eenen verdragstaat haren zetel Jiebben en 
aldaar ove.reenkomstig de vari kracht zijnde 
wetten rechtens bestaan, worden ook op· het. 
grondgebied van den andereri Staat als wettig 
bestaande erkend, 

Art. II. De ,wetten van den Staat van vestic 
ging -zijn · op het grondgebied van den arideren, 
Staat op de hierboven bedoelde vennootscha·p
pen vah toepassing, ook wat · betreft hare, 
handelingsbevoegdheid en hare bevoegdheid in 
rech ten op te trcden. _ 

De. toelating van zoodanige ·vennootschap tot. 
de .. uitoefening van eenige'n tak .vari ·nijverheid. 
of handel in-den anderen verdragstaat, alsook 
de. bevoegdheid om onroerende goederen en 
ander vermogen op het gebied van den anderen 
Staat te verwerv.en, wordt beheerscht door de 
te dezer zake in dezen laatsten Staat geldende 
yoorschriften. 

Intusscheµ ·genietengezegde vennootschappim, 
in den -anderen Staat dezelfde rechten, die aan 
soortgelijke -vennootschil.ppen· van eenig antler 
land. zijn. of ,zullen ,worden verleend.· 
.. Art. _Ill. Dit verdrag is toepasselijk op de 
kolonien en bezittingen der verdragsluitende
partijen · en op hare consulaire rechterlijke
ressorten . 

Art. IV; Dit verdrag'zal worden bekrachtigd 
en de bekra_chtigingsoorkon.den.zullen zoo spoe
·dig .. mogelijk•:uitgenvisseld worden. 
. ·. Het..~erdrag·. treetlt in werking op' deri cler-
tigsten dag na de -~itwisseling der b·e_kra'ch
tiging~oorkonden en:blijft van kracht gedurende 

_(len jaar,. te· rekenen·-van, .deri dag, wil.arop·· het. 
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door een der beide verdragstaten opgezegd 
wordt. 

Ten blijlrn waarvan de ondergeteekenden dit 
-verdrag hebben geteekend en van hi.mne zegels 
~·oorzien. 

Gedaan in dubbel te St.· Petersburg;--den 
29/16 September 1911. 

(L. S.) SwEJmTS DE LAND.AS. 

(L. S.) N:ifaATOW. 

-14 Au.qust,is mm. BESLUIT, houdende wijzi-
. ging van het Koninklijk besiuit ·vun20 De

cember 1911 (Staafsblad n°: 364), tot uit
voering van de artikelen 5.b en 5c der. wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
tot voo1·ziening tegen besmettelijke ziekten. 
s. 353. 

' '.WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsch& Zaken van 11 Juli 1913, n°. 6006, 
afdeeling Volksgezondheid .en, Armwezen; 

Gel et op de artikelen 5b en 5c · der wet van 
4 December 1872 (Sfaatsblad n°. 134), tot voor
ziening tcgen besrnettelijke ziekten, welke arti
kelen zijn ingelascht bij de wet van 14 Juli.1910 
(Slaatsblad n°. 204); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 ,Juli 1913, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche ·Zaken van 11 Au
gustus 1913, n°. 7084, afdeeling Volksgezondheid 
en Arrnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaau : 
Art. I. In Ons besl_llit van 20 December 1911 

(Sl'aatsblad n•. 364) worden .·de volgende 1vijzi-
gingen gebracht: · 

1°. Iii het lste lid van artikel 1 worden v66r 
het woord ,,gericht" ingevoegd de woorden 
,,-- met de daarbij behoorende stukken in 
tweevoud -". 

'2.0 • Aan artikel I wordt na het tweede een 
nieuw, derde, lid toegevoegd; luidende: 

,,Aanvragen 0111 toekenning vaD" Rijksbijdra
gen in de kosten van uitgaven voor reiniging en 
ontsmetting en voor deskundige leiding van den 
<intsmettingsdienst, die ·op of na 1 Ap1'il ·van 
bet jaar, volgende op dat, waarop de aimvrage 
betrekking heeft, worden ingediend, blijven 
buiten behandeling''. 

3°, In bet tweede lid van artiker 2 vervalt 
-achter bet woord ,,dienst" de komma en wor
den tusschen de woorden· ;,dierist" en ,,zonder" 
-ingelascht de woorden: ,;wenschelijk of nood-
-zakelijk is en,".· · 

4°. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
,,De aanvrage om t<iekenning van eene Rijks-

bijdrage in de uitgaven v'oor de relniging en 
de ontsmetting, nls bedoeld in artikel 5b,-sub 2°, 
der·wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°.134), 
wordt v66r dii"n ]sten April van het jaar vol
gende op dat, waarop de ·aanvrage betrekking 
heeft, ingediend". · 

;,Bij .die aanvrage worden overgelegd: 
a. eene· volledige en uitgewerkte ·opgave van 

alle voor den ontsmettingsdienst in het laatst
ve,loopen dienstjaar gedane uitgaven, met nit
zondering evenw.el van die voor een der doel
einden, · genoemd in artikel 5b, s1ib I O .- 3" en 
4°; der wet van 4 December 1872 (Staatsblacl . 
no. 134); • ' , · · 

b. eene volledige en uitgewerkte opgave van 
alle in het laatstverloopen dienstjaar ter zake 
van den · ontsm,ettingsdienst genoten oaten, 
daaronder 'begrepen de bijdragen, bedoeld in 
artikel 5a der wet van 4 December 187:2 (Staats
blad n°. 134), de vergoedingen van andei·e ge
meentebesturen wegens verrichte reinigingen 
en ontsmettingen, benevens de ontvangsten voor 
buiten dienst gesteide- goederen, · behoorende 
tot den ontsmettingsdienst; 

c. een door den !eider van den ontsmettings
dienst voor ,,gezien" geteekende verzarnefstaat, 
wa·arin -voor elke ziekte afzonderlijk, ook voor 
die welke niet in de wet va·n 4 Decerrib~r 1872 
(Staatsblacl n°: 134) ·zijn genoemd, wordt opge• 
geven het-totaal aantal·reinigingen en·ontsmet
tingen door den dienst in hii"t l:iatstverloopen 
dienstjaar verricht, niet bij~oegi~g van den 
nard en de bijzonderheden van die reinigingen 
en ontsmettingen (woning-reiniging of ontsmet
ting, · goederen-ovenontsmetting, kosteloos of 
tegen betaling enz.) benevens een ve1·slag van 
den- staat van den ontsmettingsdienst en · ~an 
de ·daartoe behoorende gebouwen en goederen; 
daarbij · wordt tevens opgave ged~an van het 
aantal reinigingen en ontsmettingen, die hebben 
plaats gehad krachtens de· artikelen 4 en 5 
dier wet; en 

d. eene opgave van het gemeentebestuur van 
dat deel der gema<tkte kosten voor den geheelen 
dienst, hetwelk, naar zijn oordeel, voor reini
gingell' en ontsrnettingen- kracJ:iteus-de artikelen 
4 en 5 der wet van 4 December 1872 (S/aatsblacl 
n°. '134) is ·uitgegeven en dus voor subs

0

idieering 
van Rijkswege i~. aanmerking kornt .. Het ge
meeritebestuur doet-daarbij tevens mededeeling 
van de wijz~. waarop .. b;v~nbedoelcJ.°"deeCwerd 
berekend. rn· bepaalde gevallen kan Onze Mi
· nister van Binnenlandsche Zaken voorschrijven 
dat · een door· hem te bepaien wijze van be'. 
rekening zal worden gevolgd". 

,,De noodige bewijsstlikken worden, ingeva1 
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e_n voor zooverre Onze Minister zulks verlangt, 
aan deze overgelegd". 

,;Indien. het. gemeentebestuur de reinigingen 
en onts.mettingen. doet verrichten, betzij door 
den : ontsmettingsdienst van eene andere ge
meente, betzij door eene vereeniging, die zicb 
de uitvoei-ing van die bewerkingen ten doe! 
stelt, beboort eene gespecificeerde opgave te 
worden verstrekt van de ter zake van de reini
gingen en .9ntsmettinge~. v~r;icbt kr~c!).te~s de 
artikelen 4 en 5 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n•. 13i), gedane uitgaven en genoten 
baten. Daarbij wordm1 vermeld de data, waarop 
die reinigingen en ontsmettingen bebben plaats 
gebad, de bijzonderbedcn daarvan, d_e namen 
der ziekten ,· waarbij is gereinigd of ontsmet en 
.de bedragen der betaalde kosten en genoten .. 
baten, een en and.er voor elkereinigil)g en ont
smetting afzonderlijk. De noodiP;e bewijsstuk
ken worden bij die opgave overgelegg". 

,,Bij de -aanvrage, bedoeld in bet lste _lid, 
wordt overgelegd eene verklaring van den· bur
gemeester, dat alle reinigingen eh qntsmettingen, 
in de kostcn waarvan subsidieering van Rijks
wege wordt gevraagd, hebben plaats gebad 
kracb tens de a rtikelen 4 en 5 _. der. wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n•. 134)". 

,,De Rijksbijdrage, in dit artikel bedoeld, 
.wordt niet uitgekeerd, in_dien.de inricbting van 
den- ontsmettingsdienst niet door Onzen Minis
ter is goedgekeurd". 

5°. In artikel 4 worden onder 4 in de plaats 
van de woorden. ,,ook in de"· gelezen de woor
den ,,ook in of ten beboeve van de" ; 

· 6°. In het lste lid van artikel 6 ·wordt in· 
de plaats van het woord· ,,Maart" gelezen· bet 
woord ,,April". 

7°. Het laatste·lid van·artikel 8 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Voorts is het bestuur der vereeniging ge
houden jaarlijks v66r den lsten April aar, Onzen 
Minister, benevens aan den inspecteur, een 
verslag van den staat van den ontsmettingsdienst 
.en ·van de daartoe behoorende gebouwen en 
41:oederen, benevens .van de gedurende het· af
geloopen dicnstjaar ·c1oor den dienst :verrichte · 
werkzaamheden te zenden. In . dat · verslag 
_warden v_ermeld de bijzonderheden, bedoel_d in 
.artikel 3,_.'.2de lid c, met opgave van de namen 
<ler gemeenten, waarin de reinigin~en en ont
smettingen zijn verricht". 

Art. II: Dit besluit treedt in werkiug op 
-den tweeden dag na· dien der d:;igteekening van 
.het Staatsblad en de Staatscoura11t, waarin het 
. is gep_laatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken·is 

1913. 

belast met de uitvoering van ·dit besluit, het
welk in bet Staatsblad on gelijktijdig in de 
Staa/sco·urant geplaatst · en in- afschrift aan den 
Raad van State gezonden zal worden. 

Soestdijk, den 14den Augustus 1913,, 
(qet.) . WILHELMINA. 

De ·Minister. 
(get.) 

van Binnenlandsche Zaken, 
liEEMSKERK. 

(Uitgeg. 11 Sept, 1913.) 

15 Ai,gu .• tus 1913 .. BESLUJT, houdende vast
stelling var: den_. dag. waarop de Groot
boek wet ,Staatsblad i913, n°, 123), in wer
king tre~dt. S. 354. 

Bepaald op .l Jam,ari- 1914. 

19, Au_qusti,s-1913. BESLUtT-, tot w1Jz1gmg en 
aanvulling:van bet Koninklijk besluit van 
26 Maart 1872 (Staalsblad n°. 19), houdende 
bepalingen:, tot _vereenvoudiging van de 
formaliteiton, in acht. te nemen bij den 
-in , uit- -en doorvoor van goederen. S. 355. 

WrJ WILHELMINA, E
0
Nz .. 

Op de voorc1raeht van Onzen Minister van 
Finanoien van ·16 -Juli 1913, n°. 110, Invoer

. rechten; 
Gezien artikel· l der wet van· 4 April 1870 

(Staatsblad n°. 61),c alsmede artikel 1 der wet 
.van 28-December-J879 (Staatsblad n°. 250) en 
de wet van· 7 December 1896 (Staalsblad ~;: 212) ; 

Den Raad van· State- gehoord (ad vies· van 
5 Augustus 1913, n•. 22); 

Gezien het nader r~pport van Onzen voor
noemden Ministe.r van 14 Augustus 1913, n•. 63, 
Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en :verstaan to ,be
palen: 

Eenig m·tikel. 

ln het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
(Staatsblad n°. 19), zooals het is aangevuld en 
gewijzigd,. !aatstelijk bij Ons besluit van 26 Sep· 
tember 1911 (Sta_atsblad n• .. 304), worden de 
_volgende ,verand~ringen gebracht: 

.A. . .A.an ·artikel 18 wordt een vierc1e lid .toe
gev~egd, luidende : 

Vermelc1ing van goederen in colli antler eene 
verkeerde l;,enaming wordt beschouwd als over
treding van artikel · 2. 

B. .A.an artikel 37 .wordt een zesde lid toe
gevoegd, lriidende: 

Eveneens worden zij geacht dit besluit te 
h·ebben overhe'den, ·indien goederen in colli 
onder eene verkeerde benamirig zijn vermeld . 

C. Tusschen het derde en het vierde lid van 

56 
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artikel 47 wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 
· Eveneens worden zij geacht dit besluit te 

hebben overtreden, inilien goederen in colli 
onder e.ene verkeerde benaming zijn vermeld. 

D. Artikel 57 wordt gelezen: 
De maatschappijen of personen, die de door

voerlijsten hebben ingeleverd, moeten die lijsten 
binnen den volgens artikel 55 bepaalden tijd 
doen aanzuiveren door uitvoer van de goederen, 
met inachtneming van bet bepaalde bij de 
voorgaande artikelen, en zorgen dat geen goe
deren worden gelost. . 

Bij verschil tusschen de goederen en . de 
doorvoer lijsten, zoowel in meer als in min.der, 
worden de bedoelde maatschappijen of personen 
geacht· dit besluit te bebben overtrede11, be
houdens de speling van artikel 82. 

Eveneens worden zij geacht dit besluit te 
hebben overtreden, indien goederen in colli 
onder eene verkeerde benaming ziJn vermeld. 

Wegens de goederen, waarvoor de doorvoer
lijsten niet worden aangezuiverd, zijn die maat
schappijen of personen op don voet · rnn arti
kel 19, tweede zinsnede, gehouden tot vol
doening van het bedrag der door hen gestelde 
zekerheid. 

De meer bevonden eolli, losse voorwerpen 
of gestorte goederen worden, na borgstelling 
op d(l.n voet van artikel 71 door den ontvanger 
ambtshalve op de doorvoerlijsten ingeschreven 
en verder op dezelfde wijs als de overige 
goederen_behandeld. Bij weigering dier borg
stelling worden de meer bevonden goederen 
behandeld overeenkomstig artikel 117 der voor
melde Algemeene wet. 

E. Aan artikel 82 wordt als tweede lid toe
gevoegd: 

Vermelding van goederen in eolli onder eene 
verkeerde benaming wordt voor de toepassing 
diei- bepalingen bniten aanmerking gelaten, in
dien voor de goederen, na aangifte volgens het 
13de hoofdstuk der voormelde Algemeene· wet, 
een document is verkregen, waarin zij eveneens 
onder ee!!B verkeerde benaming zijn vermeld. 

Onze Minister van Ji'inancien is belast _met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonclen aan den Raad 
van State. 

Socstdijk, den 19den Augustus .1913. 

,(qet.) WI L HE L.MI NA. 

De Minister van.F'inancii!n, (get.) KOLKMAN. 

( Uilge_q. 11 Sept. 1913.) 

20 Augi•stus 1913. Bi!:sLUIT, houdende bepa
lingen omtrent de opneming onder de 
deelgenooten van het Weduwen- en Wee
zenfonds van Europeesche burgerlijke amb' 
tenaren in Nederlandsch-Indie van Euro
peesche onderwijzers, zoo mannen als 
vrouwen, bij bet particulier onderivijs·. 
s. 356. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien artikel 5, lid 7, van het bij Ons be
sluit van 17 Maart 1913 (Nederlandsch Btaats
blad n°. 99, Indisch Staatsblad n°. 359) vastge
stelde Reglernent. voor het We,duwe,n- .. en 
W eezenfonds van Europeesche bi1rgerlijke 
ambtenaren in Nederlandsch-Indie; 

Nog gezien de ordonnantie van den Gouver
neur Generaal van Nederlandsch-Indii! van 31 
Juli 1912 (Indisch Staatsblad n°. 421); 

Op de vuordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 14 Augustus 1913, ·Statistisch 
Bureau, n°. 68; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
'l'en eersle: Behoudens het bepaalde bij de 

volgende artikelen, worden onderwijzers, zoo 
rnannen als vrouwen, die werkznam zijn aan 
eene school, als bedoeld in artikel 1, lid 1, van 
het Pensioenreglement voor Europeescbe par-· 
ticuliere onderwijzers, met uitzondering van de 
Roomsch Katholieke ordebroeders en zusters, 
aangemerkt als deelgenooten in het Weffuwen
en W eezenfonds van Europeesche bnrgerlijke 
ambtenaren in Nederlandsch-Indie. 

Ten lweede: Het deelgenootschap in het bij 
artikel 1 bedoelde l!'onds gaat v<ior hen verloren 
en kan niet warden herkregen, indien de aan 
dat fonds verschnldigde contributie niet op·tijd 
wordt voldaan, behoudens het geval van onop
zettelijk verzuim, ter beoordeeling, in Necler
landsch-Indie van de Administratie en elders 
van de Directie van het Ji'onds. Indien de 
betrokkene zich bij de uitspraak niet wenscbt 
neder te leg gen, kan zijnerzijds (barerzijds) 'de 
beslissing worclen inge;oepen, in Nedei·landsch
Indie ·van den Gouverneur-Generaal, elders van 
den Minister van Kolonien. 

Ten derde: (I) De aan voormeld Fonds ver
schuldigde contribntien worden berekend naar: 

a. · de bedragen der pensioensgrondslagen·, 
waarover ten behoeve van eigen pensioen wordt 
gecontribueerd; 

b: alle claarbuiten vallende, in ·de betrekking 
gen6ten wisselvallige- inkornsten, voorzoover 
ze ·overeenkornen met die, waarover door bur
gerlijke ambtenaren aan het Fonds wordt ge
contribueerd. 
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\:.!) Van de in lid 1, sub b bcdoelde inkomsten 
wordt door den (de) betrokkene, door tusschcn: 
komst van het bestuur of den houder dcr school 
waaraun hij_ (zij) verbonden is, uiterlijk een 
maand nadat het gonot van die inkomsten is 
ingetredcn, eene opgaaf gezonden aan de Ad
ministratie van het Foods. Van het ophouden 
van die inkomsten, zoomede van de wijzigin
gen, welke zij onclergaan, wordt eveneens bihnen 
een rnaancl aan die Administratie. rnededeeling 

_ gedaan. 
(3) Bij later opgaaf is boven de gewone con-

. tributie eene boete verschuldigd van een pi'ocent. 
van het rnaandelijksch· bedrag der bedoelde 
wissel~allige inkomsten voor elke maancl of 
gedeelte eener maand van verzuirn, tot een 
maximum van tien procent. 

(4) Blijkt opgaaf achterwege gebleven, clan 
wordt eene boete verbeurd van tien procent 
van het totaal beclrag diet· inrniddels genoten 
wisselvallige inkomsten. 

'l'en ·vierde: (1) Voorzooveel zij niet wordt 
ingehouden op van landswege_ toegekend pen
sioen, geschieclt de invordering van de contri
butien in Nederlandsch-Indii! twee maal per jaar 
en we! in de maapden Juni en December, door 
middel van opdrachten tot invordering, uit te 
reiken door het Hoofd van het gewest waarin 
cle clebiteur gevestig:cl is (voor zooveel aangaat 
cle Residentie Batavia door den Directeur van 
Onderwijs en Eereclienst) welk bestuurshoofcl 
(welke Departernents-chef) de voor de uitreiking 
noodige gegevens ontvangt van de Aclministra
tie van voormelcl Foods. 

(2) Behbudens liet bepaalde bij het vierde 
lid, rnoet de ingevorderde contributie uiterlijk 
op ·den laatsten van cle maancl, volgende op die 
waarin de opdracht tot invordering is uitge
reikt, in 's Lands. kas worden gestort 

(3) Voor buiten Nedei-landsch-Indil! verblij
vende deelgenooten, wordt door de Directie of 
de Administratie .van het Fonds bepaald wan
neer en hoe ·de contributie is te volcloen. 

(4) In Nederlandsch-Indie is de Administratie, 
elders cle Directie van het Foods bevoegd , 
uitstel van betaling van de verschuldigde 
contributie te verleenen voor ten boogste zes 
rnaanden. 

Ten vijfde: Als inkomen, waarnaar de grpnd
slag voor de berekening van bet Weduwen
pensioen wordt vastgesteld, worden aangemerkt 
de pensioensgronclslagen, bedoelcl bij artikel 9 
van het pensioensreglement voor Europecsebe 
particuliere onderwiJzers. 

Ten zesde: De artikelen zes tot en met acht 
van de ordonnantie, vustgesteld bij besluit van 

den Gouvemeur-Gener>1al van Nederlandscli
Inclie' van 31 Juli 1912, n°. 45 (Indisch Staats: 
blad n°. 421), blijven voor de in die artikelcn 
genoemde personen van kracht, rhet dien ver' 
stancle dat, waar noodig, instede van ,,het Be
stuur van bet Foods" wordt gelezen ,,de Ad
ministratie van het Foods''. 

Ten zevende: (1) De voorschriften in · het 
Heglement voor het Weduwen.-en Weezenfonds 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandsch-Indie zijn rnutatis mutandis van. 
toepassing op de in artikel 6 bedoelde onder
wijzers en hunne Weduwen ·en Weezen. 

(2) Wanneer .verscbil ontstaat over de toe
passing va·n deze regeling w·ordt daarin door 
Ons voonden bij een met redenen omkleed 
besluit. 

'l'en achftsfe: Dit besluit treedt in werking 
op 1 October 1913. 

Onze Minister ·van Kolonien is belast met 
de uitvoering. van dit besluit, hetwelk in bet· 
Staatsblacl zal worclen geplaatst 

Soestdijk, den 20sten Augustus 1913. 
(.qet.) ·WILHELMINA. 

De· Minister vaii Kolonien, 
(get.) DE W .A.A.L M.A.LEJ>'I,JT. 

(Uitgeg. 4 Sept. 1913.) 

21 Augustus 1913. BESLUI1', tot · vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, betreffende trekkers van een rente 
krachtens de artikelen 369 en 370 der Inva
liditeitswet. S. 357. 

WIJ WlLHELMIN A, ENZ. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
· Landhouw, Nijverheid en Handel van 24 Juli 
1913, n°. 1574, afcleeling Arbeiclersverzekering; 

Gezien. de artikelen 369, 370 en 409 cler 
Invaliditeitswet (wet van den 5den ,Tuni 1913, 
Staatsblad n°. 205) ; 

Den. Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1913, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1913, 
n°. 1993, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art: 1. De gemeentebesturen verstrekken 
de inlichtingen, welke door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank worden gevraagd .in 
verband met de toekenning of betaalbaarstelling 
van renten, als bedoeld in de artikelen 369 en 
370 der Invaliditeitswet. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
geeft. van den naam en het adres en van den 
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dag; de maand en het jaar van geboorte van 
ieder persoon, aan wien een rerite, als bedoeld in. 
artikel 369 of artikel 370 der Invaliditeitswet 
is toegekend, kennis aan het bestuur der 
gemeente, waarbinnen deze persoon zijne woon
plaats heeft. De kennisgeving vermeldt of 
de rentetrekker gehiiwd is; en zoo ja den naam 
en de woonplaats van den echtgenoot. 

3. Door elk gemeentebestuur wordt een lijst 
aangelegd, bevattende de gege,;tens, welke door 
het bestuur der· Rijksverzekeringsbank krach
tens artikel 2 zijn verstrekt. 

De lijst wordt in verband met gevallen van 
verandering van woonplaats, . overlijden en 
huwelijk door het gemeentebestuur nauw
keurig bijgehouden. 

Tweemaal in de maand doet het gemeente
bestuur aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank een opgave toekomen van de wijzigingen, 
in verband met gevallen als in het voorgaande 
lid bedoeld, in de lijst aangebracht. 

De opgaven geschieden met zooveel mogelijk 
gelijke tussclienpoozen. 

4. Zoolang de artikelen 369 en 370 der 
Invaliditeitswet nog niet in werking zijn ge
treden, kan het bestuur der Rijksverzekerings
bank aan de gemeentebesturen voorloopige 
gegevens verstrekken· ·betreffende personen, 
aan wie vermoedelijk een rente als bedoeld in 
artikel 369 of artikel 370 van genoemde wet, 
zal worden toegekend. 

Ten aanzieil van deze gcgevens is het in 
artikel 3 bepaalde van toepassing. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de St,;iatscourant, waarin het 
is geplaa tst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is bela.st met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdijk; den 2lsten Augustus 1913. 
(get.) WILHKL:i'ILIN A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. s. T.A.LM.A.. 

(Uitgeg. :26 Aug. 1913.) . 

22 Augustus mm. KoNINKLIJK ·B:i!:sLUIT, be
treffende · de lichamelijke oefening cler 
jongelingschap: 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is maat
regelen te nemen ter bevordering van de licha-

melijke oefening der jongelingschap, en dat 
daartoe met vrucht zal kup.nen worden gebruik 
gemaakt van den prikkel bif het naderen van 
den militieplichtigen leeftijd 'door artikel 70 
der l\ii!itiewet gegeven ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Oorlog van 
6 Augustus 1913, n°. 11631, afdeeling 0, en 
v,m 19 Augustus 1913, IIde afdeeling, n°. 112; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te ~tellen de navolgende bepaling~n, 

welke ·zullen uitmaken.:het 

BESLUIT BETREFFENDE 
DE LICHAMELIJKE OEFENING DER 

JONGELINGSCHAP. 

Art. 1. Ten eincle de deelneming aan 
lichaamsoefeningen door jongelieden, die den 
militieplichtigen leeftij cl naderen, meer alge
meen te maken, worclt van Rijkswege voor 
onderwijzers bij het lager onclerwijs de.gelegen
heid opengestelcl en bevorclercl · om zich te 
bekwamen tot leicler van dergelijke oefeningen. 
· Tot clat doel zullen worclen opgeleicl : 

a. onderwijzers, die bij de militie te land in 
werkelijken dienst zijn ingelijfd, tot !eider van 
lichaamsoefeningen ; 

b. officieren en onderofficieren van· het 
actieve leger hier te lande tot !eider van plaatse
lijke cursussen, ten doel hebbende aan onder
wijzers eene opleiding te geven tot leider van 
lichaamsoefeningen. 

2. De ingelijfden bij de militie, · zoomede de 
officieren en de oncleroflfoieren, die eene oplei
ding. zullen ontvangen, als in het -vorig artikel 
vermeld, worden daartoe aangewezen ·naar 
regelen, door Onzen Minister van Oorlog vast
gesteld. 

Om voor deze opleiding in aannierking te 
komen moeten de ingelijfden bij de militie in 
het bezit zijn van de akten van bekwaamheid 
als onderwijzer en voor het geven van onderwijs 
in het. vak, vermeld onder i, of in dat, vermeld 
onder s, in artikel 2 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs. 

3. De opleidingen vinden plaats aan - de 
Militaire Gymnastiekschool, zulks gedurende 
oe tijdpe1·ken door Onzen Minister van Oorlog 
claarvoor vastgesteld. 

4-· De opleidingen aan de Militaire Gymna
stiekschool staan onder toezicht van eene door 
Onze Ministers van Binnenl_andsche Zaken en 
van Oorlog aangewezen commissie. 

5. -Onze Minister van Oorlog stelt in overleg 
met Onzen l\finis.ter van Binnenlandsche Zaken 
de programma's 'vast: 
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1 °. · voor de in artikel 1 ~enoemde oplei
dingen; 

20. voor het examen : 
a. ter verkrijging van het getuigschrift van 

geschiktheid om op te treden als leider van 
Iichaamsoefeningen (Getuigschrift A): 

b. ter verkrijging van het getuigschrift van 
geschiktheid o_m op te treden als !eider van 
plaatselijke cursussen (Getuigschrift B). 

De formulieren voor die getuigschriften 
worden door Onze voornoemde Ministers vaet
gesteld. 

6. Het examen voor de in het vorige artikel 
genoemde getuigschriften wordt jaarlijks ge
houden_ op den tijd en de plaats; door ·of van
we6e Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog bepaald. 

De commissie voor het examen wordt samen
gesteld uit deskundigen, niet-militairen en 
militairen, waarvan de niet-militairen worden 
benoemd door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, de militairen door Onzen 
Minister van Oorlog. 

De leden dezer commissie -genieten vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten. De Ieden, 
die niet ter zake van het bekleeden eener Rijks
betrekking in het ·genot zijn van eene wedde, 

. toelage of andere belooning uit 's Rijks kas, 
genieten bovendien vacatiegeld tot een bedrag 
van f 6 _voor elken dag, waarop zij het examen 
of eene daartoe betrekkelijke vergadering der 
commissie bijwonen. 

7. Onze lYiinisters van Binnenlandsche 
Zaken en van Oorlog kunnen bepalen, dat aan 
het examen voor. het Getuigschrift A ook 
andere personen kunnen deelnemen dan dege
nen, die daarvoor zijn opgeleid aan de Militaire 
Gymnastiekschool of aan een plaatselijken 
cursus, als in artikel 1, onder b, bedoeld. 

8. Zij, die in het bezit zijn van eene akte 
van bekwaamheid voor het geven van middel
baar onderwijs in de gymnastiek, worden geacht 
tevens houder te zijn van de Getuigschriften 

.A en B. 
9. D·e houder van Getuigschrift A, die ge

clurende een kaienderjaar een aantal jongelie
den, waarvan ten minste 30 met jonger zijn 
clan 15 en niet ouder dari 20 jaar, geregelcl en 
zonder kosten voor dezen heeft geoefend en van 
wiens bedoelde leerlingen in dat jaar tevens ten 
minste 5 het in artikel 70, eerste lid, der Militie
wet bedoelde bewijs van voorgeoefendheid 
hebben verworven, ontvangt daarvoor eene 
belooning van / 100, benevens eene van f 5 
voor iederen leerling, die genoemd bewijs van 
voorgeoefendheid _verwierf. Voor de toepas-

sing van clit laatste wordt de persoon, die 
achtereenvolgens, doo;i: onclerscheidene houders 
van Getuigschrift :A geoefend is, geacht lee.ding 
te zijn van dengene clier getuigschrifthouders,. 
die hem v66r het onderzoek tot het verwerven 
van het bewijs van. voorgeoefendheid, waaraan 
hij heeft deelgenomen, laatstelijk geregeld heeft 
opgeleid. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is echter bevoegd, van dezen regel af te 
wijken ten behoeve van· een anderen getuig-, 
schrifthoudei·; door wien de leerling vroeger 
geoefend is. 

Voor houders van Getuigschrit A, die orider, 
wijs in gymnastiek ·geven aan eene inrichting 
van middelbaar of van hooger onderwijs, dan 
wel aan eene daarmede gelijkgestelde inrichting 
van onderwijs, tellen jongelieden, die van eene 
dergelijke inrichting van onderwijs Ieerling 
zijn, niet mede in de aantallen van 30 en 5, in 
het vorige lid genoemd. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
kunnen de bedragen, in het eerste lid genoemd, 
ook worden · tiitgekeerd aan den houder van 
Getuigschrift A, die gedurendc het ka!enderjaai 
geregeld eil zonder kosten voor de deelnemers 
de oefeningen heeft geleid van' een aantal 
jongelieden, waarvan minder clan 30 den Ieeftijd 
hadden als in het eerste lid aangegeven, cif van 
wiens· leerlingen minder dan 5 het bewijs van 
voorgeoefendheid hebben behaald. 

Het bestuur.eener vereeniging of der afdeeling 
van ee'ne vereeniging voor lichaamsoefening 
ontvangt voor de kas · der vereeniging of der 
afdeeling een bedrag van f 5 voor ieder lid, dat 
het bewijs van voorgeoefendheid heeft verwor
ven, mits die persoon niet behoort tot de in het 
eerste lid bedoelde 30 Ieerlingen van een houcler 
van Getuigschrift A en te wiens aanzien een 
houder van zoodanig getuigschrift ook geen ge
groncle aanspraak kan maken op uitkeering 
van genoemcl bedrag van f 5. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zak.en 
stelt de som vast, waarop de houders van Ge
tuigschrift A, de vereenigingen of de afdeelingen 
der vereenigingen voor lichaamsoeferiing aan
spraak hebben. 

10. De houder van Getuigschrift B, die van 
· de opening van een door hem zonder kosten 
v:oor de deelnemers te geven plaatselijken 
cursus, als bedoeld in artikel l, onder b, melding 
maakt naar cle regelen, daarvoor door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld, 
ontvangt eene belooning van / 40 voor iederen 
cleelnemer aan dezen cursus, die, na gedurende 
ten minste drie maanden geregeld te zijn opge-
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leid, met goed gevolg het examen voor het 
Getuigschrift A heeft afgelegd: V oor de toe
passing van dit laatste wordt de persoon, die 
achtereenvolgens van onderscheidene houders 
van Getuigschrift B onderricht ontving, geacht 
deelnemer van den cursus te zijn van dengene 
dier getuigschrifthouders, die hem v66r het 
examen, waaraan hij heeft deelgenomen, laat
-stelijk, gedurende ten. minste drie maanden 
_geregeld · heeft opgeleid. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 
-stelt de som vast, waarop de houder van Getuig
. schrift B aanspraak heeft. 

11. Onze Minister van Binnnelandsche 
Zaken stelt, voor zooveel noodig, eischen vast 
voor de inrichting van en voor de toelating 
tot de plaatselijke cursussen, als gcnoemd in 
artikel 1, onder b. 

12. De houder van Getuigschrift B, die een 
plaatselijken cursus opent ter opleiding voor 
het_ Getuigschrift A, en de houder van Getuig
schrift A, die eene opleiding opent van jonge
lieden, hebben op vergoeding van of tegemoet
koming in de daaraan verbonden kosten uit 
's Rijks kas geen aanspraak. 

De houder van Getuigschrift A, die eene op
leiding van jongelieden wenscht te openen in 
eene gemeente, waar bruikbare gemeentelijke 
oefeningsgelegenheid met -leermiddelen ont
breekt en andere geschikte, van leermiddelen 
voorziene, oefeningsgelegenheid slechts tegen 
betaling verkrijgbaar is, kan echter op zijn 
daartoe tot Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te richten verzoek in aanmer
king Immen voor eene bijdrage uit 's Rijks kas 
in de kosten, aan het gebruik van die oefenings
gelegenheid verbonden. 

Onze voornoemde :Minis:ter stelt het bedrag 
dier bij drage vast. 

13. Het toezicht op de plaatselijke cursussen 
en de oefeningen, in dit besluit bedoeld, wordt 
uitgeoefend door de inspecteurs van de lichame
lijke opvoeding. 

Zij beoordeelen, ieder voor zooveel zij ne 
inspectie betreft, of de houder van Getuigschrift 
A zijne leerlingen geregeld heeft geoefend op 
den voet van artikel 9, eerste lid, eersten volzin, 
en derde lid, zoomede - met . inachtneming 
van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, derden · 
volzin - welke houder van Getuigschrift A 
of · van Getuigschrift B moet geacht worden 
laatstelijk geregeld te hebben opgeleid personen, 
als onderscheidenljjk bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, tweeden volzin, en in artikel 10, eerste lid, 
tweedei1 volzin. 

Zij verleenen hunne medewerking en geven 

voorlichting bij alles wat rcchtstreeks of middel
lijk verband houdt, hetzij met die cursussen, 
hetzij met die oefeningen. 

14. (1) 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

van Oorlog zijn belast met" de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkam()r. 

Soestdijk, den 22 Augustus 1913. 

(get.) WILHELM IN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zalcen, 
(get.) flEEMSKERK • 

De 1Vlinister van Oorlog, 
(get.) H. CoLIJN. · 

N°. 16759, Afdeeling_ 0. 

N°. 14, IJde Afdeeling. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Oorlog, 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 Augustus 
1913, n°. 51 ; 

Hebben goedgevonden, vast te stellen de 
navolgende bepalingen, welke zullen uitma
ken de 

BESCHIKKING BETREFJ<'ENDE 
DE LICHAMELIJKE OEFENING DER 

JONGELINGSCHAP. 

TITEL l. 

Van• gebezigde ·verkortingen. 

Art. 1. Waar in deze beschikking wordt ge
sproken van ,,directeur" en van· ,,inspecteur" 
is daaronder te verstaa11 onderscheidenlijk : 
,,Directeur van de Militaire Gymnastiekschool" 
en ,,Inspecteur van de lichamelijke opvoeding". 

Waar in deze beschikking w.ordt gesproken 
van het ,,Besluit" en van de ,,School" is daar
onder te verstaan onderscheidenlijk : het 
,,Besluit betreffende de lichamelijke oefening · 
der jongelingschap" en de ,,JVIilitaire Gym
nastiekschool''. 

TITEL II. 

Yan de Militaire Gymnastiekschool. 

2. De commissie van toezicht op de oplei
dingen aan de Militaire Gymnastiekschool, be-

(1) Artikel 14 is ingetrokken bij Koninklijk 
besluit van 30 October 1913, u 0 • 41. 
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·doeld in artikel 4 van het Besluit, bestaat uit 
de Inspecteurs en den Directeur. 

8. De opleidingcn voor de Getuigschriften 
A en B, bedoeld in artikel 5 van .het Besluit, 
staan op den grondslag van de programma's 
voor de examens tet verkr~jging van die getuig-
:chriften. · 

TITEL III. 

Van de e1;amens voor de Getuigschriften A en B. 

·4_ Jaarlijks tegen half Mei. en tegen het 
einde van Augustus wordt aan de School gele
genheid gegeven tot het afleggen van het 
examen voor het Getuigschrift A, tegen het 
eindc van December tot het a.fleggen van het 
exame1~ voor het Getuigschrift B. 

5. Ieder, die gedurende het afloopend 
oefeningstijdperk aan de School voor het 
Getuigschrift A of het Getuigschrift B is opge
leid, neemt deel aan het daarvoor in te stellen 
examen. 

Bovendien kunnen aan het examen voor het 
Getuigschrift A deelnemen : 

a. personen, die in het bezit zijn van de 
akten van bekwaamheid a1s pnderwijzer en 
voor het geven van onderwijs_ in het vak, ver
meld onder j, of in dat, vermeld onder s, in 
artikel 2 der ·wet tot regeling van het lager 
onderwijs en. voor dat getuigschrift zijn opge
leid aan een plaatselijken cursus, die gegeven 
is hetzij door een houder van Getuigschrift B, 
hetzij door eene vereeniging of de afdeeling van 
eenc vereeniging voor lichaamsoefening ; 

b. personen, die in het bezit zijn van de 
akten van bekwaamheid, onder a genoemd, 
en op andere wijze dan daar omschreven voor 
dat getuigschrift zijn opgeleid. 

6. Personen, als in artikel 5, tweede lid, 
bedoeld, melden zich overeenkomstig artikel 12 
tot het afleggen van het- examen schriftelijk aan 
bij den . voorzitter der examencommissie, met 
overlegging van de vereischte akten van be
kwaamheid en eventueel van de verklaring, 
bedoeld in artikel 20. 

De overgelegde akten worden hun na afloop 
van hun examen tegen bewijs van ontvangst 
teruggegeven, of, in geval van niet-verschijnen 
voor de commissie, bij aangeteekenden brief 
teruggezonden. 

7. De programma's voor de examens ter 
verkrijging van de Getuigschriften A eh B zijn_ 
bij deze beschikking gevoegd als bijlagen I en II. 

8. De examens worden afgelegd ten over
staan van eene commissie van vijf deskundigen, 
onder wie de directeur. 

Als voorzittcr, tevens lid, dier comm1ss1e 
treedt op de daartoe door den Minister van 
Binnenlandsche_ Zaken aangewezen inspecteur. 
Van de overige vier leden zijn er twee niet
militair en twee militair. 

De voorzitter en de overige leden worden 
benoemd voor een kalenderjaar. 

De aanwijzing van den inspecteur, in het 
tweede lid bedoeld, . geschiedt in de maand 
September. 

9. De inspecteur, bedoeld in artikel 8, 
lattt.ste lid, client uiterlijk twee maanden na den 
d~tum zijner aanwijzing aan den- :Minister van 
Binnenlandsche Zaken en aan den Minister van 
Oorlog een gelijkluidend voorstel in nopens de 
samenstelling der examencommissie voor het 
volgende jaar. Het voorstel vermeldt tevens 
de namen van een niet-militair en een militair 
plaatsvervangend lid. 

10. De voorzitter van de examencommissie 
bepaalt den datum, waarop het examen aan
vangt. Deze datum wordt·z66 gekozen, dat het 
examen eindigt op den dag, waarop ook het 
betrekkelijk opleidingstijdperk aan de School 
een einde neemt, en wel op zoodanig uur dat 
zij, die aan het examen hebben deelgenomen, 
nog op dien dag, in· het bezit van het daarbij 
verworven getuigschrift, de reis naar- hunne 
korpsen of woonplaatsen .kunnen volbrengen, 
dan wel met groot-verlof hunne haardstedcn 
kunnen bereiken. 

11. De voorzitter roept de examencom
missie eene maand v66r den aanvang van het 
examen bijeen ter plaatse, waar dit zal worden 
gehouden, tot vaststelling van het plan voor de· 
inrichting van het examen. 

Veertien dagen v66r den aanvang. van· het 
examen roept hij de examencommissie ander
maal bijeen -tegen den dag en het uur, voor den 
aanvang van het examen bepaald. 

De toezending der in de vorige twee leden 
bedoelde oproepingen aan de militaire leden 
geschiedt door tusschenkomst van den com
mandeerend-officier van het korps of de inrich
ting, waarto~ zij behooren. 

De autoriteiten, aan wie leden van de in het 
eerste lid bedoelde examencommissie onder
hoorig zijn, stellen dezen in de gelegenheid aan 
te hunnen aanzien gedane oproepingen te 
voldoen. 

12. De voorzitter van de examencommissic 
brengt de· gelegenheid tot het afleggen van het 
examen ,_voor het Getuigschrift A telken male 
ten minste zes weken v66r den datum van aan
vang van dat examen zooveei mogelijk tot· alge 0 

meene bekendheid: Hij voegt daarbij mededee-
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ling van den tijd waarop en de plaats waar het 
examen wordt gehouden, zoomede van de 
autoriteit bij wie personen, als in artikel · 5, 
tweede lid, bedoeld, zich moeten- aanmelden, 
van den datum, waarop die aaninelding uiterlijk 
moet hebben plaats gehad, en van de stukken, 
wellie daarbij moeten warden overgelegd. 
Voorts maakt hij daarbij melding van hetgeen 
in artikel 15 ten gunste van de deelnemers aan 
het examen is bepaald. 

13. De voorzitter van de examencommissie 
roept de personen, die zich overeenkomstig 
artikel 12 voor het examen hebben aangemeld, 
tijdig op. 

14. De voorzitter van cie cxamencommissie 
regelt het examen en de werkzaamheden van de 
leden dier commissie. 

15. Voor zooveel daaraan in verband met 
den duur van het examen behoefte kan bestaan 
en de ruimte aan de school het toelaat, kunnen 
de personen, die overeenkomstig de in artikel 
13 bedoelde oproeping zijn opgekomen, tijdens 
den duur van het examen aan de School voor 
·Rijksrekening warden gehuisvest. Bovendien 
kunnen zij gedurende <lien tijd aan de School 
voor Rijksrekening warden gevoed, een en 
antler op den voet van militairen beneden den 
rang van onderofficier. Zij, die voor huis
vesting of voor huisvesting met voeding in 
aanmerking wenschen te komen, doen hiervan 
blijken in hunne schriftelijke aanmelding tot 
deelneming aan het examen. 

De voorzitter van de exameucomrnissie 
zendt ten minste acht dagen v66r den aanvang 
van het examen aan den directeur opgaaf van 
het aantal personen, dat krachtens het be
paalde in het vorige lid voeding aan de School 
wenscht, zoomede van de namen dergenen, die 
huisvesting aan de School verlangen. 

In laatstbedoelde opgaaf warden de personen 
vermeld 1n de volgorde, waarin zij zich voor het 
examen hebben aangemeld. 

Kan niet aan alien, "die het wenschen, huis
vesting aan de School warden verle_end, dan 
geSchiedt aanwijzing door den qirecteur naar 
de volgorde, waarin belanghebbenden voor
komen in de opgaaf, in het vorige lid bedoeld. 

16. De formulieren voor de Getuigschriften 
A en B zijn ingericht als onderscheidenlijk in 
de bijlagen III en IV dezer beschikking is 
aangegeven. 

17. De inspecteur, voorzitter van de examen
commissie, stelt zijne ambtgenooten in kennis 

· met de namen en voornamen dergenen, die het 
Getuigschrift A hebben verworven en woon
plaats hebben of na vertrek met groot-verlof 

voornemens zijn woonplaats te ki~zen in eene 
gemeente binnen hun ambtsgebied, met ·ver
melding van die woonplaats. 

Hij teekent bij die mededeelingen voorts aan, 
wie van deze nieuwe houders van Getuigschrift 
A zijn opgeleid aan een plaatselijken cursus 
binnen het betrokken a~btsgebied, zoomede 
de namen van de houders van Getuigschrift B, 
die blijkens de bij te voegen verklaringen 
(model bijlage VI), deswege aanspraak maken 
op de belooning, bij artikel 10 van het Besluit 
in uitzicht gesteld. 

Op de wij ze, als in het eerste lid bedoeld, doet 
de inspecteur, voorzitte1 van de examencom
missie, aan zijne ambtgenooten mededeeling 
van de namen en voornamen der officieren en 
onderofficieren, die het· Getuigschrift B hebben 
verworven en garnizoen houden in eene ge
meente binnen hun ambtsgebied, met vermcl
ding van die gemeente. 

TrTEL IV. 

Van de plaatselijke curs-ussen tot opleiding voor 
Getuigschrift A. 

18. De houder van Getuigschrift B, die een 
plaatselijken cursus voor het Getuigschrift A 
opent en uit <lien hoofde uitzicht wcnscht op de 
belooning, bedoeld in artikel 10 van het Bc
sluit, geeft daarvan binnen zeven dagen na de 
opening van •<lien- cursus kennis aan den inspec
teur, binnen wiens ambtsgebied het- onderricht 
zal warden gegeven, door inzending van. eene 
opgaaf, ingericht overeenkomstig de bij cleze 
beschikking gevoegcle bijlage V. 

Bij toelating van nieuwe leerlingen tot den 
cursus wordt daarvan binnen zeven clagen aan 
den inspecteur kennis .gegeven door inzending 
van eene aanvullingsopgaaf volgens hetzelfcle 
model. 

Van tijdelijke of blijvende wijziging in de op
gegeven lesdagen en lesuren, van het tijdelijk 
of blijvend gebruik maken van eene andere 
oefeningsgelegenheicl dan in de opgaaf is ver
meld, zoomede van tijdelijke onderbreking of 
van staking van den cursus wordt, zoo eenigs
zins mogelijk niet minder dan zeven clagen te 
voren, kennis gegeven aan den inspecteur; 
wien tevens binnen zeven dagen bericht wordt 
gezonden omtrent de leerlingen, -die_ den cursus 
hebben verlaten. 

19. Tot een plaatselijken cursus ter opleicling 
voor het Getuigschrift A, die gegeven -wordt 
door een militair, houcler van Getuigschrift B, 
worden geen andere personen toegelaten, clan 
die krachtens het bepaalde in artikel 5, tweecle 
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lid, bevoegd zijn deel te nemen aan het examen 
. voor eerstgenoemd getnigschrift en hebben 

overgelegd eene verklaring, afgegeve:h door een 
bevoegd geneeskundige en stavende hunne 
lichamelijke geschiktheid tot het volgen van 
den cursus, 

20. · De houder van Getuigschrift B, die in 
aanmerking wenscht te komen voor de beloo
ning, vermeld in artikel _10, eerste lid, van het 
Besluit, voorziet den persoon, die aan het 
examen voor het Getuigschrift A deelneemt-'en, 
kosteloos voor dezen, aan een overeenkomstig 
artikel 18 opgegeven plaatselijken cursus door 
hem is opgeleid, van eene verklaring, ingericht 
overeenkomstig de bij deze beschikking · ge
voegde bijlage VI. 

21. In de eerste helft van Juli en· in de 
tweede helft _van October zenden de inspecteurs, 
ieder voor zooveel zijn ambtsgebied betre!t, 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
eene voordracht tot. toekenning van eene 
belooning, als vermeld in artikel 10 van het 
Besluit, aan de houders van Getuigschrift .B, 
die, gelet op het ter zake in bedoeld artikel 
bepaalde en op den uitslag van het laatstelijk 
gehouden examen voor _ het Getuigschrift A, 
daarop aanspraak hebben. 

Bij de~e voordracht worden overgelegd de 
verklaringen model bijlage VI en de in artikel 
eerste en tweede lid,. bedoelde kennisgeving 
betrekkelijk den uitslag van het laatstelijk 
gehouden examen voor het Getuigschrift A, 
en voorts alle bescheiden die kunnen dienen ter 
beoordeeling van de aanspraken der belang
hebbenden. 

De bij de voordrachten overgelegde stukken, 
worden na gemaakt gebruik aan de inspecteurs 
teruggezonden. 

TITEL V. 

Van de oefeningen, voorbereidende tot het bewijs 
van voorgeoefendheid volgens artikel 70 der 

M ilitiewet. 

22. De houder van Getuigschrift A, die de 
opleiding opent of voortzet van jongelieden en 
nit dien hoofde in het volgende kalenderjaar 
uitzicht wenscht op de belooningen, bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, van· het Besluit, geeft 
hiervan in de laatste helft van December van 
het loopende jaar kennis a.an den inspecteur, 
binnen wiens ambtsgebied de oefeningen zullen 
plaats vinden, door inzendiri.g van een opgaaf, 
ingericht ·overeenkomstig de bij deze beschik
king gevoegde bijlage VII. 

Bij toelating van nieuwe leerlingen tot de 
oefeningen wordt daarvan binnen zeven dagen 
aan den inspecteur kennis gegeven door inzen° 
ding van eene aanvullingsopgaaf volgens 
hetzelfde modeL 

Van tijdelijke of blijvende wijziging in de 
opgegeven lesdagen en lesuren, van het tijdelijk 
of blijvend gebruik maken van eene andere 
oefeningsgelegenheid dan in de opgaaf is ver
meld, zoomede van tijdelijke onderbreking of 
van staking van de oefeningen wordt, zoo 
eenigszins mogelijk niet minder dan zeven dagen 
te voren, kennis gegeven aan den inspecteur, 
wien tevens binnen zeven dagen bericht wordt 
gezonden · omtrent de leerlingen, die aan de 
oefeningen niet meer deelnemen. 

23. Een bijzorider geval, als · bedoeld in 
artikel ~' derde lid, van het Besluit, kan zich 
voordoen in eene gemeente, van welke volgens 
de laatstgehouden algemeene volkstelli"i1g het 
zielental 2000 of minder bedraagt. 

De houder van Getuigschrift A, die in ecne 
gemeente, als in het vorig lid omschreven, eene 
voor de jongeliedenkostelooze opleiding wenscht 
te openen of voort te zetten, richt, zoo hij nit 
<lien hoofde voor het volgend kalenderjaar uit
zicht verlangt op de belooningen, genoemd in 
artikcl 9, eerste lid, van het Besluit en het 
aantal zijner leerlingeu, niet jonger dan-15 en 
niet ouder dan 20 jaar, minder clan 30 bedraagt, 
op den eersten werkdag in November tot den 
Minister van Binnenlandsche Zaken het verzoek 
te worden gerangschikt onder de houders van 
genoemd getuigschrift, bedoeld in artikel 9, 
derde lid, van het Besluit. 

Hij voegt bij dat verzoek eene opgaaf, inge-· 
richt overeenkomstig de bij deze beschikking 
gevoegde bijlage VII. 

24. De houder van Getuigschrift A, die op 
grond van artikel 12, tweede lid; van het 
Besluit voor het volgende kalenderjaar in aan
merking wenscht te komen voor eene tegemoet
koming in de kosten voor het gebruik van eene 
oefeningsgelegenheid, richt op den eersten 
werkdag in November zijn daartoe strekkend 
verzoek tot den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, onder bijvoeging van eene opgaaf, 
ingericht overeenkomstig· de bij deze beschik
king gevoegde bijlage VII. 
· 25. De houder .van· Getuigschrift A, die in 
aanmerking ;_,enscht te- komen voor de beloo
ningen, vermeld in artikel 9, eerste lid; van het 
Besluit, voorziet den loteling, die aan het onder
zoek tot het verwerven van het bewijs van voor
geoefeudheid deelneemt en, kosteloos voor 
dezen, bij hem als medetellend leer ling ( artikel 9, 
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tweede lid, van het Besluit) eene overeen
komstig artikel 22 opgegeven opleiding heeft 
gevolgd, van een door hem onderteekende ver
klaring, ingericht overeenkomstig de bij deze 
beschikking gevoegde bijlage VIII. . 

Het bestuur eener vereeniging of der afdee
ling van eene_ vereeniging voor lichaamsoefe
ning, dat in aanmerking wenscht te kolllen voor 
het bedrag, vermeld in artikel 9, vierde lid, 
van het Besluit, voorziet ieder lid, dat als 
loteling deelneemt aan het onderzoek tot het 
verwerven van het bewijs van voorgeoefendheid, 
van een door dat bestuur onderteekende ver
klaring, ingericht overeenkomstig de bij deze 
beschikking gevoegde bijlage IX. 

De verklaringen, in de beide vorige leden 
bedoeld, zijn bestemd om door den loteling te 
worden afgegeven aan den voorzitter der be
trokken commissie voor het onderzoek tot het 
verwerven van het bewijs van -voorgeoefend
heid. 

26. De voorzitters van de commissien voor 
het onderzoek tot het verwerven van het bewijs 
van voorgeoefendheid, doen binnen acht dagen 
na afloop van dat onderzoek aan de inspecteurs, 
iedcr voor zooveel hem betreft, eene opgaaf toe
komen, houdende, behalve verdere gegevens 
voor de samenstelling van de in artikel 27 ver
melde voordracht, aanteekening omtrent den 
uitslag van het onderzoek der lotelingen uit het 
betrokken ambtsgebied: 

De. in het vorige lid Oillschreven opgaaf. is 
ingericht overeenkomstig de bij deze beschik
king gevoegde bijlage X. 

De verklaringen, bedoeld in artikel 25, laatste 
· Jid, warden bij de opgaaf overgelegd. 

Het in de vorige drie leden bepaalde is mede 
toepasselijk ten aanziep. van het nader onder
zoek, bedoeld in artikel 70, tweede lid, der 
l\Iilitiewet. 

27. In de eerste helft van Februari zenden 
de inspecteurs, ieder voor zooveel zijn ambts
gebied beti;eft, aan den Minister van Binnen
landsche Zaken eene voordracht tot toekenning 
van belooningen, als :,,.ermeld in artikel 9, 
eerste lid, en van bedragen, als genoemd in 
artikel 9, vierde. lid, van het Besluit, onder
scheidcnlijk aan de houders van Getuigschrift A 
en aan de besturen van vereenigiiigen en van 
afdeelingen van vereenigingen voor lichaaI!ls
oefening, die daarop aanspraak hebben, gelet 
op het ter zake. in bedoeld artikel 9 bepaalde 
en op den. ter kennis van de inspecteurs ge
brachten uitslag van het laatstelijk gehouden 
onderzoek tot het verwerven van het bewijs 
van voorgeoefendheid en gelet voorts, voor 

zooveel de bedoelde getuigschrifthouders be
treft, op de beslissing op verzoeken als in de 
artikelen 23 en 24 vermeld. · 

Bij deze voordracht .warden overgelegd de 
verklaringen model bijlagen VIII en IX, zoo
mede de opgaven model bijlage X, en voorts alle 
bescheiden die kunnen dienen ter beoordeeling 
van de aanspraken der belanghebbenden. 

De bij de voordracht overgelegde stukken 
worden na gemaakt gebruik aan de inspecteurs 
teruggezonden, 

TITEL VL 

Overgangs- en slotbepalingen. 

28. · De benoeming van de examencom
missie, bedoeld in artikel 8, geschiedt in 1913 
voor den gezamenlijken duur van het op den 
datum der benoeming nag niet verstreken dee! 
van dat jaar en van 1914. 

In afwijking van het bepa·alde in het laatste 
lid van artikel 8, geschiedt de daar bedoelde 
aanwijzing van den inspecteur in 1913 zoo 
spoedig mogelijk en wordt dan zoodra mogelijk 
gevolgd doorhet voorstel, bedoeld in artikel 9, 
nopens de samenstelling van de examencom
missie. 

Bij het in 1913 te houden examen voor het 
G~tuigschrift A kan afgeweken warden van de 
tijdsbepaling in artikel 4 en in artikel 10 en van 
de in artikel 11 genoemde termijnen. 

Artikel 5, tweed!) lid, geldt niet voor ·het in 
1913 te houden examen voor het Getuigschrift 
A, ten gevolge waarvan daarvoor opk de 
artikelen 6, 12, 13 en 15 buiten werking blijven. 

Het verzoek, bedoeld in artikel 23, tweede 
lid, en dat, bedoeld in artikel 24, kan in 1913 
warden ingediend uiterlijk op 31 December. 

29. Afdrukken van het Besluit en van deze 
beschikking warden vanwege het Departement 
van Binnenlandsche Zaken verstrekt aan de 
inspecteurs, · die daar.over beschikken in het be
Jang van den dienst. 

Formulieren voor de Getuigschriften A en B 
warden vanwege het Departement van Binnen
Jandsche Zaken verstrekt aan den voorzitter 
cler exameri.commissie, bedoeld in artikel 8. 

's Gravenhage, 14/20 November 191:1. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Oorlog, 

(get.) BosllOOM. 
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BIJLAGE J 

PROGRAMl\IA voor het e:camen ter verkrijging 

van het getuigschrift van geschiktheid om op 

te treden als leider van Z.ichaamsoefeningen 

( GetiiigschriJ t A). 

Theoretisch. 

a. Kennis van de anatomie en de physiolo
gie, voor zooveel deze noodig is als grondslag : 

1 °. voor een goed begrip van den invloed der 
onderscheidene lichaamsoefeneningen . op het 
menschelijk organisme ; 

2°. voor een goed begrip van de gezond
heidsleer; 

3°. Voor het verleenen van de eerste hulp 
bij ongelukken. 

b. Kennis van de voorzorgen, in acht te 
nemen bij het onderwijzen van liehaamsoefenin
gen in het algemeen, en inzonderheid bij het 
leiden der oefeningen van zwakkeren. 

c. Kennis van de teehnische termen voor de 
orden-, vrije en gereedsehapsoefeningen. 

d. Kennis van de voorbereidingen en van de 
methodische indeeling der oefeningen - inzon
derheid van die, bedoeld in artikel 70_ der 
Militiewet - voor de verschillende leeftijden. 

e. Kennis van de inrichting en indeeling 
eener oefenplaats en van de meest eenvoudige 
leermiddeleh, 0111 het oefenen in kleinere ge
meenten mogelijk te maken. 

Practisch. 

a. Bedrevenheid in het uitvoeren van orden
in vrije oefeningen, zoomede van oefeningen 
met handgereedschap. 

b. Bedrevenheid in het uitvoeren der oefe
ningen, bedoeld in artikel 70 der Militiewet . 

. c. Bedrevenheid in het leiden van de oefe
ningen, onder a -en b genoemd. 

d. Bedrevenheid in het samenstellen en 
leiden van_ wedstrij den in oefeningen, als be-
doeld in artikel 70 der l\filitiewet. · 

e. Bedrevenheid in het samenstellen van 
oefeningsverbindingen en oefeningsgroepen. 

f. Het vei-leenen van hulp bij · oefeningen, 
als bedoeld in artikel 70 der Militiewet. 

BIJLAGE II. 

·1'ROGRAMMA voor het examen ter verkrijging 

van het getuigschrift van geschiktheid om op 

te treden als leider van plaatsel,ijke cur

sussen (Getuigschrift B). 

'l'heoretisch. 

a. Kennis van het, doel en het nut van de 
lichamelijke opvoeding. 

b. Kennis van de gesehiedenis der lichaams
oefeningen. 

c. Kennis van de bewegingsleer. 

d. Kennis van de· vrije en de gereglemen
teerde gymnastiek voor de mannelijke jeugd 

e. Volledige kennis van de te nemen maat
regelen bij het onderwijzen van de onder d be
doelde leerstof. 

/. Kennis van de anatomie en de physiologie 
van· den mensch, zoomede van den invloed, met 
verklaring, der onderscheidene oefeningsvormen 
op het organisme. 

Practisch. 

Bedrevenheid in het uitvoeren en het onder
wij zen van de Jeerstof, onder d genoemd. 

BIJLAGE III. 

GETUIGSOHRIFT A, 

bedoeld in artikel 5 van het Besluit betreffende de 
lichamelijke oefening der jongelingschap. 

De Oommissie, bij de beschikkingen van de 

Minist~rs van Binnenlandsche Zaken en -van 

Oorlogvan ............................... . 

benoemd tot het afnemen, in 19 ... , van het 

examen ter verkrijging van het Getuigsehrift 

van geschiktheid om op te t,eden als 

]eider van lichaamsoefeningen, verklaart, dat 

. .............. , geboren den ............. , 
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te ............... , aan de eischen van het 

programma voor dat examen heeft voldaan 

en dat hem. ten bewijze daarvan dit Getuig

schrift is uitgereikt. 

Utrecht, ............ 19 .. . 

Handteekening van 
d_en geiixamineerde : 

( ne varietur) 

Na.mens de Commissie, 

V oorzitter. 

Secretari8. 

N.B. De houder van Getuigschrift A geve 
in geval van woonplaatsverandering hiervan 
kennis aan den inspecteur van de lichamelijke 
opvoeding, binnen wiens ambtsgebied hij ge
vestigd is. 

Verlaat hij met die woonplaatsverandering 
tevens het bedoelde inspectiegebied, dan stelle 
hij bovendien den inspecteur van de lichame
lijke opvoeding, binnen wiens ambtsgebied zijne 
nieuwe woonplaats gelegen is, met zijne ·vesti-

. ging aldaar in kennis. 

BrJLAGE IV.· 

GETUIGSCHRIFT B, 

bedoeld in artikel 5 van het Besluit betreffende de 
lichamelijke oe/ening der jongelingschap. 

De Commissie, bij de beschikkingen van de 

Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 

Oorlog van ................. · .............. . 

benoemd tot het afnemen, in 19 ... , van het 

· examen ter verkrijging van het Getuigschrift 

van geschiktheid om op . te treden als leider 

van plaatselijke cursussen ter opleiding voor 

het Getuigschrift A, verklaart, dat ........... , 

geboren den ................ te .. · ......... . 

aan de eischen van het programma voor dat 

examen heeft voldaan •eu dat hem ten bewijze 

daarv,i,n <lit Getuigschrift is uitgei-eikt. 

Utrecht, .......... :.19 .. . 

Handteekening van 

den geexa,mineerde : 

(ne varietur) 

Namens de CommiMie, 

Voorzitter. 

Secreta1·is. 

N.B. De houder van Getuigschrift B geve 
in geval van woonplaatsveranclering hiervan 
kennis aan den inspecteur van de Jichamelijke 
opvoeding, binnen wiens ambtsgebied hij ge
vestigcl is. 

Verlaat hij met die woonplaatsvcrandering 
tevens het becloelde inspectiegebied, dan stelle 
hij bovendien den inspecteur .van de lichame
lijke opvoeding, binnen · wiens ambtsgebied 
zijne nieuwe woonplaats gelegen is, met zijne 
vestiging aldaar in kem~is 
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BIJLAGE V. 

OPGAAF (1) omtrent den door ondergeteekende (2) .................... , lunider 
van Getuigschrift B [krachtens het bezit van de akte van behwaamheid voor het geven 
'l!an middelbaar onderu;ijs in de gymnastiek (3)1 ·kosteloos voor de deelnerners, in de 
gemeente ...................... te geven cursus voor het Getuigschrift A. ( 4) 

I 

N amen en voo_r_. Datum van Gelegeri- I Dagen en 
Volg-

namen van de toelating heid, waar uren, waarop 
Toelichtingen. nummer. van elken I 

deelnemers. deelnemer. 
4 I . 6 

bet onderricht zal worden 
1 2 3 gegeven. 6-

~~ --- ------ --

I 1•. Het. adres I van .. den 

I· 
ondert'eekenaar. 

.. 

2°. (6) 

I 3•. I 
Aan 

den Heer Inspecteur van de lichamelijke opvoeding 
in de . _. . . . inspectie, ............ , den ............. . 19 ... . 

te 
De houder van Getiiigschrift B, voornoemd, 

(1) Betreft de kennisgeving leerlingen, di~ toegelaten zijn nadat de cursus reeds was geopend, 
dan is iP. het hoofd het woord ,, Opgaaf" te vervangen door : ,,Aanvullingsopgaaf", en de uitdrukking 
,,te geven" door: ,,gegeven wordende". 

(2) Naam en voornaam of voornamen. 
(3) Door te slaan, indien dit niet van toepassing is. 
(4) Van tijdc.lijke of blijvende wijziging in de opgegeven lesdagen en lesuren, van het tijdelijk of 

blijvend gebruik maken van eene andere oefeningsgelegenheid dan in de opgaaf is vermeld, zoomede 
van tijdelijke onde1breking of van staking van den cursus wordt, zoo eenigszins mogelijk niet min
der dan zeven dagen te voren, kennis gegeven aan den inspecteur, wien tevens binnen zeven dagen 
bericht wordt gezonden omtrent de leerlingen, die den cursus hebben verlaten. 

(5) Jndien de onderteekenaar militair is, als tweede toelichting de verklaring te stellen, dat bij 
de aanneming van de deelnemers aan cJen cursus art. 19 der Be,;chikking belre-ffenrle de lichameli,jke 
oefening_ der jongelir,gschap is nageleefd. 

Bin.AGE VI. 

De ondergeteekende ( l) ................. , 
wonende te (2) ........................... , 
houcler van Getuigschrift B [krachtens het bezit 
van de akte van bekwaamheid vo.or het geven 
van middelbaar onderwijs in de gymnnstiek (3}], 

betrefjende de lichamel·i,j ke oef entng_ der jonge
lingschap opgegeven plaatselijken cursus in de 
gemeente .............. . 

................... , den ........ 19 ... . 

De houder van ·Get·uigschrift B, i,oornoemd, 

verklaart hiermede, den persoon van (4) ...... . N.B. Deze verklaring moet · door den 
examinandus worden afgegeven aan den Voor

die wenscht- deel te nemen aan het in (5) zitter van de examencommissie. 
·Mei I 

19. . . . te houden examen voor het --- · 
Augustus 

1 
• (1) Naam en voornaam·of voornamen. 

Getuigschrift A, voor -dat examen; kosteloos ' (2) Volledig adres van den onderteekenaar. 
voor dezen, gedurende de ....... maand.en, (3) Door te slaan, indien dit niet van toe-
die aan bedoeld examen onmiddellijk -vooraf
gingen, geregel-d te hebben 'opgeleid- aan een 

. ov ereenkomstig artikel 18 der Beschikking , 

· passing is: 
:(4) Naam, en voornaam _of voornamen . 
(5). Slechtsin tevullen watvan toepasBing is·. 
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BIJLAGE VIL 

Volg-

OPGAAF (1) omtrent den door ondergeteekende (2) .......................... , houder 
van Getuigschrift A [krachtens het bezit van de akte van bekwaamheid voor het geven 
van middelbaar onderwijs in de gymnastiek (3)] kosteloos voor de deelneme1·s, tusschen 

te openen 
1 en 5 Januari 19 .... in de gemeente .................... , .... -----~ (4) 

voort te zetten 
opleiding van jongelieden. (5) 

N amen en voor-
Jaar en Gelegen- Dagen en 
datum heid, waar uren, waarop 

namen van de Toelichtingen. nummer. deelnemers. van ge- 4 5 
boorte. 

de oefeningen zullen 
1 2. 3 plaats vinden. 6. 

10. llet adres van den oncler-
teekenaar. 

I 20. Van de deelne'mers zijn: 
I . . . jonger clan 15 jaar; 

. . . niet jonger clan 15 

' en niet oucler clan 20 jaar; 

I 
oucler clan 20 jaar. 

I 30_ Van de deelnemers tel-
i ien ingevolge · artikel 9, 
I tweede lid, van het Be-I I sli!it betreffende de l_icha-

I 
I 

meltjke oejeni1ig 'der 1onge• 
lingschap niet rnecle de 

I in kolorn 2 genoem-
-i den onder de volgnum-. 
I mers . , ., .. 
I 
I 
I - I 

I i 40_ 
I I 
Aan 

den Heer lnspecteur van de lichamelijke opvoeding 
in de ... : . inspcctie, 

.............. , den ........... , .19 .. ; 
·ne houder van Get1ligsclirift A, voornoemd, 

te 

(1) Betreft de kennisgeving Jeerlingen, dio toegelaten zijn nadat·de oefeningen reeds waren aan, 
gevangen, dan is in het hoofd het woord ,,Opgaaf" te vervangen door: ,;Aanvullingsopgaaf", de 
uitdrukking ,,te opene:ri'' te vervangen door: ,,geopende", en de uitdrukking .,voort te zetten" 
door : ,, voortgezette". 

(2) Naam en voornaam of voornamen.· 
(3) Door te slaan, indien dit niet van -toepassing is. 
(4) Slechts in te vullen, wat van toepassing is. 
(5) Van tijdelijke of blijvende wijziging in de opgegeven Iesclagen en lesuren, van het t~jdelijk 

of blijvend gehrhik maken van eene· andere oefeningsgelegenheid clan in de opgaaf is vermelcl, 
zoomede van tijdelijke onderbreking of van staking van de oefeningen wordt, zoo eenigszins mogel,ijk 
niet minder clan zeven dagen te voren, kennis gegeven aan den inspecteur, wien tevens ·binnen zev,i;in 
dageri·ber:ioht wordt gezcinclen ointrent de leerlingen die aan de oefeningen niet meer deelnem<,p_ 
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BIJLAGE VIII. 

De ondergeteekende ( 1) ................. , 
_wonende te (2) .. : ..... : .................. , 
houci.er van Getuigschrift A [krachtens het bezit 
van de akte van bekwaamheid voor het geven 
van middelbaar onderwijs in de gymnastiek (3)], 
verklaart hiermede, den loteling (4) ......... . 
......................... ·:·· ........... . 

die wenscht deel te nemen aan het in 19 .. . 
te (5) ................. te houden onde~zoek 
tot het verwerve~ van het bewijs ·van voor
geoefendheid, kosteloos voor dezen en als mede
tellend leerling in den zin van artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit betretfende de richamelijke 
oeferiing der jongelingschap. [gedurende de 
. . . . . . maanden, die aan bedoeld onderzoek 
onmiddellijk voorafgingen (6)] geregeld te 
hebben geoefend, aan eene overecnkomstig 
artik&l 22 der Beschikking betrefjende de licha
meli;jke oefenin.q der jongelingschap op\legeven 
opleiding in de ,,emeente ................. _. 

. . . . . . . . . . . . . . . . , den ............ 19 .. . 

De lwuder van Getuigschrift A, voornoemd, 

(1) Naam en voornaam of voornamen. 

(2) Volledig adres van den onderteekenaar. 

(3) Door tCJ slaan, indien dit niet van toe-
passing is. 

(4) Naam eri voornaam of voornamen. 

(5) Plaats, waar de loteling aan het and.er-· 
zoek wenscht deel te nemen. 

(6) Het hier tusschen haakjes geplaatste 
slechts in te vullen in geval de .\oteling achter
eenvolgens door onderscheidene · houders van 
Getuigschrift A is opgeleid. 

N.B. Deze verklaring moet door den loteling 
warden afgegeven aan den V oorzitter der 
Commissie _ voor het onderzoek. 

Br.JLAGE IX. 

loteling ( 3) .............................. . 
die wenscht deel te riemen aan het, in 19 ... · 
te (4) .......... '.: .. ; te houden onderzoek 
tot het vcrwerven van het bewijs van voor-
geoefendheid, als lid der [ afdeeling ... ." ...... : 
van de ( 1) l .Yereeniging, voornoemd, is opgeleid 
en dat, indien hij genoemd bewijs erlangt, het 
bestuur, gelet op de bepalingen van artikei 9, 
vierde lid, van het Besluit betreffende de lichame
lijke oefening der jongelingschap, ten aanzien van 
dien loteling aanspraak maakt op het irt gezegd 
vierde lid van artikel 9 van vermeld Beslwit in 
uitzicht gestelde geldelijk bedrag. 

................. , den ............ 19 ..• 

Het bestuur, voornoemd, 

De V oorzitter. 

De Secretar,:s,. 

Adres van de Voorzitter : 

(5) •••....... · ........... . 

(1) Slechts in te vullen, in geval dit van, 
toepassing is. 

(2) Naam van de vereeniging. 

(3) Naam en voornaam of voornamen van, 
den l()teling. 

(4) Plaats, waar.de lqteling aan het onder
zoek wenscht deel te nemen. 

(5) Volledig adres. 

N.B. Deze verklaring moet door den lote
ling warden afgegeven aan den V oorzitter der 
Commissie voor het onderzoek. 

23 Augustus 1913. BESLUlT, houdende aan·· 
vulling van· het 1 ste lid van artikel S van, 
het reglement voor hot Weduwen• en 
W eezenfonds van Europeesche burger
lijke ambtenaren iri N ederlan·dsch•Iudie
(Staatsblad 1913 n°. 99). S. 358. 

WrJ WILHELMINA. ENZ. 

Het bestuur der [afdeeling . , .......... yan \ , Op de voordracht· van Onzen Minister van, 
d~ (l)] vereeniging (2) ....... _. ..... ,-gevestigd 

I 
Kolonien van 24 Juli 1913, Statistisch Bureau. 

te .... · .. ·-····, verklaart hiermede, dat de no.I; . • . 
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De_n Ruud van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1913, n•. 31); 
- Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Augustus 1913, Sta
t\st/sch _Bureau n°. 17-; 

.Hebben goedgevonden _ l\n verstaan te be
palen als volgt: 

4.rt. 1.. In- het .eerste lid v_an artikel 8 van 
het Reglement voor bet Weduwen- en_ Weezen
:fonds van Enropeesche burgerlijke ambtenaren 
i_n Nederlandsch-Indie, vastgesteld bij Ons be
sluit .van 17-Maart..I 913, n°. 32 (Staatsblad, n°. 99), 
wordt achter het woord ,,begrooting" · een 
komma geplaatst en worden voo_rts de woorden 
,,of bet fonds", vei-vangen door ,,van bet fonds, 
-0f van derden wegens verrichtingen in eene 
-0penbare bediening". 

2. Dit beslnit treedt in werking op 1 Octo
ber 1913. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal ·worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zai worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 23sten Augustus -1913. 

(qet.) W I L HE L M IN A. 

De .Ministe,· van Kolonien, 

(get.) D~; W ;I.AL :i\fALEFIJ1'. 

(Uitgeg. H Sept. 1913.) 

26 Augustus, 1913. BESLUIT, tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de artikelen 129 tot 
en met 132 van de Invaliditeitswet zullen 
in werking treden. S. 359. 

Bij dit besluit wordt bepaald, dat de artike
len 129 tot en met 132 van de Invaliditeitswet 
zullen in werking treden op 3 December 1913. 

25 Augustus 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot vaststelling van -een letterteeken, dat 
door zee- of kustvisschersvaartuigen moet 
worden gevoe;-d. · 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscberijwet (wet van 
6 October 1908 Slaafsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n•. 
-66)"en op· art. 8 van het Koninklijk besluit van 
12 Juni 1911; (Staatsblad n•, '144), betreffende 
-de registers voor de zee- en kustvisschersvaar-

tuigen en het voeren van letterteekens do"or de 
lrnstvis.schersvaartuigen, gewijzigd bij .Konfok- -
lijk bes! nit van 5 Februari 1912 (Sfaatsblad n°. 53); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen: tehuis behoorende te Nieuweschans, 
moet worden gevoerd het letterteeken_ N .S. 

's Gravenhage, 25 Augustus 1913. 

De Minister voo,·noemd. 
(get.) A. S. TALMA. 

26 Augustus 1913. BESLun•; waarbij, met wij
ziging vim · het beslnit van Gedepnteerde 
Staten van Friesland, d.d. 24 April 1913, 
n°. 100, 2de afd. F, bet bedrag der rijks
bijdrage voor de bijzondere lagere school 
te Bolsward, Hengstep:1d E, _ 20a, van de 
Vereeniging voor lager onderwijs op Ge
refo~meerden grondslag te Bo/sward, ov·e~ 
1912 nader wordt vastgesteld op/ 3785.436

• 

s. 360. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op· het beroep, ingestel,I door 
den Inspecteur _·van het lag~_r onderwijs in de 
3de inspectie tegen het>besluit van _Gedepu
teerde Staten van Fries/and van 24 April ~1113, 
n°. 100, 2de afd. F, genomen op de aanvrage_ 
van bet_ bestuur der bijzondere Iag_ere school, 
Hengstepad. E, 20a, te Bolsward·van de Ver
eeniging voor lager onderwijs op gereformeerden 
grondslag aldaar, ter verkrijging van de Rijks
bijdragen, bedoeld in art. 59 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, over het jaar 1912; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Juli 1913, n°. 196 ;· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsc-he Zaken van 23 Augustus 1913, 
no. 11018, afdeeling Onderwijs; · 

Overw_egende, dat Gedeputeerde Staten· de · 
Rijksbijdragen voor deze school over 1912 
·hebben bepaald op 3812,916 ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Inspecteur van het lager ·onderwijs in -de 
3de inspectie bij Ons in beroep is gekomen 
daarbij aanvoerencj.~; dat zijn, be_zwaar betreft 
de overweging van Gedeputeerde Staten; dat 
de school ,, van 1 October -1912 af voor de 
1oogere bijdrage voor scholen vcior Meer Uit
gebreid Lager .Onderwijs, bedoeld in artikel 48, 
lste lid, 1 °, b, 8° en· volgende zinsnede, der 
wet op het Lagei• Onde'rwijs, in aanmerking 
mag ·1rnmen", terwijl als gevolg daarvari .de 
Rijksbijdrage, overeenkomstig de aanvrage, be-
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halve voor de, volgens de wet verplichte-onder- niet binnen de eerste· twee -jare·n na het in 
wijz~rs, ook __ over een gedeelte. van .het j_aar is werking treden van: genoemde wet; · 
berekend voor een surnumeraire onderwijs- dat ecliter van 1 October 1912 af t!ln behoeve 
kracht, zijnde achtereenvolgens de onderwijzers van d~ _hierbedoelde school a:inspraak kan 
S. DijKSTR.A. en' J. J. J .A.NSSEN; dat Gedepu- worden -gemaakt op de bijdrage, bedoeld bij 
teerde .State·n zich ·aaarbij gronden op het feit, artikel II;.5de f/-linea, 3de.zinsnede, van boven
dat op den rooster van lesuren, die fn het laatst genoemde wet; 
van 1910 voor deze school gelde-nde was, be- Gezien de wet tot regeling van het lager 
halve de vakken l en n ·ook het va1':p, genoemd onderwijs; 
in art .. 2 d~~ ·;_vet ·op het lager onderwijs, voor- Hebben goedgevonden en :verstaan : 
kwain ·en ·dus de school, overeenkomstig het met wijziging van het bestreden besluit van 
2de lid van art. II der wet van 14 Juli 1910 Gedeputeerde Staten van Friesland, dd. -24 April 
(Sfaatsblacl n°. 202), wat de verplichte vakken 1913, n°. 10_0, 2de afd. F, het.bedrag der Rijks
,betreft, aan de in de wet gestelde ·eischen is . bijdrage over 1912 te verleenen aan -het bestuU:r 
komet te voldoen; dat dit laatste niet- ·geheel · der bijzondere lagere school te Bolsward,. Heng
juist is, zooals blijkt ~it een door den school- ;stepad E 20a,. van de-Vereeniging· voor·lager 
opziener in het · district Heerenveen aan den onderwijs op Gereforrneerden grondslag, aldaar, 

_ Minister van Binneulanclsche Zaken gericht __ nader vast te steil<'ln op. 3785.435• 

schrijven van 20 Februari 1911, n°. -li4, inhou- Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
·dende. dat ·op den dooi: den arrondissements- belast met de uitvoerin•g van dit besluit, dat 
·schoolopziener geteekeriden rooster,- loop(!nde · -ii:L he! Staatsblad en tegelijk met ·het rapport 
tot 1 Janua~i 11\11, vak p, niet is vermeld; ter-. V!ln_ genoemden · Minister in de Nederlandsche 
wijl op den lesrooster voor mu, ·genoemd vak .Sfaatscoiwant zal worden geplaatst en waar.van 
wel staat · vernrnld, maar geene uren daarvoor afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
~ijn uitgetrokken; dat nit deze· mededeelingen van State, Afdeeling vo_or de geschillen van 
derhalve blijkt, dat in casu niet is voldaan-aan bestuur. 
den eisch, vervat in artikel 48, lste lid, sub b, •~ G~avenhage, den 26sten .Augustus -1913_ 
5de zinsnede, der wet op het lager on<ierwijs, (qet.) WI L HE L MI N A. 
in verband met art. II, lste en 2de lid, der · D~ Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 
wet yan 14 Juli 1910 (Staatsbl~d n°. 202), voor (get.) HEEMSKERK. 
~ooveel het onderwijs in ;vak p,' betreft, zoodat, (Uitge,q. 16 Sept. 1913.) 
naar zij~e m~ening Gedeputeerd~ Staten ten 
onrechte hebben aangenomen, dat de school 
van 1 October 1912 a_f in aanrnerking mag 
komen voor de hoogere bijdrage_ _voor Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs scholen, daar_ toch 
voor haar slechts aanspraak kan worden ge
maakt op eene Rijksbijdra.ge voor 3 volgens de 
wet verplichte onderwijzers van bijstand (name-. 
lijk A. W ALSWUR, T. TrnzEM.A. en G. Pos-r1.u) 
·zoomede op eene Rijksbijdrage berekend. naar 
/260 per jaar voor een onderwijzer van bijstand, 
(S. DrJ~STRA 15 Ju.ni-30 Novemb~r en ·J. J . 
.J .A.NSSEN i_-31 December) ; 

Overwegende, dat ,de school niet. in U!lnmer-' 
king kan komen voor eene bijrage als _Uitge
br~id Lager Onderwijs-school, vermits in het 
jaar 1910 het vak p niet daadwerke_lijk werd 
onderwezen ; , , 

dat' evenmin eene bijdrage als Meer -Uitge
breid ·Lager _Onderwij~-school ka~ warden.toe· 
gekend, ver~its niet is.vo_ldaan aa~ I).et bepaalde 
bij artikel II, 3de. alinea, -der. wet van den 
14den Juli 1910 (Staa(sblad n°.))02),.aang_ezien 
het vak p_. op l .October 1912 .voor -het eerst 
aan de school werd onderwezen,.en derhalve 

- . - ' 

llJ 13. 

. 26 Aug,ustus 1913. , BEsLurr, tot vaststelling 
van· een -algemeenen · maatregel van ·be
stuur, houdende bepalingen betreffende 
het costuum van de mUitair-rechterlijke 
ambtenaren,. van hmrne plaatsvervangers 
_alsnie<ie·. van . de officieren-raadslieden: in 
.miHtair-rechterlijke zaken. S. 361. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien artikel 7,, laatste lid, van deProvisionele 
. Instructie_ voor het Hoog_Militair Geregtshof, 
gelijk dat artikel zal ·luiden ingevolge de wet 
val) 20 J uni IIJ13 . .(StaatQb1ad. n°. 292),. de .arti. 
kelen ·1:i2a, laatste" lid, 132d en 133 van de 
.Regtspleging bij -de Landmagt, alsmede de 
artikelen 113b, laatste· lid, 113e, tweede lid, en 
;ti5, t,yee(j.(! en derde lid, van._de Regtspleging 
bij de Zeemagt, gelijk die artikelen der. Regts
plegingen -zullen iuiden ingevolge de wet' van 
_31 October 1912 (Staatsblad ii0 • 337); , , 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie· ad interim, van l\:[arine-.ad interim .en 
v!ln -Oorlog van 16 Juli 1913; 2de .Afdeeling.A, 
_no._ 594; · 

57 
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Den ·Raad van State gehoord (advies van 
5 Augustus 1913, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers-van Justitie ad interim, van 
Marine ad interim en van Oorlog, van 22 Au
gustus 1913, 2de Afdeeling A, n°. · 559; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van het tijdstip, waarop de wet 

van 31 October 1912 (Staalsblad n°. 337) in 
werking treedt, de :iJavolgende bepalingeI\ vast 
te stellen betreffende het costuum van de 
militair-rechterlijke ambtenaren, van hunne 
plaatsvervangers alsinede van de· officieren
raadslieden in militair-rechtelijke zaken. 

Art. 1. Voor zoover betreft het Hoog Mili: 
tair Gereehtshof vinden met betrekking tot het 
costuum van den president, de rechtsgeleerde 
leden, den advocaat-fiscaal, den griffier en den 
commies ter -g~iffie toepassing de bepalingen, 
ten aanzien van de burgerlijke gerechtshoven 
gesteld nopens het costuum ondersche\denlijk 
van den president, de raadsheeren, den procu
reur-generaal, _den griffier. en den su bstituut
.griffier. 

2. Met betrekking tot het -costuum van de 
burgerrechtsgeleerde presidenten ,·1111 krijgsra
den vinden toepassing de bepalingen, ten aan
zien van het costuum vau de presidenten der 
arrondissements -recb tbanken gesteld. 

Met betrekking- tot het costnum van de 
:iuditeurs-militair en van den niet-militairen 
fiscaal bij den krijgsraad binnen het Rijk in 
Europa· vinden toepassing de bepalingen, ten· 
_aanzien van bet costuum der_ officieren van 
j ustitie gesteld. 

3. lllct betrekking tot het costuum van per
sonen, die als plaatsve•rvanger van eenigmilitair
rcchterlijk ambtenaar ter-terechtzitting van het 
Hoog Militair Gerechtshof of van een krijgs-

. raad optreden, vinden voor zoover zij geene 
militairen zijn, toepassing de bepalingcn, ten 
aanzien van bet costuum van advocaten of 

.pi-ocureurs op de tei-echtzittingen der burger
! ij ke gerech ten gesteld. 

4. Militniren, als -lid of plaatsvervangend lid 
del' militair-rechterlijke macht of als raadsman 
ter terecbtzitting van bet Hoog :Militair Ge
rechtshof of van een. krijgsraad optredende, zijn 
geklcecl in zoodanig dagelijksch tenue als, naar 
gefang van . het onderdeel der krijgsmacht, 
waifrtoe zij behooren, door Onzen Minister 
van Oorlog dan wel van· Marine zal worden 
bepaald. 

Onze Ministers van Justitie, van Marine en 
·van Oorlo!\' zijn, ieder vooi· zooveel hem betreft, 
belast met de nitvoering van dit besluit, het-

welk in bet Staalsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 26sten Augustus 1913. 
(get.) WILH'ELMIN A. 

De Minister van Justitie ~d interin~, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Minister· _van Marine ad interiui, 
(get_.) · H. CoLIJN .. 

De Miniser van 001·/og, (get.) H. OOLIJN. 

(Uifgeg. 4 Sept. 1913.) 

26 Augustus 1913 .. BESLUIT, betreffencle ont
houding van gocdkeuring aan de begrootin~ 

. ccner gemeente op grond van het beschik
baar stellen van onvoldoende rniddeleii 
voor de gemeente-politie. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en vVethouders van V elsen . in 
opdracht van ,den Raad dier gemeente tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten · van 
Noord-Holland van 26 ·lVIaart 1913, n°. 113, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de be
grooting clier gemeente · voor 1913 ;· 

Den Raad van State, Afdeeling. voor de ge
schillen · van bestuur, gehoord, ad vies van 
30 Juli 1913, n°. 164; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zake11 _van 23 Augustus 1913, 
n°. 5430, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

·overwegende, dat bij bovengemeld besluit 
Gedeputeerdc Staten van Noord-Holland aan 
de begrooting der gemeente TT_elsen voor 1913 
hunne goedkeuring hebben onthouden nit over- r 
weging onder andere dat ·op deie begrooting 
aanvankelijk / 9203.34 stond,uitgetrokken voor 
bezoldiging van vijf agenten van politie, eeh 
hoofdagent, vijf veldwachters en een hoofd
veldwachter ; dat de Burgemeester aan den 
Raad heeft te kennen gegeven, dat hij dit 
·aantal politiedienaren onvoldoende acht en iu 
de gelegenheid wenschte te · worden gesteld 
bovengemelde formatie nit te breiden met drie 
agenten en een hoqfdagent, bebbende hij ver
volgens om financieele redenen zich bepaald tot 
bet aanvragen van gelden voor twee agenten ; 
dat de Raad dat voorstel heeft vcrworpen ; 
dat de Burgemeester daarop G:edcputeerde 
Staten heeft verzocht, met toepassing van 
·art. 212 der Gemeentewet, den post der jaar
weclden met / 1450.- te verhoogen ·(waar
tegenover een · door den Raad geopend crediet 
van/ 650.- voor de·door hem niet gewenschte 
aanstelling van een politieschrijver zou kunnen 
vervallen) en twee andere posten met te zamen 
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f 450.- ·te vcrmeerderen ; dat evenwel naar 
hct oordeel. vair Gedeputeerde Staten artikel' 212 
voornoemd in een geval als dit niet tbei:iasselijk 
is ; dat intusschen wel de vraag moet worden 
gesteld, of er geen termen bestaan om goed
keuring aan de begrooting te onthouden op 
g1;ond van het beschikbaar stellen van onvol
doende middelen voor · de gemeento-politie; 
dat op grand van aan Gedeputeerde Staten ver
strekte gegevens ·bevestigd door .vergelijking 
-niet den toestand in andere gemeenten, een 
·getal van zes politieagenten voor een kleine 
,,stad'.' · als I J muiden te eenenmale onvoldoende 
is te achten, en, zooals Gedeputeerdo Staten 
reeds aan. het gemeentebestuur schreven, het 
voorstel van den Burgemeester ,, besoheiden 
genoemd kan worden en het korps zeer· zeker 
·niet zal doen stijgen boven hot ter plaatse 
strikt noodige minimum" ; dat mi de Raad 
aan tlit. schrijven gecn gevolg heeft gegeven, de 
bogrooting niot vatbaar is ·voor goedkeuring; 

dat van het besluit va.n Gedeputeerde Staten 
Burgemeester en Wethouders in opdracht van 
den gemeenteraad bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende ·o. a. dat van de nood
zakelijkheid eener uitbreiding van het politie
personeel niet is gebleken en de gemeente·.dus 
tot onnoodige uitgavenzou worden gedwongen, 
terwijl door de aanstelling van een schrij ver bij 
de .politic, waartoe de Raad bij verordening 
heeft besloten, de politieoneele dienst van 
administratieve werkzaamheden zal zijn ont
last; dat voorts GedeputeerdeStatende bepaling 
van het 2° lid van art_ 208 der Gemeentewet 
niet hebben nageleefd, daar het onder dagteeke
ning van 31 December 1912 genomen ver
dagingsbesluit niet met redenen was omkleed ; 
dat hot bestreden besluit van 26 Maart 1913 
dus genome~ is op een tijdstip waarop Gedepu
_teerde Staten, wegens hun verzuim om gebruik 
te maken van de bepalingen van art. 208. der 
Gemeentewet, de bevoegdheid om a;m de be
grooting hunne · goeclkeuring te onthouc_\e~, 
niet meer bezaten; 
· 0., dat waar het beroepschrift is ingecliend 

door Burgemeester en Wethouders van Velsen 
in opdracht van den Raad, aan het voorschrift 
van art. 202 der Gemeentewet naar behooren 
is voldaan en dus het beroep, dat tijdig is aan
hangig gema.akt, ontvankelijk is ; 

0. ·verder dat, d~argelaten,. ,dat .het ver
dagingsbesluit van . Gedeputeerde Staten-. ge_
nomen is uit ov:erweging dat omtrent d_e be
grootingen van eenige gemeenten _voor den dienst 
1913 om verschillende redenen nog geene be
slissing genomen k(!n .worden, _en het _dus met 

redenen is omkleed, in geen gevai- het ontbreken 
van motieven in dat besluit de goeclkeuring 
der begrooting tot' gevolg zou kunne1i heblien; 

O., wat de hoofdzaak betreft, dat mede uit 
een nader ingesteld onderzoek is gebleken, dat 
voor de· gemeente Velsen een gemeentelijk 
politiepersoneel van de tegenwoordige i,terkte 
. on voldoende is ; 

Gezien· de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v: D. B. A.) 

27 Augustus 1913. BEsLun·, houdende be· 
. kendmaking in het Staatsblad van het op 

20 Mei 1912 te Christiania tusschen N~der
land en . Noorwe_qen gesloten verdrag van 
handel en scheepvaart. -S. 36'l. 

°vYIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 20 Mei 1912 te Christiania 
tusschen N~clerland en N~orwegen gesloten ve;. 
drag van handel en scheepvaart, welk verdrag 
is goedgekeurd bij de wet '\Tan 7 J uni 1913, 
Staatsblad n°. 263, en waarvan een afdruk met 

·vertaling bij dit besluit is gevoegd; 
Gezien mede eene nota van den Min.ister van 

Buitenlandsche. Zaken van Noorw_e,qen van den 
20sten .Mei 1912, betreffe~de de behandeling 
v_an handelsre_izigers, welke nota bij de onder
teekening van het verdrag werd uitgewisseid 
tegen eene nota van gelijke strekking van Onzen 
Gezant · bij het Noorsche Hof, en waarv~n 
eveneens een afdrnk met vertaling bij dit be· 
sluit is gevoegd; · 

Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van 9ovenbedoeld verdrag op 22 Augustus 1913 
te Ohristiania zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken :van den 25sten Augustus 
1913, r. 0

• 17253, Directie van het Protocol en 
Tweede Afdeeling ; · · 

Ilebben ·goedgevonden en verstaan·: 
voorzegd verdrag en nota, met· de vertniing 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. (1) · 

Onze Ministers, Iloofden.van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem_ betreft, met cle uitvoering van 
hetgeen t~n deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 27;ten Augustus 19~3. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN flWINDEI\E_N. 

(Uitgeg. I Sept. 1913.) 

(1) Ilierna is al!een de vertaling opgenomen. 

57* 
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,VERT.A.LING. 

.. Hare Maje_steit de ~oningin der N ederfanden 
_en 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen, 
gelijkeli3k bezield met den wensch cim de 

. vriendschaps.banden en de ~usschen Nederland 
en N oorwegen bestaande handelsbetrekkingen 

·te versterken, hebben gemeenschappelijk be
sloten te dien einde een nieu w speciaal verdrag 
te sluiien en hebben tot hunne gevolmachtig
den benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden: 
Hoogst Derzelver Kamerheer WlLLEM Bll:R

NARb REINIER VAN WEiirnREN baron REN· 

GERS,· Hoogst · Derzelver Buitengewoon Gei.~nt 
en Gevolmachtigd Minister bij Zijne Maje8teit 
deii Koning van Noorwegen; en 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen: 
Hoogst Deszelfs Minister van Buitenlandsche 

Zaken, den beer JOHANNES 1RGEN8, 

Die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
inedegedeeld, zijn overeengekomen nopens de 
volgende artikelen : 

Art. 1. · De behandeJ.ing op den voet der 
'meest begunstigde natie zal in Nederland en 
zijne kolonien en bezittingen, volledig en zonder 
andere reserves dan die vervat in artikel 7, 
worden · gewaarborgd aan de N oorsche onder
danen, en wederkeerig zal gezegde behandeling 
in N oorwegen· aa~. de N ederlandsclie·onderdanen 
worden gewaarborgd. 

·2. De behandeling op den voet der meest
begunstigde natie zal in Ne·derland en zijue 
kolonien en bezittingen, volledig en zonder 
andere reserves dan die vermeld in artikel 7, 
worden gewaarborgd aan alle goederen herkom
stig uit of komende van Noorwegen en weder
keerig zal gezegde behandeling in N oorwegen 
worden gewaarborgd aan alle goedere_n her
komstig uit of komende van Nederland en zijne 
kolonien en bezittingen. 
·w at de goederen betreft, die geen produkt 

zijn van den bodem of de nijverheid van de 
beide la_nden; zoo zal op behandei'ing ·op den 
voet der meestbegunstigde · natie slechts aan
spraak kunnen worden gemaakt, indien die 
goederen herkomstig zijn nit een land dat 
meestbegunstigingsbehandeliug geniet. 

3: De behandeling, voorbehouden aan de na
tionale vlag in alles wat betrekking heeft op 
schepen en hunne lading, zal wederkeerig op 
alle punten en onder alle omstandigheden wor
den gewaarborgd aan de schepen der beide 
Hooge Contracteerende Partijen in het Konink-

rijk der Nederlanden en zijne kolonien en be
zittingen evenals in het Koninkrijk N oorwegen. 

Van de bovenstaande bepaling wordt uitgezon
derd de kustvaurt, waarvan do regeling onder
worpen blijft aan de respectieve wetten der 
beide Hooge Contracteerende Partijen. Even
wel is overeengekomen dat de schepen der 
beide landen ;;p dit punt wedet·keerig OJ} den
zelfden voet zullen worden behandeld. als de 
scbepen der meest begunstigde landen. 

4. In Noorwegen zullen als Nederlandsche 
en in Nederland-eµ zijn~ kolonien en bezittingen 
zullen als Noorsche schepen worden bescbouwd 
die, welke. ond\)r de vlag. ,v;an de respectieve 
landeri va1'.en en voorzien zijn vau de scheeps-

. papieren en de bescheiden, welke door de wetten 
van den Staat, waartoe zij respectievelijk. be
booren, worden vereischt tot staving van de 
nationaliteit van koopvaardijschepen. 

5. De Nederlandsche consuls-generaal, con
suls en vice-consuls zullen in Noorwegen 
evenals de N oorsche consuls-generaal, consuls 
en vice-consuls in Nederland, op voorwaarde 
van wederkeerigbeid dezelfde vooi-rechten, 
rechten en vrijstellingen genieten, als die van 
de- meestbegunstigdc landen geJ:1ieten of zullen 
genieten. · 

Indien zij een bedrijf, nijverbeid of handel 
uitoefenen, zullen zij aan dezelfde wetten, 
reglementen en gebruiken onderworpen zijn als 
de particulioren van bunnen landaard op de 
plaats, waar zij verblijf bouden. 

6. De consuls-generaal, consuls en vice-con
suls van elk der Hooge Contracteerende Partijen 
zullen van de plaatselijke overheden alle bulp 
en hijstand verkrijgen voor de opsporing, aan
bouding en uitlevering van scbepelingen en 
andere personen, dee! uitmakende van de be
manning van oorlogs- of koopvaardijscbepen 
van bun land, die gedeserteerd mochten zijn 
in eene haven, gelegen in bet gebied van eene 
der Hooge Contracteerende Partijen. 

Te dien einde zullen zij zich schriftelijk 
wenden tot de recbtbanken, rechte·rs of be,;oegcie 
ambtenaren en, door overlegging van de 
scbeepsregisters, monster:rollen of andere ofli
cieele bescheiden, of wel, indien het schip ver
trokken is en. hun dit onmogelijk is, do'or een 
beboorlijk door hen gewaarmerkt afschrift van 
bedoelde stukken, of indiim dit <mmogelijk is, 
door eene eenvoudige door hen af te geven ver
klaring, rnoeten staven dat de mannen, die zij 
opeischen, werkeHjk dee! hebben uitgemaakt 
van gezegde bemanning, 

Bij eene aldus' gest-aafde aanvrage, zal uitle
vering niet kunnen w9rden geweigerd. 

·------------------
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Gezegde descrteurs zullen, wanneer zij zijn 
aangehouden, ter beschikking blijven .vari de 
conimls-generaal, consuls en vice-consuls .en 
zullen zelfs op verzoek en op kosten van voor
noemde agenteri gevangen en in bewaring ge
houden mogen worden in de gevangenissen van 
het land, tot op het oogenblik dat zij weder 
zullen worden overgebracht cip het schip, waar
toe zij bebooren, of dat· zich de gelegenbeid 
voordoet om hen terug te zenden naar de landen 
van g·ezegde agenteri op een schij:> van betzelfde 
of eenig ander land. 

Indien evenwel deze- gelegenbeid zicb niet 
mocbt ,voordoen · biririeri een tijdsverloop van 
tw~e maanden ~an den dag hunner aanhouding 
af, of indien de kosten hunner gevangenbouding 
niet regelmatig mochten worden voldaan door 
de partij, op wier verzoek de aanhouding beeft 
plaats gevonden, zullen gezegde deserteurs 
weder in vrijheid worden gesteld zonder dat., 
zij" opniew om dezelfde reden kunnen wordcn· 
aangebouden. 

lndien echter de deserteur bovendien te land 
eenig strafbaar feit mocbt bebben gepleegd, 
zal zijne uitlevering door de plaatselijke 
overbeden mogen worden uitgesteld totdat -de 
bevoegde recbter beboorlijk uitspraak zal beb
ben gedaari over het laatste strafbare feit en 
bet vonnis in zijn gebeel zal zijn ten uitvoer 
gelegd. 

Evene_ens bestaat er overeenstemming 
over dat · · de bepalingen van dit artikel 
niet van toepassing · zijn · op scbepelingen' of 
andere personen, die dee! •uitmaken van de 
bemanning, ,voorzoover dezen onderdanen .zijn, 
van ·bet lahd, waar de desertie heeft. plaats, 
gebad. 

7. Op de bepalingen van de artikelen 1 en 2· 
en de slotbepaling van artikel 3 zal gcen 
beroep mogen worden gedaan ter · zake van 
gunsten, die bet gevolg zijn van bet sluiten 
van een tariefve_rbond, nocb ter zake.van gun
sten, welke de Hooge Contrilcteerende Partijen 
bebben verleend of in de toekomst zullen ver-· 
leenen aan grenslandcn, met bet doer be·t grens
verkeer te vergemakkelijken. 
· De artikelen 5 en 6 zullen niet van toepassing 

zijn op .de ·Nederlandscne kolonien en bezittin
gen, aangezien · de :bepalingen van bet te 
's Gravenbage den, 10 September 1855 gesloten. 
verdrag van kracbt blijven. 

Op de bepalingen van· artikelen 1 en 2 en de 
slotbepaling van · artikel 3 zal geen beroep mo
gen worden. gedaan tenzake- van de bijzondere 
gunsten door Noorwegen aan Zweden verleend 
of te verleenen. 

8. De Hooge Contracteerende Partijen ver
binden zicb de gescbillen, die tusschen Haar 
mocbten rijzen ·:over de toepassing of de uit
legging van dit verdrag en die niet langs den 
diplomatieken weg konden worden opgelost, te 
onderwerpen aan het permanimte Hof van 
Arbitrage te 's ·Gravenhage. 
· In elk bijzonder geval zullen de Hoog'e Con
tracteerende Partijen een bijzonder compromis 
sluiten, waarin nauwkeurig _v,,ordt omscbreven 
bet onderwerp van bet gescbil, de omvang der 
bevoegdheden van bet scheidsgerecbt, de taal, 
waarvan bet scbeidsgerecbt zal gebruik malien 
en diei waarvan liet ge_bruik voor dat gerecbt 
g~oorloofd zal zijn, het bed.rag dat eike partij 
als voorscbot zal"-dienen te storten ter voldoe, 
ning der kosten, en ·de regels, die in· acbt ge· 
nomen· zullen moeten w'orden met betrekking 
tot de formaliteiten en de termijnen der 
procedure. 

Bij gebreke aan ·-daarmede in" strijd zijnde 
bepalingen van het compromis, zal bet scheids
gerecbt bestaan uit drie leden. · Elk der Hooge 
Contracteerende Partijen zal er een aariwijzen. 
De opper-arbiter zal worden aangewezen over
eenkomstig de regelen, vervat in het verdrag 
van 's Gravenbage van 18 October 1907 voor 
de vreed·zame beslechting van internationale 
gescbillen. · 

9. Dit verdrag zal na goedkeuring door de 
nationale volksvertegenwoordigingen van beide 
landen worden bekrachtigd en, _de akten. van 
I:iekracbtiging zullen · zpo spoedig mogelijk .te 
Cbristiania worden· ·uitgewisseld. 

10. Dit verdrag zal. in werking treclen den 
dag, waarop de uitwisseling · der akten van 
bekracbtiging zal" bebben· plaats gevonden. 
Te gelijkertijd ztillen het verdriig van handel 
en scbeepvaart, den 25 September 1847 tusscbi'm· 
Nederland en Noorwegen gesloten,"metcle dnar-. 
aan toegevoegde verklaring, evenals de verkla
ring van 29 Mei 1827 b<itreffende de uitlevering 
van gedeserteerde scbepelingen en die van 
29 November 1856 betreffende de kustvaart, 
voor !mover de betrekkingen tusscben N eder
land en Noorwegen betreft, ophouden van 
kracbt te zijn. 

Het verdrag zal van kracbt blijven gedurende 
een jaar van af den dag, waarop de akten van 
bekracbtiging zijn uitgewisseld en vervolgens 
tot m· afloop van twaalf 'maiinden, nadat eeri 
der • Hooge Contracteerende Partijen aan. de 
andere zal bebben kennisgegevei:J. van baar 
voor_nemen om de ,verking er van te.doen op• 
bouden. 

Ten blijke waarvan de gevolrnacbtigdon clit 



1913_ 27 -29 A U G U S 'I' U S, 902 

verdrag: hebben geteekend en van htiirne zegels 
hebben. voorzien. 
. Gedaii.n in dubbel te Cristiania, den 20 Mei 

1912. 
W. VAN WELDEREN RENGERS. 
J. IRGENS. ·. 

VERTAL_ING. _ 

Ministe~ia va~ 
0

Buitenlandsche Zaken. 

CJH]),ISTIANIA, 20_ Mei 1912. 

Met-verwijzing naar Uw schrijven van heden 
heb ik de eer U het volgende te doen weteri :. 
. Het is we] verstaan dat de behandeling van 

-onderdancn op den voet der meestbegunstigde 
natie, bedocld in artikel ] van· het ontwerp
-verdrag, op handelsreizigers van beide landen 
slechts .zal worden toegepast in zooverre zij 
reizen v9or reh:ening van e_ene firma, gevestigd 
in e_en der beide landen, of in · het gebied van 
eerie mogendheid welke de behandeling der 
meestbegunstigde natie in het gebied van een 
van beide contracteerende partijen geniet. 

Gelief enz. 
J. lRGENS. 

Den Heer. VAN·WELDEREN B.A.Ro·N RENGERS, 
Buitengewoon Gezant en Gevol,nachtigd Mi
nister van Hare Majesteit de Koi1.ingin der 
Nedei·landen enz. enz. enz. · 

27 A1t_qustus 1913. BESLUI'.l', op de benoem
baarheid tot betrekkingen bij de°' burger
lijken dienst in Nedei-landsch-Jiidie. 'S. 363. 

WIJ. ,WILHELMINA, _ENZ. 

Gezien. artikel 49 ·van het Rel\'lement op het 
beleid der Regeering van Neder.landsch-Indie, 
vastgesteld bij de wet van 2 Septembei' 1854 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 129, Indisch Staats• 
blad 1855, n°. 2); 

Op de voordracht :van Onzen Minister van 
Kolonien van 24.Juli 1!ll3, Afd.· D, n°. 6; . 

. Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Augustus 1913, n°. 16); 

Nog gezien het nader rapport. van .Onzen 
voornoemden Minister van 25 Augustus 1913, 
Afdeeling D, n°. 38; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk besluit 

van ·10 September ·1864, n°. 47 (Nederlandsrh 
Staatsblad n•.· 93, Indisch Staafsblad·n°. 194), 
zooals het sedert is gewijzigd en· aangevuld en 
van de Koninklijke besluiten-van 22 December. 
1866, n•. 100 (Nedfr.landsch Staatsblad 1866, 
n°. 180, Indisch Staatsblad 1867, no. 31), 1 Sep-. 
tember 1904, n°. 7 (Indiscl, Staatsblad n°. 428) 

en 3 Maart 1908, ·no, 52 (Inclisch Staatsblad 
n°. 372), te bepalen: als volgt: 
. Art. 1. Onverminderd de aaii de bekleeders 

van speciale betrekkingen in v_erQand met haar 
bijzonde·r karakter te stellen eischen van Ne
derlanderschap of landaard; zijnt ot 'betrekkin
gen bij den burgerlijken dienst-in Nederlandsch
Indie allen benoembaar die N ederlandsch onder
daan zijn op den voet van· de wet van 10 Fe
bruari 1910 (Nederlandsch Staafsblad· n°. 55, 
Indisch Staatsblad n°. 296), indien zij overigens 
voldoen aan de voor bepaalde' ambten en be
dieningen vastgestelde of vast te stellen voor
waard!)n van bekwaamheid.· 
· 2. Aan hen, die' geen·Nederlandsch ond~r-· 

daan zijri,kunnen alleen·die betrekkingen opge
dragen worden, welke door den• Gouverneur
Generaal bij algemeene verordening worden 
aangewezen. 
" 3. Yoor zoover te hunnen aanzien niet 
andere voorwaarderi van benoembaarheid zijn 
gesteld, .of alleen geschiktheid in algemeenen 
zin wordt gevorderd, zijn tot ambten, waarvan 
de bezoldiging riiet meer dan f 150 's maands 
bedraagt, alleen ben<iembaar zij, .die voldoende 
examen hebben afgelegd in,: 
•·a.· het rekenen; 

b ... de beginselen der N ederlandsche taal; 
c. het schrijven van· een goede en duidelijke 

hand. 
·_ Dat ·examen word_t in Nederlandsch-Indie af

genomen volgens door den Gouverneur-Gene
raal ·vastgestelde regelen. 

De Gouverneur-Generaal-is bevoegd van het 
ex'amen vrijstelling te verleenen aan zoodanige 
categorieen van personen, wier opleiding waar
borg oplevert van het bezit der kundighede·n, 
voor dat eim·men vereischt. 

4._ Dit besluit treedt in werking op.een door. 
den Gonverneur-Generaal van N_eder.landsch
Indie te bepalen datum. 

Onze Minister van. Kolonien is belast met 
de :uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan ·den Raad van State· 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 27steu Augustus 1913.· 
. (get.) WILHELMINA. 

De Minister. 1,an Kolonien; 
(get.) DE W .AAL- MALEFIJT . 

. ( Uitgeg.; 11 Sept. 1913:) 

29 Augustus 1913. ·BESLUIT, _ betreffende -ter
reinen van den Staat, gebezigd voor. de 
uitoefening van den spoorwegdienst te. 
Amsterdam, -. Niet-goedkeuring uitbrei-

. dingsplan. 
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wd WILHELMINA, ENz. 
- I zou valle . boven <;le - in h,et uitbreidingsplan 

der gemee te opgenomen do_orgetrokken Vrolik, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld" door 
den· Directeur-Generaal der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen tegen · het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 12 Febr. 1913 n°. 83, waarbij is 
goedgekeurcl een· plan van uitbreiding der ge
meente Amsterdam voor gronden, gelegen tus
schen de 1vf auritskade, de 's Gravesandestraat, 
het 's Gravesandeplein, de Ruyschstraat en· het 
terrein van den Staatsspoorweg ; 

Den Raad van Stat~, Afdeeling v;oor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
9 -Juli 1913, n°. 144; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Augustus 1913, · 
n°. 7620, Afdeeling Volksgezondheid en Arm-: 
,vezen; 

Overwegende : dat .nadat de • Raad der. 
gemeente Amsterdam bij besluit van 3 April 
1912, n°. 222, een uitbreidingsplan ha,d vast
gesteld voor het gedeelte der gemeente gelegen 
tusschen de Mauritskade, de 's Gravesandestraat, 
het 's Gra,,esandeplein; de Ruys_chstraat en het 
t.errein van den Staatsspoorweg, Ged. Staten van 
1Voord-Holland bij besluit van 12 Febr. 1913, n°. 
83, het _ raadsbesluit hebben goedgekeurd·; 
dat van het besluit van Ged. Staten de Directeur 
Generaal der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, ter voldoening aan eene 
aanschrijving van Onzen Minister van- Waters 
staat, _bij Ons in- beroep is gekomen, aanvoe.-· 
rencle, dat tegen het raadsbesluit bij hem over
wegend bezwaar bestaaj;, omdat voor de uit
oefening van den_spoorwegdienst te Amsterdam 
de in het plan opgenomen Staatsterreinen .niet 
in hun geheel -kunnen worden gemist ; dat h:ij 
zich op dien grond, te_r vold9ening :aan eene 
aanschr:ijv/ng van den Minister van Waterstaat
van_ 16 ,April 1912, La K. Afd. Sp.w., _ tot het· 
College van Ge.cl. Staten van Noord-Holland 
heeft gewend met .het verzoek, om het uitbrei
dingsplan niet in zijn geheel goed te keuren, 
maar daarvan uit te sluiten de terreinen met 
blauw:e tint-op de door hem overgelegde teeke
ning a_angegeven ; .dat niettegenstaande bedoeld 
bezwaarschrift Ged. Staten aan het uitbreidings- _ 
plan hunne goedke.uring hebben verleend; dat 
bij een den 13en F.ebruari 1913 aan den Minister 
van Waterstaat ingezonden plan, in verband 
met verbetering der spoorwegverbindingen om 
Amsterdam, gerekend is op aanleg van een ver
hoogd statio:µ Weesperpoort ter plaatse van het 
bestaande en dat dit zoodanig _is ontworpen, 
dat het meest Oostelijk perron grootendeels 

straat; 
0. : da in :)iet .uitbreidingsplan terreinen 

zijn begrepen in eig~ndom toebehoorende aan 
den Staatlder Nederlanden en door de Maat
s~happij t t · E;ploitatie van Staatsspoorwege~ 
g~bezigd v~bor de uitoefening_van den spoorweg-
drenst te msterdam_;. · · · . 

dat de elingen van. dezen dienst niet toe: 
laten, dat I die ter;_einen in het uitbre_idingsplan 
worden befrepen ; dat het hier dus een Rijks
belang gl.dt, waarvoor het gemeentebelang 
inoet wijken ;_ . 

·Gczien µe .Woningwet; -
Hebbfn goedgevonden en verstaan: . 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde stlten, het uitbreidingsplan goed -te
keuren vo6rzoover het de terreinen betreft, die 
niet liggeri binnen de omrastering van het. ter
rein van tlet spoorwegstation aan de Weesper-. 
poort te Amste~dmn. 

Onze i!nister van Binnenlandsche Zaken 
is belast nz. (W. v. D. B. A.:) 

2 Septemb r 1913. BESLUIT, tot vcr111et1gmg 
·van ~et besluit van Burgemeester en _,Vet 
houd~r~ van Tubbergen, van 26 April 1!113, 
waarHij aan S. M. RoTTINK, wed. J. WER
M:EL]I K, aldaar, vergunning is verleehd 
voor den verkoop van sterken drank in 
het k ein. S. 364. 

WlJ IILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenla~dsche Zaken van 1. Augustus 1913, 
n°. 6855, [afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen,. betreffende het besluit van Burgemees

ter - en ~ ethouders van· Tubb erg en van 26 
April 19 3, waarbij aan S.- M. KoTTINK, we
duwe J. WERMELINK, -aldaar, verg'unning is 
vBrleern;l oor den verkoop .van sterken drank· 
in het kl in• i_n eene localiteit van het perceel, · 
plaatselij!i gemerkt E, no. 132, aldaar; · --

Ov~rwe1 ende, dat Burgemeester en Wetbou
ders van f Ti,bbergen dcze .:ergunning bebben 
verleend, [ op grond, dat z1J kraehtens bet· be
paalde bi1 artiker 55, J• lid b, van de Drank-
wet niet kon worden geweigerd; · · 

dat artikel:-·55, ·1 e lid, b, van de Drankwet 
(Staatsblai;J_ 1'904, n". 235) bep;alt, dat voor de 
localiteit11, waarin op 1 ,11-Iei 1881 zonder strijd 
met wet of verordening - sterke drank weid 
verkocht, zoolang aan die localiteiten de be
stemmin om voor .. verkoop van sterken drank 
in het kl in te worden gebruikt. niet door een 
daad van den eigenaar of gebruiker is ontno-
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men·,· de: vergunning, tenzij in de daar_-bedciel
de gevalleiJ, ·n'iet geweigerd ka'n worden aan 
de overlevende echtgenoote of echtgenocit vim 
hem· of haar, - die op l Mei· 1901 daa'rin het 
bedrijf uitoefende, zoolang -~ij of hij leeft, -in
dien het huwelijk op 1 ·Mei 1904-n·og-bestond en 
_d·e ·echtgenooten ·te zarrien -woonden; 

dat Burgemeeste1' en Wethouders van Tub
ber_qen bij besluit v'an. 30 ·- April 1901 op. grond 
van artikel 26 der Drankwet, zooals dat foen 
luidde, vergunning hebbe_n .verleend aan 
J:--·WERMELJNK ;oor twee foealiteiten in bet 
perceel wijk E, n°. 132,--

dat J. WERM!i:LINK den kleinhandel in ster
ken drank,- nadat iri di) vergunningsakte_ de 
noodige wijziging was aangebracht, den lsten 
Mei 1907 beeft' verplaatsf-naar localiteiten in 
bet perceel E, ri0

• 132 a, waa1'na het perceel 
E; n".: 13;,l is· afgebroken; -
- dat bet riieuwgebouwde -perceel · E, n°. 13_2, 

vervolgens _door den :riieuwen ·eigenaar uitslui
tend voor woonhuis is gebruikt; 

dat ·derhalve moet worden aangenomen, dat 
de iocaliteite:iJ, waarin op 1 Mei 1881, zonder 
strijd met wet of verorderiing, sterke drank werd 
verkocht, en waarin J. WERM!i:LINK dp l Mei 
1901 bet bedrijf .uitoefende, riiet mee~ bestaan, 
althans door ·het 'gebruik als wocinkariiers door 
den nieuwen eigenaar -de besten;ming om voor 
verko_op van _ sferken dranlc -in bet klein te 
worden gebrulkt, hebben verloren; - -

dat artikel 55, 1° lid; b, vim de Drankwet 
dus niet. of niet meer op: die localiteiteil -toe
passelijk was en bovengerioemd besluit van 
Burgemeester en - W ethouders van· Tubbergen 
derhalve · is genomen •in strijd met de wet; 

·Gelet op ai-tikel 153 ·van de Gemeentewet; 
Den- Raad ·van· State gelioord, advies van· 

l!l Augustus 1913, n°. 17; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 28 Aug·us
tus 1913, ·n°. 7697, afdeeling Volksgezondbeid
en Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van Burgemeester en Wet

bouders van -Titbbergen -van 26 April 1913 te 
vernietigen wegeris 'strijd met' de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk_ 
in'het Stiwlsblad: geplaatst,iJn ,irt:afscbrrft aan 
deri Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenbage, den 2den September 1913. 
(get.) WI L H E L M I N A. 

De Minister 1,an Binnenlandsche Zaken, 
(qd,) - - CORT- V. "D. LINDEN. 

(Uit,qeg. 13 Stpf. 1913.) 

5 Septe-mber 1913. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst vim de Regtsple-

- ging bij de- Landmagt -en· van de Regts
plegini;- - bij de Zeemagt, gearreste-erd bij 
besluit van den Souvereinen ·Vorst der 
Vereenigde Nederlanden van 20-Juli 1814 
(Staafs/Jlad n°. 85); en zooals deze luiden 
volgens de daarin door of ten gevolge van 
de. wet van 31 October 1912 (Staatsblad 
n°. 337) gebrachte wijzigingen en plaats 
gebad hebbende aanvtillingen. S. 365. _ 

WIJ WILHELMINA,' ~:NZ. 

Op •de voordracht van Om:e Ministei-R- van 
.Justitie, van Marine eri .van Oorl~g v~n 2 Sep
tember 1913, 2de Afdeeling A; n°. 503; van 
2 September 1913, Afdeeling B, n°. 35 en van 
2 September 1913, Iste Afdeeling-n°. 306; 

Gezien - artikel 26 der wet van 31 October 
1912 (Staatsblad no. 337); 

Hebben ·goedgevonden •en verstaan; 
te gelasten : 
1°. de Regtspleging bij de Landmagt en die 

bij de Zeemagt, met de daarin bij de wet van 
31- October 1912 (Staatsblad n°. 337) gebrachte 
wijzigingen en plaats gebad hebbende·-aan
vullirigen in eene doorloopend gennmmerde 
reeks van Titels, Hoofdstukken en Artikelen
samengevat, voor zoover ncodig -onder- wijzi'. 
ging . dienovereenkomstig van de aanhaling 
daarin van- hare Titels, Hoofdstukken, Arti
kelen of--gedeelte-n van Artikelen·, worden door 
de zorg· van Onzen -Minister· van Justitie in 
bet Sfaatsblad geplaatst en wel door bijvoeging 
van- -den biernevensgaanden -tekst van elke dier· 
beide Regtsplegingen in zijn• gebeel bij dif 
besluit ;-· - -
- 2°. ·de:biernevens ·gevoegde teksten van de 

Regtspleging : bij de Landmagt en de Regts
pleging bij de Zeemagt worden · afzonderlijk 
uitgegeven en' wel- de teksf van de eerstge- · 
noemde Regtspleging- door de zorg van Onzen 
Minister van Oorlog en die van de in de tweede 
plaats vermelde door de zorg van Onzen- Mi
nister van- Marine. - · 

Onze Ministers van Jil.stitie, van· lfaririe en 
van Oorlog zijn, ieder voor 'zooveel h_em aan
gaat, helast- met de uitvoering vari-dit beslnit, 
hetwelk in het Staafsblad ·zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, "den· 5den.- September 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

'De Minister van Jusfitie; . '(qef.) B. ORT:' 
- De Ministe,· van Marine, -

get. - · - -J. J. RAMBONNE1·." 
De JJ,Jinist~- van Oorlog,' (q_et.) BosnooM. 

~Uifqeg: 2 Oct. 1913.) 



905 5 S-EPT E MB'E 1913 

T.EKST VAN DEREGTSPLEGING BIJ 
DE -LANDMAGT, gearresteerd bij be
sluit van· den Souvereinen Vorst'"dJr Ver: 
eenigde Nederlanden van 20 Juli 1814 

· .. :Staatsblad no. 85), zoorrls deze luidt vol
_qens de daarin door· of ten gevolge van" 
de wet vaii · 31 October 19i2 (Staatsblad 
n•. 337) gebraclde ~·ijzigiit,qen en plaats 
·gehad hebbende aammlli_ligen. 

'Regtspleging :bij · de ,Landmagt. -

EERSTE TlTEL. 

Algeme~n~ bep~lin,q_en;,_regten_ en pliglen de,·-. 
Co,nmmiilerende ojficieren. 

Art. -1.- Gee_n Milifair mag, ,vegens eenig 
strafbaar feit, in'regten·betrokken worden, dan 
volgens de· Wet,· in de- gevallen en voigens de 
wijze door dezelve voorgeschreven. 

2. Elk Militair, op bevel van ee~e daartoe 
bevoegde magt; opgeroepen, of in verzekering 
genomen,. is verpligt te gehoorzamen. 

3. Militairen· mogen nimmer worden over
gegeven aan eeriige Regters of Collegien buiten; 
's Lands, althans· niet anders, dan op last· van 
het Gouvernement. · 

4. Elk Officier en Onder-officier z:il · iri het 
algemeen het regt hebben, om dezulken die 
van minderen rang .zijn,. daµ. hij zelve is, het 
arrest. aant_ezeggen. 

5. Elk Officier ~en O~der-officier zal boven
dien verpligt v.ijn, om, vaµ_ dat regt gebruik 
te maken, zoodra hem bekend is, of bij hem 
op waarschijnlijke gronden vermoed wordt, dat 
de mindere in rang zich aan eene aanmerke: 
lijke overtreding van de krijgstucht, 'of>aari 
een ernstig strafbaar £eit heeft schuldig ge-
maakt: · · · 

· ·6, ·Van· het-gepleegde feit en li.et· ·eventueel 
· opgelegde arresf zai" terstond w·orden gerap
·porteerd aan_ den Commanderenden · Oflicier· 
onder. welken de v~r.dagte ressorteert: 

7, Die Commanderende Officier zal daarop 
de zaak- ondei-zoeken en bepalen, of de ver
da'gte · al ·dan niet' · aaify-ankeiijk in arrest'. zal 
worden gesteld of geli.ouden. 

8. · Bijaldien de Commanderende · Oflicier ·be:' 
vinilt,- dat de verdagte wel schuldig is-aim het 
gene hem is ten·• faste gelegd, · doch dat de. 
zaak deihdienst van het Regiment· of van het 
Corµs· betreft, en niet is· van dien aard dat 
daarin, door den Regter, moet wordlln regt· 
.gedaan; ·zal · hij de· straf zelve bepalen, en 
daarvan. -Rapport doen aan den Ccmniandatjt 
van het garnizoen. 

9. Ind en, bij het voorschreven cinderzoek, 
gebleken is; . dat de· verdagte ·onschuldi"g is, 
zal. dezelfe, •_i_n ''itttest zijnde, direct moeten· 
worden o tslagen, en· daarvan rapport wordeµ· 
gedaan a I den J)omrhanderenden Oflicier van' 
het Garnizoen. · 
·· 10. Indien daarentegen bij het gemelde· on

derzoek febleken is, dat de verdagte vermoe
deHjk a~r de h_em_ ten laste ·gelegdedaad ~f 
overtredmg ··schuld1g staat, en dat dezelve 1s 

van .dien;• aafd, dat; .daarin, cloor •den 'Regter, 
uitspraa mciet worden gedaan, zal, door den 
Cornman, erenden Oflicier van het Corps, daar-

. van dad lijli rr10eten worden· kennis gegeven: 
aan den Commanderen·den : Oflicier 0.van het" 
Garnizol,. · · 
. 11. Inrien de Commanderende Oflicier v'au_ 
het <3-ar izo'en na bekomen advies van den 

-Auditeti -Militair v·au oordeel is, dat de zaak 
door den Militairen Regter moet warden onder
zocht e · beoordeeld, zal,. ook in de gevallen,' 
in de a tikelen 8 en 9 bedoeld, de verdagte: 
naar de .Krijgsraad worden verwez~n, ten 
einde, t gen denzelven zal kunnen worden 
geproce eerd in maniere als Mj deze wet is' 
bepaald. · 

12. IpgevaUe . de Command,erende Officier: 
van he1 · Garnizoen daaren_tegen de_ zaak. be
vindt v~· n die natimr, dat dezelve, biliten den· 
Regter, _ k·an .. : worden afgedaan, zal_ hi(zelve, 
na dat hein vari de schuld g!lnoegzaam zal 
zijn. ·ge leken; de straf· l~unneii en moeten be
palen, f anneer de daad of overtreding den 
Garnizo ns-dienst ·betreft, inaar bijaldien de 
dalid _ofi ove~~~eding den_ Reg.iments:dienst aan-_ 
gaat, zrl · h1J: de_ bepa!m~ der straf aan den 

]
CotmmardElrenderi Offimer _van _het C?rps over-; 
a en. · · 

13 .. Jndien de v·erdagte niet behoort tot· 
eenig Cf:rµs· van het Leger, Kantonnement of 
Garnizoen, waar bij is g~a-rresteerd, zal, van' 
het arr}-st in.- een leger: of kantonnement, aan 
den Gereraal, of, in een garnizoen, aan den 
Uommurderenden Officier, wcirden kennis ge
geven, welKe, nu bekomen advijs van den 
Audite' r-:Militair', den gerirres.teerden, zoo hij 
onschudldig is, zal ontslaari,· of; bijaldien de· 
zaak b iten deri Regter kan worden afgedaan,: 
nadat tan _ de schuld zelve zal zijn gebleken, 
'de· .. straf··.zelf zaF ·Jrnnnen eri ·moeten· bepalen, 
o!. ein~elijk de _zaak naar .den Krijgsraad "..er-· 
w11zen.l . 

'Indi~n, volg_ens. de voorafgaande bepali~gen 
geen .(J)ominanderende · Oflicier tot de verwij
zing v1an 'den · ~·erdagte n~ai- · den Krijgsraad ·. 
.be~oeg mogt .ziji:J, zU:Jien de functien, bij die. 
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bepalingen aan den Commanderenden Officie
-van het Garnizoen opgedragen, worden waar-. 
genomen door den Uommanderenden Officier 
van het ·Garnizoen, waar de Krijgsraad, tot de 
l.,:en_nisneming van 9-e irnak bevoegd, zitting 
heeft. 

14. Verwijzing naar den Krijgsraad, die den 
.grondslag uitmaakt van de .in te winnen in for-. 
matien, geschiedt op straffe van nietigheid bij 
,s_<ehriftelijke beschikking. Zij vermeldt, be
ba!vjl ll~n .naam en de voornamen van den 
beklaagden, het corps of onderdeel daarvan, 
waartoe hij_ ·beboort, en den rang- of stand, in 
welken bij_ daarbij dient, en bebelst eene om-,
schrijving van bet feit, hetwelk .hem ten Jaste 
wordt gelegd. _ 

Bij dezjj beschikking tot verwijzing wordt 
tevens bepaald, of de beklaagde al dan niet_ 
in arrest zal warden geste)d of zal blijven. 

Een afschrift van deze. beschikking zal aan 
den bekluagden en aan_ den Auditeur-Militair. 
ter standplaats van den Krijgsraad worden 'ter · 
hand g9steld. 

15 .. Wanneer de Commanderende Officier, 
tegen het advijs van den Auditem-:iHilitair, 
mogt na!aten: de zaak nalir den Krijrsraad te 
verwijzen, kan de Auditeur-Mi!itair, indien hij 
nogtans mogt vermeenen, .dat bet belang van. 
de Justitie zoodanige verwijzing vereischt, aan 
den Commanderenden Officier, schriftelijk en 
met opgave van redenen, het verzoek doen, 
claarover doo, het Hoog Militair G:eregtshof 
te doen beslissen. 

De · Commanderende Officier zal alsdan cle· 
stukken, welke tot de zaak betrekking hebben, 
met zijne . beschouwingen _ over cle zaak, mits
gaders het verzoek van dl)n Auditeur-Mi!itair, 
binnen vijf dagen na ontvangst van het ver
zoek. aan J;1et Hoog Militair Geregtshof in 
zenden, ten e_inde he_t Hof daarop, na bekomen 
aclvijs van .den Advocaat-Fisc;ial, ·clisponere · 
zoo als .het, .naar bevind van zaken, zal ver
meenen te behooren. 

In geval bij resolutie van het Hof de ver
wi.i'?'ing van de,;, verdagte naar den militairen 
Regter mogt zijn bepaald, zal de Comman
d_erende Officier d~a~:aan dadeUjk het noqdige 
gevolg geven, en,· bij verwijzing naar den 
K~ijgsr~ad, die resolutie in de door hem .te 
ne~en; ·bes eh ikking ve_rril.elden en, wijders .aan 
de _stukken in ~e zaak toev.oegen. 

16. In alle gevallen, waarin bij of na.d_e_ 
verwijzing arrest wordt toegepast, wordt de 
gearresteerde, tenzij "hem ter gelegenheid v~~ 
zij!] verhoor is med~ged,eeld, ,4at .hij in arrest · 
zal worden genorri13n, binnen vier en twintig 

uren na zijne jnsarreststelling door den :Offieier
Commissaris, of, _ingeval de _in,-arreststelling 
door den Krijgsraacl is bevolen, door den 
~rijgsraad gehoord. 

17. Indien .een gearresteerde o~ -krijgstuch
telijk gestrafte zich, over bet arrest, of over 
de hem opgelegde . straf of over de omschrij
ving van de _strafreden of wel over beide be
zwaarcl vindt, _zal hij daarover zijne klagten 
alsdan kunnen inbrengen, en zelfs i:nogen ver
zoeken, dat de zaa_k door een ,Krijgsraad worde 
onderzocht. · · 

18. Wanneer, ten ein<:le als voren, het oncler
zoek van den Krijgsraad verzocht wordt, zal 
de . Comn:iandorendP, Officier zulks niet mogen 
weigeren. 

19. De Krijgsraacl za_l v_ervolgens <lo zaak 
moeten onde_rzoeken, en, indi_en dezelve des 
klagers klagten wettig bevindt, zorgen ditt aan 
hem bet geleclen ongelijk behoorlijk gebeterd 
worde. 

20. Maar wanneer de Krijgsraad de gedane 
klagten . zoodanig -ongegrond- en ligtvaardig_ 
heeft bevonden, dat dezelve niet anders qan 
aan eene verregaande oneerb.iedigheid Jmnnen 
,yorden ,toegeschreven, z_al 5ie klager deswegens 
ingevolge de wet worden gestraft. 

TWEEDK TITEL. 

EE.RSTE HOOFDSTUK. 

Infnrmatien voor den_ Ojficie;r-Gomrnissaris, in 
de plaatsen buiten de_ Residenfie van _·den 

Krijgsraad. 

21. Door den Commanderenden Officier van 
het garnizoen wordt voor een tijdvak va_n ten 
minste een jaar een Officier. met den rang van 
Ka_pitein uit clat ·garnizoen be_noemd tot Com
missaris ten einde in door dien Commandant 
naar den Krijgsraad verwezen zaken zoodanige 
informatien te nemen als -hij .vermeenen zal 
te behooren. 

Daartoe wordt de bescbikking tot verwijzin'1; 
met de verdere stukken hem in panclen gesteld. 

22. Op de_z_elfde wijze en voor·.tenminste 
gelijk tijdvak zal tevens (;len geschikt Offici_er 
worden aangewezen, . -die de f_unctien van -
Secretaris zal waarnemen. 

23. Omtrent bet vervangen van den Offi~ier
Commissaris en den Secretaris, •die· verhinderd 
of gerecuseerd is, zal word.en in acht genomen 
het gene deswegens, bij_ het volgend ·Hoofd-
stuk, is. voorgeschreven,_ · 

24. ;Desgelijks zal omtrent de -verhooren van 
den beklaagden., het requireren en -hooren van 
getuigen, het recuseren van den .Officier-Com-
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missaris ,,en den. Secretaris, het rapport doen en .waar d Auditeur-Militair van het Arron
aan d·en CQmmand.ere~dim :Ofl)cier en aan· den dissement of District resideert, wordt v.oor een · 
Krijgsr9ad,. het in ar.rest en op •vrije·.voeten tijdvak van tenrp.ipste een jaar een Officier 
stellen van d.~n beklaagde1;1, en wat meer van met de.n rr.ng van. Kapit_eir; nit dat Garnizoen: 
dien aard· is, worden naargekomen al het gene, b.enoemd tot. Commissaris, teneinde in -door 
bij het ;volgend .ffoofdstuk, is·vastgesteld, vo.or dien Com!mandaut _naar den· Krijgsraad ver,-. 
~90 verre hetzelve alhier van eenige toepassing. wezen, -enlin de in. het. eerste.gedeelte vari: 
kan gehouden worde!), en, bij dit Hoofdstuk, artikel 31 bedoelde .zaken al zulke informatien 
niet-anders is bepaald.. te nemen .. ls _vereischt worden. .· 
.,25. Zoo wanneer het noodig mogt wezen; .. Op dez lfde .wijze en voor tenrninst!c) gelijk_ 

dat eenige Getuigen, i~ ,de Garnizoensplaats tijdvak zf ·tevens .een geschikt .. Officier tot. 
of derzelver nabijheid aanwezig, tot belasting Secretaris worden ben_oemd, . . ., . . 
of on.tlasting van den beklaagden wierden ge- De bep lingen . van artikel 132 zijn bij de 
hoord., ofte eenige inspectie of. s.<lho~w wierde inform;iti~ • ten aanzien van den Officier-Com
gedaa:i:i, zal daar.toe, door den Officier Qom- 'missaris en den Secretaris van overeenkom-
missaris, zoo yeel tijd mogen besteed worden, · stige toepr,ssing. ,· . 
als, · .. tot dat einde, volstrekt ·wordt. gevorderd. . 30: W~nn.eer de_Auditeur Militair·,de stuk
,,,Bij het houden van de in het eer8te lid be: ken, in. het voorg!l,and Hoofdstuk omschreven, 

doelde inspectie•of sch~uw wor~t in a?ht ge- ontv~n~e~ heeft, en de ·beklaa~de in .de Resi.
nomen · het bepaalde rn het v10rde lid van den tie -1s nangekomen, geeft h1J daarvan dade
artikel- 88. lijk kenm~ aan den Commanderenden Generaal 

26. Zoodra het noodig onderzoek in .. de of Officie '. in het Militair Arrondissement of 
Garnizoensplaats zelve_ is afgeloopen, zullen district, n aan den ·Oommandant van het 
aUe · de. ingewonnene verhooren, informatien Garnizoe9 • zijner Residentie, door welken, naar 
en bewijssttikken, behoorlijk ,erzegeld, door gelang vap zaken, op het :verzoek in het vol-. 
den Commanderenden Officier van het Garni· gend.· Artiikel vermekl, dadelijk de noodigff 
zoen, of door de genen welken met bet trans~ orders·w+den gesteld. · · . . . 
port van. den beklaagden belast ziju,·worden 31. Wapneer de Auditeur Militairvermeent, 
verzonden aan den Auditeur Militair van het dat de bekla.agde nog .nader behoort. te .warden 
District, of Militair Arrondissement. gehoord', ,!of dat nog eenige getuigenissen of 

-27. Wanneer de beklaagde gearresteerd· is, andere be~ijzen bep.ooren.te warden ingewon-. 
zal hij, onder ,erzekerde bewaring, word en nen, _doetf hij, bij zijne gezegde kennisgeving, 
overgebragt in het Provoosth_uis van de plaats, verzoek t t het aanhangig maken van de zaak 
waar de Auditeur-Militair residP,ert en .de bij Jen. ffl.cier-Commissaris t~r standplaats 
Krijgsraad gehouden wordt .. · van den t.Crijgsraad; - doch wanneer hij van 

28. Indien de beklaagde, v66r. en aJeer het begrip, is dat er eell genoegzaam onderzoek 
eerste verllo:-r heeft plaats gehad, niet mogt heeft pla ts gehad, doet hij daarbij verzoek 
gearresteerd zijn,. en, bij het .cinderzoek, geene. tot het b1jeenroepen van den· Krijgsraad. 
redenen mogten zijn voorgekomen, ·om den- _ 32. In lhet laatste .geval wordt geprocedeerd, 
zelven .in• arrest te .stellen, zal de ·comman-·: zoo· •als,. hierna, onder h_et .derde Hoofdstuk 
derende Officier van het Garnizoen · den be- van deze~ Titel; is bepaald. . . · .. 
klaagden ordonneren, om zich naar .de in het · 33. In het;eerste gev;al wordt de beklaagde 
v.oorgaand Artikel. ·vermelde plaats te begeven, · in zijne I _erhooren; welke hij te . voren heeft 
en; bij zijne aankomst aldaar, daarvan kennis ondergaa11 v.oor den Officier-Commissaris ge
te 'g!l,ven .aan den .Command'erenden Generaal recolle~rd, en, van dit:r_ecollementop dezel_fde 
of Officier. van het district of :iYlilitair. Arron: wijze, ._aa~teekening- gemaakt; als hierna, ~nde1,1 
dissement, mitsgaders. ·aan den ·Commandant het derd~ Hoofdstuk v_an deze~ Titel, ~mtrent· 
van het ·Garnizoen en den Auditem,'. Militair. de recollementen· voor den K1:1Jgsraa.d rn v;ast-

gesteld .. ·j , . · · . 
TWEEQE TIT.EL.. 34 .. De· verdere ·v:erhooren worden aldan 

voor den

1
0fficier-Oommissaris voortgezet, even 

TWEEDl!l Hoo'1,·osTUK. 
als,,in,di H90fdstuk,: is voorgeschreven. . 

In,tormatien voor den Officier-Commi~sari~'J.n de· . 35. · b Commanderende Officier-stelt de be-. 
. . Residentie van de_n Krijgsi:aad. · · schikkin.1'1 . tot . verwijzing .-en. verdere st.ukk:en 

29. Door den Commanderenden Officier van· in alle z ken, welke' naar den Krijgsraad zijn 
het Garnizoen waar de Krijgs~aad zitting heeft. verwezen; in handen v11n .den Auditeur Militair 
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van het A:rrondissement of District ten einde 
het noodige te verrigten. 

36. Alle de zood'anige, die ter oorzake dat 
zij in de zaak eenigzins zijn betrokken,. of 
klachten deswegens hebben ingegeven; of ook, 
uit hoofde, dat dezelve aan den beschuldigderi, 
bet zij in den bloede, het zij door hmvelijk 
zijn vermaagschapt, volgens ii.et bepaalde bij 
Art. 136, niet zouden niogen zijn Leden van· 
eeii. Krijgs~aad over. den beklaagden, zullen 
ook riiei/mogen· ·optre'den als Officier-Commis'. 
saris noch als Secretaris. 

37. De Officier-Commissaris, de .A uditeur
Militair en de Secretaris mogen ellcmder niet 
bestaan tot in• den vierden graad van· bloed
ven~antschap of zwagerschap. · . 

38. Wanne~r de beklaagde is een Officier, 
zal geen an·der officier, als Officier-Oommissaris 
mogen fungeren, dan die van eenen hoogeren 
rang, althans van eenen gelijken rang doch 
van hoogere ancienneteit IS. 

·. 39. De Officieren, welke, als Officier-Oom~ 
missaris en Secretaris zijn benoemd, zullen niet 
met verlof vertrekken, ten ware zulks, ter 
beoordeeling van den Commandant, mogt war
den geperniitteerd,. wanneer dezelve; even als 
in antler wettig belet, door een arider zullen 
warden vervangen. 

40. De Officier-Oommissaris zal zich zoove·e1 
mogelijk alle dagen moeten bezig houden met 
bet hooren ·van den·beklaagcieri, mitsgaders met 
bet ri'emen. van andere inforinatieri, en zulks 
zoo lang tot d'ezelve zullen afgeloopen zijn. 

41. De 'Auditeur Militair kari bij alle ver
hooren en confrontatieverbooren tegenwoordig 
zijn, indien de Officier Oommissaris hein daar
toe uitnoociigt. 

Zoo dikwijls hij bij de verhooren tegenwoor
dig is, wordt. daarvan in. die verhooreri aan
teekening · gehouden, en zal hij bevoegd zijn, 
aan den Officier-Oommissaris· de nadere vraag- · 
punten op te geven, die hij verlangt gesteld 
te worderi en waarop de Officie~-Oommissaris, 
naai: bevind van zaken, zal beschikken. · 

42. De Atiditeur .'Militi,.ir zal de veretschte 
Artikelen voor het Verhoor van den beklaag• 
den in gereedlieid. brengen. 

Op· d'eze artikelen, zoomede op die; welke 
de Officier-Oommissaris daarna mocht. wen
schen te stellen, zal de beklaagde warden ge
hoord. 

43. De Artikelen zullen vragen bevatten 
omtrent alle daden en omstandigheden, in de 
beschikking tot. verwijzing of.·de stukken ten 
lasts van den bekla.agde voorkomende. 

44: In elk der vraag-punten, waarop een · 

gearresteerde of gerequireerde persoon zal 
warden gehoord, zal niet meer dan een feit of 
eene otnstandigheid gesteld worden. 

45. Het zal ook, aan den beklaagden· vrij-· 
staan, oni, indien hij mogt vermeenen, wettige· 

· redenen te hebbeu tot het recuseeren van den 
Officier-Oommissaris of van ·den Secretaris, 
zulks, met deceritie, voor te -dragen. 

46. In dat geval zal daarvan dadelijk war
den Rapport gedaan aan den Commanderen
den Officier, welke; ingevalle hij de· aange
voerde redenen · gegrond inogt oordeelen, een 
antler zal commanderen in de plaats van den 
verworpe11en, ,.of gerecuseerden doch ·in het 
tegenovergestelde ge;al, ·zal ordonneren dat 
de benoemde met de zaak voortga. 

47. Al zulke Officieren en personen, welken, 
uit hoofde van hunnen rang, en ·ingevolge 
deze Wet,· niet voor een Krijgsraad, kunl!en · 
worden teregt gesteld, ·zullen ook niet kunnen· 
worden onderworpen aan eene ondervraging' 
voor den Officier-Oommissaris.' 

48. Zoo spoedig mogelijk na ontvangst door 
dim Auditeur-Militair van de beschikkiIJg tot 
verwijzing en verdere stukken zal de beklaagde · 
door den Officier-Oominissaris voor de eerste 
maal worden gehoord. 

49. Wanneer ·de 'beschuldigde bij het eerste 
verhoor, het hem ten laste gelegde strafbaar 
feit, geheel of ten deele mogt hebben bekend, 
zal hij, den volgenden dag op zijne confessie, 
'.warden gerecolleerd, en indien -hij daarbi.i 
persisteert, zal d3t persistit, onder hetzelfde, 
verhoor, gesteld warden. 

50. lndien de beschuldigde bij het recolle
ment zijne confessie geheel of ten deele mogt 
herroepen, zal, daarvari ·mede, onder betzelfde · 
verhoor,.' aanteekening worden gehouden. 

51. · Wanneer een beklaagde zich niet in 
arrest bevindt, zal de Offieier~Oommissaris be
voegd zijn, telkens, na den afloop van een ver
hoor, denzelven te stellen· in arrest, wanneer 
hij vermeent, dat de omstandigheden dit vor-
deren: · 

De Officier-Commissaris zal daarvan on.mid-. 
dellijk be'rigt'.ienden ·aan den Krijgsraad, die, 
de in-arreststelling al-dan niet bekracht_igt. 

52. · Bijaldien de beklaagde zich in arrest 
bevindt, kan, na-ieder verhoor, door den 
Officier-Oommissaris · des geraden aan den 
Krijgsraad een voorstel worden gedaan, dat de 
beklaagde uit het arrest zoude kunnen warden 
ontslagen,. of wel, ··dat fo het arrest zonder· 
nadeel v<ior de ;Tustitie, eenige verandering 
voor den -beklaagden zoude kunnen warden 
gemaakt. 
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53. De Officier Oommissaris ter plaatse waar 
de Krijgsraad niet resideert, zorgt, dat de 
voormelde beslissingen tot ontslag, arrest, en 
-verandering in de wijze van hetzelve, ,vorden 
geexectiteerd: 

In de residentie van den Krijgsraad is die 
zorg den Auditeur-M.ilitair opgedragen. · 
· Van een en ander wordt den Oommanderen
·den Oflicier gerapporteerd. 

54. Wanneer ·een beklaagde, die zich ·op 
vrije voeten bevindt, na het eerste verhoor, 
vrijheid bekomt; om ·wed&r te vertrekken, ·be
looft hij; : bij handtasting, aan den Officier
Commissaris; van zich, ,telkens, op .,ontbod, 

'wecier in persoon te zullen vervoeg'en· voor 
hem of voor den Krijgsraad. 

55. l)ezelve belofte· legt een gearresteerde 
af, bij zijn ontslag nit het arrest, na eenig . 
Verhoor, voor den· Officier-Oommissaris, ge
ordonneerd. 

)>6. Van d~ze afgelegcle belofte wordt_aan• 
'teekening,-onder het laatste Verhoor, gem;akt."· 

5 7 .. W anneer een beklaagde zich in arrest · 
bevindt, wordt hij; bij ieder Verhoor, onder. 
·goede bewaring voor den Officier-Oommissaris 
gebragt, en op· gelijke wijze terug gebragt. 

58. Wanneer de beklaagde ~ich· op '.vrije 
voeten -bevindt, wordt hij, bij iecler Verhoor, 
door den Provoost geweldige, door een Deur
waarder of door een dienaar der Openbare. 
·Magt, gerequireerd, om, tegen zekere dag en 
nur, welke zoo kort mogelijk zullen worden 
bepaald, -iri persoon ter aangewezene plaats1>, 
voor den Officier-Oommissaris te verschijnen, 
ten einde_,' ter zake van het hem.bij de be· 
schikking tot verwijzing, of wel ingevolge de 
artikelen 69 en 70, ten laste gelegde, te ant
woorden op zoodanige Artikelen, ·als aan hem 
zullen worclen voorgehouden. · 

59. Wanneer een zoodanig gerequireerde, 
op den bepaalden tijd, niet verschijnt, zal hij 
andermaal worden gerequireerd op een nader 
daartoe te bepalen· uur. · 

·60. Bijaldien de gerequireerde alsdan weder 
mogt nitblijven, zal de Secretaris daarvan 
rapport doen aan den Commandant, welke 
daarop het arrest van deft niet verschenen 
gerequireerden ordonneren zal. 
· 61. D'e Oflicier-Oommissaris zal elk vraag
pun_t afzonderlijk voorhouden·, en dcien b·eant
woorden; voorts die antwoorden zoo veel 
doenlijk met des beklaagdens eigene woorden:, 
en met de minst mogelijke verandering vail 
stijl en uitdrukkingen, doen aanteekenen: 

62. Hij zal in· alle verhooren even zeer zich 
toeleggen om _de onschuld te ontdekken, als 

om bewijs en erkentenis van schuld in te 
winnen. 

63. Men zal nimmer door het aandoen van 
pijn of oniremakken, door ·bedreigingen van 
dezelven, door belofte van vrijstelling of ver
mindering van straf of wel door sfrikvrageli, 
den beschuldigden zoeken te brengen tot con
fessi_e; doch · hem wel mogen · onder het oog 
brengen, zoowel· dat 'de Regter, op bewijzen 
zonder bekentenis kan en rrioet straffen, .als 
de onwaarschijnlijkheid zijner verdediging. 

64. Aan. den beklaagden zullen, ten over- . 
staan van den Oflicier-Oonimissaris, de infor
matien of de ·verklaringen der getuigen, dis
tinctelijk'-'worden vciorgelezen, mitsgaders aan 
denzelven worden - vertocni.d alle stuli:'keri tot 
·zijne zaak behoorende. 

65. D_e beklaagde zal wijders, over· alles, 
wat tot de zaak eenige betrekking heeft, nader 
worden gehoord, ·zoo dikwijls als tot een voi
le.dig onderzoek der waarheid noodig zal zijn. 

66. De Oflicier-Oommissari; zal nogtans, 
zoo veel mogelijk, zorgen, dat, buiten de COD· 

frontatien, in eene zaak niet meer clan vier, 
of uiterlijk vijf verhooren plaats "hebben, ten 
ware_bijzondere redenen het doen .van meerdere 
Verhooren, inogten wenschelijk maken. 

67, Op elk alzoo voorgehouden stuk zal 
gesteld worden het navolgende: ,,aan den be
,,klaagden N. N. vertoond. en voorgehouden 
,,iii', het verhoor den ... ;"•en· zal voorts de 
Secretaris daaronder zijne naamteekening stel
·len, ten 'blijke, dat die zelfde stnkken aan den 
beklaagden vertoond en voorgehouden zijn. 

·68. Aan den be~chuldigden zal ook distinc
telijk \VOrden afgevraagd, of hij, tegen de ge
tuigen of getuigenissen aan hem voorgehouden, 
mitsgaders tegen , de vertoonde stukken, iets 
heeft in te· brengen, en zal zulks mede bij het 
verhoor, naauwkeurig worden aangeteekend. 

69. Indien, in een. verhoor of in den loop 
van het proces, aanleiding voorkomt, om den 
heschuldigden ook van een antler strafbaar 
·feit te verdenken, zal de Oflider-Oommissaris 
ook daaromtrent, op vraagpunten van den 
Auditeur-Militair, of op die welke hij zelve 
wenscht te stellen, den beschuldigden onder• 
vragen, rnits zulks vooraf; aan denzelven, 
worde bekend gemaakt .. 

70. Wanneer een beschuldigde uit zich 
zelve belijdt een strafbaar feit, waarvan geene, 
·of geene genoegzame informatien zijn irige
wonnen, zal dt> Officier-Oommissaris den be
schuldjgden. afvorderen eene naauwkeurige 
opgave daarvan, met' bepaling van tijd. en 
plaats, wanneer zulks z0ude zijn gebeur'd, om 
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te ontdekkeil, of dg beschuldi}l"de zich zelve 
heeft willen bezwaren, en om aanleiding tot 
nader onderzoek ·te hebben. 

71. Indien een der gevallen, · bedoeld in de 
artikclen 69 of· 70 zich mogt voordoen, ½al de 
Auditeur-Militair onverwijld de noodige maat
regelen nemen, opdat omtrent de vervolging 
van het strafbare feit, van hetwelk de· beschul
digde nader verdagt wordt, w.orde beslist. 

72. Indien een beschuldigde zich, ter zijner 
verontschuldiging, beroept op eene omstandig
heid, die het'feit onmogelijk of hoogst onwaar
schijnlijk zou maken, of doen vervallen, bij 
.voorb:eeld door te zeggen dat hij zich, ten tijde 
dat het feit gepleegd werd, elders hebbe be
vonden, of, door zich te beroepen op lijfsweer, 
zal men hem onderhouden ovet· die verdedi
ging, en hem afvtagen opgave, zoo van de 
·namen der getuigen, die 'iets daarvan zouden 
weten, als van de omstandigheden, clie aan
leiding zouden kunnen geven tot opsporing 
van bewijs. 

73. Wanneer een beschuldigde,. zoncler des 
Regters onbevoegdheid te beweeren, of nadat 
die stelling door den Krijgsraad is verworpen, 
zich on willig toont om te an twoorclen op alle 
of sommige vraag-punten, die hem worden 
voorgehouden, of zijne antwoorclen zoodanig 
onbetamelijk inrigt, dat het klaarblijkelijk -is, 
.clat hij zich aan zijne verpligting om te ant
woorden, wil onttrekken, en, na herhaalcle 
vermaningen, daarvan niet terug komt, zal 
dit in een verbaal, of in het slot van het ver
hoor door den Secretaris worden aangeteekend. 

74. 'V66r het sluiten van het lautste ver
hoor, zal den beschuldigden uitdrukkelijk wor-

. clen afgevraagd, of, en zoo ja-, wat hij nog tot 
zijne verdediging of verschooning heeft in te 
brengen, en op welke getuigen, bewijzen of 
omstancligheden hij · zich, ten dien eind e, be
roept,. waarna de vragen en antwoorden aan 
hem duidelijk en langzaam zullen worden 
·voorgelezen. 

· 75. Indien de beschuldigde weigert het ver
hoor te onderteekenen, zal daarvan bij het 
slot van hetzelve aanteekening warden gemaakt, 
en .het verhoor in dat geval, ook zoncler die 
onderteekening, bestaanbaar zijn. 

76. Ten opzigte van het aanteekenen van 
.eenige verandering, bijvoeging of uitlegging, 
en -het onderteekenen van het verhoor, zal ge
handeld worden, even als hierna bij dat van 
de getuigen, onder Art. 91, 92, 93 en 94 is 
-bepauld. 
:• 77.: Inclien ·eeh beschuldigcle de Hollandsche 
.taal niet vers_taat, zal daarin worden gehan-

d~ld als, hier achter bij ,!\.rt. 95 ·en 96, ten op
zigte van de Getnigen, is vastgesteld. 

78. De getuigen, welke cle Oflicier-Com
_missaris of de_ Auditeur-Militair vermeenen, 
dat behooren te worden opgerocpen, zullen, op 
door den ·Auditeur-Militair te stellen vraag
punten of op die, welke de Officier-Commissaris 
mogt wenschen te stellen, door den laatstge
noemden worden gehoord, derzelver antwooi;
den o~ verklaringen ·zullen met eede, invoege 
als bij artikel 9! is voorgeschreven, worden 
gesterkt, bijaldien geene redenen daartegen, 
zijn,- en deze alzoo afgegevene getuigenissen 
in geschrifte ges_teld en onderteekend worden. 

79. Wanneer deze getuigen tot de Land
magt behooren en onder bevel van den Com
mandant van een Garnizoen zijn, zal _d<' ·Ofli
cier-Commissaris, bijaldien zij in de garnizoens
plaats aanwezig zijn-, aan dien Commandant 
letteren-requisitoir zenden, met verzoek, dat 
die getuigen worclen gelast, of geciteercl, om, 
op den daarbij opgegeven dag en uur, ter 
claarbij vermelde plaats, tot het geven rnn ge
tuigenis der waarheid te verschijnen. 

Die Commandant geeft aan dat vernoek ge
,volg. 

80. Bijaldien zij alsdan, zondcr door ziekte 
o'f auclere v·olstrekte beletzelen verbinderd te 
zijn, niet verschijnen, of onwillig zijn om te 
getuigen, zal daarvan aan .den Commanderen
den · Officier rapport warden gedaau, die de 
niet verschenen getuigen, bij arrest of op an
dere wijze tot het geven van getuigenis con
stringeren zal. 

81. Wanneer de getuigen zich, buiten de 
Garnizoansplaats, onder het bevel van een 
antler Commandant, bevinden, _het zij dezelvc 
tot de . Zee- het zij ze· tot de Landmagt be
hooren, zullen de vraag-punten, bij missive, 
door den Officier-Commissaris, worden ver
zonden ·aan den Uommanderenden Officier, 
waaronder zij behooren, ten einde dezel ve ge
tuigen daarop, voor den Officier-Commissaris, 
bijaldien geene redenen daartegen zUn, onder 
eede, in voege als bij art. 94 is voorgeschreven, 
worden gehoord; en, met derzelver antwoor-
den, terug gezondm1. · 

82. Indien die getuigen we! :M:ilitairen zijn, 
doch zich binnens. Lands. ergens bevinden, 
waar geen Garnizoen is ; of ook indien de ge
tuigen zijn Burger.-personen, · zullen gelijke 
vraagpunten, op de zelfde wijze en tot dat 
zelfde ·einde, worden verzonden aan de Bur
gerlijke Regtbank, waaronder zij behooren. 

83. Bijaldien de Officier-Commissaris, of 
de .Auditeur-:irlilitair nogtans vermeent; dat 



911 5 S E P TE M B E R. 1913 

het wenschelijk is; dat de getuigen, in. de 
twee· naastvoorgaaude artikelen vermeld, ver
schijneu om te worden gehoord, of· i:xi:et eeu 
beschuldigden of onderling mo·eten worden 
geconfronteerd, zai · de Officier-Commissaris 
letteren requisitoir afzenden aan den Comman
derenden Officicr of Regtbank, waaronder zij 
respectivelijk behooren; met verzoek dat die 

-gctuigen_ worderi g'llast ·of gecit~erd, om op 
zekeren te_ bepalen dag en uur, ter daarbij 
vermelde plaats, tot het geven van getnigenis 
der waarheid, te verschijnen. 

Die Commandant geP,ft aan dat verzoek gc
volg. 

8·4. Bijaldien burgerpers·onen op de hun ge
dane oproeping niet verschijnen, zal de Officier
Commissaris opnieuw hunne · oproeping kun
nen verzoeken en hetzij tegelijkertijd, hetzij 
later, daarbij een bevel tot medebrenging kun
ncn voegen. 

85. De Comman-derende Officier, ~an wien 
de requisitie is gedaan, zal, des noods, de ge
requireerde militaire getuigen, onder de ver
eischte precautien, derwaarts zenden. ' 

86. Bij he't ·requireren of citeren van ge
tuigen, zal tevens aan dezelve opgave worden 
gedaan, · van de zaak of de namen der be
schuldigden, omti·ent welken hun getuigenis 
wordt gevorderd. 

87. Letteren requisitoir, aan buitenlandsche 
RegtArS, zullen moeten behelzen belofte van 
vergoeding der redelijke kosten, daarop val
lende, en toezegging van, in· gelijke gcvallen, 
wederkeerig denzelfden dienst aan de Justitie 
te zullen bewijzen. 

88. Wanneer door den Officier-Commissaris 
of den Auditeur Militair dienstig wordt geoor
deeld, dat eene regterlijke bezigtiging geschiede 
van de plaRts waar het feit is begaan, of dat de 
getuigen daar ter plaatse zel ve worden gehoord, 
of eindelijk dat een Iijk of zwaar gekwetst per
soon naauwkeurig door Medicinro Doctoren of 
Chirurgijns, ten overstaan van den Officier-· 
Uommissaris, worde geschouwd en onderiocht, 

·zal zulk eene be_zigtiging eri schouw ten zijnen 
overstaan, geadsisteerd met den Secretaris, in 
presentie van den Auditeur-Mi!itair, plaats 
hebben. ' 
. In deze en andere gevallen waarin het.noo

dig mogt worden geoordeeld de voorligting 
van deskundigen in te winnen, alsmede van 
hen zoodanige verslagen te vragen, als in het 
belang van het onderzoek zal worden vereischt, 
zullen zij, bevorens tot hurine verrigtirigen over 
te gaan, ·in handen van den Officier-Commissa
ris, naar de wijze hi.inner godsdienstige,gezind-

heid, den eed of de belofte afleggen·, dat zij hem 
verslag naar hut1 geweten zullen geven. 

Dezelfde persoou•:•tran als getuige en als des
kundige worden gehoord, ·mit_s hem, v66r het 
afleggen van den eed of de belofte, de voo1· 
beiden bestemde eedeu worden voorgehouden; 

Indien het bij dit'onderzoek noodzakelijk is, 
dat eene woning tegen den wil van den regt
hebbende wordt betredeu, zal de -commissaris
van politic of, in eene gemeente · waar geen 
commissaris van politie is, de burgemeester· 
van de betrokken gemeente of die hem ver
vangt, den daartoe noodigen last verleenen, en
daarbij desverkiezende tegemvoo,dig zijn. Van 
het binnentreden wordt, binnen 'vier en twin
tig ur1m proces-verbaal opgemaakt, hetwelk bij. 
de stukken zal worden gevoegd. 

89. Bijaldien de daartoe noodige getnigen 
zich niet in het garnizoen of. onder het bevel 
bevinden van den Commanderenden Officier, 
welke de informatien geordonneerd heeft, war
den, door den Officier-Commissaris, Letteren 
Requisitoir aan den Commandant, of wel aan 
den Burgerlijken Regter, waaronder die ge
tuigen behooren, afgezonden. om dezelven OJ} 

zekeren -bepaalden dag, irnr en plaats voor hem 
te doen verschijnen. 

Die Commandant geeft aan dat verzoek ge
volg: 

90. De Officier-Uommissaris zal: 
a. v66r .den aanvang van het Verhoor aan 

ieder getnige ernstig voorhouden deszelfs vel"
pligting om de zuivere waarheid te zeggen, 
-zonder iets te verzwaren, te vergrooten, te· 
verligten, te verkleinen, te ontveinzen, of te 
verzwijgen ; 

b. Voorts zoo veel noodig herinneren het ge
wigt van den _Eed, de gevolgen van den mein-eecl 
en de straffen van alle val~che getuigenissen ; 

c. Elk vraag-punt afzonderlijk voorhouden, 
en doen beantw0orden; 

d. De getuigen ieder afzonderlijk . en een. 
voor een hooren, zonder dat de een -van het 
getuigde van den anderen visie ofcommunicatie 
zal mogen hebben, of zich daartoe zal m<igen 
refereren; 

e. Voor ieder getuige eene afzonderlijke 
acte makeh, en dus de antwoorden van meer
dere . getuigen niet bij elkanderen, onder· of 
nevens de vraag-punten stellen,. ofschoon de
zelfde vragen aan verscheidene· getuigen wor-
den voorgehouden ; · 

f. De antwoorden der getuigen zoo veel 
doenlijk met · der zel ver eigene · woorde·:1, en 
met de mins·t mogelijke verandering van stijl 
of uitdrukking, doen opteekenen; 
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g. .Bij het einde van het verhoor aan ieder 
getu{ge ernstig afvragen, of hem, betrekkelijk 
<le zaak waarover hij gehoord_ is, nog iets be
wust is, wa,araan de Justitie gelegen zoude zijn; 

h. Na het eindigen van elk verhoor, do_or 
den Secretaris, de gedane vragen en antwoor
den of- des. getuigens opgaven d_uidelijk en 
langz_aam _ doe:q. voorlezen. 

. 91. De getuige zal daarna de voorgelezene 
antwoorden of opga ven, door hem goeclgekeurd, 
of. volgens zijne begeerte ver_anderd of _ver
me_e~derd, onderte~ken_en, en we!, z~o hij niet 
schrijven kan, door een kruis of ander teeken 
te stellen, W')arbij_de Secretaris zal verklaren, dat 
hetzelve, in zijn_e tegenwoordigheid, is gesteld. 

92. Wanneer de getuige een door hem ge
geven antwoord, of iets in de door hem ge
dane opgave verand_ert, zal hetz~lve _niet wor
den doorgehaald of onleesbaar gemaakt, maar 
zal _de Officier-Commissaris de herroeping. en 
.de wijze, hoe het vorig antwoord of opgave, 
do~r den getuige is verandercl, of uitgel~gd, 
door den Secretaris doen aa_nteekenen. 

93. Indien de herroeping, bijvoeging of uit
legging voorvalt,_ onder een verhoor, zal het 
\Vorden opgeteekend daar waar _het voorvalt; 
indien het bij de voorlezirig geschiedt, in het 
slot; - doch wanneer het, na de onderteeke
ning, voorvalt, zal het daaronder worden ge
schreven, en weder worden geteekend als v9reri.-

94. · Na de_ onderte~kening zal, gee~e rede
nen ter contrarie zijnde, door de getuigen, in 
handen van den Offider-Commissaris, naar de 
wijze hunner godsdienstige gezindheid, de Eed 
of de veridaring afgelegd worden van de ge
heele waarheid en niets dan de waarheid te 
hebben gezegd, en zal daarvan, .rmder _het ver
hoor, behoorlijke aanteekening gehouden w9r
den, zullende dit_ verhoor daarna door den 
Officier-Commissaris en den Secretaris worden 
geteekend. 

95. Indien een getu_ige de Holland8che taal_ 
niet mogt verstaan, zal de Officier-Commissari_s 
een tolk gebruike-n. 

96. Deze Tolk zal, in handen van qen Offi_
cier-Commissaris, naar de wijze zijner gods
dienstige gezindheid, den Eed of de belofte 
afleggen, .dat h,ij zich: in het g!lne, waartoe:4ij 
geroepen is, getrouwelijk zal kwijten, en_ daar-
van niets aan. andere11 openbaren. ' 

97. De O:fficier-Commissaris zal, ·bijaldien 
hij het dienstig oordeelt, of door den Auditeur
Militair deze confrontatie mogt v,:orden ver
langd, den be8chuldigden met een of meer ge
tuigen, of met a~dere beschu!digden, of we! de 
getuigen onderling, hooren. 

_ 98. Deze confrontatie!) zullen, tot nader 
onderzoek der waarheid, moeten plaats hebben, 
ingevalle twee of meerdero medeplichtigen, _bij 
hunne verhooren merkelijk verschillen, of ook 
de verklaringen -der get•1igen en .de antwo9r
den_ der beschuldigden, in gewigtige punten, 
met elkanderen niet .overeenkom_en·. 

99 . . Deze confro_ntatie zal op de navolgende 
wijz_e moeten geschieden·: wanneer _ een: be
schuldigde blijft ontkennen de waarheid. van 
een of meer feiten of omstandigheden, waarop 
nij reeds' i~ gehoorl; e~ de O.ffici~r-O~mmi;sa
ris eene confrontatie heeft geordopneerd,- zal 
deze den beschuldigden eerst in generale be
woo_rdingen afvragen of hij;bekennen,·.wil de 
waarheid ·van het feit of. van de f,;iiten welken 
hij dus verre ontkend heeft. _ 

100. De beschuldigde, hierop weigerachtig 
of op eene oiivold~ende wijze, ·antwoordende, 
wordt een getuige binnen gebragt, _ en den be
schuldigden _ afgevraagd, of hij dien persoon 
kent; zoo ja; hoe zijn naam is, en waar hij 
woont; indien hij zegt dien- persoon niet te 
kennen, wordt denzelven 11angemaa11d, zo_o· dit 
_te pt,s komt, om_ zich, door opgaven van deze 
of geene omstandigheid, bekend te maken. 

JOI.' Voorts· wordt de~ beschuldlgd:en·-~f
gevraagd, of hij eenige reden heeft,- wa~rom 
die persoon bij den Regier,. niet als een ge
loofwaardig _ getuigc, zoude behoorel\ te wor
_den aa11genomen, of om-te·,verJ?loeden_. dat die 
_persoon hem tegen de waarheid zoude willen 
bezwaren of benadeelen, met aanmaning om die 
redenen terstond op te geven. , 

102. Vervolgens wordt het eerste Artikel 
aan den beschuldigden door den Officier-Com
mis~a,is aangezegd en de_ getuige wijders on
dervraagd over den inhoud van het aan den 
beschuldigden aangezegd Artikel en daarna 
het antwoord van_ den beschuldigde en de ge
_tuigen, door den Secretaris,. aangeteekend en 
voorgelezen. 

103. Na een bevestigend antwoord van de 
g!Jtuigen tracl;t~. d\l Officiei,:-Cqmmissaris, qp de 
meest gepaste wijze, aarileiding te geven tot 
eene breede woordenwisseling _tusschen de ge
tuie;e en den beschuldigden,_om deze tot be
kentenis der wal\rheid te brengen. 

104. Het voorgevallene naar aanleiding van 
het voorgaand Artikel wordt, do~r den Secre
taris, weder aangeteekend, dus ook aan den 
eenen kant z~odanige omstandigheden, als de 
getuige tot nadere bevestiging of opheldering 
va~ zijne voriga verkl~ri~g. opzigtelijk dat 
punt, mogt hebben : opg.egeven, . en aaru- d~n 
;mderen k_ant de beantwoording van· den be-
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schuldigden daartegen, en deszelfs bijgebragte 
redenen of beroep op- daadzaken tot zijne on
schuld of verschooning. 

I 05. Op· gelijke wijze, als in de drie laatst
vooi'gaande Artikelen is .vermeld, zal, bij d"e 
confrontatie van Artikel tot Artikel, worden 
voortgegaan. 

106.- Na den af!oop der Artikelen; betref
fende een · getljige,- worden dezel ven, met de 
door den Secretaris daarop gestelde aanteeke
ningen van al het voorgevallene, duidelijk 
voorgelezen. 

107. Hierop wordt den getuige afgevraagd 
of- bij nog iets te veranderen of bij te yoegen 
bebbe, en, invoege als bij artikel 94 voorge
scbreven, de Eed afgenomen op zijne verkla
ring bij dezen afgelegd. 

108. Na bet af!eggen,.als voormeld, van den. 
~ed door den getuige, wordt ·eindelijk aan den 
beschuldigden afgevraagd, of hij, in ziJno op
ga ve, nog iets wil veranderen of bijvoogen. 

109. , Het ve,bandelde in de drie vorige 
Artikelen, in bet slot van de confrontatie ver-. 
meld zijnde, wordt het verboor onderteekend 

.door den bescbuldigde en getuige, benevens 
den Officier-Oommissaris en den Secretaris. 

110. Op dezelfde wijze wordt gehandeld 
met- andere getuigen, ieder afzonderlijk. 

De confrontatien tusschen getuigen onder
ling worden gehouden overeenkomstig de ar
tikelen 99 tot en met 109. 

111. Indien een beschuldigde ·zich op een 
of meerder, tegen hem geconfronteerde getui
gen, onder het verhoor, beroept, zal de Officier
Oommissaris de zoodanigen, in zijne tegen
woordigheid, hooren. 

112. De confi·ontatien met medepligtigen
worden gehouden op dezelfde wijze als die 

-met getuigen, behalveri dat bun den eed •niet 
wordt afgenomen. 

113. Nadat de informatien zijn afgeloo
pen, wordt daarvan door den Officier-Oom
missaris rapport gedaan aan den Oommande
renden Officier van bet Garnizoen. 

Gelijk rap.port gescbiedt door. den Auditeur
Militair van die zaken waarvan hen de stuk
ken ingevolge artikel 26 zijn toegezonden. 

T W E E D E TI TE L. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Bijeen,·oeping en za-menstelling der Krijgsmden. 

114. Nadat de inforrnatien voor den Officier
Oornrnissaris zijn afgeloopen en daarvan rap
port is ontvangen .door den Oomrnanderenden 
Officier van het Garnizoen der Hoofdplaats 

1913. 

van het militair arrondissernent of district, zal 
deze, nu overleg. met den Auditeur-Militair bin
nen drie dagen daaraan volgende bij schriftelijk 
bevel tegen een daarbij 111m· te geven dag en uur, 
het bijecnkomen van den Krijgsraad.ordonileren. 

De Auditeur-Militair zal aan den voet v·an 
dit bevelsehrift vermelden. het feit, dat door 
hem ten laste wordt geiegd, met bijvoeging 
omstreeks welken tijd en waar ter plaatse het 
zou zijn begilan, alles op straffe van nietigbeid, 
alsmede de omstandigbeden waaronder bet feit 
zou gepleegd zijn. 

Dit geschrift wordt, met opgavo van de ge
tuigen en deskundigen, door den Auditeur
Militair gedagvaard of nog te dagvaarden, zoo 
SRoedig rnogelijk en ten rninste tien dagen v66r 
den voor de bijeenkomst van 'den Krijgsraad 
bepaalden dag aan den beklaagden, met over
gave van eeri door den . Secretaris van den 
Krijgsraad, getP-ekend afschrift, door een Deur
waarder of cen dienaar der Operibarc Magt be
teekend. Deze termijn kan, op bet verzo·ek van 
den beklaagden, . worclen verkort, rnits in. bet 
exploit dat verzoek worde opgenomen en'door 
hem geteekend. 

11.5. Wanneer een -Oflicier voor "den Ki:ijgs
raad moet te regt staan, zullen voor de be
handeling van <liens zaak de leden van dien 
raad van lageren rang of van mindere aneien
neteit in rang clan de beklaagde, worden -ver
vangen door· Officieren van boogeren rang of 
van gelijken rang en hoogere ancitmneteit. 

116. In bet formulier van beteekening van 
het bevel tot bijeenkoming van den Krijgs
raad zal worden opgenomen de mededeeling, 
dat de beschuldigde zich bij de behandcUng 
van zijnc zuak door een gekozen of toegevoeg· 
den raadsman kan doen bijstaan. 

.Aan den beschuldigde wordt, op zijn daartoe 
strekkend,. ten minste vier dagen v66r ·den aan
vang van bet onderzoek ter teregtzilting inge
diend verzoek, een .raadsman toegevoegd. De 
toegevoegde raadsman kan daarna alsnog door 
een gekozen raadsman worden vervangen; mits 
deze van de vervanging onverwijld aan den 
President van den Krijgsraad kennis geve. 

Als raadslieden mogen worden ge.lrnzen of 
of ·toegevoegd· Advocaten, binnen het Rijk de 
practijk uitoefenende, en voorts Officieren van 
de Landrnagt, geen lid van den Krijgsraad, 
Officier Oommissaris of Secretaris zijnde. Nog
tans zal de toevoeging van een Officier alleen 
dan gescbieden, indien een .Advocaat niet be
schikbaar is, tenzij de heklaagde uitdrukkelijk 
zijn wen_scb te kennen geeft, dat hem een 
Officier als raadsman worde toegevoegd. 

58 
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De toevoeging, geschiedt door den President 
van· den· Krijgsraad uit de Advocaten en voorts 
op verzoek van den President door· den Com
manderenden- Officier van het Garnizoen der 
hoofdplaats van het arrondissement of district 
uit de Ofl!cieren van de· L'andmagt, die zich 
bij hem hebben aangemeld als bereid· zich eene 
toevoeging als raadsman voor dien Krijgsraad 
tc· la ten welgevallen. De· Secretaris van den 
Krijgsraad geeft onverwijld van die toevoeging 
kennis aan den beklaagden en aan den toege
voegden raadsman. 

117. Indien de - bescbuldigde in arrest is, 
beeft de gekozen'_ of toegevoegde raadsrrian, 
totdat bet vorinis is gewezen en in den Krijgs
raad· is gepronuntieerd, toegang tot hem en 
kan hij hem, beboudens bet vereischtc toczigt, 
-zoo dikwijls · bij dit verlangt, alleen spreken. 
,. ·'De· raadsman, of de beschuldigde die geen 
raadsma:n-beeft, kan bij den Auditeur-.Militair 
irizag,f., n·eme'n ,van ·de stukken en daarvan, 

•.-voor zoover 'hij die verlangt, afschrift lrnkomen 
·te'n kosfe- van- 'den beschuldigden, of, indien 
deze, ~ ·ter· beoordeeling van den Krijgsraad 
-onvermogend is, kosteloos, voor zoover de 
Krijgsraad bP.t verstrekken daarvan noodig 
acbt; alles zonder de voortzetting der behan
deling op te houden. In het laatste geval war
den de kosten der afscb riften als geregtskos-. 
ten aarigemerkt. 

118. Deze Krijgsraad wordt gehouden in 
de Hoofuplaats van elk militair arrondisscment 
of district, ·door den Vorst, reeds bepaald of 
nog te bepalen. 

· Het regtsgeding op de teregtzittingen van 
deri Krijgsraad wordt, op straffe van riietig-· 
heid, in- bet openbaar gehouden, ·tenzij de: 
Krijgs-raad, om gewigtige redenen, ontleend 
aan de open bare orde of de zedelijkbeid, in de 
notuleri te vermelden, mogt bevelen, dat bet
regtsgeding gebeel of gedeeltelijk met ges!oten· 
dcuren zal plaats hebben. · 

De Krijgsraad kan om redenen, ontleend aan 
de, belangen der krijgstucht·-of der onderge
schiktheid, in de notulen te- vermelden, aim 
militaireri beneden zekeren rang en om rede
nen, oritleend aan het algemeen ·belang; aan 
ininderjarigen bet bijwonen:· van de behande
·ling ,van ·eenig regtsgeding geheel of gedeel
telijk doen beletten. ' -
- Indien·een der getuigen, deskundigen, tolken 

of' andcre'·aanwezigen de stilte of de- orde op de 
- tciregtzitting- sto'ort of teekenen geeft van goed

of afkmiring- en. vrilgteloos door den President 
is gewaarschuwd- of .. het- bevel- van .den Presi-

1 

dent om zich ,tc verwijder·en,niet heeft opge• i 

volgd, kai1 h'ij op diens last warden verwijderd 
en zoo noodig gedurende den tijd der teregt
zitting worden in bewaring gebouden. · 

119. De ·beklaagde is gedurende de geheele 
-behandeling ter teregtzitting tegenwoordig. 

:Nietteinin kan de President bevelen, dat de 
beklaagde de gehoorzaal verlate, teneinde een 
getuige of medebeklaagde buiten zijne ·tegen
woordigheid wo'rd~ ohdervraagd; In dafgeval 
wordt, op straffe van nietigheid, · daarna met 
het onderzoek der zaak niet voortgegaan, dan 
nadat_ vooraf de beklaagde is onder_rigt van 
betgeen in zijne afwezigbeid is· ;voo.rg;evallen_. 

Zoo, de beklaagde 'de-stilte·of de ordeop de 
teregtzittirig stoort en -vrugteloos door den 
President is gewaarschuwd, kan de Krijgsraad 
zijne verwijdering uit de gehoorzaal bevelen, 
en zoo noodig, dat bij gedrtrende den tijd·der 
teregtzittirig' in bewaring worde gehouden. De 
behandeling. der zaak wordt voortgezet evenals 
ware de beklaagde tegenwoordig gebleven. 

· De raadsman· van - den b~klaagdcn blijft in 
dit geval met de verdediging belast. 

120. De Krijgsraad bestaat uit · een bui·ger
regtsgeleerde als President en vier door den 
Commandant benoemde leden, welke ·1aatsten, 
behoudens · bet bepaalde bij artikel 131 en ar
tikel 130 laatste lid, den rang van Officier 
moeten· bekleeden en bebooren tot het garni- _ 
zoeri der hoofdplaats van bet militair arrori
dissement of district. 

De leden zullen in deh regel gedlirende ten 
minste een jaar deze functie blijven vervullen, 

. beboudens bet bepaalde bij art:· 132. 
Tot leden van den Krijgsraad zullen niet 

worden benoemd : 
1°. Officieren, die den leeftijd van vijf en 

twintig jaren nog niet bebben bereikt; 
2°. Officieren van bet Wapen der Konink

lijke l\farecbaussee ; en 
3°. Officieren, die den rang van tweede-lui

tenant bekleeden, reserve- en niilitie-officieren, 
alsmede officieren bij de l!\ndweer. -

121. De President van den Krijgsraad, 
welke den graad van doctor in de regtsweten
schap aan eene :Nederlandsche Universiteit 
moet hebben verworven en den vollen ouder
dom van dertig jaren moet· hebben bereikt, 
wordt door Oris op gemeenschappelijke voo1·
dracht van Onze Ministers van ,Justitie en 
van Oorlog voor bet leven benoemd. 

·wanneer de President vap een Krijgsraad 
den vollen ouderdom van · 70 j,iren · heeft be
reikt, wordt hem met ingang vari bet daarop 
volgende kalenderjaar als_ zoodanig door Ons 
op gelijke voordragt· ontslag verleend. 
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V 66r dit tijdstip k-(!n 9-e P~esident door Ons 
_ op eigen verzoek, medc op ,voordragt van_ Onze 
genoemde Minis_te.rs, wo1:den o_ntslagen of door 
het _Hoog Militair Geregtshof bij een met_ re,
denen omkleede senteµtie uit zijn ambt wor
den, ontze.t in een. der :geval!en, genoemd-oµ_d_er 

_ de nornmers 1, 2, 3 en 4 letters a, b, c en d 
van ar~ikel · H der W:et op de Regterlijke 
Organisatie. Artikel 11, tweede lid; dier wet 
is van,t_oepassing. Het Hoog .Militair Geregts
hof spreekt de ontz_etting niet uit dan op de 

. vordering- ,van den Advocaat-Fiscaal van de 
_Zee· en Landmagt .. 
. . · De President word_t door het Hoog Militair 
Geregtshof _bij. een m_et iedenen omkleede sen

. ten tie _ uit zijn ambt ontslagen in een der ge

. vallen, gen_oe_md _in artikel 12 der Wet op ,de 
Regterlijkc Organisatie. • 

. Het vierde lid .en de verdere bepaiingen vu~ 
, genoemd artikel · 11 en het laatste lid- v_un. ge
. noemc1_ artikel _ 12 -zijn ten deze. van. toepas~ing, : 
met dien verstande, dat de daar aan den H90-
gen Raad toegekende bevoegdheid toekomt aan 

. het Hoog 1\lilitai_r Geregtshof. 
Het costuum -van den President . wordt bij 

a!gemeenen maatregel vap _bestuur vastgesteld. 
122. V.oo'r den President_ v_an een· Krijgsraad: 

gelden de bepalingen der. artikelen 8 an 15 der: 
wet.,:op de Regterlijke: Organisatie, alsmede, 

_ artikel 13, met uitzondering van het voor-. 
_ laatste lid, dier Wet, met dien verstande, Q;\t 
de uij laatstgenoemd ar_tikel aan den H9ogen 
Haad. of aan den Procureur-Generaal bij dat 

_ College toegekcnde bevoegdheden toekomen 
aan het Hoog 1\lilitair Geregtshof of aan den· 
Ad vocaat-Fiscaal. 

123. De Pre~ident- :va~ een-Krijg~ra;d · kan 
zich, wanneer zijn dienst niet gevord~rd wordt, 
v_an. de plaats, waar hij zijne bediening uitoe-
fent, verwijderen, mits vooraf daarvan, met 

_ opgave van -do plaats van: tijdelijk verblijf,' 
kennis geve_nde aan den Commandant; voor. 
eene afwezigheid gedurende meer -dan acht 
dagen vraagt hij verlof aan den President van 

_ het Hoog .Mili_tair Geregtshof. · 
124. _ ,Bij ontstentenis, -afwezigheid of-a_nde-. 

_ re gewig-tige verhindering wordt de President 
van· een.Krijgsraad vervangen door een burger
regtsgeleerde . als - Pre~ide.nt-p)aatsvervanger. 

. Op hem_ zijn de .. artikelen_ 121, 12:.l en l:.l3 van . 
toepassing, behoud_ens, dat de . bepaling va_n 
artikel 8 der wet op de Regterlijke Organi' 

, satie _ vo.or. hem niet _geldt .. 
12!>,. De _vervangende President blijft, ook 

: nadat de red!)n yoor. zijn optreden opgehouden 
beeft te bestaan, kenni_s_,,ne111en van die -~a_!ren,' 

_welke :qp_ dat _oog~nb,lik r(leds biJ.<JEln Krijgs• 
raad. in behandeling- waren._ ; ,- ,' :. ,. ·, :~. , _ 
. 126.: De_ functien. van openbaar.a_anklag!)r 
worden _ daarbij :waargeno~e_n doQr de1,1_ Audi
teur-Militair, ·wellrn den graad van _doctor in 
de regtswe.tenschap_ aan eene· Nede.rland;che 
lJniversiteit ver~qr:ven, .den_ v9ilen ~u.derdo1n 
va_n dertig· jaren· beniikt moet .. he~_ben:en geen 
mi]jtajr. mag zijn; _hij · wor~t, op ger;ne_ensc~/lP; 
pelijkc . vcior d,ragt . va;n ;Oi;ize. :Mi~\s,te.r~ _ vari 
Jnstitic, en. van, Oorlog, door .O~s ;b~npem·d, 
en, al d,an. niet,op, eigen _ve1:zo~~c, ,onis\~~~n . 
Zijn costu;nm .worc:lt bij.aigemeenen:ma;ltregel 
.van bestuur. ~;i~tgestiid. : . .. · · · · · · .. i , . 
- Bij ·ontstentenis, af,wezigheid_ -pf.-!jnder_e _ge,
wigtige _verhindering .. wor_dt.: de_ .. 4,udi_tenr
Militair vervangen dqor een Auditeur-Militair
plaatsvervanger, ten aanzien:,-.v:a1,1 ""i,~ns ,be
noembaarheid en :van deszelfs,_ben~emin_g en 
_ontslag, • mitsgaders. van deszelfs cqstJ1nm, de 
v.oorschriften- van het"v:C,orgaanqe_Fd _ ev_eneens 
van toepassing zijn. , , _ .1 .. 

127. De gene, welke als Secretaris voor de 
informatien i~ aangewezei;i,- over~enkomstig het 
bepaalde bij art. 29 zal bij den Krijgsraacl de
zelfde functien waarn·eine:n:. · ·· ' _. 

128. De Proovoost geweldigde van de.Hoofd
plaats; verrigt bij dezelve Krijgsrll.ad even ge
Jijk bij. d~:q. Officier-Oo~missaris, _de functien 
van Deurwaardcr of Exploicteur; - ·hij brengt 
de . gea.rr~steerd~n voor, en wed,er tern~ •. en· 
doet alle_ Citatien en Exploicten, welke hem 
door den krijgsraacl, den Officier-Oommis~aris • 
en Auditenr-Militair ~vorden opgedragen, iri
gevolge de instructi~ voor hem gearre.steercl of 
nog te arresteren .. 

- 129 . . De· President. en ·leden van d~z_en 
Krijgsraad, mitsgaders de Auditeur. _Militai_r 
en de Secretaris bij dezel ve, zullen elkanderen 
onderling ·_niet_ rnogen bestaan to_t in_ den v_ie~
der. graad van bloedverwants_chap_ of zwager-
schap. · _ _ · _ _ 

130. De rang of orde, in.welke_de Leden 
van den Krijgsraad_ ter Vergadering zitti~1g 
hebben, wordt door den Oommanderenden 
Generaal of Officier,- bij het dqe.n_ der _b-enoe
ming, bepaald; doch zal dezelv_e _moeten _ge
grond zijn op .derze_h-er effectiv_en :o;I.Hitairen 
rang, of ancienneteit in dienst. · 
· -Bij gehjkheid van inilitairen·rang en ;;ncien-
. n_eteit beslist d~ .leeftijd. · .. · 

Wanneer _ door_ bijzo_nclere o~st_andigheden -in 
een Krijgsraad leden _ moe_ten zi_tting _ n_~Il1en, 
niet behoorende .tot de Landmagt, dan beslist 
bij gelijkhoid v~n _;ang, ~.ude!'dom in_'ai~~ ~~ng 
, of in c!.en dienst, de ieeftijd. · 

58 
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, 131. Bij gebrek aau dieustdoende Officieren, 
zullen ook Officieren op pensioen, mits ,mde
re dan die, bedoeld in artikel 120, laatste lid, 
tot den Krijgsraad, kunnen worden genomen. 

132. Bij ontstane ziekte, overlijden, of opge
komene gewigtige verhindering der benoemde 
Leden of van den benoemden Secretaris, wor
den door den· Commandant aiideren, in der~elver 
plaatsen, benoemd, en daarvan Aanteekening, 
in de Notulen van den Krijgsraad, gemaakt. 

Een· plaatsvervangend lid of Secretaris blijft 
werkzaam in of bij den Krijgsraad zoolang 
degene, wien hij vervangt, dit zou zijn geweest, 
tenzij de ziekte of de verhindering opgehouden 
heeft te bestaan. In het laatste geval blijft hij 
echter kennis nemen van die zaken, welke op 
dat ·oogenblik reeds bij deu Krijgsraad in be· 
handeling waren, 

133·. In de notulen worden de gehoudene 
besognes vau den Krijgsraad, en alles naauw
keurig vermeld wat, door dezelve, van dag tot 
dag is verrigt. 

T WEE D E TIT EL. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Regtsmagt, regfen en pligten de,· Kr/fgsraden bij 
het vorig Hoofdstuk vemiP.ld. 

134, De Rrijgsraden in het vorenstaaiide 
. Hoofdstuk vermeld, oefenen uit de Crimineele 
Justitie ter eerster instr,ntie over alle militaire 
of andere aau den Militairen dienst verbondene 
personen, am~ hunne regtsmagt- onderworpen, 
·en,· in· het Militair Arrondissement of District, 
delinquerende, of tot de garnizoensplaatRen 
onder hetzelve Arrondissement behoorende; 
met uitzondering van de zoodanigen, welken, 
ter eerster Instantie, voor het Hoog Mi!itair 
Geregtshof, te regt staan. 

135. De Prllsident en de leden zullen nim
mer openbaren, hetgeen geheim behoort te 
blijven, bijzonder· ook niet de gevoelens van 
hunne Medeleden, zelfs niet die van hun zelve. 
· 136, Tot de deliberatien worden niet toe. 
gelaten: 

a. die, aan den beschuldigden, bestaan in 
den zesden of naderen graad van bloedverwant
schap, tegenwoordige of voormalige zwager-
schap. · 

b. die, in de rr.aak van deu beschuldigdeh 
eenige raad of advies hebben gegeven of wei 
die van die zaak als Officier-Commissaris reeds 
hebben kennis genomen. 

c. die, of zelve onwetende, of onbedacht, of 
indirect ontvangen hebben ·eenige giften, gaven 
?f geschenken, of toezegging daartoe, van den 

beschuldigden of van zijnentwege, op een tijd 
dat de zaak, waarover gehandeld wordt, reeds 
bii den Krijgsraad was gebragt, of waarschijn
lijk gebragt zoude worden; al ware het ook 
de geringste geschenken van spijs en drank ; 
voor zoo verre, ten aanzien der laatstgemelden, 
de geringste vermoedens konden plaats hebben, 
dat die, ter contemplatie van de Beschuldiging, 
gedaan waren. 

d. die, tegen den beschuldigden, een proces 
voor eenig Regter aanhangig mogten hebben. 

137. Indian zij ontdekken, door anderen 
eenige g<'schenken, teri· hunnen behoeve, ont
vangen, of aan dezelve, ten hunnen gevalle, 
gegeven te zijn, ·of ook dat zij zelve onbedacht 
·of onwetende die hebben aangenomen, zullen 
zij dadelijk daarvan aan den Krijgsraad kennis 
geven, en, het zij de ontvangene geschenken, 
wederom terugzenden, indien dit kan geschie
den, het zij de waarde van dezelven uitkeeren 
op zoodanige wijze, als de Krijgsraad zal goed
vinden. 

138. Wanneer het twijfelachtig is, of het 
voorhanden zijnde geval, onder de hiervoren 
uitgedrukten behoort, of wanneer de President 
o'f e_en lid zich vindt tot den beschuldigden in 
eenige betrekking, hiervoren hiet uitgedrukt, 
doch waarom hij wenscht, van de behandeling 
der zaak te zijn ontslagen, als uit hoofde van 
bijzondere vriendschap, vijandschap, groote ge
meenschappelijke belangen, zal de Krijgsraad, 
in afwezigheid van dengenen -dien dit betreft 
en nadat Artikel 124 of het eerste lid van ar· 
tikel 132 zal zijn toegepast, daarover beslissen. 

139. De Krijgsraad zal hieromtrent in het 
oog houdeu, dat niemand, zonder gewigtige 
redenen, van de behandeling eener zaak, worde 
ontslagen, doch tevens dat alle schijn van niet 
genoegzame onpartijdigheid worde geweerd. 

140. De President of een Lid, uit hoofde 
van eenige betrekking, op of zonder zijn verzoek, 
van de behandeling eener zaak ontslagen, zal 
de verdere deliberatien over die zaak niet mogen 
bijwonen. 

141, Indien ook een besch uldigde mogt ver
!Ileenen, clat de President of eeu der Leden van 
den Krijgsraad, uit hoofde van haat, vijand
schap, of om eenige andere reden, geen bevoegd 
Regter in zijue zaak -zoude kunnen zijn, zal 
liij die redenen van bezwaar met behoorlijk 
respect, ·aau den Krijgsraad, mogen voordragen, 
en verzoek doen tot recusatie. 

142. In dat geval zal de gerecuseerde zich 
nit den Krijgsraad .m_oeten absenteren, en· zal, 
nadat Artikel 124 of het eerste lid van Artikel 
132 zal zijn toegepast, door den Krijgsraad ·de 
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wettigheid der redenen van recusatie beoor
deeld worden. 

143. Indien de redenen tot recusatie onvol
doende bevonden worden, zal de gerecuseerde 
wederom plaats nemen. 

144. Wanneer de redenen van recusatie 
gegrond bevonden worden, zal de plaatsvervan
ger van clen gerecuseerden aan de behandeling 
van de zaak deel nemen. 

145. Alle beslotene brieven, aan den Krijgs
raad toegezonden, worden door den President 
geopend, en, bij de eerste Vergadering, aan 
dezelve medegedeeld. 

146. De President en alle Leden zijn ver
pligt de Vergadering bij te wonen, ten zij de
zel ve door ziekte of andere volstrekte beletselen 
verbinderd, of daarvan door den President of 
den Krijgsraad, om gewigtige redenen, ver
scboond worden. 

147. De President heeft het beleid,en- be
stuur over de orde, waarin de zaken zullen 
worden bebandeld, en zorgt, dat i(!der een met 
den meesten spoed prompt en onvertogen regt 
wedervare. 

148. De gekozen of toegevoegde raadsman 
is bevoegd, ter teregtzitting al datgene aan te 
voeren wat geacht kan worden te strekken tot 
het in acbt nemen van artikel 136 en in het 
algemeen van de · voorgeschreven wijze van 
regtspleging, en tot verdediging van den· be. 
scbuldigden. 

De Advocaat, als raadsman gekozen of toe
gevoegd, draagt ter teregtzitting het costuum 
voor advocaten, voorgeschreven. bij artikel 4 
van het Reglement N•: II, vastgesteld in vol
doening aan artikel 19 der wet op de Regterlijke 
Organisatie en het beleid der justitie. 

Ingeval de raadsman een advocaat•is en deze 
zich voor den Krijgsraad schuldig maakt aan 
eenige hand<iling, omscbreven in ai·tikel ~O van 
het Reglement n°. III, vastgesteld in voldoening 
aan ·artikel 19 der wet op· de Regterlijke Or, 
ganisatie ·en het beleid der justitie, zal hij door 
den President worden gewaarschuwd of berispt 
en op deszelfs voordragt door . het. college, 
waarbij hij als advocaat is inge~cbreven, voor 
een tijd in de nitoefening van zijn beroep voor de 
regterlijke collegien kunnen worden geschorst. 

149. In de zaken, wolke in den Krijgsraad 
worden behandeld, znllen alle .de stukken, van 
wederzijde ingelevcrd, ter teregtzitting moeten 
worden gelezen, ten ware eenparig mogt .wor
den begrepen, dat de woordelijke lezing van 
het een oE ander, zonder nadeel, konde worden 
nagelaten en de beklaagde en diens raadsman 
daarmede instemmen. 

Ten bezware van den beklaagde wordt, op 
straffe van nietigheid, op geene stukken acht 
geslagen, dan voor zooveel en voor- zoo,er zij 
zijn voorgelezen, behondens het bepaalde in de' 
laatste zinsnede van bet voorgaande lid. 

150. :De President noch een der Leden zal 
eenige bewijsstukken mogen ontvangen, bniten 
betgene op eene behoorlijke wijze is ingeleverd. 

T WE E D E TIT EL. 

VIJFDE H00lWSTUK. 

Regtspleging en Handelingen de1· Krijgsraden, 
in. de twee naasfvoorgaande Hoofdstukken 

vermeld. 

t 51. Indien de beklaagde zich in arrest be
vindt, wordt iii de eerste zitting van den Krijgs
raad, na voordragt van den Anditeur-2\filitair, 
beslist, of de aa·rd en omstandigbeden der zaak 
al dan niet vorderen, dat de beklaagde, gedn
rende het proces, in arrest worde gehonden, 
en in het eerst gestelde geval tevens bepaald, 
of, in den aard van bet arrest, ook cenige ver
zacbting, voor den bekh;;gden, kan warden ge
maakt. 

152. Indien de Krijgsraad vermeent, dat de 
beklaagde nit bet arrest kan worden ontslagen, 
or daarin. eenige verzacbting ordonneert; zoo 
dat het daardoor van des beklaagdens wil zonde 
afbangen, om zich te vnwijdP.ren, zal de be
klaagde, bevcrens in handen van den President 
van den · Krijgsraad., afleggen de belofte, van 
zich telkens, op ontbod, weder in persoon te 
znllen sisteren · voor den Krijgsraad. 

153. Van deze belofte zal alsdan aanteekening 
worden gemaakt in de Notulen van den Krijgs
raad, achter de dispositie, daartoe genomen. · 

154. Een zoodanig beklaagde wordt vervol
gens telkeiJs, w·anneer zijn persoon noodig is, 
doo~ den Provoost geweldige, door een Deur
waarder of door een dienaar der Open bare Magt; 
gereqnireerd, evenals bier voren, bij de infor• 
matien voor den Officier-Oommissaris is bepaald. 

Wanneer hij bnder het bevel van den Com' 
manderenden Officier van het Garnizoen is, 
zal de Anditeur-Militair, bijaldien de beklaagde 
in do garnizoensplaats aanwezig is, ·aim dien 
Officier letteren-requisitoir zenden, met verzoek, 

· dat de beklaagde zal word en gelast, ·om op den 
daarbij opgegeven dag en uur, en ter daarbij 
vermelde ,pla.ats, voor den Krijgsraad te ver· 
schi,inen. 

Die Officier geeft aan dat verzoek gevolg. 
155. Wanneer de Krijgsraad in eenigen stand 

van het geding bevindt, d:1t de zaak is ·van 
dien._aarcCclat een beschnldigde, wolke op vrije 
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vbeten is, onder-verzekercl.e bewaring behoort te 
,vorden gesteld, of dat in de wijze-van·het arrest 
eeile veranderin·g tofmeer verzekerde bewaring 
behoorf te ·worden ·gemaakt, zal de Krijgsraad 
daaromtrent; het zij zonder, het zij op voordragt 
van den Aucl.iteur-Militair, riaar bevind van 
zakeri,' disponeren. . 

:. 156: Indren de Krijgsraad daarentegen, in 
eenigen stand van het geding, bevindt, _dat er 
redenen of omstandigheden zijn voorgekomen, 
om een beschuldigden, welke in arrest is, nit 
het arrest te on.tslaan of, in den aard van het 
arr~st; eenige ~erzagting · te brengen, zal hij 
daaron:i.'trent;' het · zij · ambtshulve·, het zij op 
voordragt van den Auditenr-Militair, het zij 
op· verzoek van den beklaagden of diens raads
mari, naar bevin·d· van zaken, disponeren. · 

157. De dispositien tot arrest, ontslag en 
verandering in de wijze van het arrest zelve, 
worden aan den beklaagden, in den vollen 
Krijgsraad gecommuniceerd, daarvan aanteeke
ning in de notulen gemaakt, en door den 
Auditeur-11ilitair gezorgd, dat clezelv'eri execu
tie bekomen. 

158. De dispositien tot arrest worden, zoo 
de omstandigheden. als vrees voor ontvlugting 
eil soortgelijken, dit raadzaam maken, door den 
Auditeur-Militair, dadelijk na het·nemen der
zelven, ter executie gelegd. 

159. Dadelijk bij de eerste Sessie van den 
Krijgsraad, of anderzins in die daar aan vol
gende. zullen de verhooren van de niet gedag
vaarde of .opgeroepen getuigen door den Secre
taris worden voorgelezen en zal de beklaagde, 
in zijne verhooren, voor den Officier-Commis
saris ondergaail, in de voile ·Krijgsraadsver
gadering, worder: gerecolleerd. 

160. Na het" voorlezen derzelve, zal aan den 
beklaagden worden afgevraagd, of hij bij zijne 
verhooren persisteert, dan of hij ifaarbij nog 
iets te voegen hebbe. 

161. De verhooren voor. den Officier-Oom
missaris, zullen des niet te min alle zoodanige 
kracht hebben, en behouden, als of dezelve voor 
den vollen Krijgsraad hadden plaats gehad, en 
zal, uit dien hoofde, aan de verancleringen of 
bijvoegselen van den beklaagden; geene meer
dere • waarde worden toegekend, dan dezelve, 
in 'goede J ustitie, verdien'en. 

162. ·Achter ieder verhoor zal, van dit re
colleuient, melding· worden gemaakt;met aan
teekening van het persistit, of van hetgene 
door den beklaagden daarbij gevoegd is. 

· 163: Wanneer de A.uditeur-Militair,. of de 
Krijgsraad van begrip is, dat er nog nadere 
verhooren, het zij van den beklaagden:, het zij 

vim getuigen, het zij van: desknndigen, het zij 
bij wijze van Confontratie, zouden behooreri'te 
geschieden, zullen dezelven in den ·vollen 
Krijgsraad worden gehouden. 

Eveneens zullen in den vollen Krijgsraad 
worden gehoord de getuigen'" en deskundigen, 
die, op verzoek van deli beklaagden, op last 
van den Krijgsraad van 'wege den Anditenr
Militair mogten zijn gedagvaard of opgeroeperi, 
of die, van wege den beklaagden zelf gedagvaard 
of opgeroepen zijnde, ter teregtzittillg zijn ver
schenen: Tenminste tweemaal vier · en twintig 
uren v66r den dag, door den· Presideilt' vari · c1en 
Krijgsraad vbor het liouden der vei·hooren· be
paald, doet de beklaagde. aan: den Audifeur
Militair · schriftelijk opgave van de door 'hem 
gedagvaarde of wel te dagvaarden getuigen en 
deskundigen. 

De beklaagde of diens raadsman is bevoegd 
de vraagpunten, welke bij verlangt gesteld te 
worden, op te geven, ·waarop de Krijgsraad, 
naar bevind van zaken, zal beschikken. 

164. In de wijze van het beleggen, houden 
en sluiten van deze verhooren zal worden in 
acht gen.omen, al hetgene ten· dezen opzigte, 
bij de informatien voor den Officier-Oommis
saris, is voorgescbreven. 

Inc1ien ·zich bij de~e verhooren een der geval
len voordoet van de artikelen 69 en 70, is ar
tikel 71 van toepassing. 

165. Zoodra de Auditeur-Militair vcrrneent, 
dat hij de verhooren kan houden voor ·voltrok
keri, zal hij; aan ·den Krijgsraad ·verzoeken om 
tot het indienen van zijne schriftuur van eiscb 
te worderi geadmittee~d. 

166. De beklaagde ~n zijn raadsman behou
den echter vrijheid om, desongeacht; aan den 
Krijgsraad aanvulling 'van het onderzoek te 
verzoeken. 

167. Indien nit het onderzoek omstandig
heden mogten· zijn bekend geworden, die niet 
in bet aan den voet van ·bet bevel tot bijeen
roeping van den Krijgsraad te lastegelegde ver
m·eJd, regtens tot verzwaring van straf grond 
g'even, kan de'Auditeur-Militair denKrijgsraad 
daarop mondeling opmerkzaam maken. Bij ge
breke daarvan wordt ·door den Krijgsraad, op 
straffe van nietigheid. op die omstandigheden 
geen ach t geslagen. 

168. Ingevalle de· Krijgsraad vermeent, dat 
de beklaagde riog nader ·inoet worden gehoord. 
of dat·op eenig point nog nader onderzbek moet 
geschieden, zal de Auditeur-Militair daartoe 
het noodige, met den meest mogelijken ·spoed, 
in het werk · stellen. · · · 

169. Bijaldien de Krijgsraad verstaat; dat de 



919 5 S E P T E M B E R. 1913 

zaak ka~ worde~. ge~ou~en vo_or_,voldonge~, zal. I klaagden wordt verl_ang~,. een dag bepalen tot 
de Aud1teur-M11Itall' bwnen dr1e-maal: v1er en het bouden van ple1doo10n. . .• ._ ; . 
twintig uren,- tot het indieuen van zijne schrift- Na het pleidooi van den raadsman van den 
uur van eisch worden geautoriseerd. beklaagden kan de Auditeur-Militairandet·maal 
. 170. De middelen der schriftnur van eisch het woord voeren. 

zullen moeten bestaan in een eenvoudig, doch .Aan den beklaagden en zijn raadsman wordt 
duidelijk en onderscheiden .verhaal, van het ge- echter, op straffe van nietigheid, het regt ge
val of van de zaak, zoodanig als daarvan U:it laten om het laatst te spreken. 
de confessie of andere verklaringen blijkt, mits- 177. Indien daarna getuigen of d_eskundigen 
gaders in een betoog van des beklaagdens opnieuw worden. gehoord of stukken. worden 
schuld of onschuld, afgeleid nit hetgeen be- voorgelezen, of de beklaagde nader wordt onder.
leden of . bewezen is, alsmecle eene bepaaide vraagd, kunnen terstoncl hiorria .de Auditeur
conclusie. · Militair en de raadsman van den beklaagclen 

171. Bijaldien de conclusie tot schuldigver- ,nogmaals op den in artikel, 176 vermelden·voet 
!daring luidt, zal zij moeten inhouden eene het.'.woord voeren.. · 
aanhaling ;,an de wef of ~etten, welke -◊p het 
geval toepasselijk worden geacht, benevens 
zoodanige bepaalde straf of. straffen, als de 
Auditeur-Militair oordeelt, dat op de bewezen 
feiten bij de ·wet gesteld of met de merites der 
zaak overeenkomstig zijn. 

172. Indien echter de Aucliteur-Militair 
van oordeel is, dat van des beklaagdens on
schuld blijkt,_ of dat het feit of de dader 
niet strafbaar is, of dat nit ancleren hoofde ter 
zake van het feit geen regt tot strafvordering 
aanwezig is, zal hij concluderen, dat de_ be
klaagde moge worden vrijgesproken van de 
hem ten laste gelegde beschuldiging, en dien
volgende, zoo hij in arrest is, uit zijn arrest 
worde ontslagen. 

173. Bij · -zijne schriftuur van eisch zal de 
Auditeur-Militair overleggen alle de verhooren, 
bewijzen en verdere stukken, welken tot de 
zaak eenige. betrekkiug hebben, en hetzij tot 
belasting, hetzij tot outlasting van den beklaag
den zouden kunnen dienen. 

Hij zal deze stukken, na orde van hetgene 
hij bij zijne schriftuur van eisch voorstelt, op 
den rug. teekenen met de letters a, b en zoo 
vervolgens, en ze in die orcle op den Inventaris 
omschrijven. 

174. Op de teregtzitting van den Krijgsraad, 
waarop de schriftuur van eisch wordt overge
legd, wordt _de conclusie van deze schriftuur 
door den Auditeur-Militair voorg~lezen. 

·175. Binneu acht dag:m daarna zal c:le be
klaagde of zijn_ raadsman namens hem ter 
teregtzitting een schriftuur van antwoord kun-
nen indienen. · 

176. Na dll indiP.ning, in het vorig artikel 
bedoeld, of wel, wanrieer de beklaagde en d_iens 
raadsman van deze bevoegdhei_d afstand doen, 
nadat is v9ldaan aan het b_epaalde in artikel 174, 
zal de Krijgsraacl, ind_ien dit door.den .Auditeur
Militair of door. den raadsman val) _den ,be-. 

'r·WEED·E TITEL. 

ZESDE HOO]'DSTUK. 

Van bJjzondere beregfing van slrafl,a;.~ feiten, 
· als overtredingen. in· het gemeene · si,:afre_q( 

omschreven. 

178. De Oommanderende. Officier, die over 
de verwijzing naar den Krijgsraad heeft te -be. 
slissen van eene overtreding naar het gemeene 
strafregt, kan, mits overeenkornstig bet advijs 
van den Auditeur-Militair, bepalen, dat in die
zaak informatien niet ·zullen worden genol'nen. 
Alsdan zal, indien de genoemde Officier niet 
is de Commandant, tot wiens bevoegdheid het 
bijeenroepen van den Krijgsraad behoort, aan
stonds worden gehandeld overeenkomstig de 
bepaling van artikel · 26 en zal de, Auditeur
Militair, na ontvangst, der stukken, 6nverwijld 
rapport doen aan den laatstgemelden Oom ._ 
mandant. 

Die Commandant zal alsdan, binnen drie 
dagen daaraan volgende of, in geval door hem 
2:el ven overeenkomstig den eersten zin van het 
voorgaande lid

0

is, bepaaid, onverwijld, na ~ver
leg m·et den Auditeur-¥:ilitair, bij schriftelijk 
bevel tegen een daarqij aan_ te geven dag en 
uur het bijeenkom_en v_an : den. Krijgsraad -or-
donneren .. · · 

179. In geval, volgens artikel 178, .het bij
eenkomen van den :Krijgsraad is g~ordonn~erd, 
zal worden naargeko~ep._ al het gene, bij de. 
drie voorafgaande Hoofd~tukken:, is vastg.esteld, 
voor zooverre hetzel ve al bier van e.enige toe
pa_ssing .!rnn -:g_ehouden __ warden, behoudens · 

1°. dat ,de.,.t~rmijn, bedoeld in het derde lid 
van artikel 114, is ten minste vijf dagen; 

:!0 
•• dat de .Krijgsraad, na in alien gevalle 

de_n Auditeur-Militair en zijn advijs te.hebben 
gehoord, op schriftelijl,: verzoek van den be

. klaagden, kan bepalen, , (j.at, i~. afwijking van 
, ; ', , ••• ••( ,•• ,::-• --=- . 
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bet bepaalde bij artikel _119, diens tegenwoor
digheid bij bet onderzoek ter teregtzitting niet 
wordt vereiscbt; 

3°. dat de bepalingen betrekkelijk de toevoe
ging van een raadsman en de schriftelijke opgave 
der wederzijdsche getuigen en deskundigen niet 
toepasselijk zijn; 

4°. dat op de behandeling van de zaak ter 
teregtzitting van den Krijgsraad, van overeen
komstige toepassing zijn de artikelen 152, eerste 
lid, IM, eerste lid, 155, eerste lid, 156, 160, 
eerste en laatste. lid, 161, 162. eerste, tweede 
en derde lid, 163 tot en met 165, 168 tot en 
met 173, 178, 180 tot en met 182, 188, 189, 198, 
eerste, tweede, derde en vierde lid, ei:t -209; 
eerste en tweede lid, van bet W etboek van 
Strafvordering, met dien verstande, dat het
geen daarin ten aanzien van de regtbank, den 
president, de regters, den officier van justitie 
en den griffier voorkomt, ook geldt ten aanzien 
respectievelijk van ·den ·Krijgsraad, den Presi
dent en de leden van den Krijgsraad, den 
Auditeur-Militair en den Secretaris en dat bet 
proces-verbaal der. teregtzitting door dezen 
laatste in de notulen van den ·Krijgsraad wordt 
opgenomen. De_ behandeling ter teregtzitting 
geschiedt overigens overeenkomstig de voor
schriften van dit wetboek. 

T W ·E E D E TIT EL. 

ZEVENDE HOO.IWSTUK. 

Van het Proces tegen voortvlugtigen. 

180. Wanneer een Militair, van een straf
baar _ feit aangeklaagd en voortvlugtig is, zal 
tegen denzelven, bij- indaging, warden gepro
cedeerd. 

181. -Onder het-n;rnstvoorgaand Artikel wordt 
echter niet begrepen het-.inisdrjjf van desertie. 

182. vVanneer een: zoodanig beschuldigde 
als, in het eerste Artikel vim dit Hoofdstuk, 
is vermeld; het zij, v66r bet in arrest stellen 
of requireren van· zijn persoon,- he_t zij bij of 
na hetzelve, en gedurende den loop van bet 
onderzoek ·voor den Officier-Commissaris, of 
den Krijgsraad, voortvlugtig wordt·en niet te 
vinden of te apprehenderen is, zal de Auditeur
Militah- bet bijeenkomen van den Krijgsraad 
verzoeken. 

183. De Auditeur-Militair -zal vervolgens 
aan den Krijgsraa·d, bij eene memorie of request, 
den staat der zaak voordragen, en-daarbij, met 
overlegging der, onder hem berustende infor
matien, verzoeken, autorisatie, om den voort. 
vlugtigen, ingevalle bij mogt worden ontdekt, 
te doen ap1frehenderen en -overbrengep in het 

daartoe geschikt provoosthuis, mitsgaders dien 
onverminderd denzelven te doen -dagvaarden, 
ten einde, tegen zekeren bekwamen dag en uur,: 
daartoe te praefigeren, in persoon te verscbijnen 
voor den Krijgsraad, ter plaatse daarbij alsmede 
te bepalen, om te aanhooren zoodanigen eisch 
en conclusie, mitsgaders al· zullre preliminaire 
en andere verzoeken, als hij Auditeur-Militair, 
tegen hem, zal willen doen en nemen, 

184. Het voorschreve verzoek bij den Krijgs
raa9- g·eaccordeerd zijnde, zal daarvan acte ver
leend, en, bij clezelve ak:te, de dag in regten 
zes weken na bet exploit, bepaald warden. _~, 
En zullen van deze acte warden geform~erd drie 
gelijkluidenden, zoo om te dienen v:oor de affixie, 
als om, bij de stukken van den processe, gevoegd 
en aan den gedaagden verzonden te worden. 

185. Vervolgens zal gemelde acte bij trom
slag of trompettengeschal, door den provoost. 
geweldige, van de Hoofdplaats van bet Militair-
Arrondissement of district, of eenig antler per
soon, magthebbende om militaire exploicten te 
doen, wordeu gepubliceerd en getiffigeerd, ter
wijl een derde aan de laatste woon- of verblijf
plaats van den voortvlugtigen, zoo die bekend: 
is, zal warden verzouden, van welk verrigte
dt: provbost gewelclige een belroorlijk relaas. 
zal formeren en, aan den Auditeur-Militair, 
ter hand stellen. 

186. Wanneer de gedaagde - teh bepaalde 
dage niet verschijnt zal, ten verzoeke van den· 
Auditeur-Militair, eene -andere acte bij den 
Krijgsraad verleend, en invoegen voorschreven 
gepubl-iceerd en verzonden worden, met be
teekening van eenen naderen dag in regten, na, 
verloop van gelijke zes weken, na dat exploict. 

187. Deze indaging zal bij non comparitie va11, 
den gedaagden en herdaagden, voor de ·derde
maal, en eindelijk nog eens ten alle overv-loede 
voor de vierdemaal, telkens op gelijke termijnen-, 
van zes--- tot zes weken, op de respectivelijk 
daartoe door den Auditeur-Militair verzochte,· 
en bij den Krijgsraad verleende acten, moeten 
herbaald worden. 

188. Indien do gedaagde intussohen ver
schijnt, of ontdekt wordt,- zal hij dadelijk in 
verzekerde bewaring gesteld en tegen .· hem 
geprocedeerd \vorden, zoo als, omtrent de be
klaagden, welke zich in arrest bevinden, bij 
deze ""\Vet is bepaald. 

189. Doch indien de gedaagde voortvlugtig 
blijft, en niet te bekomen is, ·zal do Auditeur
Militair, nadat o.e-laatste termijn van comparitie 
verschenen is, dienen van intendith, met alle 
de stukken en relazen daartoe-behoorende, onder
eenen behoorlijken Inventaris.-
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190. Wanneer de Krijgsraad de relazen en 
· verdere bijlagen in orde bevindt, zal zij den 

gedaagden en herdaagden verklareii, vervallen 
van zijne militaire charge en denzelvon bannen 
buiten het grondgebied van den staat. 

19 I. De Auditeur-Militair blijft, niettegen· 
staande dit vonnis, verpligt zijne informatien 
over het strafbaar feit, zoo veel doenlijk, tot 
volkomenbeid :te brengen, on de beklaagde be
voegd, zicb daar tegen te verdedigen, doch zal 
de b~ldaa'.gdii zich bege~~n in bet Pr~voosthuis 
der plaats, waar de Krijgsraad resideert. 

192. In ,modanig geval zal, .tegen den be
klaagde worden vo_ortgeprocedeerd,. even als 
of hij · zich niet verwijderd had, ,,oor zoo·veel 
zulks, naar den staat van het oorsproukel\ik. 
proces, op hem, nog toepasselijk is. 

T W·E ED E TIT EL. 

ACHTSTE HOO~'DSTUK. 

Van de Vo;nissen en ·derzelve,· execidie. 

193. Dinnen veertien dagen, nadat is voldaan 
aan de voorschriften van de artikelen 174-, 175, 
176 en 177, clan we!, indien· de zaak overeen
komstig het zesde Hoofdstuk is behandeld, 
binnen veertien dagen na het sluiten van .het 
onderzoek, zal de Krijgsraad tot het wijzen van 
het vonnis overgaan. 

De Krijgsraad beraadslaagt 1.aar aanleiding 
van het aan · den voet van het bevel tot bijeen
koming tan Juste gelegde en van het onderzook 
ter teregtzitting, over het bewezene·of niet·be
wezene der feiten, ·over derzelver qualificatie, 
over ·het bewezene der schuld van den beklaag
den en over de toepassing van de straf of 
straffen, bij de wet bepaald. 

Bij schuldigverklaring wordt de straf opge• 
legd, op het feit gesteld. 

Indien de Krijgsraad niet uit-wettige bewijs
middelen de overtuiging heeft .geput, dat bet 
ten laste gelegde feit is gopleegd door den be
klaagden, of vermeent, dat het feit of de dader 
niet strafbaar is, of indien uit andere hoofde 
ter zake van het feit geen regt tot strafvorde
ring-:tanwezig is, spreekt hij den beklaagden vrij. 

194. De president van den· Krijgsraad doet 
tot het wijzen van het vonnis hoofdelijke om
vrage, beginnende met bet jongste Lid, en 
brengende zijn gevoelen het laatste uit. 

19 5. De president zal, na zulks, de conclusie 
opmaken bij eenparigheid, volstrekte meerder, 
heid, of naar hetgene de aard der zaak en de 
voorschriften van het regt. zullen vereischen. 

196. Het vonnis zal, ,vervolgens, overeeri
komstig de conclusie, bij denPresidentgenomen, 

worden opgesteld, en alsdan door den Krijgsraad 
geresumeerd en- gearresteerd worden. 

197. Het vonnis zal moeten behelzon den 
naam en toenar1m, mitsgaders de geboorteplaats, 
en den ouderdom _van den beklaagden, en de 
charge door-clenzelven bekleed. 

Het moet · met redenen omkleed zijh eh het 
feit uitclrukken met alle omstandigheden, die 
volgens de wet tot verzwaring of verligting 
van straf aanleiding geven. Indien ter zake vah 
hetzelfde feit reeds eene krijgstuchtelijke 'straf 
is opgelegd. wordt daarvan mede in' het vonni& 
melding gemaakt. 

Het ~oet wijders inhouden de beslissing van 
_den Krijgsraad over de punten bij artikel 193 
vermeld, mitsgaders in geval van veroordeeling., 
de urtikelen der- wet, welke worden toegepast 

_ en de straf of straffen waartoe de beklaagde 
wordt veroordeeld. 

Het be vat voorts de namen van hen, door 
wie bet is gewezen en, van den Secretaris, die 
in de raadkamer aanwezig is geweest. 

198. In alle gevallen beveelt de Krijgsraad 
de teruggave der voorwerpen, die als stukken 
van overtuiging hebben gediend, na verloop 
van acht dagen nadat het geapprobeerde ·'l'onnis 
zal zijn geprortuntieerd, aan· den met name in 
het vonnis te vermelden persoon, die de voor
werpen . tijdelijk -als stukken van overtuiging 
heeft afgestaan of bij wien zij zijn in beslag 
genomen, tenzij de Krijgsraad beslisse, dat deze 
de voorwerpen door misdrijf heoft verkregen, 
in welk geval' hij de teruggave kan gelastep 
aan den met name in bet vonnis te ·vernielden 
persoon,,aan wien de voorwerpen wederregtelijk 
zijn onttrokken; of, tenzij daarop door den 
eigenaar of regthebbende binnen den voormel
den termijn· orider den Secretaris beslag zij 
gelegd overeenkomstig de voorschriften van het 
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 

De vernietiging of onbruikbaarmaking van 
werktuigen of andere voorwerpen, vervaardigd; 
geschikt gemaakt of gediend hebbende tot het 
plegen van een strafbaar feit, kan in het von
nis worden gelast. 

Ingeval van-veroordeeling wegens nvertreding 
van artikel· 439, 1°, van het Wetboek van 
Strafrecht be'veelt de Krijgsraad, dat de in dit 
artikel bedoelde goede,ren, welke als stukken 
van overtuiging .hebben gediencl,. voor zoovet 
zij,bij den veroorcleelde zijn in beslag genomen, 
aun bet militair gezag zullen worden uitgele
verd. 

199. Wanneer de Krijgsraad · oordeelt een 
gerequireerclen in persoon tot eene lijfstraffe 
of ten minsle- cassatie te moeten verwijzen, ·zal 
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,dezelve den Auditeur-Militair gelasten, om den 
beschuldigden · te doen nemen in verzekerde 
bewaring;. ·- zullende het vonnis inmiddels 
geheim gehouden worden. 

200. Aan een ter dood veroordeelden, zal, 
tweemaal vier-en-twintig uren v66r de executie, 
-den dood worden aan~ezegd door den Auditeur
·Militair. 

20L Van dien tijd af zal aan den veroor
<leelden de toegang worden ,vergund ·van zoo
'danige vrienden en Leeraars, als hij verkiezen 
•zal. 

202. Ook zal die toegang van Leeraars, ter 
.keuze van den• beschuldigden bevorens op zijn 
'verlangen worden · toegestaan, wanneer de be: 
schuldigde ,is onder vermoeden van eene mis
<laad, waarop waarschijnlijk de doodstraf •v~l-
gen zal. · 

203. Geene vonnissen, door den Krijgsraad 
·gewezen, zullen· mogen worden ter execntie 
gelegd, voor, en aleer dezelve door het Hoog 
Milit.air Geregtshof zijn geapprobeerd of ge
,confirmeerd geworden, in maniere als bij de wet 
is bepaald. 

204. Van deze approbatie en confirmatie 
2ijn echter uitgezonderd en daaraan niet on
derworpen de vonnissen bij de Krijgsraden te 
velde, en in eene belegerde of berende stad of 
plaats· gewezen, .zoo en in v.oege zulks is be-. 
paald bij de' 3e. en 4e titels. 

205. Alie vonnissen · moeten openlijk uit
gesproken of uitgelezen worden door den 
Pr·esident in den·vollen Krijgsraad, ter pi:esentie 
van den Auditeur-Militair en van den gecon
demneerden, en voorts, indien zulks door den 
Krijgsraad noodzakelijk. of wenschelijk geoor
deeld wordt, nog bovendien door den Secretaris 
-0p zoodanige andere plaats, als de Krijgsraad 
bepalen zal. · 

Indien de zaak overeenkomstig het Zesde 
Hoofdstuk is behandeld en de gecondemneerde 
zich niet in verzekerde bewaring bevindt, wordt 
diens J)'resentie bij de . uitspraak of uitlezing 
van het vonnis niet vereischt. De artikelen 
157 en 212 zijn a_lsdan niet van toepassing, 
··. 206. De vonnissen, waarvan. geen. appel 
valt, zullen, .wanneer dezelve,.v·oJgens deze wet 
zijn· geapprobeerd· of executabel verklaard, 
dadelijk na de pronuntiatie worden geexecu
teerd, ten ware .de gecop.demneerde uitdruk
kelijk mogt verlangen, dat deze executie,. tot 
het overwegen van een verzoek om gratie, 
worde opgeschort. 
·· In het laatste geval kan de gecondemneerde, 
binnen acht dagen na dien waarop het.zelve 
..-onnis is gepronuntieerd, een verzoekschrift 

om gratie, ongesloten, inleveren of doen inle
veren bij den Secretaris van den Krijgsraad. 
· Deze inleveribg zal · de opschorting der 

executie ten gevoige hebben, 
De t:lecretaris zal naauwkeurige aanteekening. 

houden van den dag der i11levering van zoo
danig verzoekschrift, daarvan onmiddellijk 
kennis_ geven aan den Auditeur-Militair en het 
verzoekschrift onmiddellijk verzenden, daar 
waar zulks zal ·zijn vereischt. 

De executie · van het, vonnis blijft van regts
wege opgeschort, . zoolang over het iri. het 
tweede lid bedoelde verzo.ek om gratie wordt 
geraadpleegd . 
· Wanneer het .verzoek is afgewezen, zal de 

executie. -van .het vonnis, zoodra mogelijk, ge
sehieden. 

207. De executie zal geschieden door den 
Auditcur-Militair, welke zal moeten zorgen, 
dat aan den letter van het vonnis stiptelijk 
worde voldaan, en daarvan rapport zal doen 
aan de Krijgsraads-Vergadering. 

208. Zoodra een vonnis zal zijn gepronun
tieerd,. zal zulks boven aan het hoofd van het 
originele vonnis, met bijvoeging vnn den datum, 
worden aangeteekend. 

T W E E D E TI '.r EL. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 

Van het appel der Vonnissen van de Krijgsraden. 

209. lJe beklaagden zullen het. regt_ van 
appel·of·hooger beroep hebben.aan het Hoog 
M.ilitair Geregtshof : 

1°. Van alle .vonnissen, waarbiJ door de 
Krijgsraden eenige veroordeeling tegen hen zal 
zal zijn uitgesproken ; en · 

2°. Van alle vonnissen, bij de Krijgsraden 
·gewezen op eene door den beklaagden be
weerde onbevoegdheid van den Regter om, 
over zijne zaak, i.nformatien te nemen, of uit
spraak te doen. 

210. Van de bepaling bij het voorgaande 
artikel zijn echter uitgezonderd de vonnissen, 
welke bij de Krijgsraden .te Velde .en in eene 
belegerde of berende stad. of plaats zijn ge
wezen,: als. welke aan geen appel onderhevig 
zijn, even gelijk zulks bij art. 257 en 270, 
onder de derde en vierde titels, is bepaald. 

211 . . Alle . zoodanige vonnissen, door de 
Krijgsraden. gewezen,. van welke, volgens de 
voorstaande bepalingen, ·aan het H9og M.ilitair 
Geregtshof kan worden geappelleerd,. zullen 
aanstonds na het resumeren en arresteren der
zel ve, door den Secretaris aan den gecondem
neerden worden_ gecommuniceerd, _en aan, den-
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zel ven t~egestaan t1e~ tijd van aciit dagen; om 
te beslissen, of hij al dan · niet ~al willen 
appelleren; ten welken einde, oak :ingevalle 
de gecondemneei·de in hechtenis buiten acces 
geplaatst is, aan de genen, dien hij 'zal ver
meenen noodig te. hebbeo,' ··om daarover met 
herµ 'te spreken, daartoe gelegenheid zal ge
geven warden. 

··212.· Na verloop van acht dagen zal de 
Secretaris den' gecondemneerden v66r zich 
requireren, _of, indien hij in arrest is, zich bij 
d·ei:ize1ven vervoegen, e~ herri af~ragen, of•hij 
van . bet vonnis, ten zijnen · 1aste. gewezen, be
g'eett· te appelleren aan het Hoag Miiitair 
(ie.regtshof. · 

· 213. De gecon·demneerde zich, binnen·den 
voorschreven tijd van acht dagen, hebbende 
ierklaard, dat hij in het gewijsde wil berusten, 
of wel denzelven tijd hebbende laten ~erloopen, 
zonder zich ·te hebben verklaard· en niet aan 
deh Secretaris over~enkomstig h~t voorgaande 
a;tikel zijn hegeerte tot appelleren hebbende 
tii keonen ·gegeven, zal als'dan, bet o·riginele 
vonnis met de stukken daartoe behooren.de, 
:ian het Hoog Militair Geregtshof ter appro
batie warden toegezonden. · 
· 214. Wanneer een gecondenineerde decla
reert, dat hij voornemens is, om V'anhet vonnis 

. va_n den Krijgsraad te· appelleren, zal hiervan 
onverwijld door den Secretaris rapport aan den 
Kri,igsraad warden gedaan, en vervolgens bet 
vo:nnis in den vollen Krijgsraad, in presentie 
van den gecoildemneerden, . gepronuntieerd 
wo;·den. · · 

215. De g'econde1nneerde zal dadelijk na de 
pronuntiatie daarvan bet appel interjecteren 
aan bet Hoog Militair Geregtshof, en zal daar
van, bij. de . aanteekening van de gedane pro
trnntiatie op ·bet originele vonnis, tevens mel
di#g warden gemaakt. 
· ·216. Na bet inter,iecteren van bet appel, 

zal zoo spoedig mogelijk eene copie authentiek, 
vin bet vonnis · a:m den gecondemneerden 
warden afgegeven, en· zal wijders voor den 
Secretaris door den gecondemneerden worden 
gepasseerd eene· volmagt ,in blanco, of op zoo
danigen p·ractizijn, als hij, tot het vervolgen 
.van zijn appel-,' zal willen gebruiken. 
· 217. De Secretaris zal gehouden zijn, om, 
zoo spoedig mogelijk, bet :alzoo gepronuntieerde 
v'onnis; met de volmag-t ·van den gecondem
neerden, alsmede alle de stukken van bet proces 
en verdere noodige· informatien voor den Ad
vocaat Fiscaal; in· to zenden aan bet Hoog 
Militair Geregtshof. Bij deze -stukkeil zal 
warden gevoegd ·een verzoeli van den Auditeur-

~1ilitair aaii het Hof, om ie hebben Authori
satie op den Advocaat 'Fiseaal bij bet Hof, 
ten einde bet appel voor hem· te vervolgen, 
waarop •het Hof; staande Sessie, zal disponeren. 

218. · Als bet Hof hieruit ontwaart, dai de 
gecondemneerde geen practizijn tot bet· voort
zetten · zijner zaak in appel heeft kunnen be
komen, zal hetzel ve daarin dadelijk voorzien 
naar behooren. 

219. Indien de gecondemneerde zich in de 
residentie v·an den Krijgsraad in arrest bevindt, 
zal- hij aldaar daarin moeten verblijven, tot den 
uiteinde der zaak,- ten ware, door bet Hof; op 
voordragt van den· Advocaat Fiseaal, of van 
den gecond.emneerden zelve .. dienaangaande 
anders mogt warden beslist of mogt noodig_ 
warden geoordeeld, hem te doen overbrengen 
in verzeh:erde bewaring; ter plaatse der residen
tie van den Hove. 

. T WE ED E TI TE L. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

· Van de Kosten. 

220. De kosten van bet regtsgeding blijven 
voor rekening van den Staat; 

In geval van vrijspraak beveelt de Krijgs
raad, dat de kosten, door den beklaagden ·ge
maakt tot dagvaarding en schadeloosstelling 
van getuigen of deskundigen of tot bet bij
btengen van stukken, met uitzondering van 
de kosten, welke ·de Krijgsraad verklaart noC>
deloos te zijn gemaakt, den beklaagden door 
den Staat warden vergoed. 

Het bedrag der vergoeding wordt bij bet 
vonnis vastgesteld. 

Door den President wordt daarvoor, zoodra 
bet -vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, 
een bevelschrift van tenuiivoerlegging afge
geven. 

.T W E E D E TIT E L. 

ELFDE H_OOFDSTUK. 

Van het Prnces bij vermeende onbe1,oegdheid de,· 
Regfers. 

221. Wanneer de Officier Oommissaris, of 
de Auditeur-Militair, bij bet eerste verhoor, 
of in den loop der informatien; vermeent, dat, 
over de zaak of den persoon van den beklaag
den, een under Regter, bij de Wet, is gesteld, 
zal hij (ofschoon de beklaagde des Regters 
onbevoegdheid niet bad beweerd, of zelfs zich 
daaraan vrijwillig had onderworpen) dadelljk 
hiervan · rapport doen aan den Krijgsraad. 

222. In den Krijgsraad zal door den Officier-
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Commissaris, of den Auditeur-Militair, na ge
lang de sustenu door dezen of genen wordt 
gevoerd, de zaak en de bedenkingen wegens 
de -onbevoegdheid worden voorgesteld, en, na 
daarop in alien geval!fi dei: Auditeur-Militafr 
en zijn advijs te he.bben gehoord, naar bevin
ding door den Krijgsraad, worden gedisponeerd. 

223. Bijalclien de Krijgsraad verineent dat, 
over de zaak of den persoon van den beklaag, 
den, gEi!)n ancler Regter bij de Wet is gesteld, 
zal de Krijgsraad den Oflfoier-Commissaris 
authoriseren, om. de informatien voort te zetten. 

224. Zoo wanneer de Krijgsraad bevindt, 
dat er een ander Regter over de zaak of .den 
persoon van den beklaagden bij de Wet is 
gesteld, ial zij eene dispositie nemen ten einde 
daarvan, aan den bevoegden Regter kennis te 
geven;.met ;ianbod om den bescbuldigden, in-_ 
dien di.i in arrest is, over te leveren. 

225. Deze kennisgeving en overgave van 
den beklaagden zal echter niet geschieden of 
ter uitvoer worden gebragt vocr en al eer de 
dispositie tot dat einde, bij het Roog Militair 
Geregtshof zal zijn goedgekeurd, waartoe de
zel ve met de stukken, tot die dispositie be
hoorende, zoo er zoodanigen zijn, aan dat Hof 
zal: worden ingezonden. 

226. Wanneer het Hof bevindt, 'dat er 
geene -termen tot die overgave· zijn, zal de 
Krijgsraad; op ontvangst der dispositie van het 
Hof,, den Officier-Commissaris, even,als voren, 
qualificereh tot het voortzetten der verdere 
informatien. 

227. Wanneer het Hof de dispositie van 
den Krijgsraad,. tot overgave van den beklaag
den, approbeert, zal dezel ve worden geexecu
teerd. 

228. Indien een beklaagde wil beweren dat 
de Ofticier-Commissaris onbevoegd is hem te 
verhooren, omdat bij de wet over zijne zaak 
of persoon een ander Regter is gesteld, zal hij 
zulks, met opgave der gronden aan den Officier
Commissaris bij zijn eerste, tweede of verder 
verhoor, voordragen, voorts daarvan dadelijk 
door den O:fficier-Oommissaris en den Secretaris 
worden rapport gedaan aan den Krijgsraad. 

229. - Een beklaagde zal diezelfde onbe
voegdheid ook, na den afloop der informatien 
voor den Officier-Commissaris, in den Krijgs
raad;''. zelve kunnen beweren. 

230. Na die beweerde onbevoegdheid wordt 
de beklaagde ·niet mecr gehoord. 

231. De Krijgsraad zal alsdan aan den be
klaagden eenen korten tennijn van drie dagen 
stellen-, om die vermeende onbevoegdheid van 
den Regter in geschrifte te betogen en zoo-

danige conclusie daarbij te nemen als hij te 
rade worden zal. 

232. Het zal aan den beklaagden, wanneer 
hij zich in arrest bevindt, worden toegestaan, 
om, met zijn raadsman te spreken over de 
gronden, waarop die on bevoegdheid berust. 

233. Nadat die schriftuur van den beklaag- _ 
den is ingekomen, i<al de Krijgsraad dezelve. 
stellen rn handen van dell Audite1.1r-Militair, 
om _ claarop, binnen vier-en-twintig uren, _ en 
ui ier lijk drie dagen, zoo deze laatste termijn 
absolut noodig is, te dienen van zijne schrifte
lijke Conclusie van antwoord. 

2_34. De Krijgsraad zal daarop de zaak in 
overweging nemen, e.n bij vonnis zoodanige 
uitspraak doen, als zij vermeent met de Wet 
overeenkomstig te zijn. 

235. Wanneer, bij het vonnis van den_ 
Krijgsraad, de door den ·beklaagden voorge
stelde onbevoegdheid van den Regter is ver~ 
worpen, heeft de beklaagde den tijd van drie_ 
dagen, na de pronuntiatie van het vonnis, om 
daarvan het appel aan het Hoog :i\filit;iir Ge
regtshof te interjecteren. 

236. Gedurende dien tijd worden de infor
matien niet voortgezet. 

237. - De interjectie van het appel geschiedt 
voor den Secretaris, en .wordt daarvan alsdan 
aanteekening gemaakt en verder geprocedeerd, 
als bij dezen Titel, (,nder. bet Negende Hoofd
stuk is· gezegd. 

-238. Bijaldien de beklaagde den termijn, · 
tot het appel heeft laten vei·loopen, zonder 
daarvan gebrnik te maken, worden de infor
matien weder voortgezct en vervolgcl volgens 
de Wet. 

239. Wanneer de door den beklaagden 
voorgestelde onbevo.egdheid van den Regter is 
toegewezen, wordt het vonnis, bevorens het
zelve te pronuntieren en te executeren, aan 
het Hoog Militair Geregtshof, ter approbatie, 
opgezonden. 

240. Ingevalle de Krijgsraad, bij dispositie, 
of vonms, vermeent :mbevoegcl te zijn om te 
erkennen over de zaak of den persoon· van den 
beklaagden, zal- zij, zoo de .beklaagde zich op 
vrije voeten bevindt, daarvan, met toezending 
der noodige stukken, aan den bevoegden Regter 
kennis geven, doch zoo wanneer de. beklaagde 
in -"t1rrest-:is; zal hij des niettemin daarin ver
blijven, en cle overgave van zijn persoon a:rn 
dien Regter aangeboden worden. 

241. Zoo wanneer de Regter, aan wien een 
gcdetinecrde wordt aangeboden, mogt weigeren 
of uitstellen, denzelven over te nemen, zal de 
Krijgsraad den gedetineerden in oewaring doen 
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houden buiten toegang, en daarvan communi
catie doen nan het Hoog llfilitair Geregtshof, 
ten einde zulks verder worde gebragt 'claar en 
zoo het behoort. 
, 242. In geval de zaak overeenkomstig ar
tikel 179 is behandeld, blijven de voorafgaande 
voorschriften van dit Hoofdstuk buiten toe
passing, met uitzondering van de artikelen 
239, 240 en 211, en onverminderd de bepalin
gen van het Negende Hoofdstuk. 

D E R D E TIT EL. 

Van de Krij_qsmden te velde. 

243. ·wanneer troupen van den Staat zich 
te velde bevinden, zullen, door of van wege 
den Vorst, v66r of bij het openen van den 
veldtogt, een 'of meer Krijgsraden te velde 
benoemd worden; of deze benoeming, door den 
Vorst, aan den Comm9.nderenden · Generaal· 

· worden opgedragen, om dezelve te doen, bet 
zij, · gedurende den geheelen veldtogt, het zij 
voor een zekeren tijd, of we! telkens, naar 
mate de dienst zulks vorderen of gedogen zal. 

Op dezelfde wijze en voor hetzelf~e tijdvak 
zal tevens een Officier-Commissaris worden 
benoemd tot bet ho·:iren der beschuldigden en 
bet inwinnen der noodige informatien. ·zoo 
noodig -kunnen ook meer dan een Offider
Commissaris worden benoemd, wier werkkring 
voor ieder hunner door den Krijgsraad- wordt 
omschreven. 

244. Deze Krijgsraden zullen bestaan uit 
drie Leden, de President daaronder gerekend, 
alle Officieren. 

245. De President zal altijd een Hoofd
Officier moeten zijn. 

246. De Ptesiden't en· Leden van den Krijgs
raad te velde, zullen kunnen worden gekozen 
uit alle de troupen of corpsen van het Leger
corps,- of ook nit de generale Staf of andere 
corpsen der Armee, bijaldien de dienst van het 
Legercorps niet mogt toelaten, dat bet ver
eischte getal Officieren voor den Krijgsraad, 
aan den activen dienst, bij de corpsen, wierd 
onttrokken. 

247. De ,Krijgsraden te velde zullen zich; 
zooveel mogelijk bevinden ter plaatse daar de 
Commandar,t en Ohef van het Legercorps of 
van de Divisie zijn Hoofdkwartier zal hebben 
opgerigt; of, naar vereisch van omstandighed'en, 
ter J)laatse daar het Hoofdkwartier van den 
Generaal en Chef der Armee gevestigd is. 

248_. De President en.Leden van de Krijgs
raden te velde, zullen zich van de voor hen 
bestemde plaats niet mogen verwijderen; zon-

der voorkennis van den Commandant en Chet 
der Arrnee, den Commandant van het Leger
corps,. of van de'"Divisie, en zich van geene 
Vergaderingen mogen absenteren, dan nit 
hoofde van ziekte, of andere wett.ige vcrhin
dering. 

249. Het blipaalde bij deze Wet omtrent 
het nemeii van informatien voor den Officier
Uommissaris, de forrnatie van de Krijgsraden, 
het vervolgen der procedures voor dezelve, 
het wijzen van vonnissen, initsgaders het ter 
executie ·1eggen van ·aezelve ·bij de Krijgsraden 
in de Arrondissementen of Districten, ·zal 

-mede, bij de Krijgsraden te velde, worden 
naargekomen, zoo verre hieromtrent, bij dezen 
Titel, niet anders is bepaald, en zulks van 
eenige toepassing kan gehouden warden. 

250. Bij de Krijgsraden te velde zal zijn 
een Auditeur-Militair te velde, wellrn op een 
der Universiteiten dezer Landen, zal moeten 
zijn gegradueerd: · 

Bij deze Krijgsraden zal voorts ecn daartoe 
geschikt Officier tot Secret:uis worden benoemd. 

25 i. De aanstelling van den Auditeur
Militair te velde geschiedt door den Vorst, 
voor eenen on bepaalden tijd, doch tot kennelijk 
wederzeggen. 

De benoeming van den Secretaris geschiedt 
op gelijke wijze als die van de Krijgsraden te 
.velde. 

2_52. In hunne ambtsverrigtingen gedragen 
de Auditeurs-Militair te velde en de Secreta
rissen bij de Krijgsraden te velde zich naar 
de Instructien voor de Auditeurs-Militair en 
de Secretarissen bij de Krijgsraden van de 
Landmagt vastgesteld, voor .. zooverre iiezelve 
op hen, in de gegeven omstandigheden, van 
eenige toepassing zijn kunnen ; of naar zoo
danige andere bijzondere Instructien, als hun 
zouden mogen worden gegeven. 

253. De Krijgsraden te velde zullen er
kennen en regt apreken over alle strafbare 
feiten, begaun wordende door zoodanige ·per
sonen, welke ingevolge de 5e, 60 en 7e Arti
kelen van bet Militair Wetboek, wanneer zich 
in tijd van oorlog een Veldleger in- of·buiten 
het grondgebied van den Staat bevindt, aan 
de Militaire Jurisdictie onderworpen zijn; met 
uitzondering van zulke Officieren, die, uit 
hoofde van hunnen rang, alleenlijk aan de 
Judicature van het Militair Geregtshof, onder
worpen zijn. 

254. De Commanderende Generaal, of de 
gene, welken hij, iu zijne plaats, daartoe mogt 
hebben benoemd, zal beoordeelen, of de zaak 

·door den Krijgsraad te velde behoort te wor-
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den onderzocht, en, .iri dit geval, zullen c;le 
·stukken, 'daartoe .behoorende, worden gcsteld· 
in banden van den Auditeur-Militair te velde, 
ten einde,. daaromtrent, te procederen ingevolge 
de Wet. 

255. De Officier-Oommissaris verklaart na 
den afloop der .verbooren in elke zaak aan den 
Auditeur-Militair scbriftelijk, ·dat de .informa• · 
tien in die zaak zijn voltooid .. 

De Auditeur-Militair doet zulks ·den bescbul-
. digden aanzeggen en daarbij opgeven het feit 
dat ten laste wordt gelegd, met vermelding 
oinstr.eeks ·welken tijd·en waar ,ier plaatse.bet 
zou zijn begaan, alles op sti•affe van nietigbeid. · 

Door deze verklaring wordt de zaak bij.den 
Krijgsraad aanhangig gemaakt. • 

256. Alle vonnissen door de Krijgsraden 
te velde gewezen, zullen, alvorens te knnnen 

. worden geexeeuteerd, aan 1:len Commanderen
den Generaal worden gepresenteerd, ten einde 
daarop te verleenen fiat exeoidie. . . . 

25 7. Zoodra bet fiat executie; bij bet voren
staande Artikel vermeld, · zal zijn verleend, 

-zullen · de vonnissen door de. Krijgsraden te 
. veldc gewezen, worden gepronuntieerd en ter· 
executie gelegd; zonder dat ciezelve vonnissen,' 
alvorens aan het Hoog J\filitair Geregtshof, 
ter ·approbntie, zullen behoeven gezonclen te: 
worden, gelijk ooli: daarvan geenerlei provocatie' 
zal worden toegelaten. 

258. Nogtans zullen de originele vonnissen: 
. met alle de stukken daartoe beboorende, aan' 
het Hoog Militair Geregtshof, zoo spoedig' 
mogelijk worden ingezonden, om ter Griffie' 
van hetzelve te word()n bewaard. , 

259. Wanneer de Commanderend\l Generaa]i 
redenen mogt hebben, om op de door den' 
Krijgsraad gewezene vonnissen het v:ereischtd 
fiat executie niet te verleenen, zal hij cl~ 
executie van dezelve, op zijne verantwoordel 
lijkheid, mogen schorssen, doch zulks ·teni 

· spoedigsten moeten brengen ter kennisse vani 
den· Vorst, ten .einde, door Hooe;stdenzelveni 
deswege, zal kunnen worden gedisponeerd naatj 
behooren. 

260. De Krijgsraden te velde zullen ver-' 
.pligt zijn, om toetezien, dat, door den AuditeUJ"! 
:Militair te velde, zijnen pligt behoorlijk betrach~ 
wordff, en, ·zoo dezelve daarvan- mogt blijven' 
in gebreke, zulks zoo spoedig mogelijk t~ 
brengen ter-kennisse van den Comma_nderende.n' 
Generaal, welke gehouden zal zijn hiervari 

,,onverwijld Rapport te doen aan · den· V()rst, 
· ,welke claarin zal: disponeren naar behooren. 

YI E R D E TIT EL., 

Va,i. de K,·ij_qsraden in ·eene belegP-1·de of berende 
s/ad of plaafs. 

261. Zoodra cene stad of plaats, dadeHjk 
b.elegerd, be rend, of· _in staat van. beleg _gestel.d 
is, zal de Commanderende Generaal of Officier 
onmiddellijk, eenen temp~rairen Krijgsraad be
noemen van drie onder zijne orders staande 
Officieren, de President, die zoo· mogelijk.Jien 
Hoofd-Officler moet zijn, · daar~nder· begre.pen . 

262. Rij zal· mede ·iemand benoemen om 
de functien van Auditeur-Militair daarbij waar 
te nemen. Zoo mogelijl( zal daarvoor worden 

. a;mgewezen iemand, die den graad van doctor 
in de rcgtswetenschap aa~ 1Jene.Nederlandsche 
Univer~iteit bceft verworyen. ..· 

Bij gebrekP. van een Officier, geschikt om 
door den Commanderendcn Generaal of ()fficigr 
tot Secreturis te worde1t benoemd, zal. de.Audi
teur-Militair tevens de functien van Secretaris 
waarnem.en. 

263. Van deze benoeming zal de Comman
dant, zoo mogelijk, onverwijld kennis gev~n 
aan den Vorst en mm het Hoog Militair Ge
regtshof. 

264. Voorschreven Krijgsraad zal, zoo wi~l 
m9gelijk, in alles zich gedragen, naar het'gene 
ten aanzien der ordinaire Krijgsraden in .de 
Arrondissementen of Districten, bij deze ·vvet 
is bepaalcl, in zoo verre deswegens niet anders, 
bii dezen Titel, is ~oorzien. · · 

265. · De, Leden van _dezen Krijgsraad, en 
de Auditeur-Milita1r, zoo· deze een Militair 
persoon mogt zijn, alsmede de Secretaris, zoo 
deze is benoemd, zullen, gedurende de benoe
ming, in geenerlei opzigt va~ den militairen 
•dienst zijn ontheven. _ 

.,26~. De President v_an den Krijgsraacl \le- . 
. -noemt een Officier-Commissaris, welke de ver
hoQren. van . beschuldigden houdt, .en .. voor 

, welken de ;erdere informatien worden · i~ge• 
wonnen .. Zoo noodig mag daarvoor een Lid 
van den· Krijgsraad worclen aangewezen. . . 

Desve_r~ischt :.kµnnen ook meer dan ~en 
Officier-Oommissaris worden benoemd, wier 
werkkring. voor ieder hnnner doo~ den President 
wordt. omschreven .. 

_267 ... Ieder Officier-Commissar.is neemt als 
.z()odanig in acht hetgene, bij de informatien, 
voor den Officier-Commissaris, onder cle_n twee
den Titel het . tw_eede Hoofdstuk, is voorge-
schreven. . 

268. Artikel 255 geldt mede voo; ieder van 
deze Officieren,Oornmis~arissen. ., · .. : .. 

269. De .~l:rijgsraclen in deze_n · Tit_el ver-
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meld, oefenen uit de· crim.inele ,Justitje over 
alle militairen of andere aan den militairen 
dienst, verbondene personen, bij de. Wet, .aan 
hunne Regtsmagt, onderworpen, met uitzon
dering van de zoodanigen welke, ter eerster 
in·stantie, teregt staan yoor het Hoog Militair 
Geregtshof. 

270 .. De vonnissen van zoodanige temporaire, 
Krijgsraden, zullen, alvorens te w<irden ge
execnteerd, gepresenteerd worden aan den 
Generaal 6f Commandant, om daarop te ver
leenen het fiat executie en, na het bekomen 

··va11. he'tzelvc, ·'dudelijk. ~ordeq. gepronuntieerd, 
en ter executie gelegd. 

271. · Nogtans zullen de originele vonnissen, 
mef alle de stukken daarto~ behoorende, bij 
de ·eerste bekwame gelegenheid, a:an het. Mili
tair. Geregtshof, moeten gezondev, en, ter 
griffie van hetzelve ·bewaard worden. 

272: · Wanneer de voorz. Generaal of Com
mandant redenen mogt hebben om, op de door. 
den Krijgsraad gewezene vonnissen, het ver
eischte fiat executie niet te verleenen, zal hi.f 
de executie van· dezelve, op zijne verantwoor
delijkheid, mogen schorssen, doch zulks ten 
spoedigste mogelijk moeten brengen ter ken-· 
nisse van den Vorst, ten einde, door Hoogst
denzel ven, deswegens, zal kupnen worden ge-' 

. clisponeerd naar behooren. 
27R. De stad of plaats nog niet dadelijk 

belegerd of berend, doch in staat van beleg 
zijnde gesteld, zullen de vonnissen, door den 
temporairen Krijgsra;i.d gewezen, aan het Hoog 
Milituir Geregtshof ter approbatie, worden 
gezonden, in• voegen als zulks, ten aanzien der 
vonnissen van· de ordinaire Krijgsraden in de 
militaire Arrondissementen of Districten, is, 
bepaald, ten ware het te vreezen mogt zijn, dat, 
die vonnissen niet met de approbatie van het 
Hof zouden kunnen teruggekomen zijn voor· 
en aleer· de plaats door den vijand belegerd of 
berend wierd. 

V IJ F ]) E T I T E L. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van de Auditeurs-jliilitair en de Secretarissen 
bij de Krijgsraden van· d~ Landmagt .. 

274. De Auditeurs-Militair zullen nasporen 
en bij de Krijgsraden vervolgen alle zoodanige 
strafbare feiteri, waarvan de cognitie aan de
zelve is opgedragen. 

.Zij kunnen de nasporing opdragen aan de 
Hulp-Officieren van· Justitie -. de Kanton
Regters uitgezouderd. - zoomede aan · de be
ambten, genoemd in art. 8, 1°. en 7°., van het 
Wetboek van Strafvordering;• 

De nasporing·vindt niet plaats in gebouwen,. 
,aartuigen, . in~igtingen of terreinen, welke 
onder militair gezag staan, da.n met toestem
ming van de daarover gestelde Militaire. Au
toriteit. 

275. Zij zullen zich onthouden ter plaatse,. 
waa.r de Krijgsraad, waartoe zij :behooren, 
zitting houdt; en zich niet van daar mogen 
verwijd~ren, langer dan vier-en•twintig uren 
zonder uitdrukkelijke toestemming van den
President van den Krijgsraad; doeh indien zij, 
om bijzondere redenen, zich ·mogten genood
·zaakt vinden huniie residentie voor eenen la~
geren tijd dan drie dagen te verlaten, zullei} 
zij daartoe verzoek moeten doen; . aan. den 
Advocaat-Fiskaal bij het Hoog Militair ·Ge
regtshof, hetwelk daarop zal disponeren naar
behooren. 

276. Zij zullen, zooveel dit hun betreft, 
zorg dragen dat de Wetten, Reglementen en 
Ordon~antien naauwkeurig worden naargeko
men. 

277. Zi.i. znllen, om naar behooren met cle
zelve bekend tc zijn, en des te beter te knn
nen waken; dat daartegen niet worde gehan
deld, eene verzamding maken. van alle Wet
ten, Reglementen, Ordonnantien en andere stuk
ken, die hun ambtshalve v,an nut kunnen zijn • 
en aan hen zullen worden toegezonden. · 

278. Zij zullon verpligt zijn, den Comman
derenden Generaal, of Commanderenden Offi.
cier in het Arrondissernent, of District en .den, 
Krijgsraad, respectivelijk te . dienen van . be
rigt, consideratien en advies in alle zaken, 
waarin zulks van hen zal word en. gevorderd,. 
en welke ·de D\scipline ·of Militaire Justitie 
betreffen. 

279. Zij zullen, onder het opper toezigt 
van het Militair Geregtshof, met en benevens
den Commanderenden Generaal of Officier 
in hun Departement, · rnitsgaders de Comman
derende Officieren der garnizoenen in het
zel ve, het opzigt hebben, over• de- provoost
huizen in hun Arrondissement of District ge
vonden wordende, en toezien dat de gedeti
neerden en geconfineerden, wel bewaard, be
hoorlijk behandeld en van het noodige voorzien. 
worden, alsmede · dat de Provoost. geweldige
zich in gevolge de Wet gedrage. 

280. Te·n dien einde zullen zij zich, van, 
tijd tot tijd, naar de provoost-huizen begeven, 
en zich alzoo in persoon met de· behandeling: 
der gedetineerden en geconfineerden bekend: 

.maken. 
281. Zij zu11en behoorlijke correspondentie 

houden met don Advocaat Fiscaal van de Zee-
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en Landmagt, deszelfs bedenkingen en advies 
innemen, in alle zaken waarin zij zulks noo
dig oordeelen, en, in zaken van gewigt, bij
zonder zich van dat advies voorzieu, immers 
in zoo verre, bij hen, eenige twijfeling zoude 
rnogeu overig blijven. 

282. In Januarij, April, Julij en October 
van ieder j.aar,. zullen zij, aan het Hoog Mili
tair Geregtshof, en den Advocaat F.iscaal bij 
hetzelve inzenden eene Lijst van alle zak,m, 
welke in de drie maanden te voreu, in der-' 
zel ver Arrondissementeu of Districten, res
pective aanhangig 'gebleven zijn. · 

283. Op dezelfde tijdstippen zullen zij eene 
gelijke Lijsi, aan den Commanderenden Gene-· 
ra!ll of Officier in hun Arrondissement of 

District, ter hand stcllen, en bovendien gehou-· 
den zijn, zoo menigmaal hun, naar den staat 
,an eenige zaak· of proces wordt gevraagd, 
daitrvan de gevorderde opgave doen. zoowel 
aan den Comrnanderenden Generaal of Officier, 
als aan dien genen, wirnraan zij, uit hoofde 
van hun ambt, zijn gesubjecteerd. 

284. De voorgemelde in te zendene Lijst, 
zal, bebalven de opgave der in de drie laatste 
rnaanden afgedane zaken, met opzigt tot de 
onafgedane za-ken, rnoeten bevatten, de namen, 
toenamen en rangen of charges -der beschul
digden, benevens eene korte opgave der be
schuldiging, of de beschuldigden in arrest 
zijn, · en zoo ja, wanneer zij in arrest ziju 
gekomeu, wanneer de procedures · zijn be
gonnen, · alsmede_ wanneer de beschuldigden 
zijn verhoord, en in welken staat de· onafgedane 
zaken geweest zijn, op den Jaatsten dag der drie 
rnaanden, waartoe de Lijsten betrekkelijk zijn. 

285. Zij zullen ten dien einde, bij het aan
vaarden hunner functien, aanleggen een Re
gister of Tabellen in Je noodige kolornmen 
verdeeld, en daarin dagelijksche aanteekeningen 
houden onder de ve rschillende afdeelingen in 
het vorenstaande Artikel vermeld. 

286. Zij zullen, direct noch indirect, rnogen 
ontvangen. of genieten, eenige giften, gaveu of 
geschenken, of zich- die doen toezeggen, ·van 
eenige personen die zij weten of verrnoeden 
onder snspicie van eenig strafbaar feit teJeggen, 
of claarvan, door anderen, te worden beschul
digd, noch ooli: van hen die zij weten· of ge
looven, van derzelver naastbestaanden, vrierider: 
of begunstigers te zijn, al waren het ook de 
geringste geschenken van spijs of ·drank zoo 
verre, ten aanzien derzelveri, de rninste ver
rnoedens, daarbij konden p!aats hebben dat die, 
ter contemplatie van hovengernelde zaken, 
gedaan wierden. 

287. Indien zij ontdekken, eenige geschen-. 
ken, door anderen, ten hunnen behoeve, ont
vangen, of aan dezelv~, ten hnnnen respecte, 
gegeven te zijn, of ·ook dat zij zelve onwetende 
of onbedacht "die hebben aangenomeu, zullen 
zij daarvan dadelijk aan den Corninanderenden 
Generaal of Officier, of, aan den Krijgsraad, 
kennis geve,n, en, het zij de ontvang!lne geschen
ken weder terug zend~u, indien dit kan geschie
den, het zij de waarde van dezelve uitkeeren 
op zoodanige wijze als de Krijgsraad zal goed
vinden. 

288. Zij rnogen hunnen post niet uitoefenen 
in zaken, waarin, als beschuldigden, worden be
trokken personen die hen bestaan in· den zes
den of naderen graad van bloedverwantschap, 
tegenwoordige of voormalige zwagerschap, 
voorbehoudens bunne voordragt orn, in bij
zondere gevalten,: van de waarneming eener 
zaak, te mogen worden · verschoond · wegens 
persolien daarin, op eenigerlei wijze, betrokken. 

289. In zoodanige ·gevallen zal zulks ge
bragt worden ter kennisse van bet Hoog Militair 
Geregtsbof, hetwelk daarorntrent zal disporie
ren naar behooren. 

290. Zij zullen de teregtzitting van den 
Krijgsraad bijwonen, en, in dczelve, de gevor
derde ophelderingen geven. 

·291. Zij zulten, op eigen gezag, niet ver
mogen te openbaren het gene gehe.im behoort 
te blijven, bijzonder ook niet hei gene hun in 
de informatien zal voorkomen, ien laste van 
deze of gene Personen, .immers niet anders of 
verder dan hunnen pligt vereischen zal. 

292. In gevalle hun mogt wordim aangebragt 
of bekend worden zoodanig strafbaar feit · als 
door de militairen, aan de rnilitaire J ustitie 
binnen huli arrondissement of district onder
·worpen, mogt zijn begaan en -ter cognitie van 
den · Krijgsraad behoort, zullen zij gehouden 
zijn daarvan dadelijk schriftelijk berigt. te 
geven aan den Commanderenden Officier .van 
het garnizoen, waartoe de verdagte behoort. 
Die Commanderende Officier is gehouden, de 
stukken ten spoedigste te stel!en in, handen. van 
den Commanderenden Officier, ender welken 
de verdagte ressorteert. 

De artikelen 7-15 zijn alsdan van toepassing. 
293. Ingevalle hun eenig strafbaar feit 

mogt · word.en aungebragt of .bekend gemaakt, 
waarover de Krijgsraad geene erkentenis- heeft, 
zu1len zij onverwijld. daarvan kennis geven 
daar en zoo het behoort, ten einde, desaan
gaande, geprocedeerd of gehandeld worde naar 
bevinding. 

294. Zij zullen: ulle procedures aanvangen 
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voor de Krijgsraden, dezelven vervolgen, en 
zoo verre brengen dat,. in den naam -van· den 
Souvereinen Vorst, daarin kan ,,,orden regt 
gesproken.. · 
- ·295_ In het' voeren dezer procedures zullen 
zij zich gedrageil naar het gene 'te <lien opzigte, 
bij de wetten, is .vastgesteld. · 

· - ·296. Alle procedures zullen door hen met 
zoo veel spoed voortgezet en ten einde gebragt 
worden, als cl~ omslagtigheicl cler zaak maar 
eenigzin_s gedoogt; en zullon zij bijzoncler ge
houclen zijn, -zoncler eenig verzuim, do termij
nen naar te komen, welken ten dien einde bij 
deze Wet zijn voorgeschreven. 
- 297. Wegens bet verzuim, hetwelk, ·door 
hen, cloor bet niet zorgvuldig naarkomen der 
voorschrevene termijnen, mogt worden gepleegd, 
·zullen zij, naar exigentie van· zaken, door het 
Hoog llfilitair Geregtshof, worden gecorrigeerd, 
gelijk ook cle Aclvocaat Fiscaal bij het zelve 
-Hof do bevoegdheicl zal hebben_ om, de zaken 
daartoe gedisponeercl zijnde, tegen hen wegelis 
·verzuini of· excessen in officio, eene provisie 
van· J ustitie, bij bet gemelcle Geregtshof, te 
verzoeken. 

298. Zij r.ullen alle autho1·isatien, welke bun 
ambtshalve betreffen, met do meeste prompti
tude ter execntie leggen. 

299. Do Secretarissen zullen de Krijgsraden 
-in derzelver deliberatien ook buiten cle open
·bare teregtzittingen adsisteren, tot dat einde 
alle notulen van bet verhandelde in de Ver
·gaderingen en besognes houden, de missives, 
en verdere stukken ontwerpen, ell' wijders al 
dat _gene verrigten, wat een Secretaris of Mi
nister bij een Collegie van J ustitie verpligt is 
te doen. 
-· Op hen zijn ·van·· toepassing de artikelen 
286, 287 en 288 nlsmede artikel-289; met· dien 
verstande evenwel, dat de bier bedoelde ken
nisgeving zal geschieden aan den Comman

•derenden Officier, · welke h'en heeft benoemd. 
300 . . Zij zullen, onder bet raadplegen, de 

adviesen en· stemmen, met de meeste naanw
kenrigheid, opteekenen, zoo veel mogelijk, met 
bijvoeging der ·red01ien, waa'rmede die bekleed 
worden, ten einde, des te beter, de conclusie 
zal knnnen worden opgemaakt. 

'301. Zoo wanneer eP.ne zaak· in appel aan 
·bet Hoog Militair Geregtshof wordt overge
bragt, znllen geene extracten· van bet ver
handelde in den Krijgsraad, waardoor van de 
uitgebragte adviesen en stem.men van den 
President en- van de leden van den Krijgsraacl, 

-zoude blijken, bij de stukken van het proces 
worclen gevoegd, althans niet op den-inventaris 

1913. 

worden gebragt, zoo· -dat ze -als een gedeelte 
der processale stukken zouden kunnen worden 
aangemerkt. 

302, Zij zullen de geextendeerde notulen, 
vonnissen, missives en andere stukken, zonder 
venvijl, ter· resnmptie en approhatie of alteratie 
in de ve·rgadering, voorbrengen, en we! in
zonderheid met betrekking tot· de notufen in 
acbt nemen·, dat die telkens, ·in de eerstvolgendo 
zitting van. den Krijgsraad, moeten geresumeei·d 
worden .. 

303. Zij ·zullen zorge clrage'n, dat de ·voor
melde stnkken vervolgens in orcle geschreven 
en,·• na d·oor. hen ter <irdonnantie van den 
-Krijgsraad te zijn geteekend, door den Presi· 
dent van den Krijgsraad geparapheerd en 
promptelijk geexpedieercl worden. 

304. Zij zullen een Notui-boek of boek der 
cleliberatien; een register van gewijsden, en 
eeh register der uitgaande brieven houden, 
alfe: met.behoorlijke blad wijzers voorzien, voorts 
nog zooclanige andere registers, als dien·stig 
znllen bevonden worclen. · 
. 305. Zij zullen geene extracten nit ·de de

liberatien of vonnissen of andere stukken mo
gen teekenen of uitgeven, · dan nadat dezelve 
do.or den Krijgsraad zullen · zijn• goedgekeurd, 
-edoch zullen zij de stukken altijd ·zelve tee
kenen voor en aleer clie, aan den President 
om te parapheren worden behancligd. 
- 306. · Zij zullen de stipste geheimhouding 
in acht nemen omtrent de adviesen ·vim· den 
President en van de Leden en bet niet ter 
openbare teregtzitting in den Krijgsraad of bii · 
den Officier-Commissaris verhandelde. 

307. Zij zullen alle Commissien, uit den 
· Krijgsraad gedecorneerd, adsisteren·, en, bij de 

inspectien, verhooren van. getuige'n of beschul
digden, als · mede bij .de besognes, daaruit 
voortspruitende, tegenwoordig zijn. 

308. Zij · zullen zich eindelijk en over bet 
.aJgemeen gedragen nuar hetgeen ten opzigte 
der procedures bij de -wetten is vastgesteld. 

V IJ F D E T I T E L. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de Prpvoosten geweldigen bij de Lancl11wgt. 

l309. De ProvooBten geweldigen zuller; in 
:de_ uitoefening hunner functien, zich geclragen 
·naar de navolgende bepalingen. 

· 310. Zij zullen verder naarkomen zoodanige 
orders en instructien, als hun, door of van 
wegen het Departement van Oorlog, bet Hoog 
Militair Geregtshof, de Commanderende·Gene: 
raals of Officioren in de Arrondissementen of 

59 
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Districten, de Krijgsraden en de Auditeur
Militair bij dezelven en door de Oommande
rende Officieren der garnizoenen, waartoe zij 
b·ehooren, meer. _bij7,onder z~llen gegeven wor
den .. 

311. Zij__ zullen zich niet buiten hunne 
Garnizoensp"iaatsen mogen _begeven, ten ,zij met 
permissie en voorkennis van den Oommande
renden . Officier, in het Arrondissement of 
District waaronder zij behooren, ·rnitsgaders, 
na daar van den Auditeur-Milit~ir, _ in dat 
Arrondissement fungerende, te heb_be11 ver
wittigd, en zulks alsdan nog niet !anger dan 
vo0r den tijd van eene rnaai1d, ten zij daar~oe 
een !anger _verlof door het Hoog Militair Ge
regtshof expresselijk mogte w_ezen verleend. 
' 312. Zij zullen in het Provoosthuis, voor 
hen gcdespiceerd, moeten wonen, en zorg_ 
dragen dat !(lle de sl9ten en _grendels van de 
deuren en vengsters van het Provoosthuis 
altijd in eenen goeden staat van slniting zijn. 

313. Zij zullen alle mogelijke zorg dragen 
voor de goede bewaring der gearresteerdcn, en 
zorgen dat de .boeijen en derzel ver sloten altijd 
in zo_odanigen staat ~ijn, dat dezelvc behoorlijk 
kunnen worden gepruikt. 

314. De geweldige Provoosten zullen het 
Pr9voosthuis behoorlijk doen reinigen en doen 
schoon ho_uden, in .4et bijzonder mede zooda
nige vertrekken of plaatsen, waarin eenige ge
arre_steerden bewaard worden, zoo als ook de 
heimelijke gemakken; 

3 I 5. Zij zullen de vertrekken en bewarrr
plaatsen. in het Provoosthuis gestadig doen 
luchten, zoo veel de goede bewaring dcr ge
arresteerden dit gedoogt. 

316. Zij zullen behoorlijk moeten doen schoon · 
houden de tafels, stoelen, en alles wat verder, 
tot gerijf en gebruik van den Krijgsraad of 
van de gearresteerden in het Provoosthuis, is 
geplaatst, gelijk zij mede zullen zorg dragen, 
dat geene van de voon:nelde goederen wegraken, 
maar dat alle dezelve, volgens eene .daaivan 
te formeren inventaris, aan derzelver opvolgers, 
zul~en kunnen overgegeven worden ; zullende 
zij anderzins, bij het verlaten van hunne posten, 
ofte, bij overlijden, hunne erfgenamen, verpligt 
zijn, het mankerende te vergoeden. 

317, Zoodra er aan het Provoosthuis, of 
aan de slote;n. ·en grendels van deuren of 
vengsters, of aan de boeijen voor de gearres
teerden, of aan andere goederen, die in het 
_Provoosthuis zijn, iets gebroke_n of beschadigd 
is, zal de ge_weldige Provoost gehouden zijn, 
daarvan a;nstonds kennis te geven aan den 
Oommanderenden Generaal, of O:fficier van het 

,Ar~ondissement of Distdct, en den Auditeur
Militair, zoo het Provoosthuis zich bevindt in 
de residentie van den Auditeur-Militair, doch 
anderzins aan den Oommanderenden Officie1· 
van het garnhmen, ten einde order worde ge
steld tot reparatie 'van het gene tot secure be
waring vereischt wordt en geen uitstel lijden 
lmn, en van het overige kennis worden gege
ven aan het Departement van Oorlog, op dat 
hetz~lve worde hersteld, en daarin naar om
standigheden voorzien. 

318. De geweldige Provoost zal alle nioge
lijke zorg drnf\'en voo·r de bewaring der personen 
die, op order van_het Departement van Oorlog, 
het Hoog 1,filitai1· Geregtshof, den Oomman
derenden Genernal of Officier in het Arron
dissement, den Krijgsraad, den Auditeur-Mili
tair, of O!Jk door den Oommanderenden Offi_cier 
van het garnizoen, in het Provoosthuis zullen 
geplaatst worden, en., ten dien einde, zal hij 
gebruik mogen maken, van de adsistentie van 
een Onder-officier, en v[!n .den Schildwacht, 
die voor het Provoosthuis geposteerd is, zoo 
bij het openen van de deuren der vertrekken 
alwaar gearresteerden ·zijn, als bij alle andere 
gelegenheden, in welken hij derzelver hulp 
mogt noodig hebben. 

319· lngevalle een gevangene mogt komen 
nit te breken of te ontvlugten, zal de Provoost 
geweldige deswegens vernntwoordelijk zijn, en, 
indien hij daartoe, door onachtzaamheid of kwade 
trouw, gelegenheid mogt hebben gegeven, zal 
hij, naar exigentie van zaken, worden gestraft. , 

320. Wanneer _iemand in het Provoosthuis 
wordt geplaatst, zal de geweldige Provoost 
_denzelven naauwkeurig visiteren, en alle scherp 
_en andere voorwerpen of instrumenten, waar
mede die persoon aan zfoh zelven of aan an
deren eenig nadeel zoude kunnen toebrengen. 
naar zich nemen en in bewaring houden. 

321. De Proyoosten geweldigen, die vaste 
Stokkenknechts hebbe_n, zullen moeten zorgen, 
dat zij daartoe gebruiken bekwame ei;i geschikte 
personen, en dat dezelve bij den Oommande
_renden Generaa! of Officier van het . .A,rrondisse
ment, of wel in_ handen van \leII plaatselijken 
Commandant, eene belofte onder eede afleggen, 
,,dat zij zich _in het be_waren en behandelen 
,,van de persohen die in het Provoosthuis_wor
,,den gecustodieerd, met .all~ getrouwheid zul
,,len gedragen, en de .bevelen welken hun, des
,,aangaande, en met opzigt tot al )let gene den 
,,dienst als Stokkenknecht . betreft, door den 
,,Provoost geweldige, z1,1llen worden gegeven, 
,,met alle naauwkeurigheid en behoorlijk zullen 
,,naarkomen.'' 
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322. De gcweldige Provoost zal zorg dragen, 
dat .de buiten deuren van het Provoosthuis 

_ niet woraen opengelaten, maar zooveel mogelijk 
gesloten gehouden, als mede dat de vertrekken 
en plaatsen, waarin gearresteerden zijn, altijd 
behoorlijk zijn gesloten en dat de .sleutels be• 
hoorlijk worden bewaa~d. 

323. De geweldige Provoost zal des morgens 
en des avonds alle de vertrekken en plaatsen, 
waarin gearresteerden bewaard worden, met 
alle mpgelijke oplettendheid en zorgvuldigheid 
_visiteren en bij die gelegenheid, gelijk-mede 
door tusschen beide e·n op· onverwachte tij_den· 
zoodanige visitatie te doen, acht geven dat de· 
gearresteerden geene gelegenheid bekomen om 
_te oritvlngten of eenige ongeregeldheden te be
drijven. - Ten dien einde zal hij niet alleen 
. zorgen, dat de buiten deuren van het Provoost
huis behoorlijk alvorens worden gesloten, maar 
ook gebruik mogen maken van de adsistentie 
hier voren vermeld, of daartoe zoodanige andere 
of meerdere adsistentie verzoeken als hij noodig 
oordeelen zal. . 

324. De geweldige Provoost zal niemand 
bij de gearresteerden toelaten,. en niemand met 
dezelve laten spreken, dan wanneer daartoe be
hoorlijk acces door den Oommanderenden Ge
neraal of Officier in bet Arrondissement, den 
Krijgsraad, den Auditeur-Militair bij denzelven, 
of den Oommunderenden Officier van het-gar
nizoen, ,zal zijn verleend; met dien verstande 
echter dat tot zoodanige gearresteerden, wier 
zaken reeds voor den Krijgsraad gebragt zijn, 
het acces bij uitsluiting door den Krijgsraad 
zelve, of door den daarbij fungerenden Audi-
teur-Militair zal gegeven worden. -

325. De Provoost geweldige zal niemand, 
wie hij ook zij, laten komen- in de vertrekken 
en plaatsen waar gearresteerden bewaard wor
den, om hen aldaar te bezoeken of met hen 
te spreken, ten zij dit uitdrukkelijk bij het 
geven van acces, in bet naast voorgaand Artikel 
vermeld, aan den Provoost gcweldige, wordt 
gelast. 

326. Wanneer iemand, aan wien acces ·tot 
een gearresteerden is verleend, in het Provoost
huis komt, zal de Provoost geweldige zoo
danigen persoon laten gaan in de Krijgsraad- -
of Verhoorkamer van het Provoosthuis,. en 
denzelven zijn zijdgeweer of ander scherp, of 
ook deszelfs stok, afvragen, om bij hem Pro
voost geweldige te worden bewaard tot dat 
die persoon weder uit het Provoosthuis gaat. 

327. De geweldige Provoost zal vervolgens 
den gearresteerden-.tot welken acces verleend 
is, in de Krijgsra_ad- _of Verhoorkamer brengen, 

en daarna de deur van die kamer toesluiten, 
mitsgaders in den tusschentijd van het ver
leend acces, of• gedurende den tijd, dat daar 
wordt van gebruik gemaakt, alle mogelijke op
lettendheid _in het werk stellen om den gear-
resteerden te bewaren. . . 

328. De geweldige Provoost -zal -de gear
resteerden met alle bescheidenheid behandelen, 
dezelve naar behooren doen oppassen, en ter 
zijner tijd van al het noodige doen verzorgen, 
mitsgaders zich in het bijzonder _ stiptE>lijk ge. 
dragen naar de orders, welke tern, met opzigt 
tot de wijze, op welke .een gearresteerde moet 
worden bewaard, 'mogten gegeven worden, .en 
speciaal niemand mogen buitengewoon sluiten, 
zonder ciaartoe eene behoorlijke order bekomcn 
te hebben . 

329. De geweldige Provoost zal geene ge 
sprekken met de gearrestecrden houden, dan 
voor zooveel hunne behoeften en hun gedrag in 
het Provoosthuis betreft, en verder zorg dragen, 
dat geene gesprekken, door iemand van zijne 
huisgenooten, of door zijnen Stokkenknecht, 
met den gearresteerden, gehouden worden. 

330. De geweldige Provoost zal zorgen, 
dat de gearresteerden zich in behoodijke 8tilte 
houden en in alle ordentelijkheid gedragen. 

331. De geweldige Provoost' zal de goederen, 
kleederen, spijzen en dranken, welke voor ge
arresteerden aan het Provoosthuis worden be
steld of gebragt, naauwkeurig visiteren, en de 
briefjes of andere zaken, welke daarin door 
hem gevonden worden, aanstonds, indien de 
gearresteerde, aan wien dezelve zijn .geadres
seerd, bij den Krijgsraad wordt te regt gesteld, 
aan den Auditeur-Militair bezorgen en anderzi.ns 
aan ·den Oomrnanderenden Officicr van het Gar
nizoen; voorts zoodanige goederen, kleederen, 
spijzen of dranken, aan den gearresteerden 
niet mogen geven, of ter hand stellen, zonder 
de uitdrukkelijke permissie van den voormel
den Auditeur-Militair of Oommanderenden 
Officier, waaraan het behoort. 

332. Alle brieven aan gearresteerden ge
adresseerd, zal de l'rovoost geweldige onge
opend aan den Auditeur-Militair, bij den Krijgs
raad fungerende, of aan den Oommanderenden 
Officier van het g,1rnizoen, zoo de gearres
teerde niet bij den Krijgsraad te regt gesteld 
wordt, ter hand stellen, en niet toelaten dat 
de gearresteerden eenige boodschappen laten 
doen, of eenige brieven schrijven, buiten .ken
nis en .toestemming van denzelven Auditcur
Militair of Oommanderenden Officier, aan 
wien het behoort. 

333. De gcweldige Provoost zal verpligt 

59* 



1913 5 S E P 'I.' E M B ·E R. 932 

zijn, om, wanneer iemand bij hem in het 
Provoosthuis wordt gebragt, daarvan ten eer
sten, en uiterlijk, zoo dit des nachts gebeurt, 
den volgenden morgen in geschrift rapport _Le 
doen aan den Commanderenden Generaal of 
Officier van het Arrondissement, den Comman
derenden Officier van het garnizoen, en den 
Auditeur-Militair, welk rapport behelzeu zal 
eene opgave der namen en toenamen van den 
ingebragten persoon, zijne charge of qualiteit, 
het regiment of corps en de compagnie waar
toe bij · behoort, van waar en op wiens order 
de gearresteerde ingebragt is, en de dag op 
welke hij in het Provoosth~is·: gekom:en is. i. 

334. Des Maandags van elke week en, in 
zoo verre de verzending zulks niet geregeld 
zoude mogen toelaten, op eenigen anderen 
dag der week, zullen de Provoosten gewel
digen aim den Commanderenden Generaal 
of Officier van het Arrondissement of Dis
trict, ·den Commanderenden Officier van het 
garnizoen en den Auditeur-Militair -van het 
Arrondissement of District, inzenden, een 
schriftelijk rapport, qevattende de-namen en 
toenamen der gearresteerden, do dagen op 
welke dezelYen in het Provoosthuis zijn ge
plaatst, wanneer dezelve verhoord zijn, of, in
gevalle zij wegens eenige £out tegendediscipline 
zijn in arrest gesteld, voor · hoe Jang en op 
welke voet of wijze dit arrest geordonueerd zjj. 

335. Wanneer er iets buitengewoons in 
het Provoosthuis mogt voorvallen, zal de 
Provoost geweldige, zoo het in de. residentie 
van den Krijgsraad is, daarvan aanstonds rap· 
port doen aan den Commanderenden Generaal 
ol Officier van het Arrondissement en aai: den 
Auditeur-Militair, zoo het in de Hoofdplaats 
is, waar zich het Hoofdkwartier en de Auditeur
Militair bevindt, doch anderzins aan den Com
manderenden Officier van het garnizoen. · 

336. Bebalve zoodanige spijs en drank, 
welke tot verkwikldng der gearresteerden van 
bniten zal mogen gegeven worden, zal het-ge
·woon eten en d.rinken aan den gearresteerden 
·uit hunne woningen of kwartieren niet mogen 
worden gezonden, maar zal de geweldige Pro
voost in alle gevallen het noodige voedsel 
voor het bepaald kostgeld aan den gearresteer
den moeten verzorgen. 

337. Met opzigt ·tot het ,oedsel en de be
handeling van zoodanige gearresteerden, als 
tot hunne straf in het Provoosthuis worden ge
plaatst; zal de Provoost geweldige zich stipte
lijk he b hen te gedragen volgens de orders, welke 
hem daaromtrent, door de daartoe bevoegcle 
autoriteit, worden gegeven_. 

338. De Provoost geweldige zal de gearres
teerden die-. bij hem worden ingebragt, over
eenlrnmstig derzelver rangen en de kostpennin
gen, die hij, voor derzelver bewaring, geniet, 
moeten voorzien van behoorlijke warme spijs en 
van goed bie_r, als mede van thee of koffij met 
melk, ten minsten eens daags, en des morgens 
en des avonds van een boterham, - zonder 
dat de geweldige Provoost in eenig geval zal 
vermogen aan de gearresteerden, die alleenlijk · 
ter bewaring in het Provoosthuis gesteld zijn, 
slechts brood en water tot hun voedsel te geven. 

339. De geweldige Provoost zal het linnen. 
der gearresteerderi behoorlijk doen -bewasschen· 
en zulks zonder dat hij zal vermogen daarvoor 
afzonderlijk ietwes ten laste van den gearres
teerden of van den Lande te declareren, ma:al' 
gehouden zijn dit te verzorgen voor het kost
geld, hetwelk, voor de gearresteerden, betaald 
wordt. 

340. De geweldige Provoost zal, gedurende 
de maanden November, December, ,Januarij, 
Februarij, en zelfs ook Maart, naar mate van 
de koude, zoo veel mogelijk, en, zoo als zonder 
vrees voor ongelukken van brand, zal kunnen 
geschieden, moeten zorgen v<ior behoorlijke 
verwarming van de gearresteerden, het zij 
door het stoken van kagcheis; het zi} door 
.het toedienen van zakken met heet zand, of 
waterflessen met heet water, aan die genen, 
welke geplaatst zijn in de vertrekken, waarin 
geene kagr.hels kunnen worden gestookt; en 
zal de Provoost geweldige hieromtrent te werk 
gaan met overleg van den Auditeur-Militair 
en den Commanderenden Officier van'het gar
nizoen, of wel met den laatstgemelden alleen,
zoo er geen Auditeur-Militair daar ter plaatse 
aanwezig is, vooral zal de Provoost geweldige 
zorg dragen dat de kagchels niet onmatig 
worden gestookt, zoo dat daar door brand in 
het Provoosthuis zoude kunnen ontstaan, 
waaromtrent _ de geweldige Provoost verant
woordelijk zijn zal, en, ingevalle van onacht
zaamheid, naar exigentie van zaken, zal wor
den gestraft. 
· 341. Desgelijks zal de Provoost geweldige 
in-de vertrekken, waarin een of meer gearres
teerden ter bewaring zijn geplaatst, van den 
eersten October tot de_n eersten April, des 
avonds; wanneer het donker wordt, door het 
aansteken_ van een lamp, aan den gearresteerden 
het noodig licht verzorgen, welke lamp ten 
negen · uren wederom zal moeten worden uit-
gedaan. . 

342. De geweldige Provoost zal den gearres
teerden- ook · moeten voorzien van het noodig 
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stroo ter ligging, · hetwelk tweemaal in de 
week zal moeten worden ven,erscht, en van 
den eersten October tot den qers,ten:. April_ 
mede van een deken. 

343. Aan de gearresteerden, die op zestien_ 
stuivers daags en daar boven in het Provoost
huis zijn geplaatst, zal de Provoost geweldige, 
boven de kost en drank als voreu, moeten be
zorgen een apart vertrek en een goed bed 
met. zijn toebehooren, zonder daarvoor iets 
afzonderlijk te mogen berekenen .. 

344. Aan de gearresteerden die op minder 
dan zestlen stuivers daags in het Provoosthuis 
zijn .geplaatst, zal . de Provoost geweldige een. 

. bed .met .zijn toebehooren mogen,geven, indien 
zij zulks begeeren, waarvoor zoodanige gearres
teerden alsdan promptelijk aan den Provoost 
geweldige zullen moeten betalon twee stuivers 
voor elke nacht, doch zal daar voor, aan den 
Provoost. geweldige, uit- 's Lands lms,' nooit 
iets· worden goedgedaan, ten zij alleen ,in cas_ 
vari ziekte of om dergelijke -oorzaak, wanneer 
de Provoost geweldige het beddegoed mogt 
hebben g(lleverd op eene schriftelijke order 
van den Oommamlerenden Generaal of Officier,_ 
den Oommanderenden Officier van _het garni
zoen, of van den Auditenr-Militair, naargelang 
hetzelve· in de, hoofdplaats van het, Arrondis
sement, dan wel in eene andere g_arnizoens
plaats voorvalt, in welke gevallen· de gemelde· 
twee stuivers aan hem Provoost in zijne de
claratien zullen worden geleden, mits· daarbij 
de scltriftelijke orders overleggende. 

345. Indien een · gearresteerd Onder-offi
cier of Militair van mindere rang kleederen 
mogt noodig hebben en de. zoodanige, gedu
rende het ·arrest, bij zijn regiment of _corps 
gevoerd wordt, zal de Provoost.geweldige daar
van aanstonds moeten kennis geven aan den 
Chef of de Administratie van dat regiment 
of corps, door.welke als dan, daaromtrent, naar 
behooren, zal word,en voorzien. 

·346, Indien een gearresteerde, die tot geen 
corps behoort, of bij geen regiment of corps 
gevoerd wordt, kleederen of eenige goederen 
noodig heeft, eU: onvermogend , is .om zich 
zelve daarvan te voorzien, zal de Provoost ge, 
weldige, daarvan kennis gev\ln aan het Depar
terr.ent _ van Oorlog, en daartoe p.e noodige aan
v.rage doen_. 

34 7. Zoo een gearresteerde ziek_ wordt, 
zal de Provoost . geweldige daarvan rapport 
doen aan deu Oommanderenden Generaal of 
Officier van het Arrondissement of wel aan 
den Ooinmanderende~ . Officier va~ het garni
zoen; ·-mitsgader~ aan d~n Ai;;diteur-Militair, 

bijaldien_ dezelve · voor een Krijgsraad te regt 
gesteld wordt, en zal de Pro,voost geweldige· 
vervQlgens den ,gearresteer_den behandelen en 
van spijze, dranken, ligging, vuur en licht 
voorzien, op zoodanige wijze _als aan hem Pro
voost geweldige op eene sehriftelijke a11nvrage 
door den Ohirurgijn. Majoor zal worden opge
geven, en zullen- de buitengewone kosten die 
de Provoost geweldige deswegens zal doou, 
aan hem, uit de kas van. het Land, worden 
goedgedaan; , indien de zieke gearresteerde is. 
een Onder-officier of Militair van minderen 
rang of ook indien de gearrestcerde onver-. 
mogend is om die kosten zelve te·voldoen, mits 
van dat .ortvermogen op d!JzolW~ wijze blijke 
als hie_rvoreb bepa:ald is, en die schriftelijke 
aanvraag, ingevalle ,de zieke yoor den Krijgs
raad woriH of is te regt gesteld, door den 
Auditeur-Militair biJ denzelven, en· anderzins 
door den Oommanderenden Offi.cier van het 
garnizoen geviseerd, met de daartoe dienende 
quitantien, overgelegd worden. 

348. Indien aan een gearresteerde de dood 
is aangezegd, zal de Prov_oost geweldige den
zelven door cen of twee Stokkenknechts moeten 
doen bewaken, en aan dien gearresteerden 
mogen geven zoodanige spijzen en dranken, als_ 
dezeJve verkieze_n za,l, en door den Krijgsraad, 
of den Auditeur-Militair bi,i eene schriftelijke 
permissie zullen worden toegestaan, welke 
kosten aan den geweldige Provoost, boven hot 
gewoon kosigeld; uit 's Lands lrns, zullen wor
den goedgedaan, indien de veroordeelde ge
arresteerde. is een Onder-officier of Militair 
van minderen rang, of o'ok onmagtig is, om 
die kosten zelve te voldoen, mits dat van dit 
onvermog~n, . op de :voorschr~ve wijze, kome 
te blijken. 

·349. ·wanneer een gearresteerde in het Pro• 
voosthuis komt · te overlijden, zal, zoo hij in 
de residentie van den Auditenr-Militair alzoo 
overlijdt en, door ·dezen, tegen hem wordt ge
procedeerd,_ door denzelven Auditeur-Militair, 
onder approbatje van den Oommanderenden 
Generaal of_ Officier van het Arrondissement, 
doch anderzins door den Oommanderenden 
Officier van het .garnizoen order .op deszelfs 
begraaffeni_s gesteld worden ; en zulks, ingevalle 
de kosten der begraaffenis noch door de naast
bestaanden van den overledenen, noeh ook uit 
de nalatenschap van den gear_resteerden betaald 
of gevonden worden, op· de minst kostbaarste 
wijze; - zullenda de uitgaven deswegens aan 
den geweldige P.r_ovoost worden geleden op zijne 
declaratie mits, door een · declaratoir als voor_7 
meld van het <:mvermogen constere en_ de order 

i 
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daartoe, benevens de quitantie, zoo veel moge
lijk, bij· die deelaratie, worde overgelegd. 

350. De geweldige Provoosten, in de plaatsen 
waar de Krijgsraden worden gehouden, zullen; 
voor de Offieieren Commissarissen ter informa-· 
tie geeommandeerd, de Krijgsraads-Vergade
ringen en den Auditeur-Militair dienen als 
Deurwaarders of Exploieteurs; en als zooda
nigen de hun gegeven bevelen behoorlijk uit
voeren; - zij zullen de Vergaderingen van 
Gfficieren Commissarissen, en van de Krijgs
raden behoorlijk opwaehten en de gearresteer
den binnen brengen, bij de pronuntiatieri der 
vonnissen adsjsteren, en alle recherehes, inda
gingen, publie\l,tien, affixien, insinuatien . en 
wat meer van dien aard zij, doen, zorider des
wegens iets ten laste van den Lande te mogen 
-deelareren dan de gedane uitsehotten. 

351. Hetzelfde, als in het vorenstaande 
Artikel is vermeld, zal door de Provoosten 
geweldigen in de' andere Steden en Plaatsen 
moeten worden verrigt, in zo'o verre dit zoude 
mogen worden vereiseht. 

352. De geweldige Provoosten znllen dier-· 
halven ook gehouden zijn te zorgen dat de 
Kamers of Vertrekken, voor de Vergaderingen 
ingerigt of besehikt, in behoorlijke orde :iii.in 
en de Kri,igsraden en Officieren .Commissarissen, 
van het noodig vuur en licht, gelijk mede 
van papier, pel'.nen en inkt, voorzien worden. 

353. Behalven het vast tractement zal de 
Provoost geweldige, ieder half Jaar, in de 
maanden Januarij en Julij,behoorlijke declara
tien ingeven van al zulke kosten als hij ver
mag ton laste van den Lande te brengen ; en 
zal de Provoost geweldige bovendien, ingevalle 
hij ·buitengewone voorschotten te doen heeft, 
zich, bij Hequeste mogen adresseren om eenige 
penningen ter goeder rekening te bekomen, 
mits uitdrukkeride waarvoor hij de gevraagde 
som noodig heeft. · 

354. · De Provoost geweldige' zal aan zijne 
declaratie moeten hechten zoodanige schrifte
lijke orders, blijken en ·hescheiden, uit hoofde 
van welken hij eenige posten op zijne declara
tie heeft gebragt, en zulks· zoodanig als de
zelve 01'ders, blijken en besciheiden, bij deze 
instructie zijn voorgeschreven; en zullen zoo
danige · posten ·auderzins aan hem, op zijne 
declaratie, niet warden gevalideerd. 

355. Onder die declaratie zal moeten zijn 
gesteld een declaratoir van den Provoost ge
weldige op dP.n Eed bij den aanvang zijner 
beJiening gedaan, houdende : ,,dat bij dezeh·e 
,,beeft ingerigt ingevolge het voorschrift van 
,,,deze instructie, en in het bijzonder dat hij 

,,geen kostgeld in dezelve heeft gebragt over 
,, meerdere dagen dan de tijd bedraagt, ge"' 
,,durende welke de daarbij vermelde personen 
,,bij hem Provoost geweldige zijn gearresteerd 
,,geweest, en dat betgeen daarin voor verscbot
,,ten is uitgetrokken, alzoo werkelijk,_ door 
,,hem, is betuald· gewordenY En zal die decla
ratie, daar te boven, nog moeten zijn gesterkt 
door een declaratoir van den Auditeur-Militair 
of van den Commanderenden Officier aan wien 
zulks behoort, en naar mate de gearresteerden 
al dan niet voor een Krijgsraad moeten warden 
of reeds zijn te regt gesteld; - welk. deelara
toir zal moeten inhouden: ,,dat 110 tijd van het 
,,arrest der onderscheidene gearresteerden daar 
,,bij juist is opgegeven, als mede dat de pos-· 
,,ten, op die declaratie gevonden wordende, naar 
,,bebooren en, volgens deze Instructie, zijn in
,,gebragt, en, zijns wetens, aan den Provoost 
,,geweldige, :hiet zijn betaald geworden, en 
,,eindelijk dat, zoo wel de buitengewone onkos
,,ten, met zijn overleg, zijn gemaakt als met 
,,opzigt tot de gedane verschotten zoo veel 
,,mogelijk de meeste bezuiniging is in acht 
,,genomen.'' 

356. De 
0

Provoosten geweldigen welke een 
of meer vaste stokkenknechts hebben, zullen 
daarvoor 's jaarlijks mogen inbrengen voor 
ieder stokkenknecht eene somma van vijftig 
Guldens, mits telkens bij dien post op den l£ed 
bij den aanvang hunner bediening gedaan, de
clarerende dat zij, over den tijd · gedurende 
welke die stokkenknecht · is ingebragt 'of die 
stokkenknechts zijn ingebragt, dezelve gehou
den bebben. 

'357. De Provoost geweldige zal voor het 
behoorlijk doen reinigen en schoonhouden van 
het Provoosthuis,- mitsgaders voor het op
wachten der Vergaderingen, het bezorgen van 
vnur en licht, papier, pennen en inkt, jaar; 
lijks mogen inbrengen, ten laste van den Lande, 
eene somma van zesti_q Guldens eens; 

358. De Provoosten geweldigen zullen de 
kostpenningen· van· de gearresteerden moeten 
invorderen en, ingevalJe zij geene betaling van 
liun kunnen bekomen, daar van aanstonds 
kennis · geven aan -den Auditenr-Militair of 
den Commanderenden Officier, naar mate de 
gearresteerde voor den Krijgsraad wordt te 
regt gesteld, of sleehts, wegens eenige · fout, 
tegen de discipline in arrest is, ten einde 
zorge ·worde gedragen dat de· betaling uit de 
tractementen der gearresteerden geschiede: 

359. Wanneer een Onder-officier of Militair 
van minderen rang uit. zijn arrest wordt ont
slagen, om wederom bij het Corps· of Regi, 
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ment waartoe hij behoort te gaan dienen, zoo 
zal aan hem door den · Provoost geweldige 
word.en ter hand gesteld eene leerifog :o·f ook 
meerdere leeningen, irnar mate door deu Com
manderenden Gen.eraal of Officier van het Ar
rondissement, den Commanderenden Officier 
van het garnizoen of den Auditeur-Militair, 
zal worden ·noodig geoordeeld, om denzclven 
te strekken tot reisgeld naar de plaats,· waar 
zich zijn Regiment, Corps of Compagnie be
vindt, welk uitschot aan den Provoost gewel
dige door ofte van wege het zelve Regiment of 
Corps, zal worden· gerestitueerd. 

360. lngevalle een ge'arresteerde Onder
officier of Militair van minderen rang, die tot 
geen Regiment of Corps behoort, of ook een 
gearresteerde die niet weder gaat dienen, uit 
het arrest oritslagen wordt, zal _ de ·l'rovoost 
geweldige,. in zijne declaratie, mogen brengen 
het reisgeld, het welk hem, door den Krijgs
raad of den Auditeur-Militair, zoo de ·zaak 
van den gearresteerden bij regterlijke uitspraak 
is afgedaan, of anderzins door den Cornman~ 
derenden Officier van.het Garnizoen, door eene 
schriftelijke order, bij die ·declaratie over te 
leggen, zal zijn gelast te geven het gene echter 
nooit de som van vier Guldens zal mogen te 
boven gaan 'eu in het geheel geen plaats zal 
hebben wanneer zoodanige Onder-officier of 
Militair van minderen rang wordt geconfineerd. 

361. Indien een gearresteerde, welke in het 
Provoosthuis is geplaatst, meerder mogt willen 
verteren dan het gene hem redelijker wijze 
toekomt en .door de'n Provoost geweldige be
·hoort te worden verstrekt, zoo zal de Provoost 
geweldige zoodanige gearresteerden, daar om
trent, tegen prompte betaling, mogen gerijven, 
doch zal aan den Provoost geweldige des
wegens nooit iets op zijne declaratie geleden 
worden; met dien verstande echter dat zulks 
niet zal mogen plaats ·hebberi omtrent al 
zulke gearresteerden die op water en brood 
zitten, als aan welke de Provoost geweldige 
geen ande·r voedsel zal mogen geven zonder 
permissie van deli. Kdjgsraad, den 'Auditeur
Militair, den Commanderenden Officier van 
het Garnizoen of van den genen die daartoe 
de bevoegdheid hebben zal. 

362. De Provoost geweldige zal geene ge
arresteerde, na de afdoening zijner zaak, !anger 
in arrest mogen houden, uit hoofde van eenige 
kosten, verteringen en soortgelijke uitgaven 
door den Provoost geweldige buitengewoon 
voor den gearresteerden gedaan, en aan heni 
van den gearresteerden over zulks competerende. 

363. De Provoost geweldige zal, in zijne 

declaratie, ten laste van den Lande mogen 
brengen het gene'hij, op een schriftelijke order 
van den Auditeur.-Militair of den Comman
derenden Officie·r, zal hebben betaald wegens 
het begraven enz. van het lijk van een gear
resteerden die in het. Provoosth!}iS gestorven 
is, ingevalle deze kosten niet, uit de tracte
menten of nalatenschap van den overledenen, 
kunnen gevonden worclen ; doch zal de Pro
voost geweldige gehouden zijn de schriftelijke 
orders · daartoe dienende inet eene specifieke 
opgave der begraaffenis-kosten en daartoe be, 
hoorende quitantie, mitsgaders een declaratoir; 
·ten blijke dat die niet nit de tractementen of 
nalatenschap van den overledenen gearresteer
den hebben kunnen gevonden worden, bij zijne 
declara tie, over te leg gen. · 

364. De geweldige Provoost. zal gehouden 
zijn te betalen, en in zijne declaratie ten laste 
van den Lande mogen brengen alle zoodanige 
onvermijd\)lijke kosten als, betrekkelijk de Ad
ministratie der Justitie, aan hem, door den 
Commanderenden Officier, den benoemden 
Krijgsraad of den Auditeur-Militair, zullen 
worden geordonneerd, mits die schriftelijke 
order en quitantie·van de gedane betalingen bij 
zijne declaratie overleggende. · 

365. De .Provoosten geweldigen zullen, in 
het doen vaff hunne ·Rapporten, en van het 
vragen van orders, bij deze Instructie, voor
komende in het oog houden dat dezelve in 
het algemeen behooren te zijn gerigt aan den 
Commandant, op wieris order een gearresteerde 
in arrestgebragtis, mitsgaders aan den Co'mman
dant van het Garnizoen; - doch dat, :wodra 
de informatien zijn begonnen, die Rapporten 
moeten worden gedaan en die orders moeten 
warden gevraagd bij den Commanderenden 
Officier welke de informatien geordonneerd 
heeft, mitsgaders den Auditeur-Militair zoo 
die daar ter plaatse resideert. 

366. Eindelijk zullen · de Provoosten ge
weldigen, derzelver. huisvronwen, kirideren, 
stokkenknechts en verdere huisgenooten, niet 
vermogen te genieten of te ontvangen, eenige 
geschenken; giften · of gaven, noch van den 
gearresteerden, ·noch van iemand anders van· 
hunnent wege, directelijk of indirectelijk ook 

: zelf nie.t ·wanneer · dezelve gearresteerden reeds 
ontslagen ·of vertrokken zullen zijn, op pehe 
van, naar exigentie van zaken, te worden ge-
struft.- · 

367. De Vorst zal nader, op eene voordragt 
van· het Hoog M.ilitair Geregtshof, het tarief 
vaststellen, waar naar de Provoosten geweldi
geri zullen vermogen· te ·declareren. 
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Z E S D E T I T E L. 

Eed (belofte) voo,·. den President en de Leden va1, 
den K,·ijgsraad,. de Ojficieren-Com,nissa,·issen, 
A.uditeurs-Militair, Secretai·issen en Provoosten 

_qeweldi_qen. 

36_8. De President en de Leden der Krijgs
raden, de Officieren-Oornmissarissen, .A.uditeurs· 
Militair, Secretarissen en Provoosten geweldi
gen; zullen respectievelijk, ,v66r het nernen van 
zitting en het aanvaarden hunner functien, 
ieder naar de wijze van zijne godsdienstige 
gezindheid afleggen de navolgende Eeden of 
beloften. · 

Eed (belofte) voor den President en de Leden 
van een Krijgsraad. 

369. ,,Ik zwere (belove), dat ik mijn p_ost 
,,als Lid (President) van den Krijgsraad ter 
,,goeder trouwe, met alle vlijt en ·naarstigheid, 
,,zal waarnemen; - dat ik rnij, fo de v.aken, 
,,bij den Krijgsraad voorkomende, zal gedragen 
,,met alle opregtheid,. eerlijkheid en onpartij
,,digheid, zonder daarin- aan de partijen toe te 
,,dragen eenige gunst of ongunst, en zonder mij 
,,daarvan te laten _aftrekken . door eenige be
,,weegredenen hoegonaamd, en dat ik, zoo veel 
,,eenigzins in rnijn vermogen is, zal in acht 
,,nemen en naarkomen de voorschriften der Wet, 
,,voor zoo verre die op-mij, als Lid (President) 
,,van den Krijgsraad, eenige betrekking hebben. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat 
,,beloof -ik)." 

Eed (belofte) voor de Ojficieren-Comniissarissen 
en Auditeurs-Militair. 

370. ,,Ik v.wer<i (belove), dat ik mijn ambt 
,,als Officier-Oommissaris (Auditeur-Militair) 
,,ter goeder trouwe, met alle vlijt en naarstig
,,heid zal waarnemen; dat ik, zoodra eenig 
,,strafbaar feit of vermoeden daarvan, (alleen 
,,voor den Anditeur-Militair: staande ter mijner 
,,vervolging als Auditeur-Militair,) tot mijner 
,,kennis zijn gekon1en, daarvan zonder uitstel. 
,,en zoo veel .rnog'elijk ·ae regte; waarheid v.al
,,trachteil op te sporen, ·en' doen hot gene m~iu 
,,ambt vereischei:i zal ; dat ik daarin zal te werk 
,,ga!ln met. alle. opregtheid; eerlijkheid en on, 
,,zijcligheid, .zonder den .. scliuldigen of zijne 
,,v~ienden of begunstigers te ontzien, en zonder 
,,den onschuldigen te kwellen ; dat ik niet zal 
,,openbaren het gene, in de informatien, zouden 
,,mogen voorkomen, of ietwes anders het gene 
,,gcheim v.oudc moeten blijven ; en · dat ik 
,,voo,ts zoo veel eenigzins.in miju vermogen is,_ 

,,getrouwelijk- zal in aclit nemerr en -naarkomen · -
,,de voorschriften der Wet, voor zoo verre die 
,,mij in rnijne ·qualiteit eenigermate betreffen. 

,,ZoQ waarlijk lie.lpe mij God A.lmachtig (dat 
,,beloof ik)." 

Eecl (belofte) voor. clen Secreta,·is. 

371. ,,Ik zwere (belove), dat 'ik mijn post 
,,als Secret~ris ter goeder trouwe, met alle 
,,vlijt en naarstigheid, zal waarnemen; dat ik
,,getrouwelijk en met alle- opregth(lid zal aan
,,teekeuen, opmaken en te boek stellen, mits
,,gaders expedieren al wat mij, in mijn officie 
,,zal belast worden; dat ik de ·Registers en an
,,dere Actens, welke (tot .mijn to.everzigt be
,,liooren, zorgvuldig zal bewaren; dat ik niet 
,,zal openbaren de gevoelens van den President 
,,of van de Ledei;i van. den Krijgsraad, of van 
,,den Officier:Commissaris, noch ook lietgene, 
,,in de informatien, zoude mogen voorkomen, 
,,of ictwes ande_rs liet gene geheim zoude moe
,,ten blijven; en dat ik voorts, v.oo voel eenig
,,zins in mijn vermogen is, getrouwelijk zal 
,,in aclit nemen en naarkomen de voorschrif
,,ten der Wet, voor zoo verre die mij in mijne 
,,qualiteit e~nigermate betreffen. · 

,,Zoo waarlijk .helpe mij God Almachtig-(dat 
,,beloof ik)." 

Eecl (belofte) wor de .frovoosten geweldigen. 

372. ,,lk zwere (belove), dat ik mijn ambt 
,,als. Provoost geweldige, met alle vlijt en 
,,paarstigheid, zal waarnemen; dat ik omtrent 
,,de gevangenen en gecorifineerden, welke aan 

·,,mijne bewaring w_orden toevertrouwd, alle 
,,oplettendheid zal aanwenden, de plaatsen en 
,,vertrekken, waarin die zich bevinden, naauw- . 
,,keurig visiteren, en, te dien opzigte, al dat. 
,,gene verrigten zal, wat, volgens de regelen 
,,van voorzigtigheid, ·wordt gevorderd; dat ik 
,,daarbij nooit uit liet oog zal verliezen, dat de 
,;gevangenis . alleen is- ingerigt, om van _de_ 
,,porsonen der. gevangenen verzekerd to ziju ,· 
,,en mij. mitsdien • zorgvuldig onthouden zal 
,,van alle harde b_ehandeling; dat ik inzond.,r
,,heid aan de gevangen_en en geconfineerd_en al 
,,dat gene, zoo in de verzorging van spijs, drank 
,,en andere noodwendiglieden zal doen ge'\yor
;,den hetgene de Wet vordert; dat ik de orders, 
,,-welke mij worden gegeven, belioorlijk zal 
,,agtervolgen en ·naarkomen, en_ mij wijders, in 
,,allen opv.igte_ gedragen_,, zoo als · mij, bij deze 
,, \Vet en mijue -.b.ijzondere instrllcc.tie, is voor. 
,,geschreven. 

,,Zoo waarlijk lielpe mij Gc:id Almachtig (dat 
,;beloof ii_,).'' 
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373. De vorenstaande.Ecden (beloften) wor• 
den_ afgelcgd : 

a. door· den Pres_ident en den Auditeur
Militair: in handen van het Hoog Militair Ge
regtshof of wel bij een Krijgsraad te velde of 
in eene _belegerde of berende stad of plaats in 
handen van den 0/llnmanderenden Generaal of_ 
van den Commanderenden Officier die hem 
heeft benoemd ; 

b. door de leden en den Secretaris in han
den :van ·den _Commandant of wel bij · een 
Krijgsraad te velde of in een belegerde of be
rende stad of plaats in handcn van den Com
manderend!)D _ Generaal of van den Comm-ande
renden .. Officier die ,he_n heeft, benoemd; 

· ·c. door den O.ffi.cier-Commissaris -in handen 
van den Commanderenden Officier of wel bij 
een Krijgsraad te velde van den Commande
renden Gencraal en bij een Krijgsraad in. een 
belegerde of berende stad of plaats in handen 

, van den President van dezen Krijgsraad; 
d. door den Provoost geweldige in handen_ 

van den President ,;an den Krijgsraad bij wel
ken hij optreedt. 

374. Ten aanzien van den President-plaats 
vervanger en den plaatsvervangenden Auditeur
Militair, v-inden de voorschriften van dezen 
Titel overeenkomstige toepassing. 

REGISTER OP DE REGTSPLEGING 
VOOR HET KRIJGSVOLK TE LANDE. 

EERSTE TITEL. Art. 
Algemeene bepalingen, regten en pligten 

der Commanderende Officieren . . . . · 1 

TWEEDE TITJ!)L. 1 e HOOFDSTUK. 

Informatien voor den Officier-Commis
saris, in plaatsen buiten de Residentie 
':an den Krijgsraad . . . . . . . . . ·21 

TWEEDE TITEL. 2e HOOFDSTUIC 

Informatien voor den Officier-Commissaris 
'in de Residentie van den Krijgsraad . · 29 

TWEEDE TITEL. 3e HOOFDSTUK. . 

Bijeenroeping en zamenstelling der Krijgs
raden . . . . . . . : . . . . .... 114 

TWEEDE TITEL, 4e HOOFDSTUK. 

Regtsmagt, regten en pligten der Kfijgs
raden bij het vorig Hoofdstuk vermeld_. 134 

TWEEDE TITEL. 5e HOOFDSTUK.. 

Regtspleging ei1 . handelingen der Krijgs
raden, in de twee naastvoorgaande 
Hoofdstukken vermeld . . ; . . . . . 151 

TWEEDE TITEL. 6e HOOFDSTUK. _-

Van bijzondere beregting van strafbare 
- feiten als overtredingen in het gemeene 

strafregt oinschreven . . . . . . 178 

TWEEDE TITEL, 7e HOOFDSTUK. Art. 
Van het proces tegen v0ortvlugtigen . 180, 

TWEEDE TITEL. . 8• HOOFDSTUK. 

Van de vonnissei1 en derzelver executie. 193 

TWEEDE TI'rEL. 9e HOOFDSTUK. 

Van hot appel der Vonnissen van de 
Krijgsraden . . '. . . . . . . . 209 

TWEEDE TITEL, 

Van de kosten _ . . . 
10• HOOFDSTUK. 

TWEEDE TITEL. ll e HOOFDSTUK. 

220 

Van het Proces bij vermeende onbevoegd
heid des Regters . . . . . . . . . . 221 

DERDE TITEL. 

Van de Krijgsraden te velde . 243 

VIERDE TITEL. 

Va-n de Krijgsraden in eene belegerde of 
berende stad of plaats. . . . .· . . . 261 

VIJFDE TITEL. 1 e HOOFDSTUK. 

Van de Auditeurs-Militair en de Secreta
rissen bij de Krijgsraden van de Land
rnagt. . . .., . . . . . . . . . . . . 274-

VIJFDE_ TITEL. 2• HOOFDSTUK. 

Van de Prov0osten geweldigen bij de 
Landmagt . . . . . . . . . . . . . 309 

ZESDE TITEL. 

Eed (belofte) ,voor den President en de 
Leden van deri-Krijgsraad, de Officieren
Commissarissen, Auditeurs-Militair, Se
cretarissen en Provoosten geweldigen . 3"6S 

TEKST VAN DE REGTSPLEGlNG .BIJ 
DE ZEEMA.GT. Gearre&teerd bij Be
sli.iit van den Souvereinen Vorst de-r ver:. 
eenigde Nedei·landen van 20 Juli 1814 
n°. 27 (Staatsblad n°. 85), zooals deze 
luidt volgens de daarin door of fen ,qevol,qe 
van de wet ·van 31 0ctobe,· 1912 (Staatsblad 
n°. 337) ,qebrachte wijzig°ingen en plaats 
gehad hebbende aanvnllingen. _ 

REGTSPLEGING BIJ J)E ZEEMAGT. 

EERSTE TITEL. 

Algemeene bepalingen, regten en pligten de,· 
Gommanderende _ Ojficieren. 

Art. 1. Geen Militair mag, wogens _ eenig 
strafbaar feit, in regten betr0kken worden, 
dan volgens de. Wet in de g~vallen en volgens 
de wijze; door d_ezelve _voorgeschreven. · 

2. , Elk Offieier en· Onder-officier zal in het 
algemeen ;egt hebben, om d~ ~uiken die van 
minderen. rang. zijn, dan hij zelve is, liet 'ari:est 
aan te zeggen. 

3. -Elk Officier ·c·n Onde·r-officier zal boven
dien verpligt ,zijf:1, ~m,, van dat regt, geliniik, 
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te maken, zoodra hem 'bekend is, of bij hem 
op waarschijnlijke gronden vermoe·d · wordt, 
dat de mindere in rang zich aan eene aan
merkelijke overtreding- van de krijgstucht of 
aan een ernstig strafbaar feit heeft schuldig 
gemaakt. _ , 

4. Van het gepleegde. feit .en -het eventueel 
opgelegde arrest ~al terstond worden gerap
porteerd aan den Oommanderenden- Officier 
onder welken de verdagte 1;essorteert.' 

5. Die Commanderende Officier zal daar op 
de zaak onclerzoeken en bepalen, of de ver
dagte al dan niet aanvankelijk in arrest zal 
worden gesteld of gehouden. 

6._ lndien, bij dat onderzoek, geblekeu is, 
dat de verdagte onscbuldig is, zal dezelve, in 
arrest zijnde, direct worden ontslagen. · 

7. Wanneer het blijkt dat de zaak van dien 
aard is, dat dezelve buiten den Regter kan 
.worden afgedaan, zal de Commariderende Offi
cie r de straf zel ve kunnen en m,_oe_ten bepalen. 

-s. Wanneer bij den Oommanderenden Offi
cier twijfel bestaat of de fout, waaraa,n de 
verdagte zich beeft scb.u!dig. ge.maakt, inder
daad een krijgstucbtelijk vergrijp is, zoo ook 
wanneer hij van oordeel is, dat de zaak voor 
den militairen Regter moet worden gebragt, 
zal hij van zijne bevind.ing dadelijl{ moeten 
kennis ge·ven aan den Oommanderenden Officier 
van de Directie, de Vloot, bet Eskader of 
minder Smaldeel, . door wel_ke autoriteit, na 
bekomen advies van den Fiscaal, zal worden 
beslist, of de zaak buiten den ·Regter kan 
wprden afgedaan, clan we! of de verdagte naar 
den militairen Regter moet worden verwezen. 

Ongeacht de in de artikelen 6 en 7 bedoelde 
beslissing kan de Vlootvoogd, na bekomen 
advies van den Fiscaal, bepalen dat de 6rischul
dig geoordeelde of de krijgstuchtelijk gestrafte 
alsnog ter zake van bet feit waarvan hij -ver
dagt of waarvoor hij gestraft werd, naar den 
militairen Regter zal worden verwezen. 

9. Yerwijiing naar den Krijgsraad - die 
den grondslag uitmaakt van de in te winnen 
inforniatien - geschi,adt op straffe van nietig
beid bij scbriftelijke beschikking. Zij vermeldt, 
bebalve den naam en de voornamen van den 
beklaagden, den rang of· stand, in ·welken, en 
den bodem waarop of de inrigting waarbiJ hij 
client, en behelst' eene omschrijving van bet 
feit, hetwelk liem ten laste wordt geleid. 

Bij deze beschikking tot verwijzing wordt 
tevens ·bepaald, oi de beklaagde al clan niet 
in arrest zal worden gesteld of zal blijven. 

Een afscbrift van deze bescbikking ·zal aan 
de11 beli:!aagden en aan den l<'iscaal ter stand-

plaats --van ·aen Krijgsraad worden · ter · hand 
gesteld. 

10. ·Wanneer de Oommanderende Officier 
van de Directie, de Vloot·, het Eskader of 
minder Smaldeel, -tegen- bet advijs van den 
Flscaal, mogt n·a]aten, de z'aak naar den Krijgs· 
raad ·te verwijzen, kan de Fiscaal, indieri 'hij 
nogtans mogt vermeeilen dat bet belimg van -
de J ustitie zoodanige verwijzing vereiscbt, aan 
den genoemd~n Commanderenden Officier, 
schriftelijk en met opgave van redenen, bet 
·verzoek doen, daarover door bet Roog Militair 
Geregtshof te· doen beslissen. 

Die Commanderei1de Officier zal alsdan de 
stukken, welke tot de zaak betrekking beb
ben, met zijne beschouwingen ·over de zaak, 
rnitsgaders het verzoek van den Fiscaal, ten 
spoedigste· aan het Hoog Militair Geregtshof 
inzenden, ten ein.de het' Hof daarop. na beko
men advies van den Advocaat-Fiscaal, dispo-· 
nere · zoo als hilt, nuar bevind van zaken, zal 
vermeenen te behooren. . 

In · geval bij resolutie van het Hof de ver
wijzing van den verdagte naar den rnilitairen 
Regter mogt zijn bepaald, zal de genoemde 
Commanderende OfJfoier daaraan dadelijk · het 
noodige gevolg geven en, bij verwijzing naar 
den Krijgsraad; die resolutie in de do'or hem 
te nemen beschikking vyrmelden en wijders 
aan de stukken in de zaak toevoegen. 

11. In alle gevallen, waarin bij of na de ver
wijzing arrest wordt toegepast, wordt de ge
arresteerde, tenzij hem ter gelegenheid van 
zijn- verhoor is medegedeeld, dat 'hij in arrest 
zal worden genomen, binnen vier en twintig 
uren na zijne in-arreststelling door den Officier
Commissaris of, ingeval de · in-arreststelling 
door den Krijgsraad is bevolen, door. den 
Krijgsraad gehoord. 

12. lndien een gearresteerde of krijgstucb
telijk gestrafte zich over pet arrest, of over 
de hem opgelegde straf _of over de omscbrijving 
van de strafreden of we! over beide bezwaard 
vindt, zal bij daarvan zijne klagten als ·aan 
kunnen inbrengen en zelfs mo_gen verzoeken 
dat de zaak door een -Krijgsraad worde onder
zocht. 

13. Wanneer, ten 'einde als voren, het, on
derzoek van den Krijgsraaci verzocht wordt,. 
zal de Cominanderende Officier zulks I)iet ~o0·. 

gen weigeren. 
14. De Krijgsraad zal vervolgens de zaak 

moeten onderzoeken, en, indien dezelve des. 
klagers klagten wettig bevindt, zorgen dat. 
aan hem het gedaan. ongelijk beboorlijk gebe, 
terd worde. · 
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15. J\'1aar wanneer de Krijgsraad de gedan·e 
klagte zoodanig oi:lgegrond en ligtvaardig heeft 
bevonden, dat dezelve niet anders 'dan·ilari eene 
verregaande oneerbiedigbeid kan· word.en toe
gesch.reven, zal de klager, deswegens ingevol
ge de Wet, worden gestraft. 

16. lndien een beschuldigde; het · zij v66r 
het onderzoek der beschtildiging, het zif ·ge
durende het~elve, voortvlugtig inogte worden, 
zal de Oommanderende'Officier· daarvan kerinis 
geven aan het Hoog · Militair Geregtshof, met· 
bijvoeging der Stukken daart_oe behoorende. 

Deze bepaling geldt niet voor het misdrijf 
van desertie. 

T W E E DE TIT ]!] L. 

EERS'l'E HOOFDS'l'UK:· 

Informatien voor den O;{ficier-Commissar·is in de 
Directien dei·:Marine en eldei·s, waar ,qecn Krifj_qs

raad resideert. 

17. Door den Oomma~de~enden Officier _;an 
de. Directie ,vordt voor een tijd~ak ·van ten 
mihste een jaar een · Officier met den rang van 
Lui tenant ter Zee der eerste idasse ui t" die 
Directie benoemd tot Commissaris ·teh einde 
in door dien Oommanpant naa:r·den· Krijgsraad 
veawezen zaken zoodanige informatien te _ne
men als hij vermeenen zal te behooren. 

Daartoe wordt de beschikkiug tot verwij~iug 
met de verdere stukken hem 'iri handen gesteld. 

18. Deze Officier-Oommissaris zal worden 
geadsisteerd door e'en daartoe geschikten Offi
cier, t~r benoeming van deri' Oommanderenden 
Officier der Directie voor ten minste gelijk 
tijdvak uit de Officieren van Adrninistratie bij 
de Zeemagt, welke Officier de functien van 
Secretaris waarnemen zal. · 

t-9. Omtrent het vervangen van den Officier
Oommissaris en den Secretaris, welke.verhih
derd of gerecuseerd is, zal worden iri ,acht ge
nomen hetgene deswegens, bij het volgend 
Hoofdstuk, is voorgeschreven. 

20. Desgelijks zal omtrent' de verhooren van 
deri beklaagden het requireren en hooren van 
getuigen, het recuseren van d·en Officier-Oom
missaris en den Secretaris, bet rapport doen 
aan ·a.en Oornmanderenden' Officier en aan den 
Krijgsraad, het in ·,arrest en op ·\,rije ·v·oeten 
stellen van den beldaagden, en wat _meer van 
dien aard is, worden naargekomen al het gene, 
bij het volgend ·Hoofdstulr, is vastgesteld, voor 
zoo verre · hetzel ve alhier van eenige toepa:ssihg 
kan gehouden worden; en, bij dit Hoofdstuk, 
niet anders is bepaald. 

21. Zoo wanneer het noodig mogt·_wezen, 
dat, eenige Getuig.en, in de Di~eetie of derzelver 
nabijheid aanwezig, _tot belasting of outlasting 
van den beklaagden wierden gehoord, ofte 
eenige inspectie of schomy wierde gedaan,.zal 
daartoe, door den-Officier-OollJ-missaris, zoo veel 
tijd mogen besteed ,vorden; als, tot dat einde, 
volstrekt wordt gevorderd. 

-Bij het houden van de in het eerste lid be'· 
doelde inspectie of schouw wordt in acht ge: 
nomen het bepaalde in ·het vierde' lid van 
artikel 86. -

22. Zoodra bet noodig onderzoek in de Di
rectie ~el ve is afgeloopen, · zullen alle de inge
woimene · verhooren, informati'en en bewijsstuk
ken, behoorlijk verzegeld, door den ·oornman
derenden Officier der Directie of door de generi,' 
welke met het transport van ·den beklaagde:iJ. 
belast zijn;· worden verzonden aan clen Fiscaal 
van de Directie' waarin de Krijgsraad is ge-
vestigd.' · 

23. Wanneer de beklaagde gearresteerd is, 
zal bij, onder verzekerde b~waring, Worden 
overgebragt naar de plaats, waar de .l!'iscaal 
resideert en de Krijgsraad gehouden wordt. 

24. Indien de beklaagde, v66r en aleer het 
eerste verhoor ·heeft plaats- gehad, :i:tiet mogt 
g'earresteerd zijn, en, bij onderzoek, geene 
redenen mogten zijn voorgekomen, om denzel
ven in arrest te stellen, zal de Oornmanderen'd·e 
Officier van de Directie den beklaagden ord.on: 
neren, om zich- naar de · in, het voorgaand 
Artikel vennelde pla-ats te begeven, en bij zijne 
aankomst aldaar; daarvan· kennis te geven- aatl 
den Commanderenden Officier van de Directie, 
waarin de Krijgsraad resideert, en aan den 
Fiscaar. 

25. De informatien op Schepen, welke tijde
lijk van de standplaats van den Oomrnanderen
den Officier der Directie verwijderd zijn, en op 
Schepen van eene Vloot, Eskade~ of minder 
Smaldeel en op een S~hip alleen, ,va;neer' zi.f 
zich buiten het Rijk ·in Europa bevinden · en 
daarop geen· Krijg·sraad· zitting houdt,- worden 
gehouden overeenkomstig de in dit Hoofdstuk 
ornschreven beginselen zoolang de afwezigheid 
of de reis duurt. , , -

Bij deze informatien kan, bij gebreke van 
eenen Officier met den rang van Luitenant ter 
Zee der 'eerste klasse, een Officier beneden dieri 
rang tot Officier-Oommissaris worden be
noemd. 

De -benoeming · van den Officier-Oommissaris 
en van den Secrefaris geschiedt door den Uom
mandant van elk zoodanig Schip. 
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T WE E D E TI TE L. 

TWEEDE HOOFDSTUK, 

Inforniatien voor den Officier•Co11i,nissa,·is in de 
Directien de1· Marine en elders, waar de Krijgs

raad ,·esideert. 

26 . . Biimen het Rijk in Europa wordt door 
den Commanderenden Oflicier van de Directie 
zelve, waar de Krijgsraad zitting heeft, of we! 
van de. Vloot; het Eskader of minder Smaldeel 
voor eeu tijdvak va~ ten ~i~ste ~e~ jaar en 
elders door den Commanderenden Oflicier van 
de Vloot, .het Eskader of minder Sinaldeel 
of van het schip alleen 'voor ·den du_ur. der 
reis, tenzij ook daar benoeming voor .ten II)inste 
een jaar of een vasten termijn van korteren 
duur mogelijk is, een onder zijne Order~ dienend 
Oflicier met den rang van Luitenant ter Zee 
der eerste klasse bunoemd tot Qommissaris, ten 
einde in door dien Commandant naar den 
Krijgsraad verwezen en in de in het eerste ge
deelte van artikel 28 bedoelde zaken al zulke 
informatien te nemen als vereischt warden. 

Op dezelfde wijze en voor gelijk tijdvak zal 
tevens uit de Oflicieren van Administratie een 
geschikt persoon tot Secretaris worden benoemd, 

Op een schip, hetwelk zich alleen buiten.het 
Rijk in Europa bevindt, kan tot Oflicier-Com
missaris een Oflicier beneden den rang van 
Luitenant ter Zee der eerste klasse warden 
benoemd en kan, bij gebreke van een Oflicier. 
van Admi_nistratie, aan een antler Oflicier de 
functie van Secretaris worden opgedragen. 

De . bepalingen van artikel 133 zijn bij de 
informatien ook ten aanzien van dezen Oflicier
Commissaris en dezen Secretaris van overeen
komstige toepassing. 

27. Wanneer de .Fiscaal de stukken, in het 
voorgaand Hoofdstuk omschreven, ontvangen 
heeft, · en de beklaagde in de Directie waarin 
of aan boord van het Schip, waarop de ·Fiscaal 
dient, is aangekomen, geeft deze daarvan dade
ijk kennis aan den Commanderenden Oflicier
van deze Directie of van de Vloot, het Eskader 
of minder Smaldeel, door welken, naar gelang 
van· zaken, op het verzoek in het volgend 
Artikel vermeld, dadelijk de noodige orders 
worden gesteld. 

28. Wanneer de Fiscaal vermeent, dat de 
beklaagde nog nader behoort te worden gehoo~ci.; 
of "dat nog eenige getuigenisse·D of andere be: 
wijzen behooren te Worden ingewonnen, doet 
hij, bij zijne gezegde kennisgeving, verzoek tot 
het aanhangig maken van de ·zaak bij den 
Oflicier-Uommissaris ter standplaats van den 

Krijgsraad ; - doch wanneer hij van begrip is, 
dat er een genoegzaam onderzoek heeft plaats 
gehad, doet hij daarbij verzoek tot het ):>ijeen-
roepen van den Krijgsraad. · 

29. In het laatste geval·wordt geprocedeerd 
zoo als hierna onder het derde Hoofdstuk van 
dezen Titel is bepaald. 

30. In het eerste geval wordt de beklaagde 
in zijne verhooren, welke hij te voren heeft 
ondergaan voor den Oflicier-Commissaris, ge
recolleerd, en, van dit recollement op dezelfde 
wijze, aanteekening gema~kt als hierna, onder 
het derde Hoofdsti.k ·van dezen Titel, omtrent 
de recollementen voor den Krijgsraad is vast-
gesteld. • . • 

31. De verdere verhooren worden alsdan voor -
den Oflicier-Commissaris vciortgezet, even als, 
in dit Hoofdstuk, is voorgeschreven. 

32. De Commanderende Oflicier stelt de be
schikking tot verwijzing en verdere stukken 
in _alle zaken, welke naar den Krijgsraad zijn -
verwezen, in handen .van den Fiscaal ten einde 
het noodige te verrigten. 

33. Alie de zoodanige, die ter oorzake dat 
zij in de zaak eenigzins zijn betrokken of klagten 
deswegens hebben ingegeven, of ook nit h(?ofde 
dat dezelve aan den heschuldigden, het zij in 
den bloede, het zij door huwelijk zijn vermaag
schapt,' volgens het bepaalde bij Art. 144, ~iet -
zouden mogen zijn leden van een Krijgsraad. 
over_ den beklaagden, imllen oo\, niet mogen ' 
optreden als Oflicier-Commissaris noch als 
Secretaris. · · · 

34. De OfliciedJommissaris, de ·Fiscaal e.n 
de- Secretll.ris mogen elka~der niet besta,m tot 
in den vierden graad van bloedverwantschap 
of zwage.rschap. · · 

35. Wanneer de beklaagde is·een Oflicier, 
zal geen ander Oflicier als Oflicier-Commissaris 
mogen fungeren, dan die van eonen hoogeren 
rang, althans van eenen ge!ijl,en rang doch van, 
hoogere. ancieaneteit is. 

36. Ingevalle de benoemde Commissaris of 
S~cretaris, om de voorgemelde of andere rede~ 
nen, hunne functien niet mogten kunnen waai·
nemen, zuJ]en dadelijlt anderen in hunne plaats 
warden benoemd. 

37. De Oflicier-Commissaris. zal even zoo 
min als de Secretaris met verlof vertre_kken, 
ten ware zu!ks ter beoordeeling van den.': 
Commandan_t, mogt warden gepermitteerd,: 
wanneer dezelve, even als in ander wettig belet,. 
door een ander £ullen. worden vervangen. 

38. Zij _zullen zooveel mogelijk alle dagen. 
moeten vaceren tot het hooren van den beklaag0, 

den, mitsgaders tot het _nemen van andere in~-
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formati~n, en znlks zoo Jang tot dezelve znllen 
zijn afgeloopen. 

39, De Fiscaal kan bij alle verhooien · en 
confrontatie-verhooren tegenwoordig zijn, in
dien de Officier-Comrnissaris hem daartoe uit
noodigt. 

Zoo dikwijJs hij bij de verbooren tegenwoor
dig is, wordt daarvan in het verhoor aanteeke
ning gebouden, en zal hij l:ievoegd zijn, aan 
den Officier-Commissaris de nadere vraagpunten 
op te geven, die hij verlangt gesteld te worden 
en waarop de Officier-Commissaris, naar b'evind 
van zaken, zal bescbikken. 

40. De F.iscaal zal de vereischte Artil~elen 
voor bet verh'oor van den beklaagden in gereed
beicl brengen; op deze artikelen, zoomede op· 
'die, welke de Offi.cier-Commissaris daarnamogt 
wenschen te stellen, zal cle beklaagde worden 
geboord. 

41. De Artikelen zullen vragen bevatten 
omtrent alle de daden en omstandigbeden in de 
beschikking tot verwijzing of de Stukken ten 
laste van den beklaagden voorkomende. 

42. In elk cler vraagpunten, waarop een ge
arresteerde of gerequireerde in persoon zal 
worden geboord, zal niet meer dan een feit of 
eene omstandigheid gesteld worden. 

43. Het zal ook a,m clen beklaagden vrijstaan, 
om, indien bij mogt v'ermeenen. wettige redenen 
te hebben ten einde den Officier-Commissaris 
of Secretaris te recnseren of te verklaren on
bevoegd om, in de zuak~ in de voo!'schreven 
respective qualiteiten, te fungeren, zulks, met 
decentie, voor te dragen. 

44. In dat geval zal, daarvan, dadelijk wor
den rapport gedaan aan den Commanderenden 
·Officier, welke, in gevalle hij de aangevoerde 
redenen gegrond mogt oordeelen, een antler zal 
commanderen in de plnats van de verworpenen; 
<loch, in het tegenovergestelde geval, zal ordon
neren dat cle benoemde met de zaak voortga. 
· ·45, Al znlke Officieren en personen welke, 
uit boofde van .hunnen rang en ingevolge deze 
Wet, niet voor een Krijgsraad kunnen worden 
te regt gesteld, zullen ook niet kunnen worden 
onderworpen aan eene· ondervraging van den 
Officier-Commissaris. 

46. Zoo spoedig mogelijk na ontvangst door 
den Fiscaal van cle beschikking tot verwijzi:rig 
en. verdere stukken zal de beklaagde door den 
·Officier-Commissaris voor de eerste maal worden 
gehoord. 

47. Wanneer cle beschuldigde, bij bet eerste 
verhoor, het. hem· ten laste gelegde strafbare 
feit geheel of ten deele mogt hebben bekend, 
zal_ hij den volgenden_ ·_ <lag op zijne confessie 

worden gerecolleerd, en, indien hij daarbij per
sisteert, zal dat persistit onder hetzelfde ver
hoor gesteld worderi. 

48. Indien de beschuldigde, bij het recolle
ment, zijne confessie geheel of ten deele mogt 
herroepen, z.al daarvan mede onder bet eerste 
verhoor beboorlijke aanteekening worde:ri ge
houden. 

49. Wanneer een beklaagde ·zich niet in_ 
arrest bevindt, zal de Officier-Commissaris be
voegd zijn, telkens, na den afloop van ·een ver
boor, denielvefrte stelleil in·a~rest, 'wiuineer'bij 
vermeent dat de omstandigheden dit vorderen. 

, De Officier-Commissaris· z:il d'aarvan onmid
dellijk bericht zenden aan den Krijgsraad, die 
de in-arreststelling al dan niet bekracbtigt. 

50. Bijaldien de beklaagde zich in arrest 
bevindt, kan na ieder vei-hoor door den Officier. 
Commissaris des geraden aan den Krijgsraad 
een voorstel worden gedaan, dat de beklaagde , 
nit bet arrest zoude kunnen worden ontslagen of 
we! dat in het arrest, zonder nadeel voor de 
Justitie, eenige verandering voor den beklaag
den, zoude kunnen worden gemaakt. 

51 . De Ufficier-Commissarie, ter plaatse w·aar 
de Krijgsraad niet resideert, zorgt dat de voor
staande beslissingen tot ontslag, arrest en ver
andering in de wijze van betzelve, worden ge
executeerd; ter. standplaats van den Krijgsraad 
is die zorg den Fiscaal opgedragen. 

Van een en antler word t on:tniildellijk aan den 
Commanderenden Officier gerapporteerd. 

52. Wanneer een beklaagde, die zich op 
vrije voeten bevindt, na het eerste verhoor, 
vrijheid bekomt, om weder te vertrekken, belooft 
bij, bij handtasting aan den Officier•Commis
·saris, van zich, telkens, op ontbod, weder in 
persoon te zullen vervoegen voor hem of voor 
den Krijgsraad. 

53. Dezelfde belofte legt een gearresteerde. 
af bij het ontslag uit zijn arrest na eenig ver
boor, voor den Officier·Commissaris geordon
neerd; 

54. Van deze afgelegde belofte wordt aan
teekening, onder het laatste verboor, gemaakt. 

55. Wanneer een beklaagde zicb in arrest 
bevindt, wordt hij, bij ieder verboor, onder 
secure bewaring voor den Officier-Commissaris 
gebragt en, op gelijke wijze, terug gebragt. 

56. Wanneer de beklaagde zicb op vrije 
voeten bevindt wordt hij, bij ieder V<Jrhoor 
kracbtens een billet van ifen Secretaris; do01'. 
een Deurwaarder, een dienaar der Openbare 
:Magt of een onderofficier gereqnireerd om, tegen 
zekeren dag en uur, welke zoo kort mogelijk 
zullen worden bepaald, i; persoon, ter aange-
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wezene pl_aatse voor. den Officier-Commissaris, 66. -Aan den beschuldigden .zal ook distinc
te verschijnen, ten ein<le, ter zake van het hem telijk worden afgevraagd of hij, tegen tie ge
bij de beschikking tot verwijzing, of we! i~ge- tuigen of getnigenissen aan hem vo_orgehou_den, 
volge de artikelen 67 en 68, ten laste gelegde mitsgaders tegen de vertoonde stukken, _iets 
te antwoorden op zoodanige A~tikelen als, aan heeft in te brengen, en zal zulks, bij het ver
hem, zullen worden ,voorgehouden. ·· hoor, alsmede naauwkeurig worden aangetee-

57. Wanneer een zoodanig gerequireerde, op kend. 
den bepaalden tijd, niet verschijnt, zal hij antler- 67. Indien, in een verhoor of in den _loop 
maal worden aangeschreven op een nader daartoe van· het. proces, ·aanleiding voorkomt, om den 
te bepa!en uur. beschuldigden ook van een antler strafbaar feit 

58. Bij aldien de gerequireerde als dan weder te verdenken, zal de Officier-Commissaris ook 
mogt uitblijven, ·zal de Secreta~is, daarvan, .aan daaromtrent, op vraagpunten van den Fiscaal, 
den Commandant, rapport doen, welke daarop of op die welke hij ~elve wenscht te stellen, 
het arrest van den niet gecompareerden gere- den' beschuldigden ondervragen, mits zulks 
quireerden ordonneren zal. vooraf, aan denzelven, worde bekend. gemaakt. 

59. De Officier-Commissari's 1ml elk ~raag- _68, ,vunneer een bescl/-uldigde uit zich zelve 
punt · afzonderlijk voorhouden en doen be- ):>elijdt een strafbaar feit waarvan geene, of 
_antwoorden, voorts die antwoorden, zoo veel geene genoegzame informatien zijn ingewonnen, 
doenlijk, met des beklaagdens eigene woorden zal de Officier-Commissaris den beschuldigden 
en met de minst mogelijke verandering rnn stijl afvorderen eene naauwkeurige opgave daarvan, 
en uitdrukkingen, doen aanteekenen. met bepaling van tijd en plaats wanneer en 

60. Hij ial in alle verhooren even zeer zicli waar zulks _zoude zijn gebeurd, 0111 te ontdek
toeleggen, om de onsch.uld te ontdekken, als ken, of de beschuldigde zich zelve heeft willen 
orn bewijs en erkentenis van schuld iu te winnen. bezwaren en om aanleiding tot nader onderzoek 

61. 11:Ien zal nimmer, door het aandoen van te hebben. 
pijn of ongernakken, door bedreigingen vari 69. Indien een der gevallen, bedoeld in· de 
_dezelve, door belofte van vrijstelling of ver- artikelen 67 of 68 zich ·mogt voordcen, zal de 
_mindering van st~af of wel door strikvrngen, Fiscaal onverwijld de noodige maatregelen 
den beschuldigden zoeken te brengen tot con- ·nemen, opdat omtrent de vervolging van het 
feseie,. doch hem wel mogen onder het oog. strafbare feit, van hetwelk de beschuldigde 
brengen, zoo we! dat de Regter, op b~wijzen, nader verdagt wordt, worcle beslist. 
zonder bekentenis, kan en moet straffen als de 70. Indien een beschuldigde zich, ter zijner 
onwaarschijnlijkheid zijner verdediging. verontschllldiging, beroept op eene omstandig-
.. 62. Aan den beklaagden zullen, ten over- heid, die het feit onmogelijk of hoogst onwaar
staan van den Officier-Commissaris, de infor- _schijnlijk zoucle maken, of doen vervallen, bij 
_matien of de verklaringen der. getuigen, distinc- voorbeeld door te zeggen dat hij zich, ten tijde 
telijk worden voorgelezen, mitsgaders aim den- dat het feit gepleegd werd, elders hebbe be
zelven vortoond alle stukken tot zijne zaak vonden, of door zich te beroepen _op lijfsweer, 
behoorende. · zal men hem onderhouden over die verdediging 

63. De beklaagde zal wijders, over alles wat en hem afvragen opgave, zoo van de namen 
tot de zaak eenige betrekking heeft, nader wor- der getnigen, die iets· d_aarvan zouden weten, 
den gehoord, zoo dikwijls als, tot een volledig als van de omstandighedeg, die aanleiding 
onderzoek der waarheid noodig zal zijn_ zouden kunnen geven tot opsporing van bewijs. 

64. De Officier-Commissaris zal nogtans zoo 71. Wanneer een beschuldigde. zonder des 
veel mogelijk zorgen dat, buiten de confronta- Regters onbevoegdheid te beweren, of, na dat 
tien in eene zaak niet meer dan vier of uiter- die stelling door den.Krijgsraad is verworpen., 

.lijk vijf verhooren plaats hebben, ten ware zich onwillig toont om te antwoorden op aile 
bijzondere redenen het doen van meerdere ver- of sommige vraagpunten die hem worden voor
hooren mogten wenschelijk malrnn. gehonden, of zijnii antwoorden zoodanig onb'e-

65. Op elk alzoo voorgehouden Stuk zal tamelijk inrigt, dat het klaarblijkelijk is, dat 
gesteld worden het navolgende : ,,aan den be- hij zich, aan zijne verpligting om te antwoorden, 

){laagden N.N. vertoond en voorgehouden in wil onttrekken, en, na herhaalde vermaningen, 
_°het verhoor den ....... "; - en zal voorts daarvan niet terug komt, zal dit in een verbaal, 
·c1aaronder de Secretaris zijue naamteekening of in bet slot van het verhoor, door den Se

.· ~t~Iien, ten · blijke, dat diezelfde Stukken aan 
I 

cretaris, worclen aangeteekend. 
den beklaagden vertoond en voorgehouden zijn. I 72. V66r het sluiten van het laatsto verhoor 
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zal den beschuldigde uitdrukkelijk worden af
_gevraagd, of en zoo ja, wat bij. he,eft in ·te 
brengen, en op welke .getuigen, bewijzen of 
omstandigheden bij zich te dien einde beroept, 
waarna de vragen en antwoorden, aan hem, 
duidelijk en Jangzaam zullen worden voor
gelezen. 

73. Indien de beschuldigde weigert het ver
hoor te onderteekenen zal, daarvan, bij het slot 
van hetzelve, aanteekening worden gemaakt, 
en bet verhoor, in dat geval ook zonder die 
onderteekening, bestaanbaar zijn. 

7 4. Ten opzigte van het aanteekenen van 
ee~ige verandering, bijvoeging of uitlegging, 
en bet onderteekenen van bet verhoor, zal ge
handeld worden even als hierna bi.i .dat van de 
getuigen onder Art. 89, 90, 91 en 92 is bepaald. 

75. Indien een beschuldigde de Hollandsche 
taal niet verstaat zal daarin worden gehandeld 
als hie~ achter bij de 93s!e en 94ste Artikelen, 
ten opzigte van de getuigen, is vastgesteld. 

76. De getuigen, welke de Officier-Commis
saris of de Fiscaal vermeenen, dat behooreil 
te worden opgeroepen, zullen, op door den 
Fiscaal te stelJen v1·aagpunten of op die, welke 
de Officier-Commissaris mogt wenschen te stel
len, door den Jaatstgenoemden worden geboord; 
derzelver antwoorden of verklaringen zuJJen 
met Eede, in voege als bij. artikel 92 is voor
geschreven, worden gesterkt, bijaldien geene 
redenen daartegen zijn, en deze alzoo afgegevene 
getuigenissen in gescbrifte gesteld en onder
teekend worden. 

77. Bijaldien deze getuigen tot de Zeemagt 
behoo~en.en onder het bevel van den Com!llan
_dant zij_n, zal de Officier,Commissaris letteren
requisitoir zenden aan dien Commandant, met 
verzoek dat die getuigen .Worden gelast of ge
citeerd, om, op de daarbij bepaalde dag, uur 
en , plaats, . tot bet geven van getuigenis der 
waarbeid, te verschijnen. Die Commandant 
geeft aan dat verzoek gevolg. 

. 7_8. Bijaldien zij als dan, zonder door ziekte 
.of andere volstrekte . beletzelen verhinderd te 
zijn, niet verscbijnen, of ,onwillig zijn om te 

.getuigen, zal da/1,rvan aan den Commandere:i:tden 
Officier rapport worde-q gedaan, die de niet 
ve,schenen getuigen, bij arrest of op andere 
wijze tot bet. geven van getuigenis constrin
geren zal. 

.79. Wanneer de ·getuigen ,zicb,. onder. bet 
bevel- van een ander Commandant, bevinden, 
het zij dezelve tot de· Zee-, ·het zij ze tot de 
Landi;nagt behooren, zuJJen. de vraag-punten, 
bij missive door den Officier-Commiss~ris, w.or
den verzonden aan den Commanderenden Offi-

cier, waaronder zij behooren, ten einde dezelve 
getuigen daarop, vo9r den Offlcier-Commissaris, 
bijaldien geene r~denen daartegen zijn onder 
Eede, in voege· als bij artikel 92 is voorge
schreven, worden gehoord, en, met derzelver 
antwoorden, terugge~onden. 

80. Indien die getuigen wel l\filitairen zijn. 
doch zich binnen 's Lands ergens bevinden, 
waar geen garnizoen is, of ook indien die ge
tuigen zijn burger-personen, zullen gelijke 
vraag-punten, op dezelfde wijze en tot datzelfde 
einde, worden verzonden aan cle Burgerlijke 
Regtbank waaronder zij behooren. 

81. Bijal.dien de Officier:Commissaris of de 
Fiscaal nogtans verm~ent, dat. het ·wei'ischelijk 
is, dat de getuigen, in do twee naastvoorgaande 
Artikelen vermeld, verschijnen, om te worclen 
gehoord, of, met een bescbuldigden of onder
Eng moeten worcle~ geconfronteerd, zal de 
Officier-Commissaris letteren requisitoir afzen
den aan den Commanderen_den Officier of 
Regtbank, waaronder zij respectivelijk bebooren, 
met verzo~k, dat die getuigen worden. gelast 
of geciteerd, om, op zekere te bepalenen clag, 
nur en plaats, voor hem tot bet geven van 
getnigenis der waarheid, te verschijnen. Die 
.Commandant geeft aan bet ,-erzo,ek gevolg. 

82. Bijaldien bmgerpersonen op de hun ge
dane oproeping.niet verschijnen, zal de Officier
Commissaris opnieuw bunne oproeping kunnen 
verzoeken en betzij te. gelijker tijd, betzij later 
daarbij een bevel tot medebrenging lrnnnen 
voegen. 

83. De Commanderende Officier aan wien 
de requisitie is gedaan, zal, des noods, de ge
requireerde militaire getuigen onder de ver
eischte precantien clerwaar.ts zenden. 

84. Bij bet requireren of citeren van getui
gen zal aan dezelve opgave worden gedaan van 
cle zaak, of de namen der beschuldigden, omtrent 
welken hnn getuigenis worclt. gevorderd. 

85. Letteren requisitoir aan Buitenlanclsche 
Regters, zullen moeten behelzen, belofte van 
vergoeding der redelijke kosten, daarop vallende, 
en toezegging van in gelijke gevalJen weder
keerig denzelfden dierist aan de J ustitie te 
zullen b6wijzen. 

86.' Wanneer, door den Fis.caal of tlen 
Officier-Commissaris, dienstig wordt geoordeeld, 
dat eene regterliJke bezigtiging geschieqe van 
de gelegenheid der plaats, waar bet. feit is be
gaan, of dat de getuigen-daar ter plaatse zelve 
worden gehoord, of einclelijk dat een Lijk of 
zwaar gekwetst Persoon naauwkeurig door 
l\fedicime Doctoren en Cl~iru~gijns, ten over
staan van clen Officier:Com.missaris, worde ge-
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schouwd en onderzocht, zal zulk c,ene bezig
tiging ·of ·schouw ten zijnen overstaan, gead
sisteerd rnet den Secretaris, in presentie van 
den I<'iscaal, plaats hebben. 

In deze en andere gevallen, waarin bet noodig 
mogt worden geoordeeld de voorligting van 
deskundigen in te winnen, alsmede van hen 
zoodanige verslagen·te vragen, als in-bet belang 
van bet onderzoek zal worden· vereischt, zullen 
zij, bevorens tot hunne verrigtingen over te 
gaan, in handen van den 0fficier-0ommissaris, 
naar·de wijze hnnner godsdie'nstige- gezindheid; 
den eed of de belofte afleggen, dat zij J\.em ver-

_:slng naar hnn geweten znllen geven; 
· Dezelfde persoon kan als getuige en als des
knndige worden gehoord, mits hem, v66r bet 
afleggen van den eed of de belofte, de vocir 
beiden beBtemde eeden worden voorgeh,mdeIJ, 

Indien bet bij dit onderzoek noodzakelijk is, 
dat eene woning tegen den wil van den regt
hebbende wordt betreden, zal de commissaris 
van politie of, in eene gemeente waar geen 
<!Ommissaris van politie is, de burgemeester 
van cle.betrokken gemeente of die hem vervangt 
den daartoe noocligen last verleenen, en daarbij 
desverkiezende tegenwoordig zijn. Van het 
binnentreden · wordt, binnen vier en twintig 
uren, proces-verbaal opgemaakt, hetwelk bij de 
stukken zal worden gevoegd. 

87. Bijalclien de . daartoe nooclige getuigen 
'zich niet, onder bet bevel van den 0ommariclant, 
die de informatien geordonneerd heeft, ·bevin
den, worden door den 0fficier-0ommissaris let
teren requisitoir aan den 0ommanderenden 
Officier, of we! aa_n den Burgerlijken Regter, 
waaronder die getnigen behooren, afgezonden 
om dezelve, op zekeren bepaalden dag, uur 
en plaats, vocir .hem te doen compareren. Die 
Commandant geeft aan dit verzoek gevolg. 
· 88. De 0fficier-0ommissaris Ml 

a. ·V66r den aanvang _van bet verhoor, aan 
ieder getuige, ernstig voorbouden, deszelfs ver
pligting om de zuivere waarheid te zeggen, 
zonder iets te verzwaren, te vergrooten, te 
verligten, te verkleinen, te ontveinzen of te 

·vorzwijgen. 
b. Voorts, zoo veel noodig, heri;meren het 

gewigt van den Eed, de gevolgen des meineeds 
'0n de straffen van alle valsche getuigenissen. 

. c. Elk vraagpunt afzonderlijk voorhouden, 
'0n doen beantwoorden. 

d: · De getuigen, ieder afzonderlijk en een 
voor een, hooren, zonder dat de een, van bet 
getnigde van den anderen, visie of communi

·<!atie zal kunnen reserveren. 
e. Voor ieder getuige eene afzonderlijke acte 

maken, en dus de a~twoorden van nieerdere 
·getuigen niet bij elkandereri onder of nevens de 
vraag-punten stellen, ofschoon dezelfde vragen 
aan verscheidene getuigen worden gedaan. 

f. De antwoorden der getnigen, zoo veel 
doenlijk, met derzelver eigene wooiden, en met 
de minst mogelijke verandering van ·stijl of 
uitdrukking, door den · Secretaris; doen -op
teekenen. 

g·. Bij het einde vau bet verhoor aan ieder 
getuige ernstig afvragen, of hem, betrekkeUjk 
de zaak, waarover hij gehoord is, nog iets be
wust is, waaraan de J ustitie gelegen zoude zijn. 

h. Na het eindigen van elk ·verhoor, door 
den Secretaris, de gedane ·vragen en antwoor: 
dei:t of des getnigens opgaven duid~iijk en 
langzaam doen voorlezen. 

89. De getuige zal daarna de· voorgelezene 
antwoorclen of opgaven, door hem goedgekeurd; 
of, volgens zijne begeerte, vei·anderd of· ver
meerderd, onderteekenen, en we!,' zoo hij niet 
sclirijven kan, door een krnis of ancler teeken 
te stellen, waarbij de Secretarii ·zal verklaren dat 
hetzelve in zijne tegenwoordigheid is gesteld. 

90. Wanneer de getuigen een door hem 
gegeven antwoord, of iets in de door heni gee 
dane opgave ver'andert, zal hetzelve niet worclen 
doorgehaalcl, of onleesbaar gemaakt, maar·zal de 
0fficier-0ommissaris de herroeping en: de wijze 
hoe bet vorige antwoord of opgegevene is ·ver-. 
anderd of_ uitgelegd, do~r · den Secretaris cloen 
aanteekenen. · 

91. Indieu de herroeping, bijvoeging of uit
legging voorvalt onder een verhoor, zal bet 
worden opgeteekend daar, waar bet voorvalt; 
indien ·bet bij de voorlezing geschiedt, in bet 
slot; - clocb wanneer het, na de onderteekeriing, 
voorvalt, zal het daaronder worden geschreven 
en weder worden geteekend als voren.-

92. Na de onderteeken ing zal, geene rede
nen tor contrarie zijride, door de getuigen,:·in 
handen van den 0fficier-0ommissaris; naar de 
wijze hunner godsdienstige gezindheid de Eed 
of de verklaring afgelegd- wordon van de ge
heele' waarbeid en niets' dan' de· wa'arlieid. te 
hebben gezegd, en zal daarvan, onder het ver
hoor, behoorlijke aanteekening gehouden· wor
den, zullende dit verboor. daarna door den 
0fficier'.0ommissaris en d'en Secretaris worden 
geteekend . 

93. Indien een getuige · niet mogt vers'taan 
de Hollandsche taal zal 'de '0fficier-Goininis
saris een -Tolk gebruikeri. 

94, Deze Tolk zal; iri · haiid.en va'n · den 
0fficier-Commissaris-, naa'r 'de wijze zijne1; 'go'ds
dienstige gezindheid den· Eed· of de .Jfolofte 
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af,!eggel!, dat bij _zicb, in betgene, waartoe .bij 
ge_roepen is, ,getrouwelijk zal kwijten, en daar
van .niets aa11 anderen• openbaren. 

95. De Officier-Oommissaris zal, bijaldien 
biJ bet dienstig oordeelt, of door den Fiscaal 
deze confrontatie mogt worden verlangd, den 
bescbuldigden met een of meer .getuigen, of 
met andere bescbuldigden, o~ we! de getuigen 
onderling boor.en. 

9'6: .. Deze confrontatien zullen tot nader 
onderzoek der waarbeid moeten plaats bebben, 
ingevalle twee of meerdere medepligtigen, bij 
h:unne verbooren, merkelijk verschillen, of ook 
de verklaringen der getuigen en de antwoorden 
der beschuldigden, in gewigtige punten met 
elkanderen, niet overeenkomen. 

97. Deze confrontatie zal op de navolgencle 
.wijze moe.ten gescbieclen : wanneer een bescbul• 
.digcle blijft ontkennen de waarheid van een of 
meer feiten of omstancligbeden, waarop hij 
.reeds is geboord, on de Officier•Commissaris 
een .confrontatie heeft geordonneerd, zal deze 
den·· beschuldigclen, eerst in generale bewoor

. clingen, afvragen of hij bekennen wil de waar
. beid van bet feit of van de feiten, welke bij 
clus verre ontkend .heeft. 

98. De bescbuldigde bierop weigeracbtig 
of op eene. onvoldoende wijze ailtwoordende, 
worclt een getuige binnengebragt, en den be
.scbuldigden afgevraagd of bij <lien persoon 
kent? Zoo ja, hoe zijn naam is en waar bij 
woont, indien hij zegt dien persoon niet .te 

.kennen, wordt dezelye aangemaand,. zoo dit te 
pas komt, om zicb, door opgave van deze of 
gene omstandigbeid, bekend te ·maken. 

99. Voorts wordt den beschnldigden afge
vraagd, of bij eenige reden heeft waarom die 
persoon bij den Regter . niet als een geloof-: 

. waardig getuige zoude behooren te worden 
• aangenomen of om .te vermoeden dat die per
. soon . hem, tegen., de waarbeid, zoude willen 
bezwaren.of benadeelen met aanmaning 0111 die 
redenen terstond optegeven. 

100 . . Ver,volgens. wordt het eerste artikel 
. aan den bescbuldigden ,door den Officier-Com-
-missaris aangezegd, en de getuigen wijders onder-' 
,vraagd over den inboud van bet.aan den bescbul
digden aangezegd artikel, en daarnahetantwoord 
van den beschuldigde_n .en: den getuige door den 
Secretaris, aangeieekend en -voorgelezen. 
. l01.. Na een bevestigend antwoord val! den 

getuige, tracht de, Officier-.Commissaris, op de 
meest gepaste wijze,. aanleiding te. geven tot 

· eene breeqe woordenwisseling, - tusschen . den' 
. getuige en den bescbuldigden . om'. dezen· tot 
bekentenis .der ,waarbeid t~ brengen .. 

1913. 

102. Het voorgevallene, naar aanleiding van 
bet voorg.aande artikel, wor.dt, door den Secre
taris, weder aangeteekend, dus ook aan den 
eEl'llen kant zoodanige omstandigbeden, als de 
getuige, tot nadere bevestiging of opheldering 
van zijne v;orige verklaring, opzigtelijk dat 
punt, mogt hebben opgegeven, en aan den 
anderen kant de beantwoordin·g van den be,
scbuldigden daartegen en deszelfs bijgebragte 
redenen, of beroep op daadzaken tot zijne on
scbul,l en. verschooning. 

.103, Op gelijke wijze .al~ .in de drie. laatst
voorgaande artikelen vermeld is, zal, bij de 
confrontat.ie, van artikel tot artikel,. worden 
voortgegaan. 

104. Na den afloop der artikelen betroffende 
een .getuige, worden dezelve, met de. door den 
Secretaris daarop gestelde aanteekeningen van 
al bet voorgevallene, duidelijk voorgelezen. 
- 105. Hierop wordt den getuige afgevraagd 
of. hij nog iets te veranderen of bij , te voegen 
hebbe, en, in voege als bij, artikel 92 .voorge
.schreven, de !fod afgenomen.op zijne verklaring 
bij clezen afgelegd .. 

106. Na .het afleggen,.,als.,voormeld,,van 
den Eed door den getuige, wordt eindelijk aap. 
den bescbuldigden:afgevraagd,:.of bij, in zijne 
opgave, nog iets wil veranderen of bijvoegen. 
· 107. Ret verbandelde in, de drie. vorige 
artikelen, in het slot van. de confrontatie, ver
meld zijnde, wordt het .verhoor onderteekend 
door den. bescbuldigden en .getuigen, benevens 
den Officier-Commissaris en •den .Secretaris. 

108. Op dezelfde wijze .wordt .gebandeld 
met andere getuigen, ieder 11fzonderlijk. 

· De confrontatien tusscben getuigen .onderling 
word en gebouden overeenkomstig de beginselen 
van de artikelen 97 tot en met .107 . 

109. Indien ,een beschuldigde .zich,. op een 
of rneer der tegen hem gcconfronteerde getui
gen,:onder bet verboor, beroept; zaLde Officier

. .Qomrnissaris de zoodanigen, in zijne tegen
. woordigheid, booren. 

110 .. . De confrontatie. met .medepligtigen 
:wor.dt .. gehouden op gelijken ,voet, als die met 
getuigen, bebalven dat bun den Eed niet wordt 

.afgenomen .. 
111.: Nadatcde informatien zijn.afgeloopen, 

. wordt claarvari dooi den Officier-Commissaris 
rapport gedaan, aan de autoriteit, die de zaak 
naar den,Krijgsraad heeft verw!)zen,. 

Gelijk rapport geschiedt door . den Fiscaal 
ter standplaats van den Krijgsraad· aan den 
Commanderenden Officier aldaar, van die zaken 
.waarvan hem de stukken ingevolge artikel.22 
,zijn toegezonden. 

60 
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T W EE D E TIT EL. 

•DERDE HOOFDSTUK. 

Bijeenroeping en zamenstelling de1· Krijgsraden. 

112. Na dat de informatien voor den 0£
ficier-Commissaris zijn afgeluopen, en daarvan 
binnen het Rijk in Europa·door den Comman
derenden Officier van de Directie der Marine 
waar de Krijgsraad resideert, en elders door 
den Vlootvoogd of den Commanderenden Of
ficier van het schip hetwelk zich alleeli bevindt 
buiten het Rijk in Europa, rapport is ontvan
gen, zal die Vlootvoogd of Comrnanderende 
Officier na den Fiscaal te hebben gehoord, 
binnen drie dagen daaraanvolgende bij schrif 
telijk bevel tegen een daarbij aan tc geven dag 
en uur het bijeenkomen . van den Krijgsraad 
ordonneren. 

De Fiscaal zal aan den voet van dit bevel
schrift vermelden het feit, dat door hero ten 
laste wordt gelegd, met bijvoeging omstreeks 
welken tijd en waar ter plaatse het zou zijn 
begaan, alles op straffe van nietigheid, alsmede 
de orristandighede_n waarcinder het feit zou ge
pleegd zijn. 

Dit geschrift ·wordt, met opgave van de ge
tuigen · en deskundigen door den Fiscaal ge
dagvaard of nog te dagvaarden, · zoo spoedig 
mogelijk en ten minste tien dagen v66r den 
voor de · bijeenkomst van · den Krijgsraad be
paalden dag aan den beldaagden, met overgave 
van een door den Secretarfs van den Krijgsraad 
geteekend afschrift;door een Deurwaarder, een 
dienaa,r der Openbare Magt of een onderofficier 

· beteekend. 
Deze termijn kan, op het vorzo_ek van den 

beklaagden, worden verkort, mits ii1 hetexploit 
dat verzoek worde opgenomen en door hem 
geteekend. 

113. Wanneer een Officier voor. den Krijgs
raad moet te regt _staan, zullen voor de behan
deling va1:1 diens z!lak de President, als hij 
militafr is, en leden van dien raad van lageren 
.rang of van mindere ancienneteit in rang dan 
de beklaagde;worden verv'angen door Officieren 
van hoogeren rang of van gelijken rang en 
. ho<;>gere anciennetei t dan de beklaligde. 

114. In het formulier van beteekening van 
het bevel tot ·bijeenkoming van den Krijgsraad 

. zal warden opgenomen de mededeeling, dat de 
'beschuldigde zich bij de behandeling van zijne 
zaak door een gekozen of toegevoegden raads
·man kan doen bijstaan. 

Aan den beschuldigde wordt, op zijn daartoe 
strekkend, ten minste vier dagen v66r den 

aanvang van het onderzoek ter teregtzitting 
ingediend verz~ek, een raadsman toegevoegd. 
De toegevoegde raadsman kan daarna alsnog 
door een gekozen raadsman worden vervangen, 
mits deze van de vervanging onverwijld aan 
den President van deu Krijgsraad kennis geve. 

Als raadslieden rnogen - indien de beschul
digde voor een Krijgsraad binnen het Rijk in 
Europa te regt staat - worden gekozen of 
toegevoegd A:dvocaten, biirnen het Rijk de 
pi·actijk uitoefenende, en voorts voor elken 
Krijgsraad Officieren bij de Zeemagt, geen lid 
fan den Krijgsraad, Officier-Ooillmissari,s, 
Fi.scaal of Secret::iris v.ijndc. Binnen het.Rijk 
in Europa zal nogtans de toevoeging van een 
Officier alleen dan geschieden, indien een 
Ad vocaat niet beschikbaar is, tenzij de beklaagde 
uitdrukkelijk zijn wensch te kennen geeft, dat 
hem· een Officier als raadsman worde toege
voegd. 

De toevoeging geschiedt door den President 
van den Krijgsraad nit de Advocaten en voorts, 
op verzoek van den President, door den Vlocit
voogd of den Commanderenden Officier van 
het schip, hetwelk zich alleen buiten het Rijk 
in Europa bevindt, uit de Officieren bij de 
Zeemagt; die zich bij hem hebben aangemeld 
als bereid zich eene toevoeging als raadsman 
voor den Krijgsraad te laten welgevallen. De 
Secretaris van· den Krijgsraad geeft onverwijld 
van die toevoeging kennis aan den beklaagden 
en a·an den toegevoegden raadsman. 

115. Indien de beschuldigde in arrest is, 
heeft de gekozen of toegevoegde raadsman, 
totdat het vonnis is gewezen en in den Krijgs
raad gepronuntieerd, toegang tot hem en kan 
hij hem, behoudens het vereischte toezigt, zoo 
dikwijls hij dit v·erlangt, alleen spreken. 

De raadsman, of de beschuldigde, die geen 
raadsman heeft, kan bij den Fiscaal inzage 
nemen van de stukken en· daarvan, voor zoover 
hij die verlangt, afschrift bekomen ten koste 
van den beschuldigden, of, indien deze - ter 

· beoordeeling van den Krijgsraad - onvermo
gend is, kosteloos, voor zoover de Krijgsraad 
het verstrekken daarvan noodig acht; alles 
zonder de voortzetting- der behandeling op te 
houden: In het laatste geval warden de kosten 
der afschriften als geregtskosten aangemerkt. 

116. De President en Leden van dezen 
Krijgsraad, mitsgaders de l<,iscaal en Secretari& 
bij dezel ve zullen elkanderen niet onderling 
mogen bestaan tot in den vierden graad van 
bloedve·rwantschap of Zwagerschap.-, 

117. Deze Krijgsraad moet overigens zijn 
zamengesteld, na gelang dezelve wordt gehou-
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den, bij eene Vloot, Eskader of minder Smal
deel, of wel aan boord van een Schip, hetwelk 
zich geheel alleen buiten het Rijk· in. Europa 
bevindt, wel verstaande dat, in dit laatste ge
val, slechts over oproer, muiterij, zamenrotting, 
zamenzwering, complot tot desertie en lafhar
tigheid voor den vijand, Krijgsraad zal mogen 
worden gehouden, ten_ zij er geene waarschijn
lijkh.eid ware, binnen · twee maanden, andere 
Lands Oorlogschepen te ·ontmoeten of eene der 
havens van den Staat te bereiken, als wanneer 
ook, over mindere capitale ·questie~, Krijgsraad 
mag gebouden worden. 

118. Het regtsgeding oµ de tercgtzitting 
van den Krijgsraad wordt op _straffe van nietig
heid binnen het Rijk in Europa in het openbaar 
en elders met open deuren gehouden, :tenzij 
de Krijgsraad, om gewigtige redenen, ontleend 
aan de openbare orde of de zedelijkheid, in de 
notulen te vermelden, mogt bevelen, clat het 
regtsgeding geheel of gedeeltelijk· met gesloten 
deuren zal plaats ·hebben. 

De Krijgsraf..d k,m om redene_n, 1mtleend aan 
de belangen · der krijgstucht of cler onder
geschiktheid, in de notulen te vermelden, aan 
militairen beneden zekeren rang en 0111 redenen 
ontleend aan ·het algemeen belang aan minder
jarigen het bijwonen van de behandeling van 
eenig regtsgeding geheel of gedeeltelijk doen 
beletten. 

Indfon een der getuigen, deskundigen, tolken 
of andere aanwezigen de· stilte of de orde op 
cle teregtzitting stoort of teekenen geeft van 
goed- of afkeuring en vrugteloos door den 
President is gewaarsehuwd of het b'-lvel van 
den President om zicb te verwijderen niet 
heeft opgevolgd, kan hij op diens last worden 
verwijderd en zoo noodig gedurende den tijd 
der teregtzitting worden in bewaring gehouden. 

119. De beklaagde is, gedurende de geheele 
behandeling, ter teregtzitting tegenwoordig. 

Nietternin kan de president bevelen, dat de 
beklaagde de gehoorzaal verlate, ten einde een 
getuige of een mede-beklaagde buiten zijne 
tegenwoordigbeid worde ondervraagd. · In dat 
·geval wordt, op straffe van I\ietigheid, daarna 
met het onderzoek der zaak niet voortgegaan, 
clan nadat vooraf de beklaagde is onderrigt 
v,an het geen in zijne afwezigheid is voorge -
vallen. 

Zoo de beklaagde de stilte of de orde op de 
teregtzitting stoort . en -vrugteloos d0or den 
Pre_sident is gewaarschuwd, kan de Krijgsraad 
iijne verwijdering uit de gehoorzaal bevelen, 
en zoo noodig, dat hij_ gedurende den tijd der 
teregtzitting in bewaring worde gehouden. De 

behandeling der zaak wordt voortgezet, even 
als ware de beklaagde tegenwoordig gebleven. 

De raadsman_ 'van den beklaagclen blijft in 
dat geval met de verclediging belast. 

120. Er zullen notulen ·vari de besognes 
van den Krijgsraad worden gehouden, in welke 
alles naauwkeuriglijk zal worden vermeld, wat 
door den Krijgsraad van <lag tot dag is gedaan. 

121. Tot militairen President van den 
Krijgsraad zal · bij voorkeur worden benoemd 
een Hoofcl-officier uit het Korps Zee-officieren. 

"TWEEDE TITEL. 

. VIERDl!J' 'Ho·oFDSTUK. 

Krijgsraacl binnen het Rijk in Europa, en elders 
bij eene Vlpot, een Eskad~i· of minder Srnaldeel. 

122. Deze Krijgsraad zal binnen het Riik 
in Europa bestaan uit eenen burger-regts
geleerde als President, door Ons op gemeen
sehappelijke voordragt van Ooze Ministers van 
Justitie en van Mal'ine voor hetleven benoemd, 
en vier ofilcieren · in clen dienst ter zee als 
leden; 

elders, beboudens in het geval _voorzien in 
het vijfde hoofdstuk van· dezen titel, uit vijf 
leden, den President daaroncler gerekend, allen 
officieren in den dienst ter zee. 

De Commanderende Offleier, ·op grond van 
wiens rapport aan den Vlootvoogd verwijzing 
van den verdagte naar den militairen regter 
heeft plaats gehad, mag in den Krijgsraad 
niet zitting nemen. 

123: De Krij11;sraad wordt gehouden: 
a. binnen het Rijk in Europa: in de directie 

of irt eene of meer van de directien der Marine, 
door Ons reeds bepaald of. alsnog te bepalen, 
en wel ter standplaats van den Oommanderen
den Officier ; 

b. elders : aan, boord van het Sehip -of de 
Schepen, door ·den Commandant van de Vloot, 
het Eskader of minder Smaldeel en - voor 
de niet tot een :Vloot, Eskader of minder 
Smaldeel vereenigcle Sehepen van de Zeemagt 
in Oost-Indie - .aan bootd van het Schip of 
de Schepen of we! op de plaats ofplaatsen, 
.door den Commandant van clie Zeemagt daar
toe aangewezen. 

124. De.President van den_Krijgsraad bin• 
nen het Rijk in Europa moet den graad van 
doctor in de regtswetenschap aan eene Neder
landsche Universiteit_ hebben verworven en den 
vollen ouderclom ·v:an dertig jaren bebben be
reikt. · 

.Wanneer hij den.vollim ouderclom vanzeven
tig jaren heeft bereikt, worclt hem met ingang 

60* 
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.van het daaropvolgeLd-kalenderjaar als zoodanig 
door ; Ons, op gemeenschappelijke voordragt 
.van, Onze Ministers van J nstitie en-van ·Marine, 
ontslag verleend. 

. V66r dat tijdstip kan de Presid·ent door Ons, 
op · gelijke voordragt, op eigen verzoek worden 
ontslagen of door het Hoog-Militair-Geregts
hof bij ·een met redenen omkleede sententie 
nit zijn amb_t worden ontzet-in een dor gevallen, 
genoemd onder de nnmmers 1, 2, 3 en .4· let
ters a,, b, c- en d van artike!.11 der Wet op 
de Regterlijke Organisatie. A rtikel 11, tweede 
lid, dier \Vet is van toepassing. Het Hoog
Militair-Geregtshof spree,kt de ontzetting niet 
nit dan op ·de· vordering van den ·Advocaat
Fiscaal van de Zee- en Landmagt. 
· De President wordt door het Hoog-Militair
Geregtshof . bij ee_n _met . redenen omkleede 
·sententie nit ·zijn ambt ontslagen in een der 
·gevallen, genoei:nd in artikel 12 der Wet op de 
Regterlijke Organisatie. 

Het vierde .Jid- en de verdere bepalingen van 
·genoemd artikel 11 en het laatste. lid. van ge
IJOemd artikel 12 zijn ten cleze van toepassing, 
met dien verstande, dat de- daar aan den 
Hoogen-Raad toegekende bevoegdheid toekomt 
-aan • het · Hoog-Militair-Geregtshof. 

Het costnum van den President word-t. bij 
algemeenen. maatregel van bestuur vastgesteld. 

125. V bor den in artikel 124 genoemden 
President gelden de bepalingen .der artikelen 
-8· en 15 der Wet op de Regterlijke Organisatie, 
alsmede artikel 13, met uitzondering van bet 
voorlaatste · lid, dier w'et, met dien verstande, 
dat de bij ·laatstgemeld artike!.aan .den Hoogen
-Raad: of-· aan den Procureur-Generaal bij dat 
-college toegekende bevoegdheden toekomen aan 
·het Hoog-1\filitair-Geregtsho.f of. aan d·en .Ad
vocaat-Fiscaal. 

126. • De genoemde President kan. zich, 
wanneer zijn dienst niet gevorderd wordt, van 
de ·plaats, -waar bij zijne bediening uitoefent, 
verwijderen,-mits vooraf daarvan, met opgave 
·van de plaats van tijdelijk. v'erblijf, kennis 
gevende aan--den- Vlootvoogd;. voor eene af

·wezigheid gednrende meer clan acht dagen 
vra·agt· -hij verlof aan den President van het 
Hoog-Militair-Geregtshof. 

127. Bij ontstentenis, afwezigheid of andere 
gewigtige :verhindering wordt de genoemde 
President vervaogen door een burger-regts
· geleerde als President-plaatsvervanger, doo·r 
Ons; op , gemeenschappelijke voordragt van 
Onze Ministers van Jnstitie "n van Marine, 
voor -het leven-benoemd .. De President,plaats
verva·nger- moet -dE:n · graad , van, doctor in _de 

regtswetenschap aan eene Nederlandsche Uni
versiteit· hebben verworven.· 

De -artikelen 124, 125 en 126 zijn ·op hem 
van toepassing,' bebondens dat voor hem niet 
geldt de bepaling van artikel 8 der Wet op de 
Regterlijke Organisatie. 

128. De vervangende President blijft, ook 
nadat de reden voor .. zijn optred:en opgehouden 
beeft te ·bestaan, kennienemen van die zaken, 
welke op dat oogenblik reeds bij den Krijgsraad 
in behandeling waren;: 
. 129·. De militaire President· en de leden 

van den Krijgsraad worden benoemd door- den 
Oommanderende1!: Officier nit de daartoe b~
voegde en onder zijne Orders staande Officieren. 
Zij blij.ven, behondens het bepaalde bij artikel 
133, in den regel deze · fnnctie binnen het Rijk 
in Europa gedurende -ten minste een jaar en 
elders ~oor den duur der reis vervullen, tenzij 
ook daar benoeming voor een jaar of eenen 
-vasten termijn van korteren dnur niogelijk is. 

130. Tot militairen President van den Krijgs
raad zullen. niet worden benoemd: 

1 °, Officieren-, die den le~ftijd van dertig 
jaren- nog niet hebben- bereikt; en 

2°. Officieren van lageren rang dan dien van 
luitenant ter zee der tweede klasse. 

De bepaling van het vorige lid geldt ook 
voor leden van den Krijgsra·ad, met dien ver
stande echter dat zij den leeftijd van vijf- en 
twiniig jaren moeten hebben · bereikt. 

Behalve bij den R.rijgsraad binnen bet Rijk 
in Europa kan bij onvermijdelijke noodzakelijk
heid van de bepalingen van.dit artikel warden 
afgeweken. 

· 131. - De functien- .van openbaar aanklager 
worden bij den Krijgsraad waargenomen door 
·den Fiscaal. · 

De . Fiscaal bij den Krijgsraad binnen het 
Rijk in Europa, welke den graad van doctor 
in de regtswetenschap aan eene N ederlandsche 
Universiteit verworven. en den vollen ouder
dom van dertig jaren' bereikt moet hebben, 
wordt, op gemeenschappelijke ·voordragt van 
Onze Ministers van Justitie en van Marine, 
door. Ons . benoemd, · en, al dan niet op· eigen 
verzoek ontslagen.- Zijn· costunm wordt bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

Bij ontstentenis, afwezigbeid · of.-andere ge
wigtige verhindering, wordt de Fiscaal, in het 
voorgaande lid bedoeld, v·er,vangen door een 
Fiscaal-plaatsvervariger, ten aanzien van wiens 
benoem baarheid · en van- deszelfs 'benoeming 
en- ontslag, · mitsgaders'van:.deszelfs co·stunin, 
de 'rnorschriften van:·het · voorgaande lid even-
cons -van toepassing -zijn;- . ., ._, . 
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' De Fiscaal · bij deri Krijgs·raad elders bij eene 
Vloot, een· Eskader of mindel' Smaldeel, wordt 
benoemd door den Oommanderenden' Officier 
nit de.onder zijne orders sta·andc Offi0ieren van 
Administratie. Hij blijft, behoudens het be-· 
paalde biJ het eerste_ lid van Artikel 133, het' 
gene op hem ·van· overeenkomstige toepassiag 
iml- zijn, in den regel deze functie vervullen 
geduren·dc. ten minste een Jaar, of, bijaldien 
benoeining voor ten minste eeri jaar niet mo-· 
gelijk is, voor een··vasteri termijn ·van korteren 
duur of voor- den· dnur der reis. De·voor
schriften van het eerste en van het derde· lid' 
van Artikel 130, gclden· ook bij de benoeming 
van dezen Fiscaal. 

132. ·'De gene,-welke ter plaatse-of op het 
Schip als Secretaris bij de informatien fungeert, 
zal bij den Krijgsraad aldaar dezelfde functien
waarnemen, ten· ware ook, bij zieltte ofte andere 
gewigtige verhindering, daartoe door den Oom
mandereiideu Officier een and er. mogt w.ezen
benoemd. 

133. Bij naderhand ontstane-- Ziekte of oJ)
gekomene gewigtige verhindering· van den be
noemden militairen· President of de benocmde 
leden, of den Secretaris, warden, door den 
Oommanderenden Officier; andcren in derzelver 
plaatsen, benoemd en, daarvan aanteekening, 
in de notulen van den Krijgsraad gemaakt. 

Een plaatsvervangend niilitait·e President; 
Lid, Fiscaal of Secretaris blijft werkzaam n 
of bij den Krijgsraad zoolang degene, wiei: hij 
vervangt, -dit ZOU zijn geweest, tenzij de ziekte 
cif de ·verhitidering opgehouden heeft te be
staan, · 

In het laatste geval blijft 'hij echter kennis 
nemen van die zaken, welke op dat oogenblik 
reeds '.bij den · Krijgsraad in behandeling 
w·aren. -

134. De rang of orde, in welke de militaire 
President-en de Leden van den Krijgsraad, ter 
vergadering, zullen zitting hebben, wordt door 
deri Oomnuindant, bij het doen der benoeming, 
bepaald, doch zal dezelve moeten gegrond zijn 
op derzelver militairen·rang, ouderdom in di:en 
rang; of, bij gelijkheid daarvan, op de rangorde 
der verschillende Korpsen ·van de Zeemagt. 

T W E E D ]£ TIT EL. 

- VIJFDE HOOFDSTUK; 

Krijgsraad ·:a·a,~- booid ~an e~Ji Schip·, hetwelk 
zich al/een b·evindi b;titen hei Rijk in Eu_r;p~. 

135. · Deze-' Krijgsraad' zal' besta:an •uit ·drie 
Ledeu, Jen ·Preside11t-daaronder gerekend, allen 

Officiereu in den dienst ter zee, welke warden 
benoemd door deil · Oommanderenden Officier 
van het Schip, voor den duur der reis, dan ·wel, 
zoo zulks mogelijk is', VOOl' ten minste een jaar 
of een vasten termijri van korteren duur; be·
houdens vervanging bij naderhahd ontstane 
ziekte ·ofte· andere ·gewigtige verhindering, van 
welke vervanging:_aanteekeniiig' in de notulen 
van den Krijgsraad geschiedt. · 

136. De Oommanderende- Officier van· het: 
Schip die den Krijgsraad, benoemt is daarvan
slechts dan President,- iildien de Krijgsraad 
anders, ri10t inachtneming van het voorschrift· 
van artikel 137, -niet voit_allig zoude kunnen· 
zamengesteld \VOrden. 

In· dat geval -is _hot gest_elde, onder artikeJ. 
144b op den Presid•ent nfot van""toepassing. · 

·137; Bijaldien· het vereischte-aantal Officie
ren, clat in den Krijgsraad zitting moet-nemen, 
niet beschikbaar-is, kan de Officiet-Oommissaris, 
welke over de inforrnatien g·ezeten heeft; als, 
Lid worden benoemd: 

Op dezen •is alsdail niet van =toepassing ·het 
slot van het" gestelde onder· 'b van a1·tikel 14"4., 

138. Bij dezen Krijgsraad zal de fllnctie 
van oj)enbaar aanklager worden· waarge·nomen 
c!Oor" den Fiscaal, waartoe doot den Cornman-. 
derenden Officier van he_t Schip een ondet zijne 
Orders dienend Officier van Administratie; of, 
bij ontstentenis van· zoodanig Officier, een ander 
Officier zal" worden benoemd voor den dnuy 
der .reis, clan- wel, zoo- zulks mogelijk is, voor. 
ten minste eeu jaar of- een vasten termijn van: 
_kortereii duur; of door zoodanig antler geschikt 
Offlcier als de Commandant, -bij naderhand 
ontstane ziekte of andere gewigtige verhindering 
van den eerstbenoemde, -daartoe zal -hebben
benoemd. 

139. · Desgelijks zal ·de -gene, l\'elke als 
SMretatis bij · de informatien :heeft gefungeerd;. 
die zelfde functien daarbij uitoeffenen, ten y,are_. 
ook, b1j ziekte of andere gewigtige verhindering, 
daartoe, door den ··oommanderenden- Officier,
een antler· mogt_ wezen benoemd. "· 

140. Bij gebreke van een geschikt Officier
tot Secretaris, zal de· Fiscaal-tevens·de functien 
van Secrotaris waarnemen. 

·t 41. De rang of orde -in w:elke de Leden
van den· Krijgsraad ter v·ergadering -zullen zit-. 
ting nemen worclt, door' den Commandant, bij 
de -benoeming;· bepaald, dbch· za:l dezelve moe
ten 'gegrond zij!l op derzetver militairen raug;
onderdom in dien ·ran·g, of, -bij gelijkheid d!lar~ 
van, op de rangorde der verschillende Korpseri
van de Zeemagt: -·- · , · 
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T W E E D E •_r I T E L. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

llegts-1nagf, regten en pligten der Krijgsi-aden bij 
de twee naasf voor,qaande Hoofdstukken ver1neld. 

142. De Krijgsraden in de twee naast voor
gaande Hoofdstukken vermeld, oeffenen uit de 
criminele Justitie ter eerster instantie ov_er alle 
militaire of and-3re aan den militairen dienst 
verbondene personen aan hunne regtsmagt 
onderworpen, met uitzonclering van de zooda
nigen, welke, ter eerster instantie, voor het Hoog 
Militair Geregtshof, moeten te regt staan. 

143. De President en de Leden derzelve 
zullen nimmer openbaren het gene geheim 
behoort te blijven, bijzonder ook nief de ge
"Voelens van hunne Mede-.Leden zelfs niet die 
"Van hun zelve. 

144. Tot de deliberatien worden niet toe
gelaten: 

a. Die aan den beschnldigden bestaan in den 
zesden of 1iaderen graad van bloedverwant
sch.ap, tegenwoordige· of voormalige Zwager
schap. 

b. Die, in de zaak van den beschuldigden, 
eenige raad of advijs hebben gegeven of wel die 
van die zaak als Officier-Commissaris reeds 
hebben kennis genomen. 

c. Die, of zelve onwetende of onbedacht of 
indirect ontvangen hebben eenige giften, gaven 
of geschenken of toezegging daartoe van den 
beschuldigden of van zijnentwege op een tijd, 
dat, · de zaak waarover gehandeld wordt, reeds 
bij den Krijgsraad was gebragt, of waarschijn
lijk gebragt zoude worden al waren het ook de 
geringste geschenken van spijs en drank, voor 
zoo verre, ten aanzien der laatstgemelden, de 
minste vermoedens konde plaats hebben, dat 
die ter contemplatie van de beschuldiging 
gedaan waren; 

d. Die tegen den beschuldigden een proces 
voor eenig regter aanhangig mogten hebben ; 

e. Die als getuige of deskundige in de zaak 
zijn opgetreden. 

145. Indien zij ontdekkeu. door anderen 
eenige geschenken ten hunnen behoeve ont
vangen of aan dezelve ten hunnen gevalle, 
gegeven te zijn of ook dat zij zelve oribedacht, 
of omyet.ende die heh.hen aangenomen, zullen 
zij daarvan dadelijk, a·an den Krijgsraad, kennis 
geven, en, het zij de- ontvangene geschenken 
wederori.1 terug zenden, indien dit kan geschie
den, het zij de waarde van dezelve uitkeeren, 
op zoodanige wijze, als de Krijgsraad zal ·goed
vinden. 

146. Wanneer het twijfelaohtig is, of het 
voorhanden zijnde geval onder de hier voren 
uitgedrukte behoort of ,vai:meer de Presidel)t . 
of ·een Lid zich vindt tot den beschuldigden 
in eenige betrekking lii01; voren niet uitgedrukt 
doch waarom hij wenscht van de behandeling 
der zaak te zijn ontslagen, als uit hoofde van 
bijzondere vriendschap, vijandschap, groote 
gemeenschappelijke belangeri zal de Krijgsraad, 
in afwezendheid val\ den genen dien dit be
treft, en _nadat Artikel 127 of het eerste .lid 
van Artikel 183 zal zijn toegepast, daarovilr 
beslissen. 

147-. De Krijgsraad z_al hieromtrent in het 
oog houden, dat niemand, zonder gewigtigc 
redenen, van de behandeling eener zaak worde 
ontslagen, doch tevens dat alle schijn van niet 
geuoegzame onzijdigheid worde geweerd. 

148. De President of een Lid, uit hoofde 
van eenige betrekking, op of zonder zijn ver
zoek, van de behandeling eener zaak, ontsla
gen, zal de verdere deliboratien over die zaak 
niet mogen bijwonen. 

149. Indien ook een besehuldigde mo'gt 
vermeenen, dat de President of een der .Leden 
van den Krijgsraad, uit hoofde van haat, vij
andschap of om eenige andere reden, geen be
voegd regter in zij.ne zaak, zoude kunnen iijn, 
zal hij die redenen van bezwaar, met behoor
lijk ~espect, aan deri Krijgsraad mogen voor
dragen en verzoek doen tot recusatie. 

150. In dat geval zal de gerecuseerde zich, 
uit den Krijgsraad, moeten absenteren en za!, 
nadat Artikel 127 of het eerste lid van Artikel 
183 zal ziju toegepast, door den Krijgsraad de 
wettigheid der redenen van recusatie beoordeeld 
wordeu. 

151. Indien de redenen tot recusatie onvol- _ 
doendc bevonden worden zal de gerecuseerdc 
wederom plaats nemen. 

152. Wanneer de redenen van recusatie ge
grond bevonclen · worden, zal de plaatsvervan
ger van den gerecuseerden aan de behandeling· 
van de zaak deelnemen. -

153. Alie beslotene brieven aan den Krijgs
raad toegezonden, worden door den President 
geopend, en, bij de eerste· vergadering, aan 
dezelve, medegedeeld. 

154. De President en alle .Leden zijn ver
pligt de vergaderingen bij_,te wonen, ten zij de
zelve, door zickte of andere volstrekte belet
zelen, verhinderd, of daarvan door den rresi
dent of _den Krijgsraad, om gewigtige redenen, 
verschoond worden. 

155. De Pre~identheeft het beleid en bcstuur 
over de orde, waarin de zaken zullen worden 
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behandeld, en zorgt dat ieder een, met den · 'het • eerstgestelde geval tevens bepa~ld of, in 
meesten ~poed, prompt en onvertogen regt den aard van het arrest, ook eenige verzach
wedervare. ting, voor den ,bek;laagden, kan worclen ge-
. 156. De gekozen of toegevoegde raad~man maakt. 

is bevoegd ter teregtzitting al datgene aan te 160. Wanrieer de Krijgsraad, in eenigen 
voeren, wat geacht kan worden te strekken stand van het geding _bevindt, dat de zaak is 
tot het in acht nemen van artikel 144 en in van dion aarcl; dat een beschuldigde, welke op· 
het,algemeen van de voorgeschreven wijze van vrije voeten is, onder verz'ekerde bewaring be: 
regtspleging en tot verdediging v.an den be- hoort te warden gesteld of dat, in de wijze . 
schuldigden. van het arrest; eene verandering tot' meerder 

De advocaat, als raadsman gekozen of toe- verzekerde bewaring behoort te worden ge
gevoegd, draagt ter teregtzitting bet costuum maakt, ·zal de Krijgsraad daaromtrent, het zij 
voor advoca1.en voorgeschreven bij artikel 4 zonder, het zij op voordragt van den Fiscaal, 
van· het Reglement n°. II, vastgeoteld in vol- naar bevind Yan zaken, dispozieren. 
doening aan artikel 19 der wet op de RegtM- I 61. Indien de Krijgsraad, claarentegen, ,i,n 
lijke Organisatie en het beleid der justitie. eenigen stand van het gcding, bevindt, dat er 

Ingeval de raadsman een advocaat is, en rede~ei1 of omstandigheden zijn voorgekomen, 
deze zicb voor den Krijgsraad schuldig maakt oin een bescbuldigden,. welke in arrest is, nit 
aan eenige bandeling, omscbreven in artikel bet arrest te- ontslaan of, in den aard van bet 
20 van bet Reglement n°. III, vastgesteld in arrest, eenige verzachting te brengen, zal hij 
voldoening aan artikel 19 der wet op de daaromtrent, bet zij ambtsbal ve, bet zij op 
Regterlijke Organisatie en het beleid der justi- voordragt van den l!'iscaal, bet zij op bet ver
tie, zal hij door den President worden gewaar- zoek van den beklaagden of <liens raadsman, 
scbuwd of -berispt en op deszelfs voordragt naar bevind van zaken, disponeren. 
door het college, waarbij bij als advocaat is 162. De dispositien tot arrest, ontslag en 
ingescbreven, voo1· een tijd in de uitoefening verandering in de wijze van bet arrest, worden 
van zijn beroep voor de regterlijke collegien aan den beklaagden in den vollen Krijgsraad 
kunnen warden gescborst. gecommuniceerd, daarvan aante~kening in de 

157. In de zaken, welke, in de Krijgsraad notulen gemaakt on door den Fiscaal-gezorgd 
worden bebandeld, zullen alle de stukken, van dat dezelve executie bekomen. 
wederzijde ingele:verd, ter te,regt_zitting moeten 163., De dispo_sitien tot arrest worden, zoo 
worden gelezen, ten ware eenparig mogt war- de omstandigbeden, als vrees voor ontvlugting 
den begrepen, dat de woordelijke lezing van en soortgelijke dit madzaam m[\kcn, dom: den 
bet een of ander, zonder nadeel, konde worden Fiscaal, dadelijk 11a bet nemen derze_lvc tei: 
nagelaten en de beklaagde en diens raadsman executie gelegd. 
daarmede instemmen. 164. Dadelijk bij de eerstc Sessie van den 

Ten bezware van den beklaagde wordt, op Krijgsraad, of, anderzins, in die daaraanvol
straffe van nietigheid, op geene stnkken acbt gende, zullen de verbooren van de niet gedag
geslagen, dan vo·or zooveel en voor zoover zij vaarde of opgeroepen getuigen door den Secre
zijn voorgelezen, behoudens het bepaalde in. taris worden voorgelezen en zal de beklaagde 
de laatste zinsnede van het voorgaande lid. in zijnc verbooren, voor den Officier-Commis-

158. De President noch_ e.en der Leden zal saris ondergaan, in de volle Krijgsraads-verga
eenige bewijsstukken mogen. ontvangen buiten dering, worden gerecolleerd. 
bet gene aan den, Krijgsraad, op eene behoor- 165. Na bet voorlezen derzelve zal aan den 
lijke wijze, is ingeleverd: bekla·agde warden afgcHaagd, of ~ij bij zijne 

T W E E D E TIT EL. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 

Regfltple_qing _en handeling~n der Krij,qsraden: 

159. Indien de beklaagde zicb in arrest be
vindt, wordt in de eerste zitting van den 
Krijgsraad, na voordragt van den Fiscaal, be
slist, of de aard en omstandigheden der. zake 
al of nief vorderen, dat de beklaagde, gedurende 
bet proces, in arrest worde gebouden, en in 

verhooren porsisteert, dan of hij daarbij ook 
nog · iets te voegen hebbe. 

166 .. De ,v:erbooren voor den Offider-Com
missaris -zullen a·es. niet te min alle zoodanige 
kragt bebben en bebouden als of dezelve, voor 
den vollen Krijgsmad, baddon plaats gebad, en 
zal, nit dien boofde, aan de veranderingen of 
bijvoegselen van den beklaagden, 'geene meer
dere waarde warden toegekend dan dezelve in 
goede justitie verdienen. 

167. Achter· ieder verhoor zal van dit recol-
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lement melding worden gemaakt met aantee-. 
kening- van het presistit of van het gene, door 
den beklaagden, ·daarbij gevoegd is~ 

168. Wanneer de F1scaal of de Krijgsraad 
van begrip is, dat er nog nadere verhooren, 
het ?.ij van den'beklaagden het zij van getuigen, 
het zij van deslmndigen, het zij bij wijze van 
confrontatie, zouden behooren te geschieden, 
zullen dezelve in den vollen Krijgsraad wor
den. gehouden. 

Eveneens zullen in den vollen Krijgsraad 
,vorden gehoord de getuigen en deskundigen, 
die, op verzoek van den beklaagden, op last 
van den Krijgsraad van wege den Fiscaal mog
ten zijn gedagvaard -· of opgeroepen, of die, 
van -wege ·den beklaagden zelf gedagvaa1·d of 
opgeroepen zijnde, ter teregtzitting zijn ver
schenen. Ten minste twer.maal viei" en twi:0:'. 
tig uren v66r den <lag, _door den President 
van den -Krijgsraad voor het houden der · ver
hooren bepaald, doet de beklaagde aan den 
Fiscaal schriftelijk opgave van de door hem 
gedagvaarde of we! te dagvaarden getuigen en 
deskund igen. 

De beklaagde, of <liens raadsman, is be
voegd de vraagpunten, welke hij verlangt ge
steld te worderi.; op to geven, waarop de Krijgs
raad, naar bevind van zaken, zal beschikken. 

169. In deze wijze van het beleggen, hou
den en sluiten van deze verhooren; zal worden 
in aeht · genomen al het ·geen ten ·dezen <ip
zichte, · ·bij de informatien voor den Offi.cier-· 
Commi_ssaris is voorgesehreven. Ii1dien zich 
bij deze ·verhooren een· der gevallen voordoet 
van· de artikelen 67 en 68, is artikel 69 van 
toepassing. 

· 110. Zoodra de ]'iscaal vermeent, dat hij 
de verbooren kan houden voor voltrokken, zal 
hij aan den Krijgsraad verzoeken, om tot het 
iudienen van zijue sehriftuu r van eisch te 
worden 'geadmi~teerd. 

171. De beklaagde en zijn raadsman be
houden echter vrijheid; om, dcsongeacht, aan' 
dim Kri~gsruad aanvulling· van bet onderzoek 
te verzoeken. 

172: Indien nit bet onderzoek omstandig
bede:0: mogten zijn bekerid 'geworden, die, niet 
in· het aan den voet van het bevel tot bijeen
ro<iping van · deri Krijgsraad telastegelegde ver
meld, regtens tot ·vefawaring van· sti-af grond 

· geven, kan 'de· Fisc'aal den Krijgsraad daarop 
mondeling oprrierkzsam mali:en. · · 

Bij gebreke daarv:in · ,vordf·door den Krijgs
raad, op strafl'e van- nietigheid, op die om·stan:· 
digheden gcen acht geslagen. · 

173. Inge,,alle de Krijgsraad vermeent, dat 

de beklaagde nog nader moet worden'gehoord,
of dat op eenig point 110g nader ond_erzoek 
moet geschieden, zal de Fiscaal daartoe het 
noodige met de meest' mogelijke spoed, -in het 
werk stellen. 

17 4. Bijaldien de Krijgsraad verstaat, dat 
de zaak kan worden gehouden voor voldongen, · 
zal de Fiscaal, binnen driemaal vier en twintig 
uren, tot het indienen van zijne schriftuur 
van eisch worden geautoriseerd. 

175. De middelen der schriftuur van eisch 
zullen moeten bestaan in een eenvoudig doch 
duidelijk en onderscbeidell' verhaal van bet· 
geval of van de -zaak, zoodanig als daarvan, 
uit de confessie of andyre verklaringr.n blijkt; 
mitsgaders in een lietoog · van des beklaagdens 
schuld of onschuld, afgeleid uit bet gene be
leden of bewezen is, alsmede eene bepaalde· 
conclusie.· 

176. Bijaldien de conclusie tot schuldigver-· 
]daring luidt, zal zij moeten inbouden eene 
aanhaling van de ,vet of wetten, welke op het 
geval toepasselijk worden geacht, be:rievens · 
zoodanige bepaalde straf of straffen, als de 
Fiscaal oordeelt, dat op de·bewezen foiten bij 
de · wet gesteld of met ·de rnerites der zaak 
overeenkomstig zijn, -

177. Indien echter de Fiscaal van oordeel 
is, dat van des beklaagdens onschuld blijkt of 

·dat het feit of de dader niet strafbaar is of 
dat uit· anderen hoofde ter zake· van het feit 
·geen regt tot strafvordering aanwezig is, zal 
hij concludereu·, dat de beklaagde moge worden 
vrijgesproken van de hem ten laste -gelegde 
besehuldiging, en dienvolgende, zoo -hij in' 
arrest is, uit zijn arrest worde ontslagen. 

178. Bij zijne · scbriftuur van eisch zal de 
Fiscaal overleggen, alle de verbooren, bewij~
zen en verdere stukken, -welke-, tot de zaak · 
eenige betrekking hebben, e'n hetzij tot belas~ · 
ting, hetzij tot- ontlasting van den beklaagden, · 
7.ouden' kunnen dieIJen. 

·Hij zal deze stukken na · orde van het gene, 
hij, bij zijne schriftuur van eisch voorstelt; op: 
den rug teekenen met de letters a, b en zcio 
vervol[{ens en ze in die orde op den inventaris 
omsehrijven. 

179_- Op de teregtzitting v_an den Krijgsraad, 
waarop de scbriftuur van eisch wordt overge
legd, · wordt de conclusie va~ deze schriftuur 
door den ..l!'iscaai' voorgelezen. 

180. Binnen acht dagen· daarna zal de 'be
klaagde of zijn raadsman namens · hem ter 
teregtzitting eene schriftuur van antwoord 
;rnnnen indienen. · 

181. Na de· indiening, -in ·het ,;orige artikel'· 
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bedoeld,' of we!·; wanneer de beklaagde en diens 
raadsman van• deze bevoegdheid· ilfstand·doen, 
nadat is .. voldaan · aan het bepaalde in artikel 
179, zal de Krijgsraad, indien dit door den 
Fiscaal of door den raadsman van den be
klaagden wordt verlangd, een dag· bepalen tot 
het · houden van pleidooien. 

·Na·het pleidooi van den raadsman van den 
beklaagden _ kan de Fiscaal andermaal bet 
woord voeren. 

Aan .deµ. be)daagd.en en zijIJ.,raadsman wordt 
echter, op straffe van nietigheid, h~t regt ge
laten om het laatst te spreken. 

182. Indien 'daarna getuigen of deskundigen 
opniemv, worden gehoord of· stukken worden 
voorgelezen, of de beklaagde nader wordt 
ondervraagd, kunnen terstond hierna de Fis-· 
caal en de raadsman van den beklaagden nog
maals op den in artikel 181 vermelden v·oet 
het woord voeren. 

T W EE D E T IT EL. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Van bijzondere bere_qting·van strafbare feiten, a/s 
_ overtredingen in het gemeene sh-afregt. 

omschreven. 

183. De Commanderende Officier, die over 
de verwijzing naar den Krijgsraad heeft te be
slissen van eene overtreding naar het gemeene 
strafregt, kai:J, mits overeenkomstig het•advijs 
van den Fiscaal, bepalen, dat in die zaak in
formatien· niet zullen worden genomeri. -Ais
dan zal, in.dien de genoemde Officier niet is 
de ·Commandant; tot- ·wiens bevoegdheid het 
bijeenroepefi van den Krijgsraad behocirt, on
verwijld worden gehandeld overeenkomstig de 
bepaling van artikel 22 en zal de Fiscaal, ria 
ontvangst der stukken, onverwijld rapport doen 
aan den laatstgemelden Commandant. 

Die Commandant zal alsdan, binnen drie 
dagen daaraari volgende, of, ingeval do"or hem
zelveii ·overeerikomstig den eersten zin van het 
voorgaande lid is bepaald; onverwijld, na den 
J!'iscaal te·hebben gehoord, bij schriftelijk bevel 
tegen een daarbij aari te geven dag en unr het 
bijeenkomen van· den Krijgsraad ordontleren. 

· 184. In geval, volgens artikel 183, het bij
eenkomen ·van· den Krijgsraad is geordonneerd, 
zal worden naargekomeh al het' gene, bij de· 
vijf voorafgaande Hoofdstukken, is vastgesteld, 
voor zoo verre hetzelve alhier van: eenige toe
passing kan. gehoudini worden, behoudens : 

1°. dat de termijn, bedoeld in· het derde lid 
van- artikel 112, is van ten minste vijf dagen; 

1
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· daaro·p ·den Fiscilal eri zijn advijs te hebben 
gehoord, op' schriftelijk vorzoek van_ den .be
klaagden kan · bepalen, da't; in .afwijking van· 
het bepaalde bij artikel 119, diens tegenwoor
digheid bij het onderzoek ter teregtzitting niet 
wordt vereischt; .. 

3°. · dat de bepalingen betrekkelijk ··de toe
voeging van een raadsman en de schriftelijke 
opgave der wederzijdsche·getuigen en deskun-
digen n iet toepasselijk zijn ; · 

4°. dat op de behandelii:Jg van de zaak tei
teregtzitting van den Krijgsraad van· overeen- · 
konistige toepassing zijn de , artikelen 152, 
eerste lid, 154;' eerste lid, 1.55; eerste lid,. 156, 
160, eerste en Jaatste lid, 161, 162, eerste, tweede 
en derde lid, 163 tot en met 165, 168 tot en· 
mot 173, 178, 180 tot en met 182, 18,, 189, 
198, eerste; tweede, derde en vierde lid, en 
209, eerste en tweede lid. van het Wetboek· 
van Strafvordering, en met dien verstande; · 
dat hetgeen daarin ten aanzien ·van ·de regt- · 
bank, den president, de regters, den officier 
van jnstitie en den·griffier-voorkomt, ook geldt 
ten aanzien Tespectievelijk van den Krijgsraad, · 
den President en· de leden van den Krijgsraacl, · 
den Fiscaal en den Secretaris en dat het proces- · 
verbaal der -teregtzitting door dezen laatste in · 
de notulen van den Krijgsraad woi·dt opgeno
men. De behandeling ter teregtzitting ge
schiedt overigens overeenkomstig d'e voor
sehriften van dit. wetboek. 

T WE ED E TIT EL. 

NEGEN~E.HOOFDSTUK. 

.Van de Vonnissen en derzefrer executie. 

185. Binnen veertien dagen nadat is vol
daan · aim de voorschriften van -' de artikelim 
179, 180, 181, en 182, dan we!, fodien de zaak' · 
overeenkomstig het Achtste Hoofdstuk van · 
dezen Titcl is behandeld, binrien veertien da- · 
gen na · het · sluiten van bet onderzoek, zal de· 
Krijgsraad tot het wijzen van vonnis overgaan:-' 

De Krijgsraad beraadslaagt naar aanleiding · 
van het aari den ·voet van het bevel· tot bijeen- · 
komirig· ten laste" gelegde en van het onderzoek · 
ter teregtzitting, over · het bewezene of niet' 
bewezene der feiten, over.derzelver qualificatie, 
over het bewezene der schuld van den be
klaagde en- over de toepassing van de straf of' 
straffen',' bij de wet bepaald. 

Bij schuldigverklaring w01·dt--de straf opge- · 
legd, -op het fei t gesteld: 

Tndien de Krijgsraad niet uit ·wettige-bewijs- · 
-middelen d!) ·overtuiging heeft ieput; dat het · 
ten laste-gelegde feit is gepleegd door den be-· 
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klaagde, .of vermeent dat het feit of de dader De vernietiging of on):Jruikbaarmaking Tan 
niet strafbaar is,. of indien uit anderen hoofde werktuigen .of andere voorwerpen, vervaardigd, 
ter zake van het :feit geen regt tot strafvorde- geschikt geinaaJd of gediend hebbende tot,het 
ring aanwezig.is, spreekthij den beklaagdevrij.· plegen van. een strafbaar feit, kan in het von-

186. De President van den Krijgsraad doet _nis.worden gelast .. 
tot het wijzen van het vonnis hoofdelijke om- lngeval van veroordeeling wegens overtreding 
vrage, beginnende met het jongste lid en van artikel 439, 1°., van het Wetboek van 
brengende zijne gevoelens .het laatste uit., Strafrecht .beveelt de Krijgsraad, dat de fo dit 

187. De President zal na zulks, de conclu,-. artikel bedoelde goederen, welke·a]s stukken 
sie opmaken bij eenparigheid, volstrekte.meer- van overtuiging hebben gediend, voor !wover 
derheid, of naar h.et gene .de aard·der zaaken zij bij den veroordeelde.zijn in beslag genomen, 
de voorschriften van het.regt zullen.vereischen- aan bet militair. gezag,· zullen worden uitgele-

188. Hot vpnnis zal vervolgens overeen .. verd. 
komstig de conclusie· bij den President geno~ 1 ~L Wanneer de Krijgsraad oordeelt een 
men worden opgesteld,. 1Jn alsdan, door den gerequireerden .in persoon, :tot"eene !ijfstraffe 
Krijgeraad, geresumeerd en ·gearresteerd wor- of. ten minste cassatie te moeten verwijzen, 
den. zal '.dezelv.e den Fiscaal gelasten om den be-

189. Het vonuis zal moeten behelzen den schuldigden te doen nemen in -verzekerde be
naam en· toenaam, mitsgaders de geboorteplaats waring, zullende het vonnis inmiddels geheim 
en. ouderdom van den beklaagden en de charge gehouden worden. 
dooi- denzelven bekleed. 192. Aan een ter dood veroordeelden zal 

Het moet rriet redenenen omkleed zijn en twee maal vier-en-twintig uren voor de executie 
bet feit uitdrukken met alle omstandigheden, de dood worden aangezegd door den Fiscaal. 
die volgens de wet tot verzwaring of. verlig- 193. Van dien tijd af zal' aan den veroordeel
ting. van straf aanleiding ·geven. Indien ter den· de toegang worden vergund van zoodanige 
zake van hetzelfde-feit reeds eene krijgstuch- vrienden· en Leeraars als hij verkiezen zal.. 
telijke. straf is opgelegd, w.ordt daarvan mede 194. Ook zal die toegang aan Leeraars ter 
in het vonnis melding g'iimaakt. keuze van den beschuldigden.b~vorens, op zijn 

Het moet wijders inhouden de. beslissing van, verlangen, wo.rden- toegestaan, wanneer de be
den Krijgsraad over de- punten· bij Artikel scliuldigde is onder vermoeden .van een mis, 
185 vermeld, mitsgaders- in geval vari veroor- drijf, wµarop waarschijnelijk de· doodstraf vol, 
d~eling, de artikelen der wet welke w~rden gen zal. 
toegepast en de straf of straffen ,vaartoe de I 95. Geene vonnissen door .de Krijgsraden 
beklaagde wordt veroordeeld. ge,vezen, zullen mogen worden ter executie 

Het be.vat voorts· cie· riainen' van hen door gelegd, voClr en aleer -dezelve door het Militair 
wie bet is gewezeri en van den Secretaris,_clie . Geregtshof zijn geapprobeerd of.geconfirmeerd 
in. de raadkamer aanwezig is geweest. geworden in maniere als bij.de wet is bepaald, 

190. In all'e gevallen beveeU de Krijgsraad 196: Van de approbatie en confirmatie in 
de teruggave der voorwerpen, die als stukkeii. het voore_nstaand artikel vermeld zijn uitge
van· overtniging hebb:en gediend, na .verloop zonderd alle vonnissen, door de Krijgsraden 
van acht dagen nadat het geapprobeerde von- va11 eene Vioot, Eskader, minder Smaldeel. of . 
nis. zal zijn gepronuntieerd aan den met name: een schip· alleen, buiten het Rijk in Europa ge
in het vonnis te vermelden persoon, die de. wezen,. zouder eenig 011.derscheid of de,:;elve. 
voorwerpen tijdelijk. als, stukken van· overtlii- v·cmnissen strekken tot het opleggen van_. de . 
ging heeft afgestaan of bij wien zij. ziJn in il.>e- straffe des doods, of tot eenige mindere straf, 
slag genomen, . tenzij de Krijgsraad · beslisse, en ~onder eeiiig onderscheid of _de feroordeelde 
clat deze de v;oprwerpen door misdrijf heeft . het feit al of niet hebbe b_eleden. 
verkregen, in .welk geval hij · de teruggave } 97. Ingevalje het vonnis alzoo buiten het 
kan gelaste.n aan .den met name in.het vonni~ .. Rijk-in :Europ_a gewezen, strek~ tot het opleg-.. 
te vermelden persoon-, aan wien de voorwerperi gen eener mindere. straf, dan die des cloods, 
wederregtelijk zijn onttrokken, of tenzij daar- zal _de pronuntiatie en executie dadelijk gesch_ie
op door den eigenaar o_f regthebbende binnen den, nadat_.de Ooinmanderende Officier van)!~. 
den voormelclen termijn onder ·den Secretaris. Vloot,. het_])skaqer, minder. Smaldeel of:scl}_ip 
beslag zij gelegff overeenkomstig de voorschrif- allelln · daartoe het fiat exe~i£fi~ zal hebben vcr, 
ten van het Wetboek van Burger!~ Regts- leend_., · . ." .. 
vordering. 1~8. Ingevalle _het .vonnis0 strekt tot .het 



955 5 S E PT E M B E R. 1913. 

opleggen dei: doodstraf zal de Commanderende 
Officier van- de Yloot, het Eskader of minder 
Smaldeel, twee Officieren, geene Leden: v·an 
den Krijgsraad zijnde geweest, bij zich roepen 
en, benevens dezelven, de stukken van het 
proces examineren, mitsgaders onderzoeken of 
het feit behoorlijk beleden of bewezen zij en 
of oak de straf overeenkomstig de voorschrif
ten der wet opgelegd zij. 

199. Na dat het onderzoek, bij het naast 
voorgaand artikel gemeld, zal zijn afgeloopen, 
zullen de commanderende en verdere Officieren, 
bij meerderheid van stemmen, bepalen, of het 

. fiat executie al of niet, behoort verleend te 
-ivorden:, en wanneer hetzelve alzoo door him 
wordt verleend, zal het vonnis kragt van arrest 
hebben en zoodra doenlijk worden geexecuteerd, 
doch zoo zij integendeel zwarigheid mogten 
maken in bet verleenen van fiat executie zal 
de gecondemneerde in verzekerde bewaring 
moeten gehouden worden tot dat er gelegen
heid zij, om deozelven naar het vaderland op 
te zenden, en de zaak ter cognitie van het 
Hoag Militair Geregtshof te brengen. 

200. Insgelijks zullen vonnissen van Krijgs
raden overeenkomstig de bepalingen van art. 
117 gehonden, aan boord van een Schip dat 
zich buiten het Rijk in Europa alleen bevindt, 
kragt van arrest hebben in zaken van zamen
zwering, oproer, muiterij, zamenrotting, corn
plot tot desertie en lafhartigheid voor den 
vijand, ook wanneer de delinquant daarbij tot 
de doodstraf is gecondemneerd. 

201. De Oommanderende Officier van een 
Schip als 'bij het voorgaand artikel gemeld, is 
bevoegd • de executie van de doodstraf te 
schorsen tot dat hij in de gelegenheid zai ge
komen zijn, om twee Officieren, die over de 
zaak niet hebben gezeten, bij zich te adsu, 
meren, ten einde te onderzoeken, of het vonnis 
al clan niet · behoort ·te worden geexecuteerd. 

202. In het laafste geval, zal· de gecondem
nee'i'de in verzekerde bewaring worden gehon
den tot d"at er gelegenheid zij, om denzelven 
naar het vaderland op· te zenden en ·de zaak 
ter · beslissing aan het Hoog .Militair -Geregts
hof te brengen. 

203. Wanneer de beklaagde zich mogt heb
ben-·schuldig gemaakt aan een misdrijf, waar
teg~n bij a e wet de dood straf,, is gesteld. en , 
hefwelk niet behoort onder de zoodanigen die 
bij-•Art. 200 zijn vermeld, zal de Commande
reiuie Officier van het Schip, wanneer het von
nis· inhoudt veroordeeling ter'-dood, den ver
oordeelden niet mogen doen executeeren, maar 
in verzekerde be,varing houden tot dat er zich 

gelegenheid opdoet om hP.t geslage vonnis·even 
als in A rt. 201 is gezegd te herzien of wel 
hetzelve, tot dat einde, aan het Hoag Militair 
Geregtshof, -'- opzeriden. 

204. Alle vonnissen moeten openlijk uitge
sproken of uitgelezen warden door den Presi
dent in den·. vollen Krijgsraad, ter presentie 
van den Fiscaal en gecondemneerden en boven
dien, indien imlks door den Krijgsraad nood
zakelijk of wenschelijk ·geoordeeld wordt, nag 
door den Secret"aris op zoodanige andere plaats, 
als de Krijgsraad bepalen zal. 

Indien de. zaak overeenkomstig het Achtste 
Hoofdstuk van dezen Titel is behandeld en de 
gecondemneerde zich niet in verzekerde bewa
ring bevindt, wordt <liens presentie bij de uit
spraak of uitlezing van het vonnis niet ver
eischt. De artikelen 162 en 211 zijn alsdan 
niet van toepassiog. 

205. De vonnissen, .,vaarvan geen appel valt, 
zullen, wanneer dezelve, volgens deze wet zijn 
geapprobeerd of executabel verklaard, dadelijk 
na de pronuntiatie worden geexecuteerd, ten. 
ware de gecondemneerde uitdrukkelijk mogt 
verlangen, dat deze executie, tot het overwegen 
van een verzoek om gratie, worde opgeschort. 

In het laatste geval kan de gecondemneerde, 
binrien acht ·aagen na dien waatop he'tzelve 
vonbis is gepronuntieerd, een verzoekschrift 
om gratie, ongesloten, inleveren of doen in
leveren bij den Secretaris van den Krijgsraad. 

Deze "_inlevering zal de opschorting der 
executie ten gevolge hebben. 

De Secretaris zal naauwkeurige- aant~eke
ning houden van den dag der inlevering van 
zoodanig ver,mekschrift, daarvan onmiddellijk 
kennis geven aan den Fiscaal en het verzoek
schrift onmiddellijk verzenden, daar waar zulks 
zal zijn vereischt. 

De executie van het vonnis blijft van regts
wege opgeschort, zoolang over het in het tweede 
lid bedoelde verzoek om gratie wordt geraad
pleegd. 

Wanneer . het verzoek is afgewezen, zal de 
executie_· va'u bet vonnis, zoodra mogelijk,. ge
schieden. 

206. De executie zal geschieden door den 
Fiscaal, welke zal moeten zorgen, dat aan den 
letter van het vonnis stiptelijk worde voldaail, 
cen_daarvan:rappo.rt z;il doen aan de Krijgsraads'. 
Yergadering. 

207. Zoodra een vonriis zal zijn gepronun
tieerd zal zulks boven aan het hoofd van het 
originele vonnis met bijvoeging van den datum 
warden aangeteekend. 

208. Alle. vonnissen zullen, zoo spoedig 
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mogelijk Ra derzelver· pronuntiatje ei1· executie, 
met de stukken daartoe beho·orenile, aan het 
Hoog Militair Geregtshof worden ingezonden, 
om, ter Griffie van den Hove, te worden be·
waard. 

TWEE o·E TIT EL. 

·rrENDE HOOFDSTUK. 

Van het appel der Vonnissen van de Krijgsraden. 

209.- De beklaagden zullen- het" regt van appel 
of hooger beroep aan het Hoog Militair Ge
regtshof hebben, 

1°. Van alle Voirnissen,· waarbij do9r de 
Krijgsraden eenige veroordeeling tegen him zal 
zijn uitgesproken; - met uitzondering van de· 
zoodanigen, welke na met.fiat execufie bekrach
tigd -te zijn of na een Examen· van den Oom
manderenden Officier en de daartoe benoemde 
Officieren, buiten het Rijk in EL1ropa, te hebben 
oridergaan, direct executabel gesteld zijn ; 

2°. Vari ane· vonnissen bij de Krijgsraclen 
gewezen op eene door den beklaagden beweerde 
onbevoegdheid van den Regte·r om, over zijne 
zaak, information te nemen, of uitspraak te 
doen. 

210. Alle zoodanige v<innissen door de Krijgs
raden gewezen, van welke, volgens het bepaalde 
bij het vorige artikel, aan het Hoog Militair 
Geregtshof, kan worden geappelleerd, zullen 
aanstond_s, ua het resumeren en arresteren der
zel ve, door den; Secretaris van den Krijgsraad, 
aan de!'.! gecondemneerden, worden gecommu
niceerd, en aan denzelven toegestaan den tijd 
van acht dagen, om te beslissen of hij al dah. 
niet zal willen appelleren. - Tim welkeri einde, 
ook ingevalle de gecondemneerde in hechtenis 
buiten acces geplaatst is, aah dengenen dien 
hij zal vermeenen noodig te hebben, om daar· 
over met hem· te spreken, daartoe gelegenheid 
zal worden verleend. 

211. Na verloop van ucht dagen zal de -Secre: 
taris den gecondemneerden voor zich requi- • 
reren of, . indien hij -in arrest is, zich bij den• 
zelven: vervoegen en hein afvragen, of hij, van 
het vonnis ten zijnen laste gewezen, begeert 
te appelleren a(ln'het Hoog Militair Geregtshof. 
· 212. De :·gecondemneerde, binnen den voor

schrev·en 'tijd vaiCacht dagen, hebbende ve·r- · 
kfaard, clat hij, in het gewijsde wil berusten,, 
of wel denzelven tijcl hebbende lateil: verloo
pen; zonder zich te hebben verklaard,.: en niet 
aan den Secretaris, overeenkomstig het vorig · 
artiker, zijn. begeerte tot. appelleren hebbende 
te kennen gegeven, zal alsdan ·het originele· 
vonnis met de siukken daartoe behoorende,.aan 

het Ho·og Militair · Geregtshof, ter approbatie 
worden toegezonden. 

213. Wanneer. een gecondemneerde decla
reert, dat hiJ voornemens is om, van het von
nis van den Krijgsraacl, te appelleren, zal hier · 
van onverwijld door den Secretaris rapport 
aan den Krijgsraad gedaan, en· vervolgens hat· 
vonnis in den vollen Krijgstaad, in prresentie van 
den gecondemneerden, gepronuntieerd worden.' 

214. De gecondemneerde zal dadelijk na de 
pronuntiatie daarvun het appel interjecteren 
aan het Hoog Militair ·Geregishof en zal daar-· 
van, bij de aa:nteekening van de gedane pro-

·' nuntiatie ·op het· originel.e vonnis van den 
Krijgsraad, tevens melding gemaakt worden. 
· 215. Na het interjecteren vari het appel zal 

zoo spoeclig mogelijk eene copie authentiek van· 
het vonnis aan den· gecondemneerden worden. 
afgegeven, en zal wijders voor den Secretaris· 
door den gecondemneerden worden gepasseerd. 
eene volmagt in blanco, of op zoodanigen
practizijn, als hij, tot het vervolgen van zijn 
appel, zal willen gebruiken. 

216. De Secreturis bij den Krijgsraad zaI
gehouden zijn, om, zoo spoedig mogelijk, het 
alzoo gepronuntieerde vonnis, met·de volmagt 
van den gecondemneerden, als niede alle de 
stukken van het· proces en verdere noodige in
formatien voor den' Advocaat Fiscaal, inte-· 
zenden aan het Hoog Militair Geregtshof; Bij
deze stukkeri zal w6rden gevoegd een verzoek 
van den Fiscaal.·aari het Huf om te hebben 
authorisatie op· den Advocaat Fiscaal bij het. 
Hof ten einde·het appel voor hem te vervolgen, 
waarop het Hof, staande Sessie, zal disponeren. 

217. Als het Hof hieruit ontwaart dat d.e. 
geco.ndemheer~e geen · practizijn tot het voort
zetten der zaak iri ·appel heeft kunnen beko, 
men, zal hetzelv'e daarin dadelijk•voorzien naar 

· behooren, 
·218. Indien de geconden:;neerde zieh in de; 

residentie van den Krijgsraad in arrest bev_in.dt, 
zal hij aldaar daarin moeten blijven tot <ll)n · 
uiteinde der zaak, ten ware door het Hof, op, 
voordragt van ·cten Advocuat ]'iscaal; of van, 
den gecondemheerden· · zelve dienaangaande, 
anders mogt worden beschikt of mogt noodig: 
geoordeeld worde.i· hem te doen overbrengen 
in verzekerde bewaring. ter plaatse ·der re~i
dentie van,.tlen Hove. · 

T w E E D E TIT E L. 

ELFDE HOOFDS'l'.UK. 

Van de kosten.- _ 
· 219. De kosten van het regtsgeding bliJ\'.eii-

vo<ir. rekeriing van dei1 Staat. , · .. 
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ln geval ·van vrijspraak beveelt de Krijgs
raad, dat de kosten, door den beklaagden ge
ma11kt tot dagvaarding en schadefoosstelling 
van getuigen of deskundigen of tot het bij
brengen van stukken, met uitzondering van 
de kosten, welke de Krijgsraad verklaart noo
deloos te zijn gemaakt, den beklaagden .door 
den Staat .worden vergoed. 

.Het bedrag der vergoeding wordt bij het 
von:nis vastgesteld: 

Door den President wordt daarvoor,zoodra 
· ·het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, een 
· bevelschrift van. tenuitvoerlegging afgegeven. 

T W.E E D 'E TIT EL. 

TW AALFDE HOOICDSTUK. 

Van. het proces bij ve,·meende. onbevoegdheid 
des Regter s. 

220. Wanneer de Officier-Commissaris of 
• de Fiscaal, bij bet eerste· verhoor, of iri den 
loop der -informatiei:t, vermeent, dat, over de 
zaak of den p!)rsoon van den beklaagden een 
ander Regler bij de wet is gesteld, zal hij, 
(ofschoon de beklaagde des Regters onbevoegd

. beid niet· had beweerd, of. zelfs zich aan den

. zelv_en vrijwillig bad onderworpen) daarvan 
dadelijk rapport doen aan den ·Krijgsraad. 
,.221. In den Krijgsraad zal, door den 

Officier-Commissaris of den Fiscaal,.mtar ge
lang de sustenu, door dezei:t ·of ,gene11 .wordt· 
gevoerd, de zaak en de bedenkingen wegens 
de onbovoegdheid warden voorgesteld, en, na 
daarop in alien gevalle 'den Fiscaal in zijn 
-advijs te hebben gehoord·, naar'bevinding, door 
den Krijgsraad, warden gedisponeerd. 

222. Bij aldien de Krijgsraad vermeent dat, 
over de zaak, of den persoon van den beklaag
den geen antler· Regter bij de· wet is gesteld, 
zal de Krijgsraad den Officier-Commissaris 
autboriseren om de informatien voort te zetten. 

223. Zoo wanneer ·de Krijgsraad bevindt 
· da t er een and er Hegler over de zaak of den 
persoon van .den beklaagden, bij de wet, is 
gesteld, zal zij eene dispositie nernen ten einde 
daarvan, aan den bevoegden Regter; kennis te 
geven, met aanbod om den bescbuldigden in
dien · die in arrest is, overteleveren. 

224. Deze kennisgevin·g en .overgave van 
den beklaagden zal ecbter niet geschieden of 
ten uitvoer worden gebragt voor en aleei: de 
dispositie, tot dat einde, bij bet·Hoog Militair 

. Geregtshof, zal zijn g9edgekeurd, waartoe de
zelve met de stukken tot die dispositie be
hoorende, zoo er zoodanige zijn, aan ·dat Hof, 
zal -worden ingezonden. .:. 

225. Wanneer het Ho£ bevindt dater geene 
termen tot die overgave zijn, zal de Krijgs
raad, op onkangst ·der dispositie :van bet Hof, 
den Officier-Commissaris even als voren, qna,
lificeren tot, bet voortzetten .der verdere in
formatien. 
- 226. Wanneer het Hof de dispositie tot de 
overgave .-van den beklaagden approbeeri, ,zal 
dezelve worden geexecnteerd. 

227. Indien. een beklaagde.-wil .beweeren 
dat de Officier-Cornmissaris·.onbevoegd is hem 
te verbooren, omdat,.bij de wet over zijne.zaak. 
of persoon, een ander Regter. is .gesteld, zal 
hij .zu)ks, met opga,ve. der grand en, aan .. dei:J 
Officier-Commi~saris oij ziju.

0 

eerste, tweede of 
verder verboor voorilragen, .voorts .daarvan 
dadelijk door den Officier-Commissaris en den 
Secretaris worden rapport gedam aan den 
Krijgsraad. 

228. Een beklaagde zal die zolfde onbe
voegdheid ook nog, na den afloop der infor
matien voor den Officier-Commissaris, in den 
Krijgsraad zelve kunnen beweeren. 

·229. -Na die beweerde onbevoegdbeid wordt 
de beklaagde niet meer geboord. 

230. De Krijgsraad zal alsdan aan dei:i b.e• 
klaagden, eenen korten termijn van drie dagen 
stellen om die vermeende onbevoegdheid van 
den Regter, bij geschrifte, te betoogen en· zoo
danige conciusie daarbij te nemen als bij te 
rade. worden zal. 

23.1. Het- zal, aan den beklaagden, wanneer 
bij zich 'in arrest bevindt, worden toegestaan 
om met· zijn raadsman te spreken 0ver de 
gronden waarop die onbevoegdheid berust .. 

232. Na· dat die schriftuur. van den be
klaagden is ingekornen : zal de Krijgsraad de
zelve stellen in handen van den Fiscaal, orn, 
binnen vier'-en-twintig. u·ren en uiterlijk drie 
dagen, zoo deze laatste termijn absolt1t' noo, 
dig is, daarop te dienen van zijrie schriftelijke 
conclnsie van ,antwoord. 

233. . De Krijgsraad zal. daarop · de zaak in 
overweging nemen en, bij vonnis, .zoodar:ige 
uitspraak • doen als hij vermeent met de. wet 
overeenkomstig te zijn. 

234. Wanneer, bij bet vonnis van.den Krijgs
raad de door den beklaagden voorgestelde on
bevoegdheid van den ,Regter is . verworpen, 
heeft de beklaagde. den tijd-van drie dagen na 
de pronuntiatie· ~an .bet vo1mis om, daarvan 
bet appel • aan het Hoog Militair Geregtshof, 
,te interjecteren, 

: 235. .Gednrende dien- ·tijd worden· de in
formatien ·niet -voortgezet. -

236. De interjectie van het appel geschiedt 
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voor den Secretaris en wordt daarvan uant€-e
kening gemaakt en verder geprocedeerd als, 
bij het Tiende Hoofdstuk van dezen Titel, is 
geia;egd. 

237. Bijaldien de beklaagde den termijn 
tot het . appel heeft laten verloopen, zonder 
daarvuu gebruik te niaken, worden de infor
matien weder voortgezet en de zaak vervolgd 
volgens:.de wet. 
' -238. Wanneer de door den beklaugden voor

gestelde onbevoegdheid van den Regter is toe
gewezen, wordt het vonnis, bevorens hetzelve 
te pronuntieren en te executeren, aan bet Hoog 
Militair Geregtshofter approbatie opgezoriden. 

239. Ingevalle de Krijgsraad, bij dispositie 
of vonnis, vermeent oi,bevoegd te ziju, om te 
erkennen over de v.aak of den persoon van den 
beklaagden, zal zij, zoo de beklaagde zich op 
vrije voeten bevindt, daarvan, met toeze1iding 
der noodige stukken, uan den bevoegden Reg
ter, kennis . geven, <loch v.oo wanneer de be
klaagde . in arrest is, zal hij des niet te min 
daarin ·verhlijven en de overgave van zijn per
soon aan dien Regter aangeboden. worcten. 

240. Zoo wanneer de Regter, aan wien de 
gedetineerde wordt aangeboden, mogt weigeren 
of uitstellen, denzelven overtenemen, zal de 
Krijgsraad den gedetineerden in bewaring cloen 
houden en daarvan communicatie doen aan het 
Hoog Militair Geregtshof, ten einde zulks 
verder worde gebragt daar en zoo het behoort. 
'241. Ingeval de zaak o:vereenkomstig de 

artikelen 183 en 184 is behandeld, blijven de 
voorafgaande voorschriften van dit Hoofdstuk 
buiten toepassing, met uitzondering der arti

-kelen ~38, 239 en 240, en onverminderd de 
. bepalingen van het Tiende Hoofdstuk, 

D E RD E TIT E L, 

Van den Fiscaal en den Secretaris bi} de 
Krijgs1·aden van de Zeemagt, 

242. De Fiscaals zullen nasporen en bij de 
Krijgsraden vervolgen alle zoodanige strafbare 
feiten, waarvan de cognitie aan dezelve is op
gedragen. 

Zij kunnen -de nasporing opdragen aan de 
Hulp-Officieren van Justitie - de Kanton

. Regters uitgezonderd -· zoomede aan de be
: ambten, genoemd in art. 8, 1°. en 7°., yan het 
W etboek van Strafvordering. 

De nasporing. vindt niet plaats in gebouwen, 
vaartuigen, inrigtingen of terreinen, welke 
onder· militair gezag staan, dan met toestem
lljing van de- daarover gestelde Militaire 
Autoriteit. 

243: In gevalle hun mogt worden aangc
bragt of bekend worden zoodanig strafbaar 
feit, als door militairen van de Zeemagt, aan 
de regtsmagt van den Krijgsraad in hun res
sort onderworpen, mogt zijn begaan, en ter 
cognitie van den Krijgsraad behoort, zullen 
zij gehouden zijn daarvan dadelijk schriftelijk 
bilrigt te geven aan den Commanderenden 
Officier,. wclke over de verwijzing van. den 
verdagte naar den Krijgsraad heeft te beslis
sen. Die Commanderende Officier is gehouden, 
de stukken ten spoedigste te stellen in banden 
van den Commanderenden Officier, onder 
welken de' verdagte ressorteert, ten einde een 
onderzoek in te' stellen overeenkomstig cle 
bepalingen van den Eersten Titel. 

Nu afloop van het ·onderzoek worden de 
stukken gesteld in h•mden van den Fiscaal, 
ten einde daarop te dienen van aclvijs. Arti
kel 10 is van toepassing. 

244. De Fiscaal bij den Krijgsraad in eene 
of meer van de. directien der Marine binnen 
het Rijk in Europa, zal zich niet lunger dan 
vier en twintig achtereei:J.volgende uren van de 
plaats waar zijn Krijgsraad zitting houdt, mo
gen verwijderen, zon(ler uitdrukkelijke toe
stemming van Jen President van dien Krijgs
raad, <loch, indien hij, om bijzondere redenen, 
zich mogt genoodzaakt vinden zijne residentie 
voor een langeren tijd dan drie dagen te ver
laten, zal hij daartoe verzoek moeten doen 
aan den Advocaat-Fiscaal bij bet Hoog 1\-Iili
tair Geregtshof, welke daarop zal disponeren 
naar behooren. 

De andere Fiscaals zullen niet met verlof 
vertrekken, ten ware zulks, ter beoordeeling 
van den Commanderenden Officier wel[j:e hen 
hebbe benoemd, mogt worden gepermitteerJ, 
wanneer dezelven, zoo noodig, even als in 
ander wettig belet, door een undet· zullen 
worden vervangen. 

245. Zi.i v.ullen, zoo veel dit hen betreft, 
zorge dragen, clat de wetten, reglementen en 
.ordonnar.tien naauwkelirig worden naargeko
men. 

246. Zij zullen verpligt zijn den Comman
derenden Officier en den Krijgsraad· te dienen 
van berigt, consideratien en advies, in alle 
zaken, waarin zulks van hen zal worden. ge
vorderd, en welke, de Militaire Justitie; be
treffen. 

.247. Zij-·_zullen, indien zulks. eenigzins 
mogelijk, is, .behoorlijke correspondentie houden 
met den Advocaat Fiscaal bij het Hoog .Mili
tair Geregtshof, deszelfs bedenkingen enadvies 
innemen in alle zaken waarin _zij zulks noodig 
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oc:irdeelen; en, in zaken van geivigt·, bijionder 
zich· .van dat ad vies voorzien,' immers in zoo 
verre bij hen· eenige twijffeling zoude•'mogen 
overig blijven, 

248. Zij zullen direct noch indirect mogen 
ontvangen qf-· genieten eenige giften, gaven of 
g'eschenken, of zich die docn toezeggen van 
eenige personen die zij weten of vermoeden 
onder suspicie van eenig strafbaar .feit te leg
gen, of daarvan, doo; anderen, te ~orden be-· 
sehuldigd, noch ook van hen, die zij weteh of 
gelooven van·derzelver nabestaanden, vrieriden 
of. begunstigers te zijn, al ware het ook de 
geringste geschenken van spijs ·of drank, zoo 
verre, ten aanzien derlaatstgemelden, de minste 
vermoedens daarbij kon·den plaats hebben, dat 
die, ter contemplatie van bovengenoemde zaken, 
gedaan wierden. 

. 249. Indien zij ontdekken eenige geschen
ken, door anderen ten hunnen behoeve, ont
vangen, of aan dezelven ten hunnen respecte, 
gegeven te zijn,. of ook, dat zij zelve, onwe
tende of ·onbedacht, die hebben aangeno·men, 
zullen zij daarvan, dadelijk aan den Commau
derenden •officier of Krijgsraad, kennis geven, 
eµ, het zij de ontvangene geschenken weder 
terug _zenden,' indien dit. kan geschieden, het 
zij de waarde van dezelve uitkeeren op zoo
danige wijze als de Commanderend

0

e Officier 
of de Krijgsraad zal goedvinden. 

25.0. Zij mogen hunnen post. niet uitoefeuen 
in .zaken, waarin als beschuldigden betrokken 
warden personen, die huu bestaan in den zes
deh of naderen graad van bloedverwantschap, 
,tegenwoordige of voormalige· Zwagerschap, 
voorbehoudens· hunne voordragt, om, in bij
:r.ondere gevallen, van de waarneming eener 
Zaak, . te mogen warden verschoond, wegens 

•·personen daarin op eenigerlei wijze betrokken. 
251. In zoodanige gevallen, zal ztilks ge

. bragt warden ter kennisse van het Hoog Mili
tair Geregtshof als het een Fiscaal betreft 
binnen het Rijk. in Europa en anders van den 
Commanderenden Officier, welke den "Fiscaal 

· heeft benoemd, ·die. daaromtrent zullen dispo
neren~ naar behooren. 

, 252,' Zij zullen de teregtzittingen van den 
Krijgsraad bijwonen, ·en in. dezelve de gevor
derde -ophelderingen geven. 
. 253. Zi.i zullen' op eigen · gezag niet mogen 
openbaren hetgene geheim behoort te blijven, 
.bijzonder ook niet,, hetgene hun, in de infor

·. ,matien,. zal ·voorkomen ten laste van deze of 
gerfe ,personen, immers niet anders of verder 
dan:·, h un pligt vereischen zal, 

· 25·4, Zi.i zullen de procedures voor de Krijgs-

raden aanvangeri, ·vervolgen, en ·zoo .verre bren
gen dat, in den naam van den · Souvereinen 
Vorst, daarin kam worden.-regt gesproken. · 

255. In het voeren dezer ·-procedures zullen 
zij zich gedragen naar hetgene, ten dien ·op
zichte, bij. de Wetten, is vastgesteld,. 

256. Alle' procedures zullen, door hen, met 
zoo veel ~p·oed, ·warden voortgezet, en ten einde 
gebragt warden als dff omslagtigheid der zaak 
maar ·.eenigzins gedoogt; en zullen zij bijzon
der gehouden zijn, voor zoo veel op hen toe
passelijk .is, de proces.orde na te komen, welke, 
·.te dien einde, bij de. wet .is voorgeschreven. 

25 7. · Zij zullen alkauthorisatien .welke hen 
ambtshalve betreffen• met de meeste. prompti
tude ter Executie leggen. 

258. De Secretarissen zullen de Krijgsra-den 
in derzelver deliberatien ook buiten de open
bare teregtzittingen adsisteren, tot dat einde 
alle notulen van het verhandelde in de ver
gaderingen en besognes houden, de missives 
en - verdere stukken· on twerpeff, en wijders al 
dat geen verrichten, wat een Secretaris of · 
Minister bij een · Oollegie van J ustitie verpligt 
is te doen. 

Op hen· zijn de artikelen 248, 249, 250 en 
251 van toe passing. 

259. Zij zullen onder het raadplegen de 
adviesen ·en stemmen, met de ·meeste naauw
keurigheid, opteekenen, zoo veel 0 mogelijk, met 
bijvoeging der redenen waarmede die bekleed 
warden, ten einde, des te beter, de conclusie 
kan wcirden opgemaakt. 

260. Zoo wanneer eene zaak in appel aan 
het Hoog Militair Geregtshof wordt overge
bragt, zullen geene extracten van het verhan • 
delde in den Krijgsraad, waardoor, van de uit
.gebragte .adviesen en stemmen van den Presi
dent en van de Leden van den Krijgsraad 
zoude blijken, bij de proces-stukken warden._. 
gevoegd, immers niet op den Inventaris wor' 
den gebragt, zoo dat ze als een gedeelte, dei.
processale Stukken zouden kunnen . warden 
·aangemerkt. 

261. Zij- .zullen de geextendeerde notulen, 
vonnissen, deliberatien, ·missives. en· andere 
stukken, zonder verwijl, ter resumptie en ap
prcibatie qf alteratie in de vergadering voor
btengen, en, wel inzonderheid met betrekking 
tot de notulen, in acht nemen, dat die telkens, 
in de eerstvolgende zitting van den. Krijgsraad, 
moeten geresumeerd warden. 

262. Zij zullen zorge dragen dat de voor
gemelde Stukken, _vervolge·us in orde geschre
ven, en, na door hen ter ordonnantie van den 
·Krijgsraad te zijn geteekend, door den President 
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.van den Krijgsraad, geparapheerd en .promp
telijk geexpedieerd worden. 

26.3. Zij zullep. .geene extracten. uit de deli
beratien of.vonni_ssen of anc1ere stukken mogen 
teekenen of uitgeven, dari nadat dezclve door 
den Krijgsraad zullen zijn gocdgekeurd; edoch 
zullen zij de stukken altijcl zel ve. teekenen, 
-v66r en .alleer. clie aan·clen.President, om te 
paraphereli, worden behandigd. 

264. Zij zullen de stipste geheimhouding in 
acbt, nemen omtrent de adviezen. van den 
.President en van. de Leclen en .. het · niet ter 
open bare teregtzitting . in: den Krijgsraad of 
b_ij_ .den Officier-Commissaris verbandelde. 

265. Zij zullen alle-·Commissien uit den 
Krijgsraad · adsisteren, en. bij de. _Inspectien, 
Verhooren; van , getuigen of beschuldigden 
alsmed'e bij, .de . besognes -daaruit .voortsprni
tende, tegenw<;>.ordig zijn. 

266 . . Zij zullen zich eindelijk en over het 
.algemeen .gedragen. naar hetgeen ten opzigte 
<ler procedures bij de wetten is vastgesteld. 

V I E 1i D E T I T E L. 

Eed (belofte) . voo,· den P1·esident en de Leden 
·1:an den Krijgslaad, -mitsgadei·s vooi·.den·o,@cier
(Jommissaris, den Fiscaal en den SecreiariB. · 

267. · De President en de Leden . van. den 
Krijgsraad, mitsgaders de Officiei;-Commissaris, 
.de Fiscaal en de Seciretaris leggen, ,respective
lijk, v66r het in functie. tre,len, ieder naar de 
wijze van zijnc godsdienstige g.,zindbeid, cle 
.navolge_nde Eeden of beloften af. 

Eed ·cu·elofte) i:an den President ·en de Leden 
van den Krijgsraad. 

.',,Ik zwere (belove), dat ik den. post als Lid 
,,(President) van den Kl'ijgsraad ter goeder 
,,trouwe, met alle vlijt en naarstigheid, zal 

•.,,waarnemen; dat ik mij, in alle zaken,- bij den 
· ,,Krijgsraad voorkomende, zal gedragen met 
,,alle Oprechtheid; Eerlijkheid en Onzijdigheid, 
,,zonder daarin aan de partijen _ toetedragen 
,,ce11ige gunst of ongunst, .en zonder rnij daar
,,van .te laten aftrekken. door. eenige beweeg
,,redenen. _boegenaamd; .en dat. ik, zoo veel 
,,eenigzibs in mijn vermogen is, de voorschriftep 
,,der Wet, in de uitoeffening rnijner regterlijke 
,,functieri, zal in acbt nemen en naarkomen." 
· ,,Zoo waarlijk .helpe mij God Almagtig. (dat 
,,beloof ik.)" 

Eed (beloftei voor den Officied]omniissaris 
· e,i· den Fiscaal. · 

,,lk zwere. (belove), dat ik mijnen post 

,,als Officier-Commissaris (Fiscaal) ter goeder 
,,trouwe, met · alle vlijt en naarstigheid, zal 
,,waarnemen; dat ik_,. zoodra eenig strafbaar 
,,feit of vermoeden daarvan, (alleen .voor den 
,,Fiscaal: fer mijner vervolging als Fiscaal staa11-
,,de,) tot mijne kennissii zal zijn gekomen, 
,,daarvan, zonder uitstel, de recbte .waarheid 
,,zal · tracbten optespbren en doen hetgene mijn 
,,post vereischen zal; dat ik daarin zal te. werk 
,,gaan met alle oprechtheid, eerlijkheid en on.• 
,,zijdigheid zondo~. den schuldigen of zijne 
,,vrienden of begunstigers te.ontzien, en zouder 
,,den onschuldigen .te kwellen; en ·dat ik, zoo 
,,veel in mijn vermogen is, de voorschrifteu 
,,der wet, voor zoo verre dezel ve mijn _-Qfficie 
,,betreffen, getrouwelijk zal in acht nemen. en 
,,naarko1nen.'.' 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. (dat 
,,beloof ilc)" 

Eed (belofte) ~001· den Secretaris . 

,,lk zwere, (belove), dat ik mijnen post, als 
,,Secretaris, ter goeder trouw en met alle vlijt 
,,en naarstigheid, zal waarnemen, dat ik ge
;,tromvelijk en met alle oprechtheid zal aan
,,teekenen, opmaken, te boek stellen en.expe
,,dieren al wat mij, in mijn Officie, zal wo·rden 
;,belast;. dat ik ·de registers en andere acten, 
,,welke tot mijn toevoorzicht .behooren, zorg
" vu!dig zal bewaren, dat ik niet zal openbaren 
,,de gevbelens van. den President of ·de Leden 
.,,van den Krijgsraad of van den Officier-Com
,,missaris .noch ook hetgene, in ge informatien, 
,,zo.ude mogen voorkomen, of -ietwes anders 
_,,hetgene geheim zoude moetan blijven ; en dat 
,,ik voorts .in mijne voorsz. betrekking, zoo 
,,veel eenigzins in -mijn vermogen is, de voor
,,schriften der wet getrouwelijk zal in: acht 
.,,nemen, voor zoo. verre di!) op mij van eenige 
.,,toepassing. zijn}' 

-,,Zoo waarlijk helpe mij .God Almagtig,.(dat 
,,beloof ik.)''. . 

268. De .in artik;il 267 voorgescbreveir Eed 
(belofte) worclt afgelegd: · 

.a. door den burger,regtsgeleerde-P1'esident 
en zijn vervanger, zoomede ·door den Fiscaal 
binnen bet Rijk in Europa en diens· plaatsver
-vanger, in . handen van het · Hobg-Militair
Geregtshof; 

b. door den militairen_, President, ·de,,leden; 
den. Officier-Commissaris,. den. niet ondeJ:'.-a.ge
noemden Fiscaal en_· den .Secretaris ::liij:cden 
.Krijgsraad of. bij de infor.matien,iri .handeir,van 
.de .autoriteit, die -hen tot..het. ~ervullen,van 
hunne functie heeft benoemd. : .,- , , 

. .,ndien de snb,b :van d\t artikel bcdoeltle:Eed 
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(belofte) niet in handen van de aldaar genoemde 
autoriteit kan worden afgelegd, wordt door de 
betrokken Qfficieren eigenhandig een schrifte
l_ijke Eed_ (belofte).·opgemaakt en onderteekend. 

RE.GISTER DER REGTSPLEGING 
BIJ DE ZEEMAGT. 

EERSTE TITEL. Art. 
Algemeene bepalingen, regten en ·pligton · 

der Conimanderende Officieron 1 

TWEEDE .TITEL. 1 e HOOFDSTUK. 

Informatieii voor den Officier-Commissaris 
in de Directien· der Marine en elders. 
waar geen Krijgsraad resideert . . . : · -17 

TWEEDE TITEL. 2e. HOOFDSTUK. 

Information voor den Officier-Commissaris 
in de Directieri der Marine en elders, 
waar de Krijgsraad resideert . . . . . 26 

T'iVEEDE 'l'ITEL. -3e HOOFDSTUK. 

B_jjeenroeping en zaine~stelling de:r Krijgs-
raden . .- ............. 112 

TWEEDE TI1'EL. ·4e HOOF.DSTU!C. 

Krijgsraad binnen het Rijk in Europa, 
en elders bij eene Vloot, een Eskader 

·· of minder Smaldeel . . . . . . . _- . 122 

TWEEDE TITEL. 5° IIOOFD.STU!C. 

Krijgsraad aan board van een Schip het
welk zich alleen bevindt buiten het Rijk 
in Europa . . . . . . . . , . . . . . 135 

T\VEEDE TITEL. 6e IIOOFDSTUK. 

Regtsmagt, regten en pligten der Krijgs
raden • bjj de twee naastvoorgaande 
Hoofdstukken vermeld . . . . . . . . ·142 

.T\VEEDE TITEL. 7e H
0

00FDSTUJC. 

Regtspleging en handelingen der Krijgs-
raden . . . . . . . . . . . '159 

TWEEDE TITEL. 8° IIOOFDSx_UIL 

Van bijzondere beregting vi!,_n strafbare 
. feiten, als overtredingen in het gemeene 
strafregt omschreven . . . . . . . 183 

TWEEDE TITEL. 9e IIOOFDSTU!C. ., 

Van de vonnissen e~ derzelver executie . 185 

TWEEDE TITEL. . 10e IIOOFDSTU!C. 

Vari het appel0der Vonnisseri van deXrijgs-. 
raden . : . . . . . . . . . : . . 209 

TWEEDE TITEL. 11" HOOFDSTUK. 

VIERDE T:tTEL, : Art. 
Eed (belofte) voor. den· President en·· de 

Leden. van den -Krjjgsraad, .mitsgaders : 
voor den Officier-Commissaris, clen Fis-
caal ·en den Secretaris . . . . . : . 267 

15 Septe111ber 1913 .. BEsr.urr, ,tot nadere wijzi-
ging en aanvulling van het Algerneen Re
glement Vervoer 1901, en tot wijifo;ing v,m 
het AJgemeen Reglement voor den dienst op 
de spoprwegen en van het Vereenvoudigcl 
Loeaalspoorwegreglem·ent 190:,t S. 366. 

WIJ WILHELMINA, :ENZ. 

Op de voorclracht vaO: Onzen Minister, van 
Waterstaat van 8 Augustus ·1913, n°. 256; 
Afcleeling Spoorwcgen ; 

Gelet op artikel 27 van do wet van: 9-April 
1875 · (Staafsblad n°. 67), !aatstelijk ·gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad no; 62) 
en op artikel 1 van de wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. ll8); 

Den Raad van State · gehoorcl (ad vies van 
2 September 1913; n°. 33); . 
·. Gelet op het nacler rapport· van Onzen vooi· 0 

noemdcn Minister vmi · 10. September :1913, 
n°. 235,. Afdeeliug Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden e·n verstaan : 
A. Het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 

vastgesteld bij Ons besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd en aan
gevuld bi} Ons besluit' van 18 April 1913 
(Staatsblad n°. 134), te wijzigen ·en aan-te ;ul-
len als volgt : 

10. Artikel 45, s 3, sub B, te wijzigen en te 
lezen. als volgt : 

B.· Tot. bet vervoer als bestelgoecl zijn toe
gelaten: : 

I. de goederen, genoemcl in de bijlage B van 
clit reglement sub XXVII (gist), LVI (wijn 
en.likeuren in flesschen,'sigaren, eet-en vleeseh
waten), L VII (ledig ·terugguande zakken) en 
LVIII (schiiderijen, beelden en alle voorwer' 
pen .van·Jnmst), een en antler voor zoover de 
in die nummers:gegeven voorsehriften in acht 
worden. geno1110n; 

Van de kosten . . . 

T\VEEDE 1'ITEL. . 12e lIOO~'D_STUK 

II. zending~n tot eeu bruto-gewieht van 12½ 
kilogram, bestaaiide· uit jacht- (doch geen 
Lefaucheux- o·f •pinvtnfr-) patronen, waarvan 
de hulzim vervaardigd · zijn uit bordpapier, ul 

· 219 clan niet :bekleecl met een dun messingen of 
koperen omhulsel en gelaclen met zwart of 
rookzwak buskruit en bagel, voor zoover de vol
gende voorsehriften in acht-worden genomen: 

\ran het proces bij vermeende onbevoegcl- · 
heid des Regters . . . . . . ··: .. · . 220 

DERDE TITEL. 

Van den J,'iscaal en den.Secretaris bij de 
Krijgsracleu v:a,n de Zeemagt . ·. , , . 

1913. 

. a .. De pafronen, waarvan de hulzen bestaan 
I u!t bordpapier en een inwondigen of ·uitw~~-

242 I d1geil mantel van metaal, behooren zoo te z1Jn 
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samengesteld, dat de geheele hoeveelheid der 
ontplofbare stof .zich in heL metalen beneden
deel be.vindt en afgesloten is door een prop· of 
S()iegel. Het bordpapier der }latronen . _n1oet 
van zoodanige hoedanigheid zijn, dat van 
breken gedurende het vervoer geen sprake kan 
ziin:. De_ .patronen met papierliuls voor cen: 
traal_ontsteldng moeten eene wanddikte van ten 
minste 0,7' _m.M: hebben. 

·b; De patronen moeten vast verpakt zijn in 
kartopnen, d,oozen, .die geplaatst zijn· in stevige 
hou.t!)n kistjes (wanddikte ten minste 10 rn.M.), 
welke gesloten zijn met. verzinkt ijzeren spij
kers, .. koper.en -,s.pijkertjes . of schro_evcn. Tus
schen_,<),e kll~tonnen doozen en de houten wan
den van het kistje, moet · eene ruimte van ten 
minste· 2- c.M,, aanwezig. zijn, welke zoo stevig 
met., -werlr,. -.houtwol of. pa pier, afval - alles 
v:olkome; droog _...:... is opgevuld, dat verschui
v:en;: v:an 'de doozen· met patronen in het·kistje 
tijdens het vervoer is uitgesloten. 

.c. ;pe,)J!)Uten kistjes moeten v'a11 cen, den 
inhoud duidelijk aanwijzend opschrift voorzien 
zijn_ . en, pp. zoodanige wijze vervan rdigd, ge
slotiin lJn, __ verzegeld zijn, dat. opening tijdens 
het vervoer niet onopgemerkt kan plaats hebben: 

d. Bij .de aanbieiting ten vervoer moet de 
afzender eene door hem onderteekende .schrif
telljke .verklaring van den volgenden inhoud 
afgeven :_ 

·,,De ondergeteekende verklaart, dat het heden 
,,te .. ·. , . dCJor hem aan het adre·s van ·'. .. 
,, te . . . ten vervoer aangeboden en met het· 
,, merk . . . gesloten kistje jachtpatronen, zoo
,, we! wat de hoedanigheid van den inhoud als 
,,wat de wijz!l van verpakking betreft, voldoet 
,,aan de voorschriften, voorkomende in artikel 
,,45, § 3, sub B II, van het Algemeen Regle
,,ment voor het vervoer op. de spoorwegen._ 
,, . . ~· . ."- . . • ~ drin • . . : . 19 . . " 

20. Aan § 4. van artikel 45. den ,,o]genden 
volzin toe te voegen : 

'Hetzelfde geldt .ten aanzien van hem, die 
ten vervoer als bestelgoed toegelaten jacht
patronen met valsche of onnauwkeurige op
gayen ten vervoer als bestelgoed aanbiedt ·of 
1aat aanbieden, of daarbij niet voldoet aan ·de 
voorwaarden, welke door he·t bepaalde in de 
vor/ge paragraaf sub B.II zijn gesteld. 

3°. Achter de bepaling sub XXXVI, .voor
komende. in de bijlage B van bovengenoemd 
reglement, op te ne·men · het volgende : 

XXXVI a. Schietmiddelen in metalen hulzen, 
alsook goed gegelatineerde kruitweefsels en daaruit 
vervaai·digde fabrikaten warden in colli, waar
van- het bruto-gewicht niet meer clan 100 K.G. 

n:iag bedragen,"onder de volgende voorwaarden 
vervoerd: · 

a. De schietmiddelen moeten in dichte idakjes 
gedaan warden, welke het verstuiven en ver' . 
spreid raken verhinderen. Deze zakjes moe
ten in metalen hulzen warden gebracht, waar
van de sluiting zoodanig moet zijn, dat · zij 
we! volkomen dicht is, doch in geval van 
brand -geen weerstancl '•biedt· aan'· den· druk"der 
zich inwendig ontwikkelende gassen. De hoe: 
veelheid van het schietmiddel in ieder zakje 
mag ~iet rrieer dan 1 K.G., die van de daar
mede gevulde htils ·niet meer dim 1,5 K.G. 
wegen. · Goed ·gegelatineerd kruitweeisel .en 
daaruit.vervaardigde fabrikaten warden zonder 
metalen hulzen vervoerd; .t)ok kan de dichte 
zak achterwege blijven, wanneer de kisten in
wendig met blik bekleed zijn. 

b. De metalen hulzen met schietmiddelen 
of de stofdichte zakjes met kruitweefsels moe: 
ten in goed bewerkte houten kisten verpakt 
warden, ·waarvan de wanddiirte _moet overeen
komen met de hieronder genoemde minimum
maten; 
Bruto gewicht de kist: m,inste wanddikte. 

tot en met 5 KG. 7 m:M. 
boven 5 ,, ,, ,, 50 ,, "12 m.1''1. 

50 ,, ,", ,, 100 ,, 15- m.M. 
Voor kisten, inwendig met blik bekleed, 

mag de wanddikte der houten kist met 5 m.M. 
verminderd warden, doeh nooit minder be
dragen dau 7 m.M. Opengebleven ruimten 
moeten zoodanig met bordpapier, papierafval; 
werk, houtwol of krullen - alles volkomen 
droog - aangevuld wordeu, dat verschuiven 
in de kist gedurende bet vervoer, r:iet kan plaats 
hebben. · ' 

t. 1n eene kist mogen noch verschillencle 
soorten schietmiddelen, noch schietmiddelen 
met audere ontplofbare stoffen te zamen ver
pakt warden. · In eenen ·spoorwagen mag tel
kens slechts eene kist met schietmiddelen of 
kruitweefsel en de daaruit vervaardigde fabri
katen vervoerd ,'vorden; het bijladen van ont
plofbare stoffen is verboden. De aanneming 
ten vervoer kan dienovereenkomstig beperkt 
warden. Bij iedere kist met schietmiddelen moei_ 
een bijzondere vrachtbrief gevoegd zijn, waarop 
geene andere goederen niogen voorkomen. 
. d. ·De kisten mogen alleen clan met ijze;.en 

spijkers gesloten warden, ·wanrieer deze goed 
vertind zijn. Zij moeten voorzien warden van 
ee1~ opschrift; dat duidelijk ·den inhoud om
sehrijft. Bovendien moeten z1j voorzien zijn 
van eene afsluiting door een looden zegel, of 
van een op twee schroefkoppen van het deksel 



.963 15 S E P T E MB E R, 1913 

· aangebracht zegel (afdr.uk of merk), of van 
een over deksel en zijwanden-geplakt teeken 
met het fabrieksmerk. · 

e. De afzende!' moet op den vracbtbrief eene 
door hem onderteekende verklaring stellen, 
waarin ook :bet merk der looden of andere 
zegels of bet fabrieksnierk aangegeven is. De 
verklaring moet -luiden: 

;, De ondergeteckende vcrklaart, dat de in 
,,dezen vrachtbrief vermelde, met bet merk 
,, ... · gesloten zending, zoowel ·wat de hoe
,,danigheid van den inboud als wat de wijze 
,, van verpakking betreft, voldoet aan de voor
,,schriften, voorkoinende · ond.er · 11°. XX:XVIa 
,,van bet Algemeen Reglement_-voor het ver
,,voer op de spoorwegen". 

B. Het Algemeen Reglement voor den dienst 
op de spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 October 1875 (Staaisblad n°. 183), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 23 J<'e
bruari 1909 ·(Staatsblad n°. 58), te wijzigen als 
volgt: · 
· Artikel 78, vijfde lid, te wijzigen en te lezen 

als volgt: 
De bepalingen van het ·derde en vierde lid 

van· dit artikel, welke op voorwaardelijk ten 
vervoer toegelaten goederen betrekking hebben, 
gelden niet voor w'agens, geladen -met.- gist, 
met wijn of likemen in fle·sschen,: met sigareil., 
eet- of vleeschwaren, met ledige zakken, met 
schilderijen, beelden en andere voorwerpen 
van kunst of met bestelgoedzendingen, be
staande uit volgens bet Algemeen Reglement 
voor bet vervoer op de spoorwegen voor
V/'aardelijk ten vervoer toegelaten goederen, 
voor zoover deze blijkens dat reglement a!s 
bestelgoed mogen worden vervoerd. 

C. Het Vereenvoudigd Locaalspoorwegregle
ment 1902, · vastgestelcl. bij Ons besluit van 
18 Augustus 1902 (Staatsblacl n°. 170), iaatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit · van 18 April 
1913 °(Staatsblad n°. 134), te wijzigen als volgt: 

1°.' Artikel 56, tweede lid, te wijzigen en te 
lezen als volgt: 

. 2°. Goederen, welker aard .volgens het oor
deel van d·e ·be·ambten van ·den spoorwegdienst 
·eene inpakking of eene bijzondere wijze van 
inpakking noodzakelijk maakt, ten einde ver
lies of beschadiging biJ het vervoer te voor
komeff, behoeven niet ten vervoer -te ·w,orden 
aangenomen, wanneer zij in- bet geheel niet of 
niet behoorlijk ingeµakt · zijn. · · 
•· Bij uitzondering lmimen .zt1lke goederen ten· 
vervoer worden aangenomen, wanneer de ·af
zender door eene onderteekende verklaring, 
naai· welke op den vrachtbrief of de adres-

!mart moet worden verwezen, erkent; dat de 
goederen niet of niet voldoehde zijn iilg.epakt ; 
i11· deze verklai'ii::ig moeten de verschillende 
colli _gespecificeerd · ei:J · omschreven · wo·rd'en. 
De bestuurders van den spoorwegdienst mogen 

.ook vorderen, dat stukgoederen 4oor. den af
zender op voldoende wijze. voorz,ien wordel). 
van den naam·van bet station vim bestemming 
en van duidelijke afzonderlijke .merlreii . of 
nummers, in zooverre. de ·aard dier goecieren 
zulks ~onder groot bez~aar toelaat .. Bij stnk
goederen, welke _met eene, adreskaart ten_ ver
vo.er. worden aangebracht, moet elk collo voor
.zien zijn van e~n\luidelijk adres, aa!lge~e~d~ dep 
naam en de woonplaats van d~n geadres~eerde. 

2°. Artikel 58, eerste lid, te wijztgen __ en t~ 
lezen als volgt : ; ..... 

1. De goedereu ,worden ten ·vervoer aange• 
boden met een vrachtbrief .of met ~en_e adres
kaart, naar gelang zulks in de tarfoven is be
paald. 

3°. Artikel 65, negencle lid; 'te wijzigen en 
te lezen als volgt : 

9°. Goederen, die · besteld · ,voi-den-; worden 
aan den geadresseerde· niet afgeleverd', 'v.66rdat 
deze den vrachtprijs' eri'!1 lie bijkomeilde ·kosten 
voldaan en voor de o·ntvarigst der goederen in 
het bestelboek 0of op-de ·achterzijde der aclres
kaart geteekend heeft. 

Dit besluit treedt in werl~ing den tweeden 
dag na dieu der dagteekening van bet Staatsilacl 
en de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Ooze Minister· van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwellcgelijk
tijdig in hot Slao,tsblacl en in de Slaatiicourant 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
-State medegedeeld zal worden. · 

·'s Gravenhage, deri 15den Septemb~r 1913. 
(qet.) W-1 L HE L Mi NA. 

De Minister van Waterstaat, 
(qe(.) 0. LELY. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1913.) 

15 Septeinbe1· 1913. BESLUIT, houdende ver
gunning tot invoer van koperen inunt
p_laatjes · ten behoeve van 's Rijks: :J\ilnnt. 
·s. 367. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van . 21 Aug~stus 1913, n°. 109, 
Invoerrechten en Gen,erale Thesaurie; 

Gezien artikel 19 der wet van 15 Augustus 
1862 (Staatsblad n°. :170); . 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 
2 September 1913, 11°. 27); 
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Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister v_an- 10 September 191:3, 
no._.96, Invoerrechten en Generl),le Thesaurie; 

. Hebbengoedgev_onden en verstaan te bepa}en: 

Eenig a1·tikel. 

Met afwijking van- het bepaalde b\j artikel 
19, eerste lid,. der wet van 15 Augustt1s 1862 
"(Siaatsblad n°. ·l 70) wordt de invoer van 
koperen muntpiaatjes ten behoeve van 's Rijks 
Munt toegestaan, mits· deze bestemmint bij 
<lien invoer voldoende w<irdt aangetoond. 

Onze il!inister vah Financien is belast met 
de uitvoering van dit· besluit, hetwelk in het 
Stadtsblad zal worden geplaatst en ,;aarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 15den September 1913. 
(get.) WILHELM IN A. 

De Minister van Financien, (get.) B~:RTLING. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1913.) 

_15 8epfPmber !913. BESLUI'l', houdende vast
stellfog eener regeling • van de aanstelling, 
de bezoldiging en den dienst van de. be
ambten- en beclienden bij de I(rijgsraclen 
van de Landmacht, bij den Zeehijgsra:ul 
binnen het Rijk in Ew·opa, bij de :A.udi
teurs-Militair bij de .Krijgsraden van de 
Landmacht en bij den Fislrnal bij den Zee
krijgsraad binncn het Rijk . in Europa. 
S. 368. 

Wrj WILHELlVIJN A, i-Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie a. i. van den 19 Juli 1913, n°. 596; 

Overwegende, dat het wenschelijk is _bepa
lingen vast te stellen tot regeling van de aan
stelling, · de bezoldiging en den dien_st van de 
beambten en bedienden bij de Krijgsraden 
van de Landmacht, bij den Zeekrijgsraad binnen 
het Rijk in _Europa, bij de Auditeurs-Militair 
bij de Krijgsrade_n van de Landmacht en bij 
den Fiskaal bij den ZeJikrijgsraad binnen het 
_Rijk in Eiiropa.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 5 Augustus 1913, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onz~n Jl,Iinister 
van Justitie van den 12 September 1913, 4de 
Afdeeling, n°. 520; 

Hebben goedgevonden en v_erstaan: 
met ingang van den dag, waarop de _ wet 

van 31 October_ 1912, Staat~bl'acl _n°. 337, in 
werking treedt, te bepalen als volgt : 

Art. 1. Door Onzen iiiiiister van Justitie 
kunnen worden aaU:gesteld, geschorst en ont
slagen: 

1°. schrijvers onder den titel van Rijks
_klerk eerste, tweede of derde klasse bij den 
Krijgsraden der Landmacht, bij den Zeekrijgs
raad binnen het Rijk in E·urnpa, benevens bij 
de Auditeurs-Militair bij de Krijgsraden b\j 
de Landmacht, en bij den Fiskaal bij , de 
Zeekrijgsraad binnen het Rijk in E·nropa ; · ' 

2°. concierges, boden en . knechts -bij- de 
Krijgsraden -bij de Lanclmacht en bij den Zee
krijgsraad binnen het R\jk in Europa-. 

iVanneer· eene vacature van Rijksklerl, of 
van becliende is ontstaan, cloet de_ President 
van den betroJdrn~ ~r\jgsraad, de ·betrol~k~\1 
Audi~enr-Militair o'f de Fiskaal, binnen eene 
maand claarna aan Onzen Minister van_Justitie 
toekomen, eene met redenen omkleede aanbe
veling van ch-ie personen, dingende- naar de 
opengevallen bet-rekking, welke aanbeveling 
zal zijn vergezelcl van de adressen van allen, · 
die naar de opengevallen betrekking dingen 
en van de hen betreffende geneeskundige ver
klaringen, inhoudende dat adressant lichame
lijk geschikt is voor de te vervullen betrek
king. 

Voor. hen, die dingen naaI" de betrekking 
van concierge, behoort daarbij te worden_ ge
voegd een geneeskundige ve;rklaring, inhou
dende, dat onder de inwonende- leden van het 
gezin van adressant er niet zijn,. die lijden -aan 
ee~1e chronische ziekte. 

2. :bezelfde persoo,n kan tegelijk de betrek
kingen van concierge en bode -bekleeden. 

~- De beambten en bedienden zijn in hunne 
ambtsbettekking ondergeschikt aan den.Presi
dent van den Krijgsraad, den Auditeur-Militair, 
of den Fiskaal bij wien- zij zijn aangesteld. 

4. De dienst en werkzaamheden der be
ambten en . bediencl,en worclen geregeld door 
den President van den Krijsraad, den Auditeur
Militair, of den Fiskaal aan wien zij in hunne 
ambtsbetrekking ondergeschikt zijn. 

_Alvorens in dienst te treden leggen de be-
3:mbten en bedienden in handen van den·Pre 0 

sident, den Auditeur-Militair of. den. Fiskaal, 
aan wien zij in hunne ambtsbetrekking onder
geschikt zijn, den eed of de belofte af, dat -zij 
hunne betrekking getrouwelijk zullen waar-
nemen. , 

5. Met machtiging van Onzen Minister van 
Justitie en op de door dezen te bepalen beloo
ning kunnen door de Presidenten van de Krijgs
raden hulpschrijvers en bedienden en door de 
Auditeurs-Militair en den Fiskaal hulpschrij
vers _tijdelijh: in dienst· ~vorden genomen. 

Zij zijn aan .. den betrokken, President, 
A_uditeur-Militair of Fiskaal ondergeschikt. 



965 15 S E P T E MB E R. 1913 
De· hulpschrijvers zullen · ten minste den I De jaarweclde der Rijksklerken van de' 

ouderdom van 16 jaar bereikt moeten hebben. ! tweede klasse bedraagt./ 720 en wordt verhoogd 
De belooning dezer hulpschrijvers en· be- t na een diensttijd als Rijksklerk van: 

dienden wordt gekweten uit de jaarlijksche '1 12 jaar tot op / 840. · 
toelage wegens kleine onkosten. : 16 jaar tot op / 960. 

6. Tot Rijksklerk zijn benoembaar: ! De jaarwedde der Rijksklerken van de•eerste 
. 1°. Zij, _die den_ vollen oud~rdom van _21 I klasse, bedr~agt f 8~? en wordt verhoogd na· 
3aren bere1kt en dien· van 40 3aren uog met een dienstt1Jd als. R1Jksklerk van: 
overschreden hebben, voor het ambt ook 12 jaar tot op / 960. 
lic~l),melijk geschikt worden geacht en, vol- 16 jaar tot op / 1080. 
doende administratieve kennis en crvaiing 20 jaar tot op / 1200. 
bezitten ; · , In bijzondere gevallen kan deze laatste be-

20. Voorzoover de Rijkslderken -der eerstc f zoldiging na een diensttijd van 24 jaren, traps
en tweede. klasse betreft, voldaan hebben aan gewijze verder worderi verhoogd tot op f 1500. 
het on.qerzoek,, dat voor. de Rijksklerke;;_ ter De verhocigingen gaan in met den eersten 
griffie :en ten parkette bij de burgerlijke ge: <lag van het kwartaal ·volgende op dat, in den 
rechten door Onzen Minister· van Justitie, loop waarvan de aanspraak op verhooging 
krachtens artikel_ 24 sub 3°. van het Regle- verkregen ·wordt. · 
ment IV op de oi'ganisatie en de dienst der 9. Na een diensttijd ';:an 20 jaar kunnen 
Deurwaarders en verdere· regtsbedienden, wordt de Rijksklerken van ·de tweede klasse, die 
bepaa.ld. om hunne bruikbaarheid en 1nm goecl gedrag 

Tot 1 ,Tanuari 1916 kunnen personeri, die en ijver verdere bevorclering verdienen, voor 
niet aan de vo;rwaarden voo:r beiio~mbaar- de eerste klasse in · aanlrierking komen. In 
heid voldoen, tot Rijksklerk der eerste, tweede bijzondere gevallen kunnen zij, b~i korter 
of derde klasse worden benoemd. I diensttijd,. tot de eerste klasse worden be-

7. Zij, die op 1 October 1913 als lderk bij vorderd. ' 
cen Auditeitr-Militair of als hulpsclirijver ter i · 10. Bij de aanstelling tot Rijksklerk kan 
griffie of ten parkette bij een ·burgerlijk gerecht ··bepaald worden, dat de cliensttijd als hulp
in dienst zijn en ton minste vier jaar onmid- schrijver bij de burgerlijke en militaire gerechten 
dellijk · daaraan voorafgaande onafgebroken of de tijd v66r 1 Januari 1911 als klerk ter 
werkzaam ,zijn geweest, en zij, die op dien dag griffie of ten parkette· bij cle burgerlijke ge
als Ii:lerk in· 's·Rijksdienst ,verkzaarn zijn bij rechten cloorgebracht voor de berekening der 
den Centralen Raad van Beroep ofbij eenRaad wedde geheel of ten ·deele als diensttijd zal 
van· Beroep, zijn tot Rijksklerk der eerste of gelden. 
tweede klasse benoembaar, ook al bezitten zij Tot l' Januari 1916 kan in buitengewone 
niet het getuigschrift, dat zij met goed gevolg gevallen bij de aanstelling worden bepaald, dat 
hebben voldaan aan het onderzoek, hedoeld de betrokkene geacht wordt een willekeurig 
bij artikel 6, 2°: van dit besluit. aantal jaren als diensttijd als Rijksklerk te 

Zij, die ten minste 10 jaar onafgebroken als hebben. · · 
lderk of als hulpschrijver ter griffie of ten par- H. Onze Minister van Justitie kent eene 
kette bij een burgerlijk gerecht of als Klerk standplaats to·elage toe aan de R1jksklerken te 

· bij' den dentralen- Raad van Beroep of bij een Ainsterdain van ten hoogste f 300 voor de ge
Raad van Beroep hebben gewerkt, zijn tot huwden en ten hoogste f li>O voor de onge
Rijksklerk bij een Krijgsraad, een Auditeur- huwden; aan die te 's Gravenhage van ten ho9g
l\iilitair of den Fiskaal benoembaar, ook. al ste / 200·voor de gehuwclen en ten hoogste f 100 
hebben zij den leeftijd van 40 jaar overschreden. voor de ongehuwden. 

· 8. De· Rijksklerken· · bij de Krijgsraden, de 12. Bij de eerste aanstelling genieten de 
Auditeurs-i\filitair en den Fiskial zijn verdeeld Rijksklerken eene toelage, ten bedrage van 
in drie klassen. de bijdrage door hen verschuldigd voor eigen . 

· De jaarwedde der Rijksklerkim·van de derde pensioen vo]gens-den grondslag bij aanstelling 
klasse bedraagt / 420 en wordt verho·ogd na vastgesteld. -
een diensttijd als Rijksklerk van: 13. -Bij elken Krijgsr_aad, Auditeur-.i\Iilitair 

1 jaar tot op f 540, en bij den Fiskaal kunnen ten hoogste twee 
4 jaar tot op f 600. Rijksklerken worden aangesteld, waarvan ten 
8 jaar tot op f 660. hoogste een der eerste klasse. 
12 jaar tot e>p / 720. ·· 14. Onverminderd het voorschrift van ai:ti-
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k~l 3 yan _het Koninklijk · besluit van · 5 No
vemb<Jr 185r (Btaatsblad n°. 141) is het den 
Rijksklerken verboden nevens hun ambt eenig 
beroep of betrekking uit- te oefenen zonder 
verlof van den President van den Krijgsraad, 
den Auditenr-Militair of den Fiskaal, aan wien 
zij in .hunne ambtsbetrekking ondergeschikt 
zijn. . . 

Onze Minister,van Jnstitie ontvangt terstand 
bericht van het verleend verlof ; hij is bevoegd 
het te allen tijde in te trekken. 

15. Onze Minister van Justitie· is bevoegd 
om Rijksklerken bij de Krijgsraden, de Andi
teu_rs-Militl}ir of den Fiskaal aan te wijzen 
om, onder ta_ezicht van. hem aan wien zij in 
1nmne· arnbtsbetrekking ond_ergeschikt zijn, 
in algerneenen dienst op te trede!\. 

16. De jaarwedden van de bedienden be
dragen: 

a. voor de concierges en de boden bij de 
Krijgsraden te Amsterdam en's Gravenhage ten 
minste f 700 en ten _hoogste f 9QO; 

b. voor de concierges en boden bij de.overige 
Krijgsraden ten minste / 600 en ten hoogste 
f 800; 

c. voor hen, die behalve de betrekking van 
concierge oak die van bode bekleeden, voor de 
antler a bedoelden ten ·minste f 900 _en ten 
hoogste f ll00 en voor de onder b bedoelden 
ten minste / 800 en ten hoogste f 1000 ; 

d. voor de knechts (portiers daaronder be
grepen) ten minste / 400 en _ten hoogste / 650 
voor. hen, die bij de Xrijgsraden te Amsterdam 
en 's Gravenhage zijn aangesteld en ten minste 
f 400 en ten hoogste f 600 voor hen, die b~j de 
overige Krijgsraden zijn aangesteld. 

17. De jaarwedden van de bedienden war
den verhoogd als volgt : 

voor hen bedoeld bij artikel 16 sub a, b 
en c na 2, 4, 6 en 8 jaar dienst als zoodai1ig, 
voor hen bedoeld bij artikel 16 sub d bij d~ 
Krijgsraden te Amsterdam en 's Gravenhage na 
-½, 1, 2, 3 en 4 jaar en bij de overige Krijgs
raden na ½, 1, 2 en 3 jaar dienst als zoodanig, 
telkens met f 50 tot dat de voor ie~ere bedie
ning vastgestelde maximum-jaarweddc zal 
zijn bereikt. 

Bij benoeming van een bediende in den loop 
van een kwartaal, worden de h_iervoren ver
melde tijdvakken geacht aan te vangen· met 
den ·eersten da·g van het kwartaal; volgende 
op dat, waarin de benoeming is geschied. 

18. De beambten en b_ediendcn zijn ver,· 
plicht te wonen in de gemeente waar het ge_recht 
gevestigd is, bij hetwelk zij zijn beno~m:d: 

19. Zij mogen, hetgeen zij als zoodanig_ te 
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weten kamen, niet verder beken_d maken clan 
voor de uitoefeni~g van hun ambt nooclig fa; 
tenzij hunne .verklaring als getuige of deskun
clige volgens de wet mor.ht worclen gevorderd: 

Zij magen geene giften of geschenken aan
nemen ,-an verdachten, . beklaagden, partijen, 
hunne .vertegenwoorcligers o.f raadslieden. 

Zij mogen niet ter terechtzitting als ge-· 
machtigden of raadslieden van partijen of 
beklaagden optreden. 

De voorschriften van clit a,rtikel .vindcn op 
de hulpschrijvers en de tijdelijk in dienst ge
nomen bedienclen overeenkomstige toepassing. 

20. De beambten en bedienden knnnen ook 
buiten hun verzoek in het belang va,n den 
dienst worden verplaatst. 

In geyal van verplaatsing genieten zij vergoe
cling van verplaatsingskosten tot het bedrag, 
door Onzen Minister. van Justitie .te bepalen. 

21. De beambten en bedienden hebben aan
spraak op een jaarlijksch verlof van 8 achter
eenvolgende dagen. 

Behalve clit jaarlijksch verlof wordt slechts 
in buitengewone gevallen en om zeer dringende 
redenen verlof verleend. 

Het verlof wordt verleend door den amb
tenaar, aan wien zij in hunn<' aml;itsbetrekking 
ondergeschikt zijn en op. den door hem te. be
palen tijd. 

Zonder verlof -mogen zij . niet afwezig zijn. 
Verlaven voor langer dan zes weken worden 
verleend door Onzen Minister van Justitie. 

In geval van ziekte of ongesteldheicl geven 
zij hiervan ··ten spoedigste kennis aan hem, 
aan wien zij in hnnne ambtsbetrekking oncler
geschikt zijn. 

22. Indien een'beambte of bediencle wegens 
ziekte verlof geniet, of ·zonder in_ het genot van 
verl_of te zijn, door ·ziekte verhinderd wordt 
zijn ambt waar te neinen, komen de onvermij
delijke kasten, aan zijne vervanging verbonden, 
voor de eerste 6 weken ten laste van het Rijk ; 
daarna kunnen zij te z\jnen laste ·worden ge-
bracht. · 

23. Indien een beambte of bedieµde ged~1-
rende een jaar verhindercl is geweest:zijn,e.)e
trekking waar te nemen of gedurende een 
jaar wegens ziekte verlof heeft genoten en 
nog geen termen bestaan voor ontslag, kunnen 
1Vij bepalen, met.welk bedrag zijne bezaldiging 
zal .,worden:.verminde,d. 

24. De beambten en bedienden kunn.en 
wegens het niet naleven van ~ecig voorschrift 
of. gebrek aan ijver, plichtsverzuim of on
waardig of onbehoorlijk geclrag in of buiten 
dienst, door hem, aan wi_en zij jn hunne ambts-
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betrekking ondergesehikt zijn, worden gestraft 
met: 

_a. schriftelijke berisping ; 
, b. , ontneming van aanspraak op verlof ; of 
. c. op de wedde in ·te· houden geldboete 

van ten hoogste f 25. · · 
De strafoplegging heeft plaats bij met redenen 

omkleede -beschikking, gedurende veertien 
dagen na de mededeeling onderworp_en aan .be
roep op Onzen Minister ;an Justitie: · 

De strafoplegging kan dqor On?Cen)V,[injster 
van Justitie ambtshalve vernietigd worden. 

25. Indien de bovenvermelde tekortko
~ingen van zeer ernstigen aard zijn, kµnqen_d<;) 

- beambten en ·bedienden door ·◊nzen Minister 
van Justitie worden gestraft met : 

. a. voortdurende of tijdelijke uitsluiting 
van periodieke verhooging.van wedde; 

b. terugplaatsing nal!'r eene lagere klasse ; 
c. schors(ng ; of 
d. ontslag. 
De strafoplegging heeft plaats bij met re.denen 

~mkl~ede besc.hikking, gedurende 30 dagen 
na de, mededeelin_g onderworpen aan beroep 
op de Koningin. 

26. · Onverminderd de voorschriften betref
fende do op wachtgeldstelling, wordt aan de 
beambten en beclienden. ontslag verleend : 

a. op hun . verzo.ek ; 
b. met liet · einde van het kalenderjaar, 

waarin zij den vollen ouderclom van 65 jaar 
bereiken; 

c. weg\'.~s opheffing der.: qetrekking ; en 
d. wegens gemis aa.n 0£ verlies van de 

noodige geschiktheicl of bekwaa.mheid voor 
de· verdere vervulling van hun ambt. 
. 27. Ontsla.g w~gens gemis, a.an of verlies 

v,an de noodige geschiktheid of bekwa.a.mheid 
voor de vervulling van het a.mbt en verplaat
~~g-buiten verzoek.geschieden bij met redenen 
cn:µkleede beschikking, gedurende 30 dagen 
n~ de. meclecl~eling onderworpen aan beroep 
~·p de Ko~ingin. · · 

28. De beambte of bediencle, die gedurende 
14, clagen zoncler bek~nde wettige reden zijn 
a~bt niet wa.arneemt, wordt geacht zijn out
slag te hebben gevraagd. 

Onze lVIinister van Justitie is belast met de 
1,itvo~ring van <lit besluit, da.t in het. Sta,atsblad 
zal worclen geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den.Ra.ad van State 
en a.an de Algemeene Rekenkamer. 

,; Gravenhage, den 15clen September 1913. 
. ·. (get.). W ILHELM(N ~-

:. De 1lfinisfe1· van Jitslitie, (qet.) B. ORT. 

(Uitgeg. 3. Oct. 1913.) 

15 September 1913. BESLUIT, tot wijzigirig en 
nanvulling van het Reglement· voo·r hcf 
_Weduwen- en:Weezenfondsvan Militaircn 
beneden den ra.ng van officier bij- de Ko 
lonialc troepen. S. 369. · 

WIJ ·w1LHEL?'IIN A, ENz. 

Op de · voordracht van Onz~n Minister van 
Kolonien van 13 Augustus 1913, Statistisch 
Bureau, n° .. 41 ; 

Den Raad val} Sta-te gehoord (aclvies van 
2 September 1913, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van· Onzen voor, 
noemclen. -Minister van 11 September 1913; 
Statistisch Bureau; ri0 • 15; 

Hebben goedgevondcn en verstaan: 
Art. 1. -Het Reglement voor het vVcduwen

en 1Veezenfoncls van militairen beneden cleri 
rang van officier bij de Koloniale t~oepen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 Juni 
1908 (Nederlandsch Staatsblad n°. 211, Indisch 
Staatsblad n°. 608) worclt gewijzigcl en aange
vuld zooals -hierna is aangegeven. 

§ 1. In a.rtikel 3, § 1, worclt tusschen de 
woorden ,,in het genot zijn van" en ;,(voort
durencl of tijclelijk)" ingelascht : ,,- clan we · 
recht hebben op :_,,_ 

. §· 2. : In het tweede lid van artikel 3, § 3, 
tusschen .de 'lvoorden ,;_overlijden" en 

,,~n" ingelascht : · ,,of zich opnieuw voor den 
Kolonialen militairen dienst verbinden". 

§ 3 .. In artikel 3, § 4, wordt .tusschen ,,is" 
en ,,van'\:_ingev,oegd: ,,m_et ip.gang van ,de 
maancl volg~ncle op die, waarin z~lks plaats 
heeft". 

§ 4. In artikel 4_ worclt : 
1°. sub e van § 1 tusschen de woorden 

,,door" en ,, vrouw" ingelascht : ,,of ten be
hoeve van" _; 

2°. sub f van §. 1 gelezen als volgt: 
,,de pensioenen of gagementen, . welke door 

gewezen militairen worden genoten of waarop 
zij recht hebben, dan wel de uitkeeringen die 
worden toegekencl, wanneer wegens veroor
deeling de pensioenen of gagemente?- niet 
uitbetaalcl worden". 

3°. § l aangevuld met : 
,,g. de door de ~1~b f bedoelde deelgenooten 

genoten wordende inkomste~ wegens het ver
vullen of waarncmen van eene bctrekking in 
den K:~1.;nialen dienst". · '. . · . . 

4°. de eerste zin van § 3 als volgt gelezen : 
,,De facultatief-deelgenooten, behalve die, 

wier. wegei:is ;olbr~chten diensttijd toegekencl 
pe~foen of gagement is .verva.llen, contribu
eeren .. over het normale militair actiyiteits-
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traktem'ent··of de··rtcfrinale soldij welke op het 
tijdstip dat zij den dienst verlaten, gel den ·voor 
de in N ederlanclsch-Indii dienende milltairen 
van him rang of stand". · .. · 

§ 5. In artikel 5 · wordt : 
1°. in§ 1, sub A., 1°., tusschen de,woorq.en 

,, van" en ,,pensioen" ingelascht het woord 
,,niaximum·" ; -

2°. aan ,,B: · van de inkomsten bedoeld in 
artikel 4, § I, onder /" toegevoegd ,,en ·g", en 

3°. § 3 aangevuld met·: 
,,Wordt iemand als hier bedoeld facultatief

cleelgenoot, dan · kan hij de aanspraken; met 
de· daaraan verbonden . verplichtirigen, naar 
-den vroegeren rang behouden en is dan naar 
dien rang contributie verschuldigd". 

§ 6. Tnsschen de artikelen 8 en 9 wordt 
ingelascht : 

;; A rtikel Sa. 
het algemeen 
extra-korting 
inkomsten". 

Achterstallige ·contributien in 
·warden ingehouden door eene 
van 10 ten honderd van de 

§ 7. Van artikel 9 wordt het eerste lid 
gelezen als volgt : 
· ,,,vanneer de ,contributie van een deelge

noot, die geen landsinkom~ten . geniet, nog 
niet voldaan is een 'j'aar ·na het einde van het· 
kwartaal, ·waarover zij verschuldigd is, ·_dan 
houdt de nalatige _op deelgenoot in hot fonds 
te zijn"; · ··· 

en tusscnen het tweede en derde lid Ji.et 
volgende ingelascht : 

,,Door het verlies van het deelgenootschap 
gaat de schuld aan het·fonds niet·te1iiet". 

§ 8. In artikel 13 wordt : 
1°. a,chter het woord ,,deelgenoot" in den 

aanhef' van § 1 ingelascht ,,of ·gewezen deel
genoot,"; 

2°. het slot van het eerste lid· van die 
paragraaf als volgt gelezen : 

,,een jaar nadat hij. deii koloniale~ militairen 
dienst zal hebben ve~laten e~ zonder zich 
weder voor <lien dienst te hebben verbonclen, 
dan we! eeri jaar nadat hij t:ot officier zal" zijn 
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vorderd indien hij geen betrekkingen heeft,' 
die voor uitkeering uit het fonds i_n aanmerkirig 
kunnen komen". 

§ 9. · In artikel 14 wordt tusschen ·'de 
woorden ·,,contributien" en,, warden" ingefascht 
de ,voorden ,,en renten". · · · 

§ 10.. In _het tweede lid van artikel 15 wordt 
tusschen de woorden ,,ongeliu"•de" en ,, wet
tige" ingelascht ,,en· niet gehuwd geweest 
zij nde,". · · 

§ ll. In artikel 17 vervalt : 
,,I. als dienende of gediend hebbende bij 

de landmacht in N edei·landscli-Ind;-e met in
begrip van ·de Koloniale. reserve," 

·en al het onder II vermelde. 
§ 12. In· artikel _21 wordt : 
1°. de zin: ,,c. voor een wedmve, wanneer 

zij een nienw huwelijk aangaat" vervangen 
door een nieu'w lid, hiidende : 

,,Een wecluwe, die een nieuw huwelijk 
aangaat, verliest de helft van haar pensioen. 
Over de maand waarin het _h1rnelijk pjaats 
heeft, wordt haar vol pensioen uitbetaald." ; 

en ~vorden in den volgenden zin de woorden 
)aatstelijk genoten" vervangen door ,,voile 
bedrag van het" : .. ' 

2°. het laatste lid gelezen- als volgt: 
,,Zoolang eene hertrouwde weduwe half 

pensioen geniet, wordt aa11 hare kinderen de 
helft .. van cl.en onderstand volgens § 2 van arti-
kel ·19 toegekend". · · 

§ 13. In artikel 23 warden de woorden , 
,,den Minister van Kolonien" vervangen· door 
,,de Directie van het foncls". 

§ 14. Iii· het slot van § 2 van artikel 30 
warden tnsschen de woorden · ,,artikel" en 
,;zooveel'·' . ingela~cht· de woorden ,,indien 
no·odig". 

§ Hi. In artikel 31 worclei;_ vervangen de 
woorden _ _:_ ,,de lliinister van _Kolonien" door· 
,,de Directie van het fonds'',--' ,,de 0omnrnn
dant van het Leger" door ,,de acln1inistrateur' · 
van het fonds", - · ,,de Gouverneur" door 
,,de· beheerd~r. van het fonds" en -'-,,beta~!-_ 

· be'vorderd."; baar \\Orde gesteld" door ,,betaalbaar kan 
3°. het laatste lid van die parag;aaf (met worden .. gesteld". 

vervanging van het leesteeken door ;) aange- § 16. In artikel 32 ',vorclt tussche~ de· 
vuld met : · woorden ,,boedelberedclera·ars"· en- ,,tot" inge-

,,wordende. de· reht_e_ berekentL ten hoogste lasoht· ,,dan wel. aab.. b.en; die de· begrafenis 
tot het tijdstip, ,iiaari:>p reoht op de uitkeering bebbe11 bekcstigcl". . . . . . 
is verkregen of een jaar naclat de deelgenoot' 2. Voor de wednweil, die liij de inwerking' 
is overleclen", en I treding van dit besl,iit·in het"'genot zijn viii 

40_ § · 2 aange\;-nld rtiet een lid luidende;,. · I pensioen ten laste-van ·1i.et in·~rtikel 1·genoemde 
,,'11reeclt·· de. 'gewezen' deelgenoot opnieiiw / fonds, -~lsmede voo"~·haa~/ die op· evenbedoelcl 

in die1ist tlochniet'als o'nderofficier dan worwm,l tijdstip reeds recht liebben op een zooclanig 
de · ge;estitue~rde'' contrioutien niet· tcrugge,-'[ pensioei1, ·blijven de· bepalingen van het onge-
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wijzigcf'"reglement van kracht zoolang zjj onge
huwd zijn. Hertromveu zij, dan ,vcirdt het 
gewijzigd artikel' 21 van het reglement op haar 
en, :hare· kinderen van toepassing. 

Op. weduwen, die v66r de inwerkingtreding 
van dit besluit zijn hertrouw_d en op hare 
kinderen' nit het huwelijk met een deelgenoot, 
blijft zoolang het ·huweltjk niet ontbonden is, 
het ongewijzigd reglement van toepassing. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 October 
1913 .. 

Onze Minister van leolonien is belast:met de 
uitvoeril).g · °l'.an dit beslutt .. het:welk -in het 
Staatsblad, zal :worden. geplaatst en waarvan 
af~ch:r'ifii· ~al warden gezonden aan de~ R~ad 
van State. 

's Grav.Onhhige, 
(.qet.) 

den 15den September 1913. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, 
(get,) Trr. B. PLEY'l'E. 

(Uitgeg. 30 Sepfi 1913.) 

15/19 September 1913: BKSCHIKKING, betreffende 
de in- on: doorvoer van artikelen afkomstig 
van rtindvee, schapim, ·bokken,. ·geiten, 
varkens en eenhc:ievige diereu-. 

De -:Ministers vaniLaiidbouw, Nijverheid'.en 
Handel en van Financien ; 

Ge!et op de Koninklijke besluiten van '8 De
cember 1870 (Staatsblad n°. 194), 14 A~gustus 
1888 (8taafsblad- 1i0 • 142); 22 J uni 1896 (Staats •. 
blad n°. 98) en 25 Juni 1906 (Sfdafsblad n°. 135); 

·c Hebben· goedgevonden: · 
· met 'ingang van l Januari 1914: 
L in te trekken alle op voorrioemde besluiteli 

steunend·e, met betrekking tot den in- en do·or
voer - van artilrnlon,· afkomstig van ni.ndvee, 
schapen, bokken, geiten, varkens en eerihoevige 
dieren, genomen •·beschikkingen en uitgevaar
digde· voorschriften ;-

II.· te bepalen, dat verboden is de in- en 
do.orvoer vari vleesch afkomstig van eenhoevige 
dieren; · 

IIL iri working to stellen de navolgende 

·Regelen: wam_:naar, ten-beho~ve: van den :in~ 
en. , doorvoer. ~•a1i a,:tike/en afkomstig van 
rttndvee, schapen, boldce·n, _qeiten, va,·kens 
en, ef!nhoevige dierer,-, afwijking wordt foe

gestaan van de, verbodsbepalingen, ver~at 
in . ar_t. 1 van 7,e_t Kon.ink/ijk. b;;luit 1>a,i"1. 

.8 D~ce;iibe,: 1870 (St;iatsblad J:\ 0 • 194); ·in 
: : f!rl: 1 _ v~n het . Koninklf)k . beslt_,"jt '!a,;_ 
• 14-. -1-~gttsttts .-1888 (Staatsblad, n° .. 142), 

alsmede in. deze beschikking s·;tb Ii. .... 

Art. l. Afwij:dng van hot verbod van· invoei• 

wol'dt toegestaan teri amiv.ion . van V~l'sche 
huiden, versch en gev.outen .v]eP.sch, ongesmolten 
vet, onbowerkte w,ol, onbewerkt haai·, klauweu; 
hoornen en van alien ai'val, met uitzondering 
van mest, van rundvee, schapen, bakken en 
geiten, voorts ·van versch en ge:rnuten vleesch·, 
ongesmolten vet, klauwen .en verdere11 -afval, 
met uitv.ondering van mest, van ·vtukens, als
mede van vleosch afkomijtig van eenhoevige 
dieren, 

onder voorwaarde: 
· 1 °. dat bij iedere zending worde overgelegd 

eene schiifte!ijke mededeeling: omtrent · den 
aard eii de hoeveelheid der in te voeren goederen, . 
de' plaatseti · van herkomst ,en -bestemm. itlg; als, 
.mede -het ·doel waarvoor-'•de goede1·en zullen 
warden gebrnikt; 

2°. dat de goedel'en behoorlijk zijn verpakt, 
waaronder· wordt verstaau, dat zij van buiten 
niet v.ichtbaar zijn en dat niets uit de verpakking, 
waarop met. duidelijke letters -de inhoud moot 
warden vernield, verloren kan ga·au ; 

3°. dat, voor zoovei· niet aan de hierboven 
orider 2<'. bedoelde voorwaarde· is voldaan, de 
goederen niet verder dan het eerst~ kantoor 
warden vervoe.rd·, dan nadat door of van'wege 
den betrokken. districtsveearts :,eene verklaring 
is afgegeven . inhoudende, dat bij hem tegen 
deri invoer geen bezwaar bestaat en vermeldende 
de voorzorgen, die bijJiet vervoer naar de plaats 
van bestemming, .bij liet-behandelen en bewaren 
der. ·goederen .en ·1iiet betrekking tot het. :out, 
smetten der gebo.zigde ver.voermiddelen, in acht 
genom·eli" mcieten ·,vorden .. 

2.' Afwijking van ·het verbod ,v.an do'o,·voer 
-ivordt toegestaan ten aanzien van de in artikel l 
bedoelde goederen, alsmede van-mest van rund· 
vee," schapen, bokkon, geiteii en• varkens. 

· 3. ·. Afvdjking van·het verbod van -wedeti1woe1· 
wordt toegestaan ten aanv.ien :.~•an -vleesch•• 
wa,1r·van d_e toelating in het btiitenland door 
vreemde uutoriteiten, op grond Yan daa,- te 
Ja.nde geldende Voorschriften, is geweigord, 
onder voorwaardo: • 

1°. dat d(i·invoer geschiede langs hetzelfde 
kinit'oor als de'. uitvoe/pJaats ·greep ;: 

2°. dat aan het eerste -Jrnntoor, hetzij in ori
ginali -dan wel in gewaarmetkt-afschrift·of uit
treksel, de _vrachtbrief ,vorde o,·ergelegd; welke 
bij den' uitvoer tot "gcieidlng -hceft' gostrekt.' 

4. Afwijking van· -het. vcrbod -van: :in·voei' 
wordt toegestaan ten -··rranzimi vim Yersch en 
gezouten vleesch Cl11 ·0llgesinoiteirvet·van :rund
vee, ·schajien, bofrke1\';. geiten en varkens;- als; 
niedo.··:van vleesch-: afkomstig ·-,an· eenhoevige 
dieren · tt011 · hoogste' zes·;j{j(}_ gezamerilijk. per 
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hoofd) op in N ederland binnenkomende schepen 
€11 vlotten, bestemd voor eigen gebruik• van 
de· zich. daarop bevlndende. personen. 

5. Afwijking. van het verbod van i11voer 
wordt. toegestaan ten aanzien van de in artikel 4 
bedoelde artikelen (ten hoogste drie K.G. ge
zamen_]ijk per hoofd), welke reizende.personen 
voor eigen gebruik met zich voeren. 

6. Afwijking vun het verbod van invoer 
wordt toegestaan ten aanzien van rnest van 
rundvee, schapen, bokken, geiten en varkens 
ter bemesting _van grenslanderijen, · waaronder 
verstaan worden de bonw- en. weilanden in 

. grensgemeenten, alsmede de bouw- en weilanden 
in Neclerland, welke niet in grensgemeenten 
gelegen, zich- be"l'irn;len,binnen eene uitgestrekt
heid van 6 K.M. van· de grens, onder voot
waarde: 

1°> dat bij den invoer·worde getoond eene, 
door den betrokken districtsveearts .. voor 
,',gezien" geteekende, vergnnning van den bur
gemeester der betrokken N eclerlandsche ge
meente, welke vergunning: 

"· slechts kan worden verstrekt indien bij 
de aan:vrage wordt overgelegd eene, binnen de 

' )aatste 8 dagen afgegeven, schriftelijke verkla: 
ring van den burgemeester der grensgemeente, 
waar cle mest zich bevindt, inhondende, dat 
in zijne. gemeente .binnl)n• de_:laiitste 6·-w.eken 
geene !ongziekte, geene ·veepest, geen mond
en klauwzeer,-. en .'geene schaapspokken zijn 
voorgekomen (welke termijn gerekend moet 
wordei:J van bet· einde- van het)aa~ste geval 
door het sterven, de afmaking of het herstel 
der dieren, gevolgd door ontsmetting der loea
li teiten, waarin de dieren zich;hebben bevonden) 
en bovendien, dat de mest nit zijne gemeente 
afkomstig_ is,- of, indien de mest van elders is 
aangevoerd, dat zij g@durende ten rninste 
6 · weken in zijne · gerneente heeft gelegen ; 

b. gednrende zes maanden na ·de afgifte 
geldig is; · 

c. van rechtswege vervalt, zoodra zich in 
de gemeente, waar de in te voeren mest zich 
bevindt, een gevaJ· van longziekte. veepest. 
mond- en khmwzeer ofschaapspokken voordoet; 
. ,2°. -clat de mest bij ben1esting van-bouwland 

onmiddellijk ondergeploegd of wel in een mest-
put of op hoopen, bedekt- met eene 'aardlaag 
nn ten minste 10 c.M., gepl!iatst .worde en 
dat bij be~esting van weiland-d!!arQp'gedtHende 
14 dagen geen vee worde toegelaten. · 

7. Ingeval mocht blijken, dat de voorzorgen, 
bedoeld in art. 1 onder 3°. niet in acht worden 
genomen of dat niet voldaan wordt aan de 
"l!oorwaarde bedoeld ·in art, :6 onder 2°.,, is de 

~Vlinister van Landbouw, _Nijverheid en Hnnde_l 
bevoegd de vorenstaande regelen, voor zoover 
door den betrokkene in strijd· da:armede werd 
gebandeld, ten aanzien van hem t\jdelijk buiten 
·Werking te stellen. 

8. De -Minister van Landbonw, Nijverhei<:l 
en J:!:andel is bevoegd een of meer der in ,de 
artt. 1 tot en met 6. bedo_elde dispensatien· tij• 
delijk op te heffen of aan ·and(lre voorwaarden 
te binden," alsmede yergunning te verleenen 
tot den invoer van mest, niet bestemd voor 
bemesting van grenslanclerijen .. 

's Gravenhage, 16/19 September 1913 . 

Di Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) TREUB. ' 

De Minister van Ji'inancien, 
BER1'LING. 

16 Se7,tember 1913. BESLUIT, tot toopassing der 
wet van 26 ApriL 1884 (Staatsblacl n°. 80), 
aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij arti
,kel 19 van .de wet, van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), tot ·,aststelling van bui
tengewone maatregelen tot afwending van 
eertige hesmettelijke. ziekten en tot wering 
harer uitbr_eiding· en gevolgen. S. 370. 

WIJ-WILHELl\HNA,. ENZ .. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80); aangevuld door 
de wet ,van 20 Juli 1884 (Staatsbl-:ul, n°. 164) en 
gewijzigd_bij artikel 19 van de.wet van 15 April 
1886 (Sta7tsblad n°. 64), ,tot vaststelling van 
buitengeworte maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer 
nitbreiding en gevolgen, noodzakelijk is. wegens 
bet yoqrkomen va.n pest en andere der bedoelde 
ziekten en enkele plaatsen in: het buitenland ; 

Op de ·voordracht van Onzen Minister van 
Binneruandsche Zaken van 1 Augustus l913, 
n°. 6903, afdeeling Volksgezoµdheid en Arm
wezen, en van Onzen_ Minister van Financi~n 
van 5 Augustus 1913, n°. 99, fl.fdeeling Invoer-
rechten; . 

Gelet op Ons besluit van ·19· September 19_12 
(Staatsbfod n°. 299); · 

Den Raad_ van State gelioord (advies van 
26 Augustus _1_913,· n°. "i l) ; . 

Gelet'op·het nader rappo_rt van'Onzen:Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 10 September 
1913, n°. "792/i, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwezt'm; ~r: ,;an On~eri Minister van Finan
oien van 12 September 1913'. n°. 62,' afd!leling 
Invoerreohten:;- · 



971 

Hehben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

. · Art. 1. In-, door.- en ver rn!lr V'.J,IL lompen, 
gebruikte kleedingstukken . en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden nit lan~en of 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenla,nd
sche ·-zaken en van Financien ·aa.n te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
een dag, ,66rdat zij in werki~g treden, door 
plaatsing in de N ederlandsche Staatscourant ter 
alge,meene -kennis gebracht. 

· Onze voornoemde :Ministers zijn · bevoegd die 
aa,n:wijzingen _te veranderen, zoo, dikwijls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen, of en in hoeverre de bagages, 
door reizigers meclegebracht, oncler het verbod 
zijn bP-grepen. 

De beschikkingen over deze onclerwerpen 
worclen ook in de N erlerlandsche Staatscmtrant 
geplaatst~ 
· 2. Heeft het verbocl, aiwending .. van de 

Aziatische cholera of .van pest ten doel; clan 
gedragen zich Onze genoemde Ministers bij 
aanwijzingen betreffende den in- en doorvoer 
uit landen, · die toegetreden zijn tot de op 
3 December 1903 te PariJs gesloten en bij de wet 
:van 31 December 1906 (Staatsbladn°. 370),goed
gekeurde internationale sanitaire o vereenkomst, 
naar de bepalingen van' die overeenkomst. 

3. JVIet het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April _1884 (Staatsblad 
n°. 80) en van dit besluit zijn, ·behalve de amb
tenaren en beam bten, daartoe in artikel 6 dier 
wet· ~angeweze11, mede belast de geneeskun
digen, die ingevolge bet bepaalde in _artikel 7, 
lste lid, der wet van 28 l\faart 1877 (Staatsblarl 
n°. 35), tot wering van besmetting door nit zee 
aankomende schepen, door Ons voor h.et in 
artikel 7 · bedoelde gezondheidsonderzoek zijn 
·aangewezen. 

· 4. Dit besluit, dat ged~rende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsbl:td 
en de Staatscourani, waarin bet is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien ztin bl3\'/,_St, met d_e,uitvoe:ring ,v_an 
dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscoura.nt zal warden geplaatst en 
.waarvan afschrift zal · wo.rclen gezonclen aan_ 
den Raad van State. 

's Gtavenhage, deli l~den September 1913. 
.. (get.) V1' I L H E L :i\U NA. 
· De Minister van Binnenlctndsche Zai:en, 

(get.) CORT V. D. LINDEN. 

De 111 inister van l;'inctncien, (get.) BERTLL.-.,G. 

. (Uitgeg. 22 Oct. 1913.) 

}913 

17 Sl!ptember 1913. BESLUIT, houdende bekend-
. making in het Staatsblad van.de op 21 ,Juli 
191.3 te Biiissel tusscheu den tijdelijk Zaak
gelastigde viu;. Nederland en den Mini~ter 
van Buitenlandsche Zaken va~ Bel_qie ·ge
-wisselde nota's betreffende de terugleid_ing 
van minderjarigen. S. 371. ., 

WIJ WILHELMINA, ENZ.· 
Gezien de op 21 Juli _1913 te Brussel tusschen 

den t,_ijdelijk Zaakgelastigde van N ederland 
en den Minister. van Buitenlandsche·Zaken.van 
Belgie gewisselde nota's, waarbifde beide·Re
geeringen zich verbinden om d~ noodige m_a'at
regelen te treffen ·ten einde minderjarigen terug 
te doen leiden, die zich op het grondgebied van 
den anderen staat bevinden en zich hebben cnt
trokken aan b.et wettig"over hen gesteld gezag ; 

.Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, ad interim Minister 
van _Buitenlandsche Zaken, van den l5den 
September 19i3, no. 16577, Directie van het 
Prot()col. en Eerste Afdeeling ; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
gezegde no_ta's en de vertalingen. daarvan, 

van welke stukken een afschrift bij dit hesluit 
is .gevoegd, te doen bekend. rnaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Sta?.tsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden \'an Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn bl'llast; ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt,. 
· 's Gravenhage, den l 7den .September 19l;J, 

(get.) W I L H E-L MIN A .. 
De JJI inistei· van Binnenlandsche Zaken, 

ad interim, Minister vxn Buitenlandsche Zal.,en, 
(get.) CORT V. D. LINpEN. 

(Uitge_q.)4 Ocf.Hll3.) 

VERTALING -DER NED.ERLANDSCHE NOTA. 

De onc1ergeteekende, tijdelijk Zaakgelastigde 
der Nederlanden te Brussel, daa.rtoe beboorltjk 
gemaehtigd, heeft de eer ter kennis te brengen 
van. Zijne Excellentie den Heer Minister van 
Buitenlandsche ·zaken van ZUiie Majesteit den 
Koning cler Belgen, dat de Nederlandsche Re
geering r,ich :verbindt de· noodige maatregelen 
te treffeii voor de. terugleiding naar Belgie van 
de Belgische minderjarigen, die zich__in Neder
land m·ochten bevinden tegen den wil van de 
personen, die, kracht~ns d~ in Belgio. van toe. 
passing zijnde wetten, bekleed zijn met het 
recht van hoede ·over hen, nochta.ns onder de 
volgende voorwaarden: 

1°. dat liet recht·van hoede enkel miskend 
zij, zonder betwist te worden. Er wordt aan: 

(1) Rierna is alleen de vertaling opgenomen . 



1913 I 7 s E P T E Al 13 E R. 972 

genoinen · dat aan deze voorwaarde is volcl~an, 
zoodra de Belgische overheden · het verzoek 
van bovenbedoelde personen ondersteunen ; 

2°. dat het-·verzoek worde gericht aan het 
bevoegde N ederlandsche parket ; _ 

3°. dat de terugleiding in werkelijkheid in 
het belang van den minderjarige worde geacht. 

De terugleiding zal-e;eneens pl;ats hebben 
indien een minderjarige, die bij rechterlijke 
uitspr,aak: ter beschikking: -van de Be_lgische 
Regeering is gesteld en in een Rijksopvoedings
gesticht is geplaatst of, hetzij door de Regee
ring, hetzij door de rechterlijke overheid, aan 
eene particuliere instelling of een gezin is toe-· 
vertrouwd, zich op Nederlandsch grondgebie_d 
bevindt Jia zich te hebben onttroliken of ·te 
zijn onttrokken aan het toezicht, waaronder 
hij in dier voege is gesteld. Hetzelfde zal 
plaats hebben, indien de minderjarigo aan eene 
instelling of een gezin is toevertrouwd, hetzij 
door de rechterlijke overheid, hetzij door den 
familieraa,d. Ook zal hetzelfde plaats hebben, 
zoodra er een vonnis is gewezen, houdende ver
vallen-verklaring van de oudedijke macht of 
ter beschikkingstelling van de Regeering, zelfs 
indien in de opvoeding van den minderjarige 
nog iriet is voorzien. In al deze gevalleri:zal 
aan de sub 1°. en 2°. gestelde voorwaarden' 
evenzeer moeten worden voldaan. 

Het verzoek zal rechtstreeks gericht worden 
aan he.t bevoegde Nederlandsche' parket door 

. tusschenkomst van liet Belgische parket. 
- Eveneens zal de behandeling van het verzoek 
geschieden bij eene reehtstreeksche ·briefwis-
seling van parket tot parket. · 

Het Nederlandsche parket zal het bevoegde 
Belgisehe parket reehtstreeks mededeeling 
doen van het uur en de plaats der terugleiding. 

Elk land zal de reis- en_ onderhoudskosten 
dragen, die op zijn grondgebied zijn veroorzaakt 
door de overbrenging van den niindetjarige. 

De· Nederlandsche overheden, aan wie de 
naar Nederland teruggez~nden minderjarigen 
zulleff kunnen worclen overgegeven, zijn de 
Commiss,iris van politie te :i\faastricht en de 
Burgemeester van Roosendaal, alsmede- de. 
Burgemeester van Sas van Gent, indien het 
betreft minderjarigen, die in .Zeeuwsch-Vlaan
deren woonplaats hebben. 

De ondergefaekende maakt van deze gele
genheid gebruik om aan Zijne Excellentie den 
Heer Minister van Buitenlandsehe Zaken van 
Zijne J',fajesteit den Koning der Belgen de her
nieuwde verzekering van zijne meeste hoog
achting· aan te bieden. 

Brnssel; 21 Juli 1913. (get,) llfELVILL. 

VERTALING DER BELGISCHE NOTA. 

De· ondergeteekencle, Minister -_van Buiten
landsche Zaken van Zijne Majesteit den. Ko
ning der Belgen, daartoe behoorlijk gemach
tigd, heeft de eer ter kennis te brcngen van 
Zijne Exeellentie den Heer -Buitengewoon 
-Gezant en Gevolmaehtigd Minister van Hare 
J',fajesteit de Koningin der Nederlanden te 
Brussel, da t . de Belgische: Regeering zich ver
bindt de noodige maatregelen te treffen voor 
d·e terugleiding naar Nederland van de Neder
lands0:he minderjarigen, die zich in Belgie 
mochten bevinden - tegen den wil van de 
personen, aan wie de 'in Nederland van toe
passing zijnde · wetten het recht · van hoede 
over hen toekennen, noehtans oncler de 
volgende voorwaarden : 

1 o_ dat het reeht van hoede enkel zij mis
kend, zonder betwist te worden. Er wordt 
verondersteld clat aan cleze voorwaarde is 
voldaan, zoodra de Nederlandsche overheden 
het verzoek van bovenbedoeldepersonenoncler
steunen; 

2°. clat het verzoek worde gericht aan het 
bevoegde Belgisehe -parket ; 

30_ dat de terl).gletding in: werkelijkheid in 
·het belang van den minclerjarige,worde,geacht. 

De terugleiding zal eveneens plaats hebben, 
indien een minderjarige, die bij rechterlijke 
uitspraak ter beschikking. van de Nederland
sche Regeering is· ·gesteld' en ten aanzien van 
wien de ~,oorziening van Regeeringswege iii 
de opvoeding . nog niet onvoorwaardelijk is 
beeindigd, zich op Belgisch grondgebied be
vindt na zich te hebben onttrokken of te zijn 
onttrokken aan het toezieht, waaronder hij 
in dier voege was gesteld. In die gevallen 
zal aan de onder 1 °. en 2°. gestelde voorwaa:rclen 
evenzeer moeten worden voldaan. 

Het verzoek zal door tusschenkomst van 
het Nederlandsche parket rechtstreeks worden 
gericht aan het bevoegde_ Belgisehe parket. 
Eveneens zal de behandeling van het verzoek 
gesehieden :" bij eene rechtstreeksehe briefwis
seling van ·parket· tot parket. 

Het Belgische parket zal het bevoegde 
Nederlandsche parket rechtstreeks mededee
ling doen van het uur en de plaats· der terug
leiding. 

Elk land zal de reis- en onderhoudskosten 
dragen, die op zijn grondgebied zijn veroorzaakt 
door cle overbrenging van den minderjarige. 

De Belgisehe overheden, aan wie de naar · 
Belgie teruggezonden minderjarigen :zullen 
kunnen worden·overgegeven, zijn de eomman-
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danten van de gendarmerie-brigaden te Es
:schen, Lanaeken en Vise. 

De ondergeteekende maakt van deze geiegen
-heid gebrnik om aan Zijne Excellentie den Heer 
Buitengewoon Gezant. en Gevolmachtigd Mi
nister van Hare Maje'steit de Koningin. der 
Nederlanclen de hernieuwde verzekering van 
zijne hoogachting aan te, bieden. 

Brussel, 21 ,foli 1913. (get.) DAVIGNON. 

18 Septembei· Hll8. KoNINKLIJK B~;SLUIT. 

· Art. 7 der ,Vet tot regeliug vim het toe-
zicllt op cle onderscheidene kerkgenoot-

:, scbappen ver~et -~icb niet tegon bet'·ver
leenen van het claar bedoeld verlof, wanne'er 
van vrees voor opeen hooping van menschen 
als gevolg daarvan geen sprake kan zijn, en 
wanneer bet bezwaar, dat gezang_ en muziek 
van het gebon w, waarvoor bet verlof wordt 
gevraagcl, zal cloordringen tot bet naburige 
kerkgebonw;.door het stellen van voorwaa1•
den kan worclen weggenorilen.-

Verlof verleend -aan de Stichting ,,Het 
Leger des Heils" tot bet honden van samen
komsten. 

WIJ WILHELMINA, 1rnz. 
Beschikkende op het berocp, ingestelcL door 

'cle Stichting ,,Het· I,eger des Heils" te A'mster

dam tegen bet besluit van Geclepntcercle Staten 
van Gelde:rland van 17 December 1912, n°. 94, 
waarbij, met hanclbaving van het besluit·van 
Burgemee~ter en Wethouclers van Doesburg 
van 1 October 1912, n °. 3, afwijzencl is beschikt 
op bet verzoek van geno8mcle stichting tot i1et 
bouclen van samenkomsten · in het percecl OojJ· 
poorfst,:aaf, wijk C n°'. 22 en 23 aldaar; 

Den Raad van ·state, Afdeeling voor de ge-· 
schillen van bestuur, gehoorcl, advies van 
:n Augustus 1913, n°. 204; 

Op cle voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 16 September 1913, 1• afd. C, 
n•. 642; 

·0verwegende: dat naclat de voormelcle·stich
ting aan ~urgemeej!ter en Wethouclers van 

. Doesbw·g het bovenomschreven verlof hacl ver
. zocht, de Kerkeraad der Gereformeerde Ge
meente alclaar bezwaar beeft ingebracht op 
grond ·van te verwachten - sto<>rnis en hinder 
voor de in de Gereformeerde Kerk te houden 
openbare godsclienstoefeningen, inclien het be
doelde 'Perceel door het Leger des Heils tot het 
houden van samenkonisten wordt ingericht; 

Dat Bnrgemeester en W ethouders van Does• 
burg claarop bij besluit van 1 October 1912, n•. 3, 
afwijzend op het verzoek hebben beschikt; 

clat cle. Stich ting zich hierop tot Gedepu-

teerde Staten van Gelde,·land heeft gewencl 
met verzoek dat haar alsnog de toestemming 
moge worden V()rleencl ; 

clat Gedeputeercle Staten van Geld-,1·/and op 
het verzoek_ afwijzencl hebben .. bescbikt. uit 
overweging. clat cle wetgever .nitgaat van _het 
beginsel dat in clen regel gebouwen binneu 200 
ellen van bestaande -kerken-.niet voor uitoefe
ning van deri·' openba~en godsdien§t behoor~n 
te worden opgericht of ingericbt; dat, daar de 
onderlinge_ afstand tusschen cle Gereformeercle 
Kerk te ·Does._b,iirg en- het schnin-da1n·tegenover 
geleger,, door.vappellante,.b~d.O:elde perceel :ooy
poortstraat n°;: 22 en 23 slechts ± 18 M. be
clraagt en bovendien de godsdiemtoefeningen 
in cle twee gebouwen over het algemeen zouden 
samenvallen, bet Gedepnteerde Staten voor
komt, dat de Gereformeercle Gemeente in ern
stigfl mate overlast zou onclervinden door het 
gebruiken van meergenoemd perceel voor uit
oefening van den open baren godsclienst van wege 
het Leger cl<Js Heils ;. dat derhalve terecht nf
wijzend op het verzoek door Burgemeester en 
Wethouclers is beschikt ;. 

clat van het beslnit van Gecleputeerde Staten 
de Sticbting bij Ons in beroep. is gekomen, 
daarbij o. -a. aanvoerende, _dnt de strekking van 
artikel 7 der we·t op ae Kerkgenootschap1ien 
blijkbaar g~en andere is clan de voorkoming van 
wrijvingen tusscben de aanbangers van ver
schillencle gezindten, die, in grooten getale zich 
naai: clicht bij elkaar gelegen kerkgebouwen 
):>egeyencle, daarbij in tijden van goclsclienstige 
onverclraagzaambeicl met elkancler in botsing 
zouclen lmnnen komen ; dat hinder door geraas 
of geruis_cb .op zich zelf niet voldoencle is voor 
cle. toepassing van dit artikel, zoolang niet het 
gev·aar bestaat, clat wrijving tusschen cle bezoe
kers der godsclienstoefeni~gen daarvan het ge
volg zijn zal; clat van zooclanig gevaar in clezen 
zeker niet blijkt; dat afgezien daarvan boven
clien het gevaar_ voor hinder, door het Leger 
cles Heils do_or bet veroorzaken· van geraas of 
gerujsch aan bedoelde goclsdienstoefenjng toe 
te b~engen, de:.-ikbeeldig, althans zoo minimaal 
te noemen is, cla_t het_ reeds hierom voor cle af
wijzencle bescbikk:ing geen voldoende. motief 
kan oplevere;n; clat de overweging van Gede
puteerde St'lten, clat de. goclsdien_stoefeningen 
in cle twee gebouwen over het.algemeen zouden 
J!amenvallen, op eene feitelijke misvatting be: 
rust, claar het Leger juist grootencleels op 
andere- uren dan den gewonen kerktijd zijnc 
bijeenkomsten pleegt te houden·; dat, zal dus 
reeds het gelijktijdig plaats hebben van bijeen
komsten in beicle gebouwen cer uitzonclering 



dan regel zijn, voo~ts· door de praktijk bewezen 
is;' dat een werkelijk'hinde1en·door_dc eene aan 
de andere uitgesloten is ; dat' het Leger des 
Heils 'iii. in tal van plaatsen in Nederland bijeen
komsten zeer dieht bij kei·kgebo~wen houdt', 
imnder dat over daardoor VP,roor~aakten hinder 
ooit- i•erd geklaagd, ·hetge'ei:i' appellante doo~ 
verschill,mde,. voorbeelden · tracht :te staven, 
waarbij zij o. a. ·aanhaalt' de positie te Scheve
ningen; alwaar het gebouw van het Leger des 
Heils aan de 'Waosenaarschesfraat ongeveer 5 M. 
van het daa~ op den hoek der Keiz'ersti-aat ge
legen" kerkgebouw is gelegen, · terwijl ·de ·in-· 
gangen dier beide gebouwen zich juist tegen
over elkaar beviiiden; dat appellante opkomt 
tegen de stelling van Gedepriteerde Staten·, als 
zou de wetgever van het ·beginsel ui.igaan, dat 
in den regel gebouwen binnen 200 ellen van be
staande kerken niet voor uitoefening van den 
openbaren godsdienst behooren te worden inge
rieht; dat de wetgever van zoodanigen regel 
niet uitging, doch alleen voor het gevul van 
zulke nabuurschap vergunning van de over
heid als eisch stelde, hetgeen echter volstrekt 
niet verhindert, dat zoodanige vergun ning juist 
in den regel behoort te worden gegeven in ge
vallen als dit, waar van eenige godsdienstige 
verdeeldheid tusschen de volgelirigen van het 
Leger des Heil; e~ de led.en der Gereform~~rdo 
Kerk geen sprake kan zijn en bovendien de 
vrees voor hinder in de praktijk is gebleken 
geheel ·ongegrond te zijn; · 

Overwegende, dat, -in verband met het ge
woon aantal der · bezoekers der Gereforrneerde 
Kerk, vrees voor opeerihoopiu'g van mensehen 
in de Ooypoortstraat geen overwegend bezwaar 
behoeft op te leveren tegen het verleenen van 
het gevraagdo verlof, te minder omdat van 
opeenhooping alleen sprake zou-k~nneu zijn in 
het zeker niet dikwijls voorko~end geval, dat 
de godsdienstoefening in de Gerefo~mee~de 
Kerk en de bijeenkomst in het gebouw van het 
Leger desHeils niet alleen gelijktijdig plaats heb' 
ben, maar ook op hetzelfde oogenblik aflo6pen; 

dat het bezwaar dat gezang en niuziek van 
uit laatstgemeld · ·gebonw doordringen tot en 
stciorriis veroorzaken aan ·de godsdienstoefe·: 
ningen der Ge_reformeerde Gemeente, zal zij~ 
weggenomen als bij het gelijktijdig plaats heb: 
ben van· godsdienstoefeninge·n in de -Gerefor
m~erde· Kerk-en van bijeenkomsten .in het ge• 
bouwvan het Legerde~Heils de deuren e~ ramen 
der berieden verdieping aan de ·straatzijde vari 
laat~tgemeld gebouw dicht worden gebonde0:; 

· Gezieu .de gcwijzigde wet· van_-10 September 
1853-(Staatsblad· n°. 102); · · 
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Hebben gocdgevonden -en verstaan : 
· met vernietiging van het besluit van Gede

puteerde Staten van Gelder/and van 17 Decem
ber 1912, n°. 94 en van·het besluit van Burge
nieester en· Wethonders van Doesburg. vah 
1 October Hll2, n°. 3~ aan de Stichting ,,het 
Leger des Heils" te Amsterdam, verlof te ver
leenen tot. het -houden van. samenkomsten in 
het perceel Ooypoorfsfraat wijk C, n°'. 22 en 23 
te D9esb.iirg, onder voorwaarde 9-at, wanneer 
eel),e sa rne.nkomst 'in. dat perceel gelijktijdig 
plaats heeft met eene godsdienstoefening in de 
daart,egenover· gelegen Geref~rmeerde Kerk, de 
deureri en ramen der benedenverdieping aan de 
straa tzijde van meergemeld perceel, zoolang de 
s~menkomst dm;rt of z~olang daarin. muziek 
wor9t gemaakt, dicht worden g~bouder( 

Onze .MiniEter van Justitie is belast enz. 
. (W. v. D. B. A) 

19 September 1913. BESLUIT, bo11dende bekend
making van de op· 2 Mei 1913 te Stockholm 
tuaschen Nederlancl en Zweden gesloten 
overeenkomst betreffende -den aan bulp
behoevende zeelieden te ·verleenen onder
stand. S. 3.72. _ 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 2 Mei 1913 te. Stockholrn tus,
schen Nederland en Zweaen geslo'ten overeen
komst betreffend~ den aan hulpbehoevende 
zeelieden te verleenen onderstand, van welke 
overeenlrnmst een afd~uk met vertaling bij dit 
besluit is gevoegd ; · · 

Over~egende, clat de akten van bekrach
tiging van bedoelde overeenkomst op 19 ,Juli 
1913 te Stockholm zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onz.en Minister vaii 
Binnenlanclsche Zaken, ad interim Minister van 
Bnitenlandsche Zaken, van den l 7den Septem
ber 1913, n°. 15088, ·Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking 1 van voormelde overeeO:-. 

komst, met de vertaling daarvan, te bevelen 
door de plaatsing van dit besluit in ·het -Staats-
blad. (1) . 

. Onze :Ministers, Hoof den van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, met de uitvoering van die ove;_ 
eenkomst belast. , · · · 

Het J;..oo, den 19den September- 1913. 
(qet,) WI L HE L ii-I IN A. 

De ¥ inister van Binnenldndsche Zaken, . 
ad ·interim Ji inister van Buitenlandsche Zake;i, 

· · (qet.) CORT VAN DER LIND'EN. 
( Ui~qe,q. 26 Sept. 1913,) _ 

(1) Hierna is alleen de Yert:tllng opgenomen. 
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VERTALING. 

Aangezien de Regeering van Hare i\fajesteit , 
de Koningin der N ederlanden en de Regeering 
van Zijne Majesteit den Koning van Zweden 
eene regeling ·wens_chen te maken ten aanzien 
van den onderstand in zekere gevallen aan 
hulpbehoevende · zeelieden _van de respectie':e: 
landen te verstrekken,. zoo iijn de onderge-

Ten blijke wa.arvan de ondergeteekcnden 
deze regeling hebben onderteekencl en van hun 
zegels voorzien. 

Gedaan te Stockholm, in dubbel exempla.ar, 
den 2den Mei 1913. · 

(L. 8.) w. VAN WELDEREN RENGE!\S, 

(L. S.) ALBERr EHRENSVaRD. 

teekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, het · ·19 Sep/ember 1913. BESOHIKKING ,an den Mi-
volgende overeengekomen: nister van Landbomv, Nijverheid en Han-

Wanneer een zeeman van een der contrac- del, houdende, me_t · intrekking van zijne · 
teerend~ Staten, na g~diend te hebben aan beschikkingen van :21 Mei° 1909 en 6 J uni 
board van een schip, behoorend tot den an-- 1913, vaststelling van formulieren van het 
deren Staat, ten gevolge van schipbreuk of loonb o_ek. 
om andere redenen zonder middelen van be- De Minister van Landbouw, :Nijverheid en 
staan achtergeblev:en is in een derde land, in . Handel ; . 
de kolonien van dat land, of op het grond- Gezien art. 46, lit. d, der On·gevallenwet HlOl 
gebied of in· de kolonien van den Staat, welks (Slaatsblad n°.1910, n°, 241), laatstelij_k gewijzigd 
vlag het schip. voert, zal de Regeering van dien bij de ,vet van 11 Februari 1911 (Staatsblad 
la31_tsten Staat gehouden zijn dien zeeman no. 62), alsinede de artt. 3-en 4 van het _Konink
onderstand- te verleenen, totdat hij wederom lijk besluit van 17 Mei 1909 (Slaatsblad n°. 122), 
aangemonsterd wordt, eene andere betrekking tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
vindt of tot aan zijne aankomst in zijn eigen van bestuur, ·tot uitvoering van de artt. 45 en 
land of tot zijn doocf. 47bis ·der Ongevallenwet 1901, gewijzigd bij 

. Het is _echter verstaan dat de zeeman, Koninklijk besluit van 26 Juli 1913 (Staa.tsb/ad 
die zich in den toestand bevindt, in de vorige no. 337); 
paragraaf bedoeld, van _de eerst voorkomende Hee;t. goedgevonden: . 
gelegenheid gebruik zal moeten malien om met ingang van: 6 October 1913: 
zi~h.tegenover de bevoegde overheden van aen met ·intrekking ·van zijne beschikkingen van 
Staat, die geroepen is hem onderstand te 21 J\IIei 1909, ·no. 835 II, en van 6 Juni ·1913, 
verleenen, te ver_antwoorden wegens zijne _be- n°. 1048, afdeeling_· Arbeidersverzekering, het 
hoef.tige omstandigheden en de oorzaken, die formrilier van liet loonboek en het formulier 
daartoe geleid hebben ... Hij zal bovendien van den verzamelsta~t, bedoeld in art. 4 van 
moeten bewijzen dat zijn behoeftige toestand voornoemd Koninkiijk besluit; vast te stellen · 
het natuurlijk gevolg is van. het verlaten van overeenkomstig de bij deze beschikking ge
het schip. :Bij gebreke van dien zal de zeeman voegde modellen, met bepaling : 
zijn recht op on~erstand verliezen. a. dat als fo~rri(!lier van het loonboek zal 

Hij zal dit recht -eveneens verliezen in geval gelden bet formulier, vastgesteld overeenkom: 
van desertie of wanneer- hij van board is ge- stig het blj deze beschikking gevoegde model A, 
zond,en wegens het plegen van een· misdaad'• behoudens .in ·het geval genoemd sub b, 
ot e_en niisdrijf, of het. schip verlaten heeft b. dat ·als formulier van het loon boek zal 
te~gevolge van ongeschiktheid voor den dienst, gelden het formulier, vastgesteld ovei·eenkom
ve~oorzaakt · door ~iekte of verwonding, te stig het bij deze beschikking gevoegde model B·, 
wijten aan eigen schuld. wanneer de. we~kgever bij aangeteekend schrij-

.In den _onderstand zijn begrepen het onder- ven .aan .het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
houd, de kleeding, de geneeskundig~ behande- zal hebben ve~kl."aard, da~ formulier _te gcibruiken, 
liµg, de 'gene~smiddelen, de reiskosten en. in en zuiks van den datum van bedoeld schrijven 
geval ':an overlijden, de begrafeniskosten. af tot'het einde van het kalenderhaifjaar, waarin 

De;i;e regeling zal in werking treden- :·drie valt den dag waarop [de werkgever bij aange
maanden na de1i datum. der uitwisseling van teekend schrijven aan· voornoemd:·- bestuur die-

- de akten van bekrachtiging, en van kracht verklaring zal hebbe~ ingetrokken. 
blijven totdat een der beide contracteerende ,8 Gravenhage, 19 September 1913. 
Partijen, een jaar tevoren haar voornemen om De Ministe?· voornoemd,. 
er de gevolgen van te doen ophoudcn, zal hebben 

(get.) TREUB. 
kenbaar gem~akt. 
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FORiVIULrnR ·vAN JtENE DUB.Bl~LE Br,ADZ[.JDE U(T HWr LOONBOEK. J\Jov~;L A. 

dug 
Beladi11g 

Naam.van het Schip: 

uangevungen 

geeindigd .. dug 

I 
t; 01 ~ . z 

z ;:' H 
,...- ~ Cl I 

~ et= z ,:,, g -<I 
z;,, ~ _S 8 H 
;,, A;,, 
~ z :3 z~~ 
~ ~ ~· 

g ;e; <" ,; ; 
;~~ ~~~ 
;; 7i ~ g; ,;; 

~ 
0 ;e; 
0 

"' 
p-

l. 2 
---

(a) 

i 

Lossing, diiaronder: begrnpen het d·ragen, 
stapelen en wegbergen van goederen uan 
den wal geloste schepen . . . . . . . 

aungevangen dug 

dag 

Tiedrag van het loon voor laden en lossen, daarondor begrepen het. dragen;· stapelen en 
· wegbergen . van goederon uit aan den wal geloste schepen, dat verdiend is of volgens 
het bepaalde in . artikel 43 der Ongevallenwet 1901 wordt geacht te zijn verdiend, 
onversohillig of het reeds·-uitbetaald is, en onvorschillig of het voor premieberekening 
in aanmerking komt. of, is de· werkgevor niet bij de Rijksvorzekeringsbank aangesloten, 
v~~r premieberekening · in aanmerking · zou komen, indien de· werkgc:er, wel bij de 
R1Jksverzekeringsbank · was aangesloten: . 

BIJ H-E'l'· WERKEN IN UURLOON. 

,:. 
' -c . ...., . "' ..:, -~ . ...., . 

~ b£ 
...., . ..., . "' ..., . 

~ oi: ~ bD .,::.!.: ,l:l..': ::: . ·..d..!=:, 'O .•. 
~~ =c b(, ~..!d . ,-,I ~ ... 

ilbii ,l:l..': 
C) ... C) ... "' bi) C) ... :::~ C) ... <; ... .... "' --a~ 

0"' 
C) ... 

·i~ .. "' -~"' "'"' 0"' . .,, "' "' "' t>'3 "'•O, 
~'O "' "' "'"' zil: ::::)'O z!l= :s:-c z;::: Q-c z" Zil: zil: N-c ·~ ~ ; ..... 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. '10. 11.' 12. 13. 14. · ·15, 16. 
---- ---

lr I lr •· It t' /' f' t' f' f' f /'. f l t' 

I I 

I 
I 

I I : I .! 
Voornameu en n_amen· van de ploegbazen of voorlieden : 

Omschrijving der lading (soorten en hoeveelheden): . . . 

: ,19 
·v.m. 

lllll' n.rn. 

11) ·• 
v.m. 

uur n.m. 

•. HJ 
v.m. 

lllll'. 
u.m. 

. 19 
v.m. 

uur n.m. 

I Auntal dagen of 
,ia<.lhten w~arop of 

! 
waarm 

gewerkt is i ·-
I 

TO· 
IN ANDER D.A.N 

UURLOON: TAAL. .- --.----
i.i. ~~ ~ . ~"i: oCO o~ 

'O "' 1'l ~ ~ al 
.!:f~, .s~ .s ~. 
17. 18. 19. , 20. 

I I : 

/' 

I 
i 

·1 

Totaal ... j 

· a) Indien verschillende soorten 
in deze kolom aa!lgednid warden 
gezamenlijk gelost fof :geladen. , 

goederen, b.v. ·graan; erts, houtsoorten·, ijzer, stukgoederen,· gelost of geladen zijn, moeten 
de soort of soorten en hoeveelheden goederen, door· den werkman of een reeks werkHedM : 

b)•,Datu~ inv~llen.. . . 

· Vastgesteid biJ° besehikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel; van' 19 ,f:l~pt~mber 1913, 11°. 23661, Afdeeling Arbeidersv'ernekering. 



.FORMULIER VAN EENE DUBBELE BLADZIJDE UlT HET LOONBOEK. MODEL B. 
,.. .• . 

· Vastgesfold b(i beschikking van den Minister van L!inclb:onw, •Nijv.erheicl · en H,mdel, van 19 September· 1918, 
n•. 23661, Afcleeling. Arbeid_ersverzekerh1g. 

Soorten · en hoeveelheden der vei-iverkte 
_lading: a) 

J aangevangen 
Belading. \ " 

, . geeindigd 

• • .• ~!\~ 

. dag 

. dag 

. dag 

. 19 

. 19 

. 19 

Ull'I'~-. 
~.Dl. 

uur ~
n.m. 

: ' 

N.B. te vermelden: 

Lossing, daai-onder begre· ! 
pen het dragen, stapelen- aangevangen 
en wegbergen van goe- · 
deren uit aan den wal · ·geeindigd 
geloste schepen • • . · . 

19 

uur ~ 
n.m. 

uur v.m . 
n.n1 

He_t .. bedrag van bet loon voor · 1aden en lossen, daaronder begrepen het cl ragen, stapelen en wegbergen van 
goederen uit aan den· wal geloste schepen, dat verdiend is of vol(\"ens het bepaalde in artikel 43 der Onge
vallenwet 1901 wordt geacht te zijn verdiend, onverschillig of het reeds uitbetaald is, en onverschillig of het 
voor premieberekening in aanmerking komt, of, is de werkgever niet bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten, voor 
pre01ie_berekening in aan~erldng zou komen, indien de werkge':'er we\ bij de Rijksverzeke_ringsbank was aangesloten. 

: .. .. Aantal Aantal 
XOORNAME1;t EN NAMEN. kalender- Verdiend loon VOORNAMEN EN N.A.MEN kalencler- Verdiend loon 

D~!R WERKLIEDEN. dagen (Zie boven.) DER WERKLIEDEN. dagen (Zie boven.), 
gewerkt. ,. gewerkt. 

f 
' 

Transport ,. f ---

----, , 

,. ,. 
,, 

- ,: 
---

.,, " '' ' 
,r ' " ; 

'l'otaal. I Totaal f 

a) Indien verschillende soorten goep.eren, b.v. graan, erts, houtsoorten·, ijzer, stukgoederen, gelost of geladen zijn, moeten aange
duid worden de soort of soorten en hoeveelheden goederen, door den werkman of een reeks werklieden gezamenlijk gelost of geladen. 

I ",' ;,, ,, • ' ' '•' ' ( 
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'"-I 

..... 
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Forrnulier van den Verzamelstaut. 

VEl.{ZAMELSTAAT ONTLjj;END A.AN HET LOONBOEK. 

Werkgever ......•.................•. •. 
Plaats, waar het kantoor .is .gevestigd . . . . . . . . . . . . . . . . 

De ondergeteekende verklaart, dat de v·ermelding der schepen, walker belading of lossing, daaronder l;>egrepen het dragen, stapelen 
en wegbergen van goederen uit, aan den wal geloste schepen door werklieden in dienst van genoemden werkgever,:geheel of ten deele 
heeft plaats gebad in de loonstaatperiode (betalingsperiode voor de bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten w·erkgevers) tusschen 
12 uur 's nachts na afloop van'Zondag . . . . .. . . .. 19 .. , en 12 uur 's nachts na afloop van. Zondag •.. ' .. · .... 19 .. , 
rnlledig is "') en dat de hieronder volgende opgaven, waaronder bet ,loon van kantoorpersoneel en directie niet is opgenomen, juist zijn . 

. . . . . . . . . . . , ......... 19 .. . 

Naam .. 
van het 
scbip; 

1 ., 

( Onderteelcening ·van den werlc,qever of van 
dengene, die hem rechtms vertegenwoordigt.) 

IN GE K OM E N LA D IN G. 

Lading gelost. 

. (Voorelkesoortecn 

Data lossing, daaronder Arbeidsloon voor 
begrepen bet dragen, lossjng, daaronder 

(t) regel gebruiken) 
stapelen en wegbergen begrepenhetdragen, 
van goederen nit aan stupelen en wegber· 

den wal geloste schepen. gen van goederen Soortderl Hoeveel-
lading. _beid. Be~in. 

I uit aan den wal 
.l£inde. • geloste schepen. 

2 .. 3 I 4 .. ,5 • (3 I •'•• .7 

if 
i '' 

'' 
, I• .•, .I 

I 

I I 
).•: 

I 

" 

U I T G A A N D E L A D IN G. 

Lading ingela,d_en. Data belading. · 

(Voorelkesoorteen . . ... .Arbeids· 
regel gebruiken.) B .. E' d (t) loon vuor 

egm. me. belading, Sooi:t derj Hoeyeel- . ' : 
ladmg. I he1d. . .·. 

" '1· 

.8 I 9 . I 10 11 I 12 J 13 I I 
'll If 

' ,, '. 
" ., '. 

' I 

I 
I 

I 

I 

! 

I 
I 

"') Zoo_noodig een vervolgblad aan te plakken_ e~ do~r datum en onderteekening, te waarm~rken. , , 

Arbeids• 
loonvoor 
het scbip 
· totaal. 

14 

j 
,. 

! ., 

I ' 

"!-) ln:'deze·kolommen!.1het ·JA ·of :N-EEN aan te geven of·de belading of de lossing, daaronder begrepen het dragen, stapelen 
en wegberg-en van goeder~.n uit. aan den wal geloste schepen, r.eeds was beeindigd aan het -einde der ,Joonstaatperiode (betalings-. 
pe_riode voor de ·bij de- •Rljksverzekeringsbank anngesloten ,werkgevers). · · ·· 

'. 

Vastgesteld bij :be&chikking. van den Ministei· van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
van 19 September 1913, n°. 23651, AfdeeUng Arbeider~verzekering. 

i-' 
~ 
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Hl Septe1nbe1· 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en H:in
del, houdende, met intrekking van zijne 
beschikking van 21 Mei 1909, vaststelling 

·:van het formulier van den loonstaat; be• 
.cloeld.in art. 2 van het besluit van 17 Mei 
_1909, S. 122, en het form:ulier betreffende 
de inlevering door.de wer:kg~viirs v:an de 
opgaven, benoodigd tot v'aststelling der 
vremie over de loonen op e!ln loonstaat 
vermeld. 

De Minister van Landbouw, Nij~erheid en 
Ha1i:del; 

Gezien art. 46, lit. b··en lU, c· der Qnge~alleri
wet -1901 -(Staatsblad 1910 n°.''241), ·.1aatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 
(Staatsblad n°. 62), alsmede de artt. 1 en 2 van 
het ·Koninklijk besluit van 17 Mei 1909 (Staats
blad·n0. 122), tot vaststelling'.van een algemeenen: 
·maatregel van bestuur, tot uitvoering _;an de 
artt: 45-47bis der Ongevallenwet 1901, gewij

_zigd'. bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1913 
(St~atsblad n°. 337); 

Heeft goedgevonden : 
met ingang \"'Un 6 October 1913: met ii:ltrek

king · \"'an zijne bescbikking .van 21 Mei 1909, 
n• .. 83.5r, afdeeling Arbeidersverzekering, bet 
formtilier van den loonstaat, bedoeld in art. 2 
van genoe·md Konirikii)k beslLirt, en het for

__ mulie·r betreffende de inlevering doo1; de werk
. gevers \"'an de opgaven, benQodigd tot vaststel
ling.· der premie over de looneri op den loon
staat vermeld, vast te s_tellen o;ereenkomstig 
de_ bi_i deze beschikking gevoegde 1i1odellen. 

·s:Gravenhage, 19 S~ptember 1913. 

De Minister voornoemd, 
(get.) TREOB. 

· :Bij c.ezen loonstaat behooren .. _· ... ., inleg
vellen_._ 

· N_aam en voornaam van den werkgever: 

W, o~nplaats van den werkgev!lr / 
• ~- < • -: • • • • • • • • • • • • • - • • 

:13eurijfsnummer(s),-waarop de½e loon~t~a~ b~-
' trek_ldng .heeft: .......... . 
· · -~~d,rijf of groep van bedrijven; waarop deze 

looµstaat betrekking heeft: -~ ' _-· 

Gen1eente(n), waar cl het bedrij-1:- .. 
e groep van --bedr1Jven 

wordt uitgeoefend: ............... . 

:B'ORMULIER VAN PREMlEBEREICENING 
UIT DEN LOONSTAAT. . 

lNDEl<JLING'.· 

Klasse ......... ; ge_va~encijfer · .... : ... . 

Premie ,~er gulden loon: 0, ... . _: ..... . 

Loonbedrag, d~t blijkens a~hter- C · 
staanden loonstaat voor de pre
mieberekening in aanmerking 
kornt: .. _. - . . . . . . . . f .......... . 

Vermenigvnldiging van dit be· 
· drag met bovenstaande prernie 

per gulden loon, n.l. 0, 
geeft de totale premie. . .. . J . ......... . 

Aldus naar beste weten overeenkomstig ·de 
waarheid ingevuld, 

Te ............. , ·den 19_ .. 

(011derteekeni11g- van den ·werkgeve1: of van den • 
gene, die hem 1·echte11s vertegenwo·ordigt.) 

Indien de werkgever' gedurende een gedeelte 
der betalingsperiode niet bij de Rijksverzeke
ringsbank was aangesloten, moet worden ver- _ 
meld de dag waarop de aansh.iiting bij de 
Rijksverzekeringsbank aangevangen· of geein- · 
digd is. De loonstaat wordt ingevtild uitslii.i, 
tend over het gedeelte der betalirigsperiode;
gedu.rende hetwelk de_ werkgever bij de Rijks-.· 
verzekeringsbank is aangesloten. _ Bij de bere
kening van ·het maximum-loon, waa1·over voo1· 
een werkman over de betalingsperiode premie 
moet warden betaald, geldt als betalingsperiode 
dat gedeelte der befalingsperiod_e, gedurend~. 
hetwelk de werkgever ·•bij de Rijksvei·zekerings
bank was aangesloten. · · 
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F O RM UL I E R VAN D E N L O O N ST A AT. 
Bladzijde 1 van _den loonstaat, Bedrijfsnummer(s) 

. Bet~lingsperiode tuilscihen 12 uur 's nachts nu afloop van Zondag ..... ............................... 19 ...... . 
· _ en 12 ·.. . ... : .................................. 19 .... . 

f 4.-· vermenigvuldigd '. met. ·bet aantal dagen der betalingsperiode,- alleen de Zondagen en de algemeen erkcndc Christelijke 
feestdagen niet mede·gerekend, ·bedraagt ... f.: .... ,............... • 

· : (I)!t is het" maximum, waarover voor een we~kman over de beta!ingsperiode premie moet worden betaald.) 
: l. 2. 3. 

I 
4. 5; 6. 7. 8. 

V oornamen en · naam: van Soort werkzaamheden of Verdiend Dagen Wettel~jk 
de(n) verzek,erde. betrekking van de(n) : v. I 1. .. s. : loon. gewerkt. loon. 

.. verzekerde. 
I 

·-
.. a. q. c. d. e • f. 

f I 
--

Over te dragen totalen [ ___ .!..,--'------'-----'--

Bladzijde :. 

1. 

Voornamen en naain van 
d~(ri) · ~erv.ekerde 

I 

I 

2. 

Soort werkzaamheden of 
betrekking van 

·-· verzekerde. 
de(n) · 

Maximu~ ',Wettelijk·lo.on, per werkman / 

3. 4. 5. 6.-···•-. 7. 

Verdiend Dagen 
v. T. s. loon. gewerkt. 

a. '6. c. d. e. 

8, 

Wettelijlr 
loon. 

f.. 

Overgedragen totalen van vorige bladzijde_ f I 

Totaal '--'--'1'---·, -'---'----·· -·~I _ _,_I_··_ 
a. Eeri v. in te schrif;,.en aehter den naam v.an een vrouwelijke verze.kerde. 
b. Een I. in te ·schrijven achter den naam van een verzekerde, die onder art. ~ der ·OngevaiieriW:et .1901 valt, en· in dit 

geval met art. 43 der wet rekening te houden.. ·· . . . 
c. Een s. in te schrijven, voor zoover de verzekerde in ·een seizoenbedrijf, als bedoeld ·in art."'7, sub ;III, der wet is werk

zaam geweest, en in dit geval met art. ,43 der wet rekening te houden. 

..... 
s 
to 

tO 
00 
0. 
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.drageti· te verbur·en. aan gegadigden, die daar
voor naar •btin oordeel in aanmerking komen" : 
dat tegen de weigering, om bedoeld punt goed 
te keuren, bij tot Ons gericbt adres onder dag
teekening van•9 September 1912.dobr. den Raad 
voorziening gevraagd is, op gron:d :- 1 .. -dat ten 
aanzien van-' bet beroep door Gedeputeerde 
Staten gedaari 6p artikel'l38 der Gemeentewet, 

_de Raad er op moge wijz.en, dat d\l wetgever 
een blijkbaar gewild oriderscbeid ·beeft gemaakt 
bij de · omscbrijving der bevoegdheden, den. 
Geineent!)raden toegekend bij de artikeleh 137, 
138 en 139 der Gemeentewet, wordende tocb 
bij · artikel 137 en 139 de· Raad bevoegd ver
klaard te besluiten· tot bet koopen, ruilen.enz. 
van gemeenteeigendommen enz: en te beslniten 
tot bet verleenen van kwijtschelding enz., ter
wijl artikel 138.den Raad bevoegdheid.verleent: 
te besluiten- omtrent .. bet verhuren, verpachten 
of. op eenige andere wijze in gebruik geven 
der gemeente-eigendommen, · 2. dat· derhal ve 
een ruhn:ore. ·omscbrijving is gekozen voor .de 
verburingsbevoegdbeid van artikel . 138 dan 
voor de in het· voorgaand en volgend artikel 
omschreven bevoegdheden ;· 3. :dat daardoor 
meerdere ruimte van beweging vcior0 den· Raad 
is 'gelaten: dat ten. aanzien van bet belang der 
gemeentebuisbouding wordt opgemerkt; 4. dat 
waar hier sprake is van verburing van buizen 
voor een door den Raad. vastgestelden .prijs en 
steeds op dezelfde voorwaarden, terwijl ·slecbts 
de huurders vfrwisselen, bet civerbodig voor
lrnmt daarvoor deffomslag te maken·als aan ver
huringen verbonden en nog .veel. minder. om 
voor elke verhuring een raadsbesluit.te·nemen, 
waartoe in vele gevallen een R·aad·svergadel'ing 
zou · moeten worden samengeroepen :· 5. dat 
om de hierboven. genoemde gronden n·aar 
's Raads oordeel wettelijk. geen aanleiding be
staat om zich bij de weigering. van Gedepu
teorde Staten tot goedkeuring van ·punt IV 
van bet Raadsbesluit van 7 :Maar.t 1912, n°. 
4/U, neder te leggen; · dat ·daarna bij Konink
lijk besluit van· 25 Februari- 1913, no. 25 be
slist is; met vernietiging ,;aif de bcslissing :van 
Gedeputeerde· Staten, dat bet besluit ~•an den 
Raad- • van 7 Maart 1912, no: .4/11,, ook wat 
punt IV betreft, moest· worden geacbt goed
gekeurd te zijn:';· dat de Raad, met mi~rneming 
van· bovenstaande overwegingen: voor ·bet on•· 
derbavige geval,. tbans aan de overweging van 
sub-3 nog zou-willen toevoegen·, en,het-Raads
besluit dus· ·fa volkomen ovei·eenstemmir,g 
met de wet moot .worden geacht-; aa·t de Ge
meentewet.. toch, als waarborg- dat. niet tegen 
te lagen .prijs zal worden vei,huurd,•bij onder, 
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handscbo .verhuring ~oedkeuring dQor,Gedepu
teerde : Staten voorgeschreven heeft, welke 
goedkenring bij publieke verburing niet·w:ordt 
vereischt; dat dit,- door de .. wet verlangde, toe
zicht ·van Gedeputeerde Staten niet uitgescba
keld wordt docb volkomen. beboriden,.waar de 
Raad den . prijs en de .voorwaardeD" vnor de 
verburing vaststelt-. bij. afzonderlijk· besluit, 

· waarop de· goedkeuring van Gedeputeerde Sta
ten gevraagd ·wordt en .Burgomeester en Wet
houder.s c1us enkel .en.alleen ·over.den .aspirant
b•.mrder hebben te oordeelen, als een onder
deel ,vari de nitvpering der thans door. Gede
puteerde .Staten . gewraakte vorord8ning: dat 
Gedep11teerde Staten in. deze, bevoegdheid van 
BuPgemeester en Wetbouders· evenwel geen 
uitvoering van 's. Raads ,erordening zien, maar 
een bun, in strijd met de wet, door den Raad 
gedelegeerde bevoegdheid·; :dat bet gescbil d•.1s 
feitelijk·, loop_t. o,·er. deze vraag: · waar is de 
grons tussclieh : regeling ( door den .Raad, ar
tikel· 134) en uitvoering (door Burgemeester 

. en Wetbouders artikel. 1.79a dat Gemeentewet); 
dat deze grens niet in .. de wet is aangegeven, 
mtiar dat bet naar zijn, :'s Raads, oordeel nim
mer· de bedoeling. van. den wetg·ever kan zijn 
geweest,. dat de. Ra!_!d, 66t met ~eJ .oog op de 
gronden,. hierboven: nader·. uitoerigezet, speci
aal ten aunzien der onderwerpen genoemd in 
artikel 138 der Gemeentewet, de betrekkelijke 
materie zoover maar. eenigszins mogelijk kan 
worden geaebt, zou tti: rogelen. bebben, z66 dos, 
dat er voor Burgemeester.en Wetbouders.niets 
of zoo .goed als niets ter ·uitvoering ,zou over
blijven en soms zelfs in strijd met bet belang 
der · gemeente; dat; waar, de wet geen grens 
tusscben .. · betgeen ,des, Raads is en wat aan . 
Brirgemeester. en Wetbonders kan worden 
opgedragen, aangeeft, bet aanwijzen van die 
scbeidingslijn,. als . een ·_ vraag van ·doelmatig
beid, voor elk concreet geval.door den Raad 
zal · bebooren te geschiec1en, in verband met 
hetgeen bet gemeentebelang h{ dat speeiaal 
geval, als het ware gebiedend zal voorscbrijven ; 

Ovlinvegendc, dat · bet beslulten omtrent he.t. 
verhuren, verpachten :of op eenige ,wijze in 
gebruik. gevon der .gerneenteeigendommen in: 
artikel 138 der gemeentewet .. is geb.racbt tot de 
bevoegdbeid van den gemeenteraad; ,.' 
'· dat, van .. J10t .~erbur.ing~_he~luit.de ·aamyiji,dr!g.,., .. ,;;, . 
van den buurdei·. een hoofdbestunddeel uit
maakt ei;i.daarom deze,:,ianwijzing.mede,d_oor 
d,en. Raad moet \yorden gedaan en, niet gelijk 
in · a_rtikel 3 der raadsverordening gescbie.dt, 
op Burgerneester en W etbo1lde~s. kan word en 
ovordragen ; · 
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· dat- · derhalve Gedepnteerde Staten te recht 
aan ·het raadsbeslnit de ·goedkenring hebben 
onthonden : · • · ·. · 

Ge·zien de Gemeentewet; 
Hebben goegevonden en verstaan: 

het · beroep ongegrond te -verklaren. , 
Onze Minister van- Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
. (W. v. D. B. A.) 

29 Septembe➔• 1913. ARREST van den ·Hoogen 
Raaa. 

Art. 38 der -Alg. Verilrcl,-.. ,va11 Breda 
-bevat JJiet ··een_ verboden ove~dracht· van 
macht op B. en vV. en is verbindbaar, 

Waar nit de omstandigheid, dat iemand 
als geleider van een slilstaand vocrtnig 
in een: straat wordt aangetroffen geenszins 
met zekerheid valt, af te leideh, dat- jnist 
die persoon en niet een ander als geleider 
met dat voertuig_ die• straat heeft bereden, 
i_s het alleszins begrijpelijk, dat men om 
het verbod van te beriJden gemakkelijker 
te ·kun:nen ·handhaven, heeft gemeend ook 
het stilstaan te moeten verbieden. · 

De ontheffing aan den beklaagde van 
het verbod, om eene gesloten straat te 
. berijden, kan hem•-niet ontslaan van zijne 
verplfohting, • oin te vo1doen aa:.i ·het be
sluit, waarbij niet het rijden, maar bet 

. stilstaan met __ een voertujg Jn e~n bepaald 
· · aangewezeil g'edeelte dier etr'aat ,vordt ver-: 

boden. 
(Gem. ,vet art. 179a.) 

Voorzitter: 

Jhr. · M:1'. W. H. de Savornin Lohman. 

Raadsheeren : ·Mrs .. A. l\iL B·. Hanlo, J. 
A. A: Bosch, A; Fent~ner van Vlissingen en r, . o: . Segers. . . 

I H: F. J. K., woneind,e, te Br,eda, re
quitant van cassatie tegen een vonnis van 
clen Kantonrediter te - Breda van 9 Me1 
1913, waarbij hij is schuldig vetklaard- aan: 
,';het te Breda O'p- den op·enba.ron we,g- cle 
~ouwenjstraat en w:el O'p dat gedeelte ge
~egen tnsschen · de Bosohstraat en de. •biJ, 
~ondere Meisj·esschool .. ·van het Depaite
foent Breda clei: Maatschappij tot Nut van 
•\ Algemeen als geleider laten stilstaan van 
~n voertuig", en cleswiege met toe]}assing 
,~an de artt. 38 en 44 der Alg. Pol. Verord. 
~'oor de gemeente Breda van 30 J anua:i-1 
1909 in verband met een besluit van B. en 
W: dier gemeente van 13 Januari -1913 e,n 
I 

art. 23 Sr. is veroorcleeld . .tot OO!le geldb.oele 
van f 2 subsicliair hec,htenis ·van: een clag. 

Con~lusie v:a1/ d~"u Advocaat-Ge~eraal Mr. 
J. J. L. va;{ Hang~st baron_ cl'Yvoy. 

Requirant heeft voor het Kanfongerechl 
te Breda terecht g,estaa:n ter zake, ,,clat op 
28 Februan 1913 cles voormiddags .om- · 
streaks kwart · over elf uur- te Breda op 
den o·penharen wieg de Bouwerijstraat- en 
wel op clat gedeelte hetwelk gelegen is 
tusschen . de Boschstraat en ·de b'i:rzondere 

,.meisjesschool, een slee•perswagen• hespannen 
met een paard hooft sti!g,estaan; beklaagde 
was gel<eider van dien wag-en. BiJ, beslliit 
van B. en W. der. gemeente Breda dd. 13 
Januar1 genomen tot uitv:oering van art. 38 
der Alg. , Politieverordening : dier gemeente 
ter -openbare lrnnnis gebracht op 17 J annari 
d.a.v. -is bep•aald dat voertuigen niet mo
gen stilstarun in clat gedeelte van: cle Bou
weri.]1,traat; hetw:elk is gelegen als voorzegcl. 
Dit ten laste· gelegde feit · w'ercl ·biJ hct 
'vonnis, waartegen · het· cassatieberoep thans 
gericht .is, bewezen verklaard en requirant 
ter zake daarva.n veroordeelcl tot f 2 · ot 1 
dag hechteinis, zulks met . toep•assing van 
artt.. 38 e!Ol 44. ·der Alg. Pol. Jerord: ,te 
Breda iin verbrund met· eein: besluit van 
B. Ciil W.. dier gemeente van 13 Januar1 
1913, worde;nde· · het · bewe:oon verklaarcle 
reit gequalificeerd .. ,,het te Bied~ op de,n 
openharen w:eg, de Bouwerijstr'aat en we! 
op· dat gedeelte gelegen tli.ssC:hen de .Bosch
straat en de hij·zondere · meisjesschool als 
geleider laten stilstarun van :oon. voertuig'\ 
Tegen dit vorinis wordt biJ tijdig inge
diende memorie als middel van cassatie 
aangevoerd ,,Schending, althans verkeercle 
toepassing van arl. 38 Alg. Pol. Vernrd. te 
Breda, de besluiten· van B. en W. dier. ge: 
meente van-' 24 Mei 1909; 1 Juni :190\:l 
en 13 Januan : 1913 in verband met· art.-
44· van gemelde verordening, 22 Sr., 211, 
214,, 253 ·.Sv: o.p .gton<l dat. a. art. 38 vo·or
noem'u· geen verbinclende -kracti"t heeft nu 
in de eetste alinea ,votdt. gezegd ,,het is 
verboden openbare ,vegen te berijden"; enz., 
en irt • .. de ,,,. tweede alinea daar01p:,, \vo-rdt 
gezegcl ,, wanneei.; B. en W. ·krachbens de 
in cle eerste alinea van dit arti!rel gestelde 
verbodsbepaling ... bepalen enz."; en alzoo 
in de eerste alinea aan B. en W. niet .de 
bevCHlgdheid gegeven .wordt dergelijke ver
bodsbepalingen te maken. Om dergelijke 
bevoogdheid te he-bben had, de eerste alinea 
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moeten. .-Juiden:· ;,Het is verboden· de open
bare· wegen die -door .B. en W. zullen wor
den aangewezen enz." ; er is tbans geen 
· s prake . van: verboden · delegatie, maar er 
is geei1 delegatie, nu niet gezegd wordt dat 
B. en W. kimn,en bepalen, wat eerst -noo
dig ·is. 

b. in de 2e· alinea van art. 38 -bovendien 
staat ,,of wie,l · dat de voortuigen hier of 
daar stilstaan, welke uitdrukking zoo vaag 
en onbe1i,aald is, dat. zij bet artikel onver
bnid,end maakt, terwij1 · die woorden bi.J 
interpretatie · alleen zouden . kuhnen duiden 
oi, :rekere punten in eene straat, niet op 
eene geheele straat (wat in -bet besluit•van-
13 Jamiart' 1913 het geval. is). 

c. Bij besluit van B. en W: van 24 Mei 
1909 de Bouwerijstraat te ·Breda gesloten 
verklaard, -·is voor bespannen, · voertuigen, 
zoodat bet besluit v:a.n 13 · Januari 1913 
moot ge.Jden voor -niet-bespannen voertuigen, 
zoodat ook dit besluit verkeerd ·is toegepast. 

d. Bij besluit van 1 Juni 1909 • ontbeffing · 
is verleend ·van het besluit. van 24 Mei 
1909 thans geldende voor .requirant in 
qualiteit van. huurder van een. ·p·akhuis in 
de Bouwerijstraat, waarvoor . destijds ont
heffing verleend is om het gebruik . van dat 
pakhuis mogelijk te· maken, ·waarvoor noodig 
was voor, dat- •pand-- stil te.~staan om te 
lossen en te laden, zoodat ook dit besluit 
verkeerd is toogepast: 

Ten aanzien van den eersten·,grond waar
op het cassatiemiddel steunt: Nadat .in de 
eeirste alin,ea vrun a.rt. 38 der betrokken 
politieverordening . door doo Raad verbo
den wordt openbare wegen te berijd,en 
of in een bepaalde richting te berijden 
ot daarop met paarden ot voertuigen stil 
te staan, wanneer. de veiligheid _of .bruik
baarbeid dier wegen in gevaar wordt ge, 
bracht,:.wordt in de tweede alinea vau.dat
zelfde · artikel aan de geleiders van·. paar
den en voortuigen voorgeschreven die be
palingen alsme<le . in. verb:and. daarmede g·e. 
geven.bevelen der politie. op. te .volgen .. wan
neei· B. en W. krachtens···de: in de le 
alinea gestelde verbodsbepalingen, bij. open
bare -kennisgeving · bepalen daL de operibare 
wieg niet of. slechts in een ·be•paalde,. richting 

.. mag bereden -.worden of· we!. dat · de v:oer. 
tuigen bier of daar niet. mogen stilstaan. 
Behalve het voorschrift. voor de geleiders, 
bevat deze -al1b.ea alzoo een .opdracht .aan 
·B.: ·en. W., om aan te duiden ·welke wegeri 
voor---het- .verbod .Vall. de .. eerste. alinea' in 
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aa.nmerking komen; want redelijkerwijs ,,kan 
de uitdrukking ,,lrepalen dat de -openbare 
,veg" geen andere Jreteekenis · hebben, in 
verband met de eerste alinea, . krachtens 
Welke bet ve,rbod gesohiedt, dan aanduiden 
,,dat een. open'hare .w!eg". In de eerste alinea 
is alzo"o v-ervat het · .door den Raad . ze!f, 
gegeven verbod, in de tW1eede wo-rdb.-aari 
B. en .W. overgelaten en· opgedragen aan 
te wijzen voor welke wegen die verbods
bepaling zal gelden. W at . door. requirant 
_in de eerste alinea geeischt' wordt is . m, i. te 
vinden in de tweede en van eene. verbods
lYepaling -do-or, B. en W. zelvoo gemaakt ·is 
geen sprake. , Er is slechts: · de .. rnden; van 
eene geoorloofde delegatie .omtrent de aan
wijzing der we,gen a.an B. en W. Dat de 
v-erordening · om de voorgestelde. reden :geen 
verbindende kracbt zoude· heb'ben acht ik 
mitsdien onjuist. Ditzelfde is ook ,het. geval 
ten aanzien van den tweeden grond; immers 
.wordt in de tweede alinea van .art 38 
voorb.oemd met · cle woorden hie:r of daar, 
zooals die in het . -zinsverband voorkopien, 
bedo_eld hier of daar op den o·penbaren weg, 
dat wil zeggen op een nader aangeduid 
-punt :va.11 den , weg ;, en juist -<lit is· g~
schied in het -b'e§!luit van B. eh W. van 
13' Januan 1913, houdende_ dat voertuigen 
niet mogen stilstaa:n . in dat gedeelte, van 
de· Bouwerijstraat enz .. nader aa,ngegeven. 

Ten aanzien van: -den !derdein grond: -pmdat 
ib[j, besluit van B. en W. v.an 24 N!ei 1909 
is verboden (j.e B1;mwerijstraat. te berijden 
met bespannen vo-ertuigen, zoude het besluit 
van 13 Januan 1913 alleen kunnen gei
den. voor niet-bespannen voertuigen; uit de 
redactie van art. 38, 2e a_linea, van welk· ar
tikel alleen genbemd besluit' een uitvloeisel 
ka.n zijn, valt af·te leiden dat aan bespannen 

• voertuigen gedacht is; zooals terecht ,,in 
het aangevallen voµnis wordt aangenomen; 

. terW'ijl o_ok nal!,st een ¥erb'oi;l van berijden, 
· eep. verbod om stil te. staan met, hespannep. 
· voertuigen reden van bestaan kan hebben; 

zijnde het immers Icl~nkhaar. d,at in ; een 
straat, waaroi, verscµillende _ pa,nde!l nit' 
gang hebben, een bespann'.(lrn rijtuig stilst~t 
ook zonder dat die straat v.ooraf. daarme·de 
i's !bler,e;den; _.te:rw'ijl ' ook ·het ge\Tal , ziGh 
zal kunnen voordoen. dat van het verbod 
tot het berijden der. straat'- .o~tlwffing wordt 
verleend.- zonder. dat d1J,ardoor. ·de bevoegd
heid .ontstaat om o_ok .daarop ee.n bespannen 
l'oertuig __ te. laten. stiJJ;;taa.n. _He.t li:e:sll1it .van 
13 Jairna:n .. 1913 kan. !,l.aarom _1)-iet_ vei;keerd 



, zijn toegepast. Ten aanzien van dein vierden 
: gron·d ziJ -0;pgemerkt dat b'ij besluit v::ui 
; ·\ Juni 1909 goonerlei . ontheffing- ,-is ver

-1 leend aan requirant doch slechts a.an .,L. 
fF. M. van wien requirrunt een pand· in 
I huur schijnt te hebben, t:erwijl . bovendien 
l,aan dezen b'ij1 dat besluit ~lechts onthet-

. i fing werd verleen_d ten Jmhoeve van het in
! en uitr'ijden. van zijn in_ de Bouwerijstraat 
; gelegen pand; niet om .in die straat met 
j bespannem.,, voert.ujg , stil -. te. staair.- Deze 
: _grond , is· alzoo feitelijk onjuist. 0 p grand 
i van het vomnstaande komt het middel mij 
, in zijn onderdeelen ongegrond voor ; mijne 
, conclusie,. strekt -to,t · verworping_ ,.van -bet 

beroop. . . . . .. 

De Hoage Raad, enz.; 
· Gehoord het .verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op het_ middel ·van cassati'e door 

den requirant voorgesteld bij memorie: (zie 
conclusie adv.-genj.); · · .. 

. 0. ·dat bij het bestreden vonnis wettig 
en overtuigend bew-ezen is verklaard, met 
·requirants schuld daaraan; 

dat op 28 Febriiar1 1913 des voormiddags 
: omstreeks k,warL over . elf uur te Breda, 
1 op den openbarei1 weg, de Bouwerijstraat, 
; en., wel. op dat ·gedeelte, hetwelk gelegen is 
' tusschen de Boschstraat .en de .b'ijzondere 
; Meisjesschool, een slooperswagen bespannen 
! met een _paard heeft stilgestaan,· van· welken 
l ,vagen beklaagde geleider was, . terwijl biJ 
I besluit va,n _B.· en_ W. _der gemeente· Breda 
I van·_ 13 Januari Hi13, gen.omen ter uitvoe-
1 ring van art. 38 der Aig: Pol. Verord. der 
: ·g-emeente · Breda1 ter · openba.Ni kennis ge
i bracht op 17. Janua.n 1913, · bepa.ald is, 
I dat voertuigen niet mogen stilstaan in .. da.t 

I
i gedeelte van de Bouwer'ijstraat, hetwelk ge

.Jegen is tusschen de . Boschstraat en de 
; bijzondere meisjesschool ,,an het _Depar
' ·tement Breda, der Maatij .. tot Nut van 't 
i: Algemeen. --c- • welk feit is· geqi:ia:1ifi~rd 

en ,~i~9or . straf is. opgelegd, gelijk hier-
·bovein: is ven~eld; ,· · . .·- _ · 

0.. dat, het- ten . dez.e __ t9egepaste . art,. 
38 der Alg. Pol. ,Ve~·ord. voOQ" de gemeente 
-Breda,-.. vooc- ~ooverre . van.. 'li•elang, luid't: 
:,Het is verbode1{' o,p:enb~ ~~egen te. be
r'ij·de~ · of in . eene .. bep-a:~de :riohting · t~. _be
rijden of daarop met paarden of ·:voe"~
tuigen. ~tit-,te staan, w'i1meer· daa.rdoor . de 
veiligheid of bruikbaarheid dier wegen in 
gevaar wordt gebracht"; 

i 
,,Wanneer B. en W. kraohtens de in de ! 

1913 
,eerste alinea. van dit artikel gestelµe __ ver
bodsbepaling, .bi.i openbare keµnisgeviug, 
bepalen, dat : de,: openbare -weg niet of 
slechts in €-ene bepaaJde richting ma.g _l,)e
.reden . worden, of ~vel-, 9-at _de . v.911rtuigen 
-hier of daar niet mogen stilstaan, · alsmede 
. wanueer de beambt,en der :politie in • ~Jj
zonder-e· gevallen bevel geven; da,t: paarden 
en vo,ertuigen zullen ·stilstaan, voortgaan 
.of oone zek~1~ richting -nemen, zijn d11 
geleiders . der . paarden .en· yoertuigen ge;
houden deze bepalingen of bevelen op te 
volgen", terwijl ·de kennisgeving van B_. en 
W. van Breda yan 13 Januar1 1913_foidt: 
, ;;B. en W. :yai1 Bre<la; · µelet NL art 38. 
der Alg. Pol. Verord. voor deze gemeente; 
Besluiten_: te bepalen, <lat voertuigen niet 
.mogen stilsta;all\ in dat_ gedeelte van _de 
.Bouwer'ijstraat, hetwelk :gelegen is _lusschen 
de Boschstraa.t -en \le bijzonder_e nJeisjes
sohool van het . Dep~rtement Breda cl.er 
Maatschap1)ij tot Nut _van 't Algeme-en'.', . 

.,,Dit besluit enz."; 
· 0. dat tegen bovenvermelde v-eroordeeling 

het cassatiemiddel _is gericht ter onderste11-
ning _ waarvan in de eer_ste plaats is aan
gevoerd, · dat -art.- 38 der vo01:melde _ .Alg. 
Pol. Verord. verbindende _kracht zou mi~sen., 
wlijl in de ee1:ste alinea we! gezegd wordt, 
,,het ,_is vei"boden: op:enbare· wegen te he
rijden enz.''.. en ill _de ·tweede: alit_1ea ,,wan
nieer B. en W. krac\ltens _de jn de eer:ste 
alin,ea yan -dit . artikel gest_elde · verQods, 
bepaling... bep,alep. ,enz.'',: ,q.och dat i_lll 
de eerste alinea aan B, en W, niet de be
voegdl;eid · ·wordt gegev~~ pm· derg~lijk~ ver, 
bodsbepalingen. te malmn; 
· dat hier. ·geen spmke_ zou _zijn van ee1) 

verboden delegatie aan B. en W., maar alle 
delegatie zou ontbreken, wijl niet gezegd is, 
dat B .. en W. dergeJijke hep,zjingen kunnen 
maken:; . . . . . . ... . . . 

dat nu weUicht B. en Vi. eene _c1ergelij_ke 
bevoegdheid kunnen ontleenen aan art. 179h 
der Gemeentewet, maar dat het besluit van, 
13, Jannari ·,19,13• uitdrukkelijk. gegrond _ ii? 
op a.rt. 38 der Alg. Pol. Ver.ord,; · 

·O. hieromtr,ent: 
· dat inderdaad in het lste - lid van a.rt. 

38 der ,4Jg. Pol. Verord. van Breda niet ge-
sproken_ worilt van '.b~velen door _B. en .W. 
te geven, maar in--het 2de lid sprake- is va11 
door. dat'.·.Gollege ter. openbare kenn1s .te 
bnmgen .be1;alingen g_enomen _,,ki;achtens de 
in_ de. lste. alinea van dit artikel _gestelde 
verbodsbepaling~'-; 
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-dat··men hier blijkbaar' op het oog • heeft 
voorsohrifteh door: B. -en W. vast te stellen 
ter uitvoeling van' hefaeoo in het isle lid 
van' het -artikel· bepaald C: is;· zoodat; - waar 
bet makein van· dergelijke voorsohriften ·inet 
bet ·oog op het bepaalde, bij art. 179a 
der Gemeentewei niet - valt buiten de be
vciegdheid van B. en· W. eerier ·gemeente, 
de'. ·gemeenteraad bij• algemeene · v,erordening 

_ ·kan , gel as ten-,· dat men zoodanigw -voor
schrifterr heeft op· te volg-en en.' ongehoor
zaa:mheid da:araan - sttafba:ar stellen; ·' 

dat het 'al'tikel · dus wel :verbindbaar' is 
tli" achterr'; 

0. ilat · in: de· tweede- pfaats de niet'v:er-
bindbaarheid ·van art.·. 38' voornoe1i1d is 

. heweerd op grrnid; dat de· in de 2de-alinea 
·voorkoniendei, woorden ,,hier of daar"; waar
doo'r het -artikel 'derinate vaag en, ,ondliide
lijli: 'Wordt, dat · het aJs onverbindbaar' is· te 
beschouwen, terwijl, wannee'r men bedoelde 
woorden· tracht fo interpreteeren,- ·.z:ij, duiden 
op · zekere puntoo in: een-: stta:ai, niet' ·op 
eeti, -geheele straat; · (wat . ill' het besluit 
van 13 Januari 1913 het geval is); -

0. <lat, '\vaar 'in· het 2de lid - van :art. 
38 gesproken ·wo:vdt van ,,hier of daar'!, men 
blijkens de·- woorden- ,,krachtens de- in eerste 
alin:ea 'van dit artikel • gestelde ·verbods
lrepalingeil" ,' kei:melijk heeft , bedoeld die 
plaatseh in· 'de- ·openbare Wegen,' waar· door 
het stilstaah niet' voertuigeµ 'de veiligheid 
of· bruikbaarheid van den ,veg fn gevaar 
wordt 'gebracht; . 

·dat van vaagheid: dus goon . sprake is 
en de v:r'aag of-B. en W. bevoegd· zijn om 
het stilstaan overal· in een straat te ver
bieden -buiteh bes()hou wing ka11 bUjven, daar 
het besluit' van 13 Januari 1913, - niet 
gelijk · 1'eqt1irant beweert ~ -een ·geheele 
striui.t op· het oog heeft, . maar' enkel 'een 
nauwk,mrig aangewezen gedeelte der,· Bou
werijstraat; 

0: dat in· de derde c.plaats is betoogd, 
<laf waar _bijc' besluit ·van B. -en W .. vah,,_24 
Mei 1909 -de Bouwerijstraa:t ·te -Breda ge
slot~n is ·verklaard · voor bespanhen v,oer
tuigen, het hesluit van ·13 Januari, 1913 
enkel- kan gelden voor nict bespannE?AJT.O:~r;

0 

tuigen ;- • -. · -
dat echter ook deze- grief niet ,gegrond is; 
dat, toch· i11 de. ;,voorschriJten .ter .. uit

vbering · van ·verschillende :artikelen der Alg. 
PoL Verord. van de gemeente -Breda'.' deri 
24sten Mei '1909 . door B. -en , W. clier, ge: 
rneente genomen (Gemeenteblad 1909, n°. 

173) wel: voorkomt een :voorsohrift' luideril:i~: 
,,De Bouwerijstraat- mag' niet bereden ·'wo,r
detri met- bespannen- voertuigen''; ma:a:r'- dat 
daar'bij niet verboden worclt in die sfraat 
·met een bespannen ·voertilig- stil te staan'; 

dat waar · nu, . uit de omsta:ndigheid," dat 
iema11d -als ·. gele'ider van oon stilstaand 
voert_uig in een · straat wordt-' aangetroffen 
geenszins met zekerheid valt_ af 'te · leiden, 
dat , juist diw persoon en niet- een - antler· 
als geleider met -dat voertuig die .. straat 
·hee'ft hereden; .het alleszins begrijpelijlt is, 
da:t -men om het · verbod -om· 0te herijden ge
miikkelijker_ te' kuni1eh handlla ven gemeend · 
hooft ·ook bet stilstaan te moeten verbiederi'; 

da.t overigens,. waar _ door het stilstaan 
met wn bespannen vbertuii( iri eeii sfraat 
·de · veiligheid · van di,en 1• weg' ·e-venzeer · in 
gevaar kan worden gebra;oht als door-'-het 
rijden, er geeii voldo:ende '_ aanleiding ·, be
staat om, aan :te 'ne,i:neri,' dat waar in het 
besluit van · 13 Januari · 1913 · geheel in 
't algerrie€ll gesproken:' wordt' van ,,vo~r
t'uigoo", daarmede' enkel bedoeld zouden 
zijn niet-bespanneh ·voe'rtuigoo'; 

ci:- dat in de laa:fste plaats het· voimis is' 
bestreden op grond; dat ·bij, 'besiuit · van 
1 Jtirri -:1909 , o,1itheffing v'erl~erii;l 'zo,u zijn 
vari het besluit 'van 24 'Mei : 1909',' thans 
geldende voor requirant in: qualiteit van 
hiiu'i-der ~a,n eoo: pakhuis' fo de BouweriJ
stri.dlt; en dah deze_ :ontheffing. d:estijds yer
leend ''zoi1 zijrri. oin het gebrnik van , dit 
paklmii; mogelijk te·maken; ',wfuvoor n-0odig 
was voor dit pand sttr' te staan, ten einde 
voertiiigen te kunhen 16ssen en' laden/ -

0. dat waar liet 'besl'uit van B: en 'W. 
van - 24: Mei ·1909 enkel· 've~bood - h6t ·fu
rijaeff der Bouwerijstraat> e'.erie oritheffin'g 
daarvan ·ook enkel -betr'ekking 'kan · hebben 
op dit berijden; iood.at zulk- eene onthef
fing· - aangenomen al ·ctat' deze inderdaad 
mede' ZOU -strekken ten behoeve ·van tequl 
rant - hem tooh i~- geeri geva:I zou·kuniieh. 
ont_slaan .. van: z-ijne verplichting om te · vol''.
doen aan het besluit van 13 Januari 1913' 
1vaarb'.ij niet het rijden, · niaar het stilstaan · 
nief eei.1 'voertu1g - in' een · bepaald aange
\rezen gedeelte aie straat· wordt 'ver-~.oden';:•:,. 

d;t' derh'ahie 'ook deze· gr°ief - niet •:ge:''' -
gr°ond is ; » f' 

Verwerpt het beroep. 
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30 September 1913. 'BESLUIT, houcleilde nadere 
!· w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
i · · 28 Augustus 1888 (Staatsblad no. 144), tot 

bepilling van het maximum der verpleeg 
den en het minimum ci.er geneeskundigen 
in het provinciaal •:ifraukzinnigengesticht 

· · ,,Meerenbei·_q""te: Bloeinendaal. S. -373. · 

,. Op de voordracht van Onzen Minister van· 
Binnenlandschc Zaken van-26 September 1913,
n0. 8416; afdeeling· -Volksgezondheid en A:rm
,vezen; 

I· Gelet op'· de wet ,an 27· April 1884 (Stcv.1ts
/Jlad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij .de ,vet 
~an 27 April 1912 (Staa.tsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te, bepalen, clat in het Km;iin!dijk besluit van 

28 :1fogustus i888 (Staatsblad n°. 144) nacler 
<;le volgencle wijziging worclt_ gebracht .. 
j Artikel 4 wordt gelezcn_ als volgt : 
I ,,De geneeskundige behandeling der ver
pleegden worclt opgeclragen· aan ten minste 
acht geneeskundigcn; die gevestigd moeten ·zijn 
~n woningen· op het terrein · van het gesticht en 
daar buiten geene geneeskun<lige praktijk 
µiogen uitoefenen". 
: Onze Minister van· · Binnenlanclsche Zaken 
~s belast met de uitvoering ·van dit 'besluit, 
dat ·in het Staatsblad zal ,vorden geplaatst.-

Het Loo, den 30sten September 1913. · 
(get.) W l L IT_E L ?,! [NA. 

De 111 inister van Binnenlandsche Zaken, 
· (get.) CORT V. D. LINDEN: 

(Uitgeg.14 Oct 1913,) 

30 ·September 1913. BESLmT, t&t nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 

· afwendi~g van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 374. 

Wri, WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), aangevuld dqor de wet vari 20-Juli-1884 
(Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 
der wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°:·64-)i 
en op de wet·van 31 December 1906 (Staatsblad· 
n°. 370); 

Den Raad .-van State geho:ird .(advies.:, vari 
9 September 1913, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Binnenlandsche Zaken; van Financiiin; 

•vah-Waterstaat en van Landbouw; Nijverheid•; · 
en Handel van 20,September:1913, n°,,,8297,• . 

. afdeeling Volksgezondheid en ·Armwezen;i!~an· 
23 September 1913, n°. 61; Invoerrechten; van: 
26 September 1913, litt. G; afdeeling Spoor-· 
wegeri;.en van.27- September l913,-n°_',5760, 
afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden · en· verstaan• :
. te bepalen : 

HOOFJ)STUit 'i. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. -1. De gemeentebesturen en de' burgc-
• meesters, ieder voor zoo-veel hun_ aangaat; 
dragen nauwlettend · zorg ·'voor eehe .·dcieitref: 
fende toepassing van de bepalingen der wet. van 
4 December 1872 (Staatsblad no: 134),-gewijzigd 
;liij de wetten van 3-Decemb;er 1874 (Staat8blad 
n°. 188), 28 Maart 187-7 (Staatsblad n°. 36), 

, 15 April 1886-(Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64);-· 21 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 166), 21· J1ini 100] (:Staatsblad n°.· 157), 
14·Juli 1910 (Staatsblad n°.-204) en 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208). 

Uittreksels uit · den tekst dier . wet, voor 
zoover de bepalingen op pest toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan ·aan de ingezetenen 
van belang nioet worden geacht, benevons nit 
den tekst van dit besluit worden vanwege· 
Onzen Minister van Binnen!andsche --Zaken, 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente
besturen verzonden, ten einde in elke-gemeente 

Overwegende, dat, onverminclerd Ons- be-· te worden aangeplakt. 
~lu'it van 19 September 1912 (Stctatsblad no. 299), 2.- -Een ieder is verplicht- de inlichtingen; 
;nader buitengewone maatregelen noodzakelijk door ambtenaren· of geneeskunaigen van ·hem 

1
zijn tot afwending der pest' en t<Jt wering verfangd ·ter zake·'·van de uitvoering. van dlt 
harer uitbreiding eri gevolgen; · .

1 

besluit, nauwkeurig en naar waar,heid onver-
: Op de voordracht van Onze Ministers van wijld te geven. , , -
:Binne!Jlandsche_. Zaken,: va,n, Finanoien~ van · 3. Een ieder, die waarneemt,_dat cen ·per"' 
!waterstaat· eri van- Lil,ndq,rnw, ti\\J:ij_verheid cn.:j:tsoon aan _pest:.lijdt_'.crf:v(;lrschijns(;llen :ver_to.o.nt, : . 
:Handel van 4· Augnstus 19]3, n°. 6820, afdee- I welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte · 
'ling. - Volksgezondheid en Armwezen, - van ! is ·besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
;7. Augustus 19i3, n°.' 61-; In voerrcchten,: van I kennis te geven aan den burgemeester of dell' · 
,19 Augustus 1913, litt .. B, afdeeling Spoorwegen, I meest nabij zijnden ambtenaar -van Rijks- of 
ien van -~ll Augustus 1913, n°: 5068, .afdeeling , gemeentepolitie. . · · , ·· 
Nijverheid; , I Deze verplichting rust i_n het bijzonder op 
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houders. vaQ. .vervo.ermiddelen. en • daarbij 
geemployeerden, 

4. De b11rgemeester is bevoegd, op de. per
sonen, die aan pest lijden of, op grond van· een, 
ingewonnen advies. ,an den ambtenaar van ·1uit 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of: van 
een geneeskundige, doen vermoeden ,dat '.zij 
door die ziekte besmet zijn of.de besmetting.op 
anderen __ kunuen overbrengen, de. door hem 
noodig geachte maatregelen van onde~z:iek, af-: 
zonderingcen-_o_ntsmetting te doen toepassen,en. 
hen naar eene _openbare inrichtiiig of andere. 
verblijfplaats in_ de gemeente· ter verpleging te. 
doen overbrengen, wanneer hun toestand o:17er;_ 
eenli;~mstig !;le verklaring:·van ,den -behand-eien; 
den· genee~ktuidige .'dif gedoogt. ' 

Indien vanwege. he€ gemeentebestuur . ee~. 
geµeeskundige m.et het houden, van toeziclit op 
de in het eerste lid van· dit artikel bedoelde' 
re.izigi;irs -belast is, zijn . deze .ve~plicht :dien, 
geneeskundig\l bij .zicli ~e. ontvangen. en hem' 
alle verlangcle .. inlioh_tingen, ter . ~a,ke _van de 
uitvoering -van dit b,esluit, Jietzij mondeling; 
hetzij schriftelijk, te verschafien, tenzij 'zij 
kunnen aantoonen binneri de laatste-vijf uagiin 
niet in eemi met pest besmette plaats vertoefd 

,te hebben. -
' De burge~e~ster doet ~an h~tgee.n door.-hem 

ter bestrijding der pest of van verdachte ,ge
vallen dier ziekte wordt _ of is verricht, ten 
sp,oedigste-medeqeelipg _aan d~n.,amqtenal),r V:3:~ ' 
het Sfaatstoezicht. · _ . - .. . - -

De personeri, waarop de in de -vorige alinea 
bedoelde. maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te •Onder
werpen en mogen zich niet. zonder vergunning § 1. 
van den burgemeester naar eeue· andere plaa.ts 
begeven. 

HOOFDSTUK lL 

Van het toezicht op·· lr,indvei:h,iizers en 
: dergelij ken. 

5., De burgemeester is. bevoegd, na inge- S,i In de aan de grenzen des lands gelegen. 
wonnen ad vies van den ambtenaar van het ·gemeenten, door Onze Ministers. van Binnen
Staatstoezicht op de ·volksgezondheid of Ya!). landsche Zaken en van Financien aan te wijze~,: 
een geneeskundige, het uitvoeren·.van verdachte worden_: a. ·laudloopers en. zigeuners (bohe
of vo9r het overbrengen vali,besmetting bijzon:, 'nifons}, b. landverhuizers en personen, die .. bij 
der vatbare voorwerpen vari'"welken_aard ook;s, ,t_roepen reizen>of _de·c"grens, overtrekken, niet 
uit het .. 'nuis, er£, voer-: of vaartuig, waar een · toegelaten, da~-na_ geneeskundig onderzochf te 
gevaJ !)f e\)n verdacht geval van-pest voorkwam; zijn en zoo noo.dig, na ontsmetting der Ideederen 
anders dan metinachtneming van de door hem en reiniging ·der pe_rsonen.-
te. g(lven . voorschriften_, .. te. ver bieden. , U:itzonderingen .op ·hi:it· ,bepaalde ,in het eerste 

s: : In1. spoedeischende gevallen) zijn _ de ,be- lid wc;>rd1m -niet toegestaan, . dan met i_nacht
stuurders van Rijksinrichtingen; voorj:oover de neming _van. de voorsch_riften, daaromtrent door 
dienst in• hunne inrichting • het, toelaat,. ver- Onz1i.:Mtni~ters V/l,n, -Bin_nenlanclsche Zaken en 
pl~cht, ,op verzoek va,n. ,een burgemeester aan. van Financien gegeven .. 
deze . onmiddellijk .te. do.en toek~men of. ten · Onze Ministers van Binnenlandsche Zakeri; 
gebrttike af te .staan tot hunne· imichting be- va~ Fin;ncien, ;an. Waterstaat en van Lande 
hoore11d. materieel, _ noodig voor _ behandeling, bouw, · Nijverheid en ]'Iandel kmmen _bepalen, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer -dat personen, .bedoeld sub . b. van ·het eerste 
van lijders aan,pest of daarvan verdachten, of lid van dit artikel, in Nederland slecht.s worden 
voor ontsmetting-'- waaronder is·.begrepen het toegelaten, langs de wegeri en ~asu q\10 met''de 
onschadelijk maken van besniet of van besmet- treinen, daartoe·door hen_aan te '.'l'.ijz0;n, _ '··• 
ting , v:erdacht, ongedierte . -· oCvoor • yervo_er De_ besch.ikkingeu to_t aanwijzing.:van beµo~lde 
van, Qesmette, goederen .of voOrwerpen. < g~meent_~n, w~gen 0n casu quo- trein_~!l,. woi~~.en 
•. -Bij, ,weigeiing of geschil wor_dt onver,vijld de in · de N ederla_nd.sche Staa~courant gepJaa't~t 
beslfasing,.i,ngeroepen: van het hooJd. van •het tenminste een .. dag, v66rdat. z.ij: in· .werki~g_ 
Departement, waaronder de inrichting _res- treden. - . 
sorteert. - ,9. Het,. onderzoek geschiedt .,aan _het g~e,n_s_; 

'.7. _D_e burgemeester doet,de hand, houden. ~tation 0 of.den _e!)rsten Nederlandsc!ieu•'gr!)nsc 
aan-, eeu;.nau-~keurig· bijhouden van .. ·het in post, waar _de -in het v9rig artikel ·b~doelde; 
ar_tikel -:438 van· het Wetboek van Strafrecht: personen aankomen,, door ·eenen geneesku'ndig~; 
bedcelcl(l register in slaapsteden:en logemei).ten, die daartoe door Onzen 'Minister:van·.BinQ.~n,· 
en doet,:yoo.r zoover .hem. dit noodig voorkomt, landsche Zaken. met• toekenning· v:an een :cloor 
toezicht houden op de aldaar 'n:achtverblijf- deie te bepalen vergoeding- tot wederopzeggens 
houdende reizi:gers, · wordt aangewezen, met inachtneming: v:~n h.et: 
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~epaalde in de artikelen 10, 11 ·en:12 van dit landscheZakenen·variFinancien aailtewijien, 
besluit. . . . . wcirden geen person.en toegelaten, ,komende uit 
j ·10.· Heto.riderzoekvaltsteed;zoo·v~~-l~~ge: door ·onze· geri6eihde Ministers aatigewezen 
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt' naburige, niet ·pest besmette, ·buitenlandsche 
terricht op de wijze, die do~r den gerieeskundige . gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
~et 11.1.eest doeltrefferid wordt geocirdeelo: en zoo noodig ontsiriet ·te zijh. 
; Deze treedt omtrent het onderzoek in over- · De beschikkiiigeil tot aanwijzing van bedoelde 

· leg-met ·den··hoogstdn .. rang ·zijnden der aan- gemeenteil•·worden in de ·Nedeflo/rulsch~ ,Sta_atsc. 
wezige ambte;aren van ae Invoerrechten. en . coui'iint geplaatst ·teri niinste• eeil dag, v66rdat 
.i\.ccijnzen en, indien het o·nde~zoek geschiedt . zij in· werking treden: 
?P ·een ,spoorweg- of tramstation, '.tevens ·met · Uitzonderingeri op het bepaalde in het lste 
den chefdaarvan.· ' . . ' :Hd·worderi'niet··toegestaan, dan:•met>inacht: 
j· 'f{.. 'Persoilen, _di.e· do.or- den ge.ne·e~kundige neniing van de'voorsch:rifteil, daaromtr'entdoor 
bevonqen worden, niet aaii 1pest te lijden;'noch.' Onze l\finisters van Binneillahdsche -Zakeh• en' 
~erscli.ijnsele:iJ. · vertooi'i.eii; · w·elke doen verlri·oe-· van· Financien 'gegeven. ' · · · . - · · · 
den, dat zij door die ziekte besmet zijn, mogen Op dit oriderzoekis toepasselijk het bepaalde 
niet · worden aangehouden, maar worden ter- in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 
stonil tot voortzetting van hunne reis toege
laten. § ;i .. · Van het goederen~ervoei-. 

i·' A11n. de vergunriirig tot ;ocirtzetting van de 14. Ohverminderd · de bestaaride -bepalingeh 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. omtrent het verbod van in-, door- en ·vervoer 
, . .Aan hen wordt zoo· spoedig · mogel~jk een van lompeil, gebrrtikte kleedingsti1kken 'en 
scliriftelijk ·bewijs afgegeveri, volgens door Onzen ongewasschen lijf- en beddegoed' uit landen en· 
l\finister van· Biniienlandsche · Zaken vastge- plaatsen, door o·nze l\finisters van Binnen
steld model, verrrieldena.e . dat zij · Nederland laridsche Zaken·eh van Financien aan te wijzen, 
):>innengekome11, geen ziekteverschijnselen ver- . is verboden. in-. door- en vetvoer van ·onbe. 
toonden, welke 'het be~taan van pest deden ver- 'werkte ,vol en. h;ar,' huiden, · bo~t~~rk, · en 
inoeden. · · · . · · . · andere voor het overbrengen van besmetting 
: 12: Perso~en, die door den. geneeskundige vat bare· , oorwerpen, uit landen · of plaatsen, 
bevonden worden aan pest· te Iijden, warden mede doo·r OJize genoemde Ministers aan · te 
onverwijld;,met inachtnemii:ig van artikeF9 der· , wijzen. · 
;Wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), · De a·anwijzingen worden door plaatsing in de 
bvergebr'acht naar eene do.or den burgemeester N ederlaridsche Staat.scoumnt · ter : algemeene 
l:ier grensgemeente, waariri het onderzoek plaats kennis gebracht. 
heeft, volgens artikel 20 van dit beshiit aan te B~j aB,nwijzingen betreffende den in-· of cloor
'wijzen inrichting voor verpleging van lijders voer uit landen, die toegetreden· z~jn tot de 
aan besmettelijke ziekte, en daar afgezon·derd op 3 December 1903 te Parijs gesloten en bij de 
en verpleegd. · wet van 31 December 1906 (Staatsblad no. 370) 
1• Gelijke :maatregelen worden genomen; indien goedgekeurde internationale sanitaire ·overeen
ld~ geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op- komst, gedragen Onze genoeinde Ministers zich 
!~ichte ,van personen, die· verschijnselen vertoo- naar de bepalingen van die overeenkomst. 
:~en. welke doen· ·vermoeden, ·dat zij door die 15. Een ieder, die waarneeint, dat van goe-
!ziekte besniet zijn. . deren;·waarvan in-, door-· en,vervoer. verboden 
, . · ':tie 'kosten van ver~oer en v~rpleging worden is, in-, door-- of. vervoer plaats h.eeft, is ver·
:door de verpleegden of h~nne erfgenamen irer- plicht daarvan onverwijld kennis te geven aan· 
lg~ed. Behoeftigen worderi op 's Rijks ... kosten den burgemeeste:_ of den meest n~b~jzijnden 
·vervoerd of verpleegd. . · · ambtenaar van RrJks- of gemeentepolit1e of van 
i Person en, wier' lichamen ''c',£ · kleederen · lie-. 's ltijks · belastingen. 
I smet 'inoeten warden. geacht,. worden· niet tot Deze verplichting rust in het b~jzonder ·op 
.vo;rtz.et'ting hu:rmer reis toegelaten, dan na hciuders van vervoerrrliddelen en daarbij 
reinig:ing en· ontsmetting;· waaronder het on- geemployeerden. 
schad,~lijk rnaken v~n ongedierte is begrepen. Op de gcederen, van welke, niettegeri.staaniie 

§ 2. Van het grensverkeer .. 

13. -··: Irr d~ :~an de. grenzen des lands gelegen 
geme~nten, door Onze' l\-Iini~ters van Binnen-

daarvan·in-, door-·of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is ·artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 TBtaatsblad n°. 134) 
to epassel~jk. · 
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16. · Brieven en correspondentie., drukwer
kei:i, . boeken, dagbladen,. dienststukken enz. 
(postpakketten- niet inbegrepen)- worden aan 
geen enkele _belemmering of ontsmetting .onder-. 
werpen,-

17. Spoor- of tramwagens ,(z:oo personen- als 
goedenmwagens) uit het buitenland binnen
komende, -worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, -waarin pest
lijders of personen, die verqacht 'fOr_den aan 
pest. t_e- lijden of waarin besmette -of van be
smetting verdachte goederen aangebracli.t zijn 
- indien de geneeskundige het-noodig-oordeelt. 

-.:..:::.. van· den trein worden gehaakt ·eµ op· d!l w_ijze 
door den geneeskundige voorgesch-reven,wor
deu ontsmet eu.z:oo noodig v_an- ougedierte wor
den ·gezuiverd. _ 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikeleu 8 eri 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedo(lldiu genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen wordeu niet 
aarigehouden: dau voor zoover· en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, , worden. desverlangd, . _aau -. d.e,, 
eigenaars op hunne- kosten do.or den burge
meester . uage~onden. 

19. Koopma_ns: ·en an_dere _goederen, nit het 
bniteii.Iaiid- aangevoerd, waaryan de in- of 
doorvoer niet_ verboden is, warden niet aange
houd,_en- en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij- zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek l)elasten geneeskundige, -geacht knn.
nen word en· besmet te. zijn. 

§ 4. · V erdere bepalingen. · 

20. De burgemeester van elk~ gr!)nsge
meente,. als in artikel 8 en- artikel 13 van dit 
besluit. is bedoeld,. zorgt, zoo. spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in.overleg met den ,ambtenaar 
van het· Staatstoezicht op de. -volksgezondheid 
of met den-,luachtens artikel-9 aangewezen _des-· 
kundige:. 

a. vo_or de inrichting .van .een. gelegenhejd 
tot. afzoudering en verpleging van- de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende · aan of. verdacht_. van pest ; 

·.b .. voor een. geschikte plaats _vo_or de. ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of. ~an besmetting 
verdacht ongedierte --van de in de _art,ik()len 18 
en ,19 van, dit. besluit bedoelde goederen; 
: c:: voor-·liet··personeel, noodig· .j;o_t _hulp. of 

opzicht bij het onderzoek, de afzondering, _de 

" --- --------

6ntsmetting -:- waaronder _is begrepen het ·on
schadelijk maken van besmet of van besmettfog 
verdacJit ongedierte -, of het vervoer van per
son en of van goederen, bedoelcl in de artikelen 8,-
13, ·18 en 19 v_an dtt -b~sluit; " 

d. voor d13,_.noodige geneesm_iddelen, _ont~ 
sJJ1et_tingsmiddelen, middelen tot het onschade
lijk maken,:van _besmet_of van besmetting ver
dacht ongecl.ierte, ver~oermidd.elen, meubolen 
en antler. no_odig materieel. . . : . . 

Zoo gebr~ik gemaakt worclt v;i,n cie inrichting 
van· gemeente~ege tot stand gebracht.ter vol.
,d□ening a~n ~rtikel_ 7 v,an de. wet v:an 4 _Decein-
6er 1872 · (Staatsblad n°: _ 134), bepaalt On~e 
Minister 1:an Binnenla°'d~che Zaken de som 
deswege_ aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenare11 van Rijks.-.en gemeente-. 
politie, de arub_tenaren der invoerrechten. en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemploy,eer
clen aan een spJ01;- of tramyv.egonderneming zijn, 
voor .zoo~eel hun dienst l:iet taeiaa.t, .verp,licht 
met al· de ·hun ten dienste staande midclelen, 
onverw~jld mede te werken tot de nitvoering-v,in 
de door den krachtens_artikel 9 van dit beslnit 
aangewezen . geneeskunclige , voorgeschre_ven 
maatregelen, betreffende het onderzoek, de 
afzonc}Elring, de ontsmetting -:- waarond_er is. 
begrepen het onschadelijk maken van besmot. 
of v:an-, besmetting verdacht. ongedi~rte - be
han,:l.eling en verpleging en het ven·uer van 
personen ·of van goederen. . 

Onvermindercl het bepaalde in artikel 3, 
zijn conclucteurs va11 elken ui~ het buitenland 
binnenkomen_dei~_,trein. of train. ve_rplight,. den 
ge.u"El~skundige, zoq sp~edig_ mogeFjk _na aan-, 
komst van den trein of tram aan hii°t station, 
kennis te geven van de verdachte vers.chijn-. 
selen, die zij bij per.,onen, als bedo.eld in de 
artikelen 8. en 13, hebbeµ waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid iri 
den trein of tram van voor het overbrengen van 
be~met_ting .va,tbare ·vo,orwerpen. · . ' . 

22. De kosten, vallende op qe maatregelen·; 
vo9rgeschreven _in de artikelen 9, 11, 12, 1·3, 
18 .en -19 van dit besluit,.komen ten laste v~n 
.het. Rijk, :voor zoover .in genoemde a,tikelen 
niet anders is bepaald, en .die lrosten niet inge'. 
volge ee11ige andere._11;e.ttelijk:e- bepaling,. ·ten 
1aste van anderen _moeten _ worden gf!bracht. , 

23,. De. krachtens artikel 9 van dit, besluit 
aangewezen. gei:J:eeskundige volgt in de · 1,1it-· 
oefening_ va_n.·_zijn;_an:ibt de aanwijziugen, dte 
Onze :Minister van Bin_nenlandsche Zaken of 
de ambtenaar van het· Staatstoezicbt 'op de 
volksgezonclh,cid,_;. t_ot_·_ wiens dienstluing' zijne 
st_a_ndplaat~ behoort, herr1_ g(lven .. 
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Hij staat. <;len. bm:gemeester, elken ambtenaar. 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten. en· accjjnzen, de statiQnschefsi en de 
o;verige geemployeerden bij eene spoor- of tram
W/lgon<;lerneming. met ziin· ad vies .ter zijde,. 
wanneer-zij .dtt _behoeven bij de uitvoering. van. 
wetteFjke, voorscl_iriften b.etreffende de wering 
of ·bestrijding der pest. 

. pntdekt hjj <;lr~ig~n.c)._gevaa:r .. voor de open,. 
·ba.re ge_?;bndheid, da~ geeft hii ·daarvan, ·onver-'. 
minderd artikel 16 der wet van. 4 DecembEir 
1872 (8taat.sblad.n°. 134), onverwijld kennis aan• 
de~ burgemeester -en aan bovengenoemden 
ampt()naar va!1 het Staatsto'3zicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het schee:pvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bev:oegd om, waar noodig, met mede
W\Jrking van .Onze Ministers van Financien, van 
Waterstaat en van Lsindbouw, Nijv:erheid en 
Handel, tot.wering van de besmetting van.pest; 
toezicht te ·doen ·ho.uden op schepen, die langs 
binnenwateren· het~land binnen.varen, en zulks 
met toepassing, voor zoover magelijk en no:idig, 
van de artikelen 8 tot en-met 12 en 20 tot en.met 
23. van dit besluit. 

25. -Schippers van vaartuigen, komende nit 
landen of plaatsen door Onzen Minister .van 
B4J_rienlandsche Zaken wegens pest besmet ver
klaard of aan board waarvan een geval dier 
ziekte tijdens de jongste zeereis is voorgekomen, 
mogen geen andere Nederlandsche havens of 
reeden dan die van Vlissi-ngen, H oelc .van H ol
land, IJmuiden, Helder, Harlingen, Delfzfjl, 
H ellevoetsluis of N euzen of die nader door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken zullen zijn 
aangewezen, aandoen, of elders in N ederland 
landen, dan na hun schip in eene der genoemde 
havens of op eene der genoemde ree.den. liet 
gezcindheidsonderzoek, · voorgeschreven bij .de 
wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35),. te 
bebben doen ondergaan. 

.De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in· N ederland elders liggende,. dan 'in een 
van bovengenoemde- havens of op een_ vati
bovengenoen;de ·reeden, en. waarop de .pest 
wordt.\vaargenomen, is verplicht op de eerste· 
aanzegging .van.d-en.burgemeester·van de haven
plaats, .waar-h,i. ligt,.-of van de -gemeente, die 
het naast· ,aan zijn ankerplaats ligt, naar e'ene 
der,genoemde havens,of reeden .te;vertrekken, 
tenzij .hij v.erkiest _,veder zee te k~ezen. 

Onder ,,reede" • wordt versta_an ,ellfo anker- · 
plaats voo.r·uit zee koniende schepen binnen de 
zeegaten en op de.rivieren eh strooinen.:_ -_ · 

·26. A.an 11lk der door Onze ,Ministers. van 
Binnenlands9he Zaken en van Wat~rstaat aan 
te wijzen plaatsen; . gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen. of andere binnenwateren,. 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opvarenden. 
door een of meer geneeskundigen, die claartoe 
door Onz!3n Minister van Binnenlandsche Zaken, 
met _toekenning van _een door dezen te bepalen 
vergo-eding, tot wecl.eropzegging woi·rlen aan
gew(>:zen. 

De_ beschikking tot aa.nwijzing van bedoelde 
plaatsen. wprdt i:n de N ederlandsche Staatscou. 

.i-a.nt geplaatst ten·,minste.•eet1' dag, .v66rdat zij 
in werl;:ing treedt. ' 

Onve'rminderdhet bepaalde in de beicle ,·0or0 

gaande leden, is de burgemeester _bij het _ver
schijnen of dreigen. der pest bevoegd, ten kost_e, 
van. de gemeente geneeskundig, toezic)l.t te 
doen ho.uden op- de opvarenden _van de in de 
gemeente vertoevende ·vaartuigen. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, . 

. zijn verplicht zioh daaraan te onclerw1lrpen ... 
27. Onverminderd artikel .10 der we.t. ya1i 

4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals dat 
luiclt volgens de we.t·van 281\faart 1877,(Staats
blad n°. 36), _wordt elk schip, varende langs of. 
aankomen,de aan eene der in artikel 26 v:an dit 
_besluit bedoelde plaatsen,. onderworpEln aan 
een gezondheidsonderzciek. . 

De schipper is verplicht met zijn schip de door. 
den· burgemeester aan t.e wijzen ligpfaats in te, 
nemen.en aldaaT. zonder gemeenscha,p .met den 
wal of met andere vaartuige~ te blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de n:aar aanleiding 
daarvan bevolen gezondheidsmaatregelen toe~ 
gepast zijn. 

Op _dit verbod van gemeenschap met, tlen. 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10-
der wet van 4 December. 18.72 (Staatsblad. 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet va_n 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De.schipper zorgt met al de te zijner. beschik, 
king staande middelen voor de· stipte naleving 
van de gegeven be velen en is v erplich t de, vr_11,, 
gen, hem do_or_ of namens-, -den met. het.ge-. 
zondheidsonderzoek. belasten genees)~undig£l, 
gedaan,. naµwkeurig en ·naar waarheid te be
atitwoorden. 

28;, .De geneeskundige, verricht het: gezond
heicisonderzoek van.het schip, .van de opva.ren- ... 
den en van de lading of andere ·op_ het schip aan
wezige goeder_en, .op_ de. 'il•ijze, die hem, .na over
leg met .den .burgemeester, het· ;rneest. cjoel
treffond voo'rkomt .. 

-Indien,het .. bljjkt .. dat het schip. binnen. de, 
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la.atste · 24 uren een . gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de 'voorschriften van dit 
be:slt1it heeft ondergaan, kan hij het ·van ver
der- onderzoek vrijstellen, indien do toestand 
va.n het schip of van de op~·arenden hem tot 
zooclanig• o_nderzoek' hverigens· geen• aanleiding 
geeft. · 

.. 29 .. De: geenesknndige, die het- onderzoek
v:erricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te ncmen maatregelen, aan welk advies de·bur
geincester . ver.plicht · ill• oriverwijld•; gevolg 'te 
ge'ven, behoudens beroep op 'bnzcri Minister 
,;an B1nnenlandsche .Zaken. 

De kosten op deze maatregeleri vallende, 
komen • ten Jaste van het : Rijk 
· Ontsmetting - -,vaaronder is• begrepen het 

onschadelijk maken van besmet· of van besri1et
ting verdacht ongedierte .:.c.· geschiedt. zoo 
noodig, volgehs de regelen, krachtens artikel 25· 
der ·wet vah 4 December ·'1872 ··(Staat-sblad 
n". · 134) Yastgesteld. . 

30: Het schip wordt dadelijk tot'.deri ver
de1·en doorto.cht, tocgelaten en het ,ierbod van 
gemeenscha,p met· den wal opgeheven, hetzij na 
aflciop· van het gezondheidsonderzoek, indien 
Jit tot 'geei1' verdete' maittrei!elei1 • aanleiding 
goeft, hetzij, ·iiaclat alJ..n de. maatregelen_ naar 
a:an!eiding van hct gezondheidsonderzoek voor
geschreven, nitvoering •is · gegeven. · In. het· 
jaat~te ge:va l kimneh eveiiwel· de opva:renden, 
die bij het ·gezondheidsonderzoek. bevonden 
worden·, niet te lijden aan pest, noch verschijn
selen van die ziekte tc,vertooncil, fuet toestem' 
Ji1ing- van den met het onderzoeli:-:helasten· ge
neeskundige, terstoiid on helemnierd aan den 
wa-1 worden toegelaten. Vooraf neeft ont
smetting · der kleederen en· reinigiii'g dei; per
_sonen plaat·s, indien dit door clert' geneeskimdige 
1ioodig ·wordt ·geoordeeld. 

31. Ten bewijze dat het schip tot den ver- • 
deren doortocht is toegelaten, eri het ve:rbod 
van gemeenschap met den wa.J · is· opgeheven, 

'·ont·v;ngt de schipper van den-m:et het gezond-· 
heidsonderzoek bela-sten geneesk11ndige eene 
schriftelijke verklaring1volgcns .het model door 
OJ;1zen Minister van Binnenlandsche Zaken vast 

•. te stellen.im waaruit zal moet'en blijken·van den 
toe~tand van het schip, va~ dien der opvarenden 
en va.n <lien <ler lading of ·andere op het schip 
a.anwezige goederen, benevens· van het aantal 
der opvarenden; 

Eenc dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundigc afgegeven in het ge .-al, be
cl oe]d in het tweede lid van artikel 28 van dit
beslnit, in welk geval daarvc,or ook de heves-
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tiging van een ·vroegete··verklarilig in de plaats 
kan treden: 

32: De burgemeester -van elke gemeente; 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van dit 
besluit bedoeld·; zorgt zoo spoedig mogelijk, op· 
Rijkskosten; in overleg met den ambtenaar·van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
krachtens :genoemd artikeJ· aangewez'en· genees> 
kundige, voor·het personeel ·en het materieel, 
dat · de· geneeskundige voor het gezondheids
onderzoelt behoeft en .dat noodig is. voor de 
'iiitvoering van· de· naar aanleiding vari ·bet 
gezondheidsonderzoek .- voorgeschreven maat
regelen. · 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geiieeskundigen zijn toepas
se~ik het eerste en derde lid van artikel 23 van 
dit ·_besluit. · 

Zjj ·staan den· burgemeester en elken am bte
naar van •Rijks- of gemeentepolitie met :hun 
ad vies ter zij.de, wanneer dezen dit behoeven by• 
de uitvoering· van wettelijke voorschriften be-

. treffende· de wering of bestrijdin_g der pest. 
De ambteriaren van Rijks- en· gemeente

politie zijn, voor z~ oveel hun·dienst het toelaat, 
verplicht · met al de hun ten dienste staande 
:middelen~ •on 7erwijld mede te werkei-i: tot de
uitvoering van.de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschi:even niaatregelim. 

HOOFDSTUK III. · 

SLOT B.E PAL INGE N, 

· 34. Onze in dit•besluit genoem<le Ministers 
zijn bevoegd ·de door hen krachtens ·dit beslnit' 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
cif nciodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gekomen; te wijzigen of in, te trekken. 

.35. · w·aar· in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be-
14~t n.et:het toe:iicht o]_:l de- h_andha~rig van de 
wettelijke bepalingen hctreffende'besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat. tenzij het eerder wcirdt 
ingetrokken;· gedurende· 'Mn·'.-jaa,r van Jmwht 
bl~jft, treedt iri werkinifop 1denftweederi ,dag ma 
dien der dagteekening vari. ·het -Staatsblad eir 
van• de Staatscourant, waarin, het geplaatst is. 

Onze Ministers ·van Binnenlandsche ·Zaken, 
van Financieri; van Waterstaat en Yan, Land-· 
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast1niet de 
uitvoering van dit besluit,-·da t, in _het Stciatsblad 
en gelijkt~jdig in de Stadtscoitrant zal ,w:orden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zo;nden aan den Raa,d v:an Sta~~, 

<Het Loo, den 30sten September }gis.: 
(get.) W I L H E L M IN A. 

:.De Mini.yter van Binnenlandscl!e_ Zaken, 
(get.) -CORT V. D. LINDEN. 

De M inistei' van Financii!n; 
(get.) BERTLING. 

De M inistei· van W ate1·staat, 
(get.) 0. LELY .. 

De _ilfin. van Lan~bouw, Nij?!erheid en Ji cindel,, 
(get.) T,REUB. -

-. (Uitgeg. 29 Qct. i913.) 

30 lfeptember 1918. BESLUIT, betreffende klas
sificatie van vestingwerken. S. 375. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

.o.p- de voordracht van --Onzen Minister -van 
Ooriog van: 15 Augustus 1913, Kabinet Litt.-P76; 
_ Gelet op de artikels 3 en 4 -der · wet van 

21 December· 1853 (Staatsbhd n°. 128) en op 
de Koninklijke besluiten van 3 Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 102) en 25 _Juni 1913 (Staats
blad n°. 314); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 September 1913, n°. 14) ; 

Gezien het nader Rapport van Onzen ge
noemden Minister van 26 September 1913, 
Kabinet, Litt. P85 ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het in aanleg zijnde fort bij Vlis

singen zal worden genoemd het fort de Ruyter. 

]913.' 

2. Het in het voorgaande artikel bed'oelde 
en in de bij dit b_esluit behoorende lijst ver
melde fort zal zijii een vestingwerk en behooren 
tot de vestiri.gwerken van de eerste klasse, 
zooals in die lijst is vermeld. . · 

3. Het foft de Ruyter, bij Willemstad, ~.al 
voortaan worden genoemd het fort in den 
Sabina-H enricapolder. 

Mitsdien- ,vordt de lijst, vastgesteld bif Ko
ninklijk beshiit van 3 Augustus 1888 (Staatsblad 
n°: 102), voor zooveel genoemd forf_betreft, _ 
vervangen :d~or de bij dit besluit behoo_~e~de 
lijst. 

4. Het fort bij Mu-iderberg zar·worden 
genoemd het fort Qoehoorn en mitsdien :wordt 
de lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit, 
van _25 Juni 1913 (Staatsblad a 0 • 314) mede 
vervangen door de bij dit besluit behoorehde 
lijst. ·, 

- 5. Dit besluit, met de daarbij behoorende 
lijst, Jwi:rit in werking op den tweeden dag na 
de dagteekening van het Staa{sl}lad - waarin 
het besluit is geplaatst. -

Onze Minister van Oorlog is belast ·met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk _tegelijker
tijd in het Staatsblad en in de Staa/scourdnt zal 
worden geplaatst -en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad_ van.State. 

Het Loo, den 30sten Septemh:er 1913. 

(qet.) WI L H EL MIN A. 

De Minister van Ooi·log, (get.) BosnooM. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1913.) , 
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Beboort bij bet Koninklijk Besluit van 30 September 1913 (Staatsblad n°. 375). 

Perceelen. of gedeelten._:_van perceelen, 
binnen een verboden kring- liggende, ten aanzien : 

van welke de W:et _11iet 'va_n toepa:ssing iii.. ' 

I 
. De· pe:rceelen en gedeelten van perceelen, gelegen ten 

Noordwesten van do lijn, gevormd door de aaneen-
schakeling van : . , 

den Zuidoostelijken boord van den grindweg van 
Hakkelaarsbrug naar .Miiiderberg; . · . . 

de Zuidwestelijke grens van de ·perceelen, ·kadastraal 
gemeente M 11,iden, Sectie C, ncis. 384; 385 en 383 ; 

tle Zuidoostelijke . grens van de perceelen, kadastraal 
Gemeente en Secitie als voren, :ilos. 383, 382, 385, 
387, 400 en 401; · 

de reohte lijn getrokken van het rneest Oostelijke punt 
·. va!1. eJengenoew,d hi:rceel n°. 401 naa_r bet meest 

zmdeliJke punt van e~ perceel, kadastraal Gernecnte 
. en Sectie als voren n°. 1025 ; 
de Zuidoostelijke grens van laatstgencemd perccel en 
het verlengde van die grens in Noordoostelijke rich ting; 
de 'kleine verboden kring van het fcrt; 
een gedeelte van· de Zuidoostelijke -grens en een ge-

deelte van de Noordoostelijke grens van bet perceel, 
kadastraal-.Gerneente en Sectie als voren n°. 1169; 

de -Zuidoostelijke grens van de perceelen, kadastiraal 
Gerneen_te en Sectie als voren nos. 1263, 999 _en 
1141; 

de Noordoostelijke grens van laatstgenoerntl perceel 
en die van de perceelen, kadastraal Gerneente en· 
Sectie als voren nos. 1149, 1139, 1138, 1137, 1136 
en 1135 (gedeeltelijk); · 

de Zuidoostelijke grens van de perceelen, kadastraal 
(lerneente en Sectie als voren nos. 906 en 1226, en 

het verlengde van laatstgenoernde grens tot in de 
· Zuiderzee. · 

. Mij bekend, 
O,Jf_ir,,;,1Jtcr_ua11,_QQ,:fo_o:~/.,,~U_B_p_fl.ll.O_O_l\1. 

.... 
~ 
co 

c,:, 
0 
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2 October 1913. · BESLUIT, tot aanwijzing van 
de directill van de marine, waarin de eenige 
binnen het Rijk in Europa gevestigde 
krijgsraad . voor de zeemacht zal worden 
gehouden. -S. 376, 

WIJ WILHiLl\HN.A., ENZ. 

"aezien artikel 113a. onder a· van de: Regts
pleging bij de Zeemagt, gelijk dat artikel in 
die Regtspleging is ingevoegd ingevolge artikel 
13 onder V der wet· van 31 October 1912 
(Staatsblad n°. 337) ; 

Op de voordracht van Onze 'Ministers van 
Justitie en van Marine van ·13 September 
1913, 2de Afdeeling A, n°. 562 en van 29 Sep
tember 1913, Bureau B, no .. 62; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van het· tijdstip; waarop,,de 

"iet v_an 31 October 1912 (Staat8blad n°. 337) 
in. werking ·treedt, te bepalen · als · volgt : 

Eenig artike/. 

Er zal binnen het Rijk in Europa voor de 
zeemacht· slechts een krijgsraad. zijn. · 

Die krijgsraad wordt gehouden in de directie 
der marine te Wille-m.soord, ter standplaats van 
den commandant der marine in die directie 
in de gem:een te Helder. 

Onze Ministers van Justitie en van Marine 
_zijn, ieder voor zooveel:hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

, Het Loo, den• 2den October 1913. 
(get.) WlLHELMIN A. 

De Minister van' Justitie, (get.) .B. 0Rr. 
De M·iniste,· :van Ma.rine, · 

(get.) ,J.. J. RAMBONNE1'. 

(Uitgeg. rn Oct. 1913.) 

3 Octobe,· 1913 .. BESLUir, houdende machti
ging tot' uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatablad n°. 185). S. 377 .. · 

' - ; . ' 

-3 October 1913. · BEsi.mT, tot. ·vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wethoil

·det·s van Bergen van 17 Maart 1913.·waarbij 
·aan ,het R.· C. Parochiaal Kerkbestuur 
aldaar, verlof is verleend tot het aanleggen 
:van een bijzondere begraafplaats. S. 378. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken vari 26 Augustus 1913, 
n°. 7588, afdeeling Volksgezondheid·en Arm
wezen, betrefiende . het besluit . van Burge-

meester en Wethouders van Bergen van-17 Maart 
1913, waarbij aan het R. c> Parochiaal ,Kerk
bestuur aldaar,.verlof is verleend tot het·aan
leggen van eene bijzondere begraaf'plaats op 
het Kadastrale Perceel, Sectie_ A, n° .. 1055 
en 288; 

Overwegende, dat artikel 16 van de .. wet 
van 10 April 1869 (Staatsblad 11° ... 65) betrek
kelijk het begraven van lijken, ·de begraafplaat
sen en· de begrafenisrechten bepaalt, dat geene 
begraafplaats wordt aangelegd dan op. __ den 
afstand van ten minste 50 meters ,van . elke 
bebouwde. kom eener gemeent.e.; ; __ 

Overwegende, dat de afstanct vah de: grens 
van de perceelen nos: 1180,. -iiin," }229, en 
1051, welke perceelen deel uitm~ken'cva~ de 
buurt Oostdorp, tot de grens van d(i ont~vorpen 
begraafplaats minder bedraagt dan ·50 meters.; 
· · dat derhalve Burgemeester en Wethouders 
voornoemd in strijd met ck wet verlof tot het 
aanleggen van ,die begraafpla'ats hebben ver-
leend; . 

Gelet- op artikel 153 -der (lemeentewet ; 
Den Raad van• State gehoord, ad vies van 

16 September .1913, n°. 19; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister ,van 30 September 1913, 
11°. 8528, afdeeling yolksgezondheid en Arm
-wezen; 

Hebben goedgevonden· en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Bergen van 17 ·l\faart 1913 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezon-den 'aai:i 
den Raad van State. 

Het Loo, den 3den October 1913. 
(get.) WILHELMI.NA. 

De Minister van Binnenlandsche · Zaken; 
(get,) _CORT v, D. ·LINDEN; 

· (Uifgeg. 14 Oct. 1913,) 

4 Oct_ober 1913. BESLUIT, tot vaststelling van 
. een reglement ·.van pcilitie voor de scheep'· 
vaart en. de v lotvaart op de M erwede. de 
·Noo,·d er. de Nieiiwe Maas. S. 379. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordracht van Onzen Minister .van 
Waterstaat van 24 Juli 1913, n°. 252, afdeeling 
-Waterstaat; 

Gelet op Ons besluit .van 23'_ Januari 1913 
(Staatsblad n°. 40) tot beki:achtiging van een 

63~ 
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·Rijnvaartpolitiereglement voor den Rijn met 
inbegrip van de. Waal en de Lek; 

Overwegende, dat het noodig .is, zooveel 
mogelijk in overeenstemming met·dat reglement 
politiebepalingen vast te . stellen voor de 
scheepvaart en de vlotvaart op de M e1-wede, 
de Noord en de Nieuwe Maas; 

Gelet op de wet van 28 FebruarL 1891 
(Staatsblad _n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 September 1913, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van .Onzen: voor
no_emden Minister van 1 October 1913, n°. 231, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevoriden en verstaan.: 
. I. vast te stellen het. ria volgende: 

REGLEMENT VAN POLITIE VOOR DE 
SCHEEPVAART EN DE VLOTVAART OP 
DE MERWEDE, DE NOORD · EN DE 

NIEUWE MAAS. 

· TOEPASSELIJKHEID VAN HET REGLEMENT. 

§ I. Dit reglement is toepasselijk : 
1. op de rivier de 11:I erwede tot aan den mond 

-der W olwevershaven t~ Dordrecht ; 
2. op de rivier de N oord ; 
3. op de rivier de N ieuwe jjf aas bovenwaarts 

van en tot 
0

de rechte lijn, getrokken over de 
nok van het westelijk gebol]:w van het stoom
.gemaal ,,Prins Alexander",. over de rivier tot 
het· snijpunt dezer lijn met de grenslijn tus
schen de gemeenten Rotterdam· en IJsselmonde 
en verder deze grenslijn volgende tot den linker 
oever. 

VERPLIGHTINGEN VAN DE GEZAGVOERDERS VAN 

SCHEPEN, VLOTTEN, ENZ. IN HET ALGEMEEN 

§ 2. 1. -.De gezagvoerde'rs ·van schepe~ 
van elke soort, van vlotten en· van veren, de , 
bezitters ·van landingsbruggen, badinrichtingen ' 
of andere iririchtingen, die zich _ aa.n of op de 
in § :1 genoem·de rivieren bevinden, zijn ver
plicht er op te letten, dat wederzijdsche belem
meringen en besch;;digingen worden ver
meden; ook'voor-zoover in het hieri:ta bepaalde 
bijzondere .voorschriften niet gegeven zijn. 

2. - Voor·-elk schip. of. vfot moet. een gezag
voerder. zijn aangesteld, die. gedurende de reis 
steeds op het schip of ':lot aanwezig moet ,zijn. 

. Bij verhindering van deii 'ge·zagvcierde"r moet 
.een geschikte ,plaatsvervanger zijn. aangesteld. 

-3. Op elk.schip of vlot.moet de voor de be
. diening gevorderde of voorgeschreven ,bemah
•hing gedurende.de -vaart· aanwezig _zijn .. · 

4. · .Op ,elk· schip moet g~durende .. de· vaar,t 

steeds een tot de bediening van het roer . be
kwaam, minstens 17 jaar oud, persoon zich 
aan· het roer bevinden. _ 

Op schepen zonder eigen · beweegkracht van · 
minder dan 15,000 K.G. (300-centenaars) laad
vermogen is dit voorschr~t niet van toepa_ssing. 

BELADING EN TOEGELATEN DIEPGANG VAN.DE 

SCHEPEN. 

§ 3. J: Een schip mag nimmer boven den 
.toegelaten diepgang beladen zijn. 

2. Vaartuigen- zonder vast dek en van 
grooter inhoud:.dan 10 M3., moeten voorzien 
zijn van waterdichte borden, boorden · of 
wanden, welke minstens 0.30 M. boven. den 
waterspiegel reiken. ' !, · •:. . •"' '· . 

3. :Alie schepen met 1.50 M. en meer.diep
gang moeten aan stuurboord (rechts) en wel 
aan of nabij .den achtersteven voorzien zijn 
van eene duidelijk _ lees bare_ diepgangsschaal 
met eene maatverdeeling van 0.10 M. Het 
nulpunt der diepgangsschaal moet even hoog 
als het diepste punt van den ·scheepsbodem 
of bij schroefschepe~ even hoog als de wellicht 
dieper liggende schroef of het .daaronder lig
gende schroefraam .aangebracht zijn. 

UITRUSTING EN BEMANNING VAN DE SCHEPEN. 

·§ 4. 1. Schepen van ,elke .. soort moeten 
zoodanig ingericht, uitgerust en bemand zijn 
dat ·het in. gevaar brengen. van de veiligheid 
der zich daarop bevindende personen en• sto
ringen van het - openbaar verkeer vermeden 
worden_ . 
. . : Dit • geldt -inzonderheid ook vcior de met 
eigen beweegkracht varende vaartuigen. 

De personen, aan wie het gezag .. op zulke 
_schepen en de bediening ·der daarop aanwezige 
machines is toevertrouwd, moeten de hiertoe 
vereischte zaakkennis bezitten. 
. 2. Aan. alle schepen ·met: •eigen · bew:eeg

kracht, evenals aan andere- schepe,n ... van een 
ladingsvermogen van 15,000 · K.G .. (300 cente
naars) of meer, moet de naam van het schip en 
de. plaats waar het tehuis .behoort, bij •meer
·dere schepen met gelijken naam van denzelfden 
.bezittei: bovendien een ··nummer op eene ge
schikte plaats· van· de oeide langszijden in lic_hte 
.kleur-'op een donkeren of in donkere kleur op 
een lichten grond met duidelijk kenbare La
tijnsche letters van minst.ens 0.15 M., hoogte 
aaiigebracht zijn. Andere - opschrifte:0:, : die 
de duidelijkheid ,van deze. aanduidingen ,bena-
deelen,. zijn verboden. · ..• ,_, 

3 . .Voor-:.zoo:ver._vo'lgens _dit .politiereglement 
-voor het,geven v.an seinen vlaggen.en lantaarns 
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zijn aan te ,venden en bijzondere bepalingen 
ten· aanzien van· de grootte der vlaggen, en 'de 
lichtstetkte der lantaarns niet zijn vastgesteld, 
moete:ti de vlaggen eene ,hoogte -van ininstens 
1.0 M., eene breedte (lengte) ·. van ininstens 
L5o· M. en verbleekte noch vervuilde· kleuren 
hebben. De· lantaarns , moeten een helder 
schijnend lichi;° vetspreiden. 

VOORSOHRIFTEN VOOR DE VAART IN HET 

ALGEMEEN. 

· "§":5. 1. Een schip of vlot mag van uit 
, . _de- -plaats van afvaart of ged_urende de ·vaart 

··· < niet in 'den ·koers ·van (!en antler varen:d schip• 
of vlot varen en dit in zijn vaart storen. 

2.· Schepen van elke soort, die bij het dwars 
over de rivier varen den: koers van een stoom
schip met of zonder aanhang kruisen:·, moeten 
van een tegen stroom varend stoomschip min
steiis de halve ·stroonib:reedte, van een · ,i66r 
stroom varend stoom:schip minstens de geheele 
stroom:breedte van · zijnen · boeg verwijderd 
blijven. 
· J;- Op sterk- gebogen riviervakken, moeten 

de v66r stroom varen:de stoonischepen met of 
zonder aanhang de vaartsnelheid zoolang ver: 1 

minderen, totdat van het i:oer · af over ·vol
doenden afstand in -het open riviervak' kari 
gezien warden. 

4: Op gedeelten, waar sch.epen aan landings
bruggen of aan ·den oever liggen; of bezig zijn 
met·Iaden of iossen, alsook voor havenmonden, 
moeten de gezagvo·erders . van · nadereiide tin 
voorbijvarende stoomschepen met of zonder 
aaii.hang do·or gepaste· tijdige ve:rmindering 
der kracht zo·rg dragen,·· dat beschadiging 
van de: aan de landingsbruggen, aan den oever· 
of· in · de haven liggeiide schepen- vermeden 
wordt. · 

1Vanneer stoo:rrischepen met · of zonder 
aanliang tusschen · ·zulke oevergedeelten · of 
haverinionden en het. midden van ·de rivier 
varen of· opdraaien (wenden), mogen zij" niet 
met· grootere kracht varen, dan voor het· gded 
sturen en voor de voortbewegirig noodzakelijk 
is. 'Hetzelfde geldt bij het voorbijvaren : 

'Cl·. langs· schepen, 'die voor de uitvoeting 
·van ·rivierwerken, peilingeri of metingen ,. op 
·de •:rivier -liggen, voor zooverre daarop bif dag 
eehe rood en witte· vlag, ·bij. nacht een lantaarn 
met. rood licht' ·is bijgezet ; -
···b: · langs stHliggende vfotten, wam:ieer-daa:rop· 

bij het naderen van een stoomschip een teeken 
geg;even is; bij dag door het·b:ijzetteil. van eene 
roode vlag, bij Iiaclit · door ·het. bijzetten ·van 
eene' lantaarn met rood licht: 

Liggen· schepen of vlotten ·achter kribben 
of in het algem:een_ :z66 gedekt, dat · zij op de 
naderende stoomscheperi niet . kminen gezien 
worden, dan treedt voor deze de verplichting 
om met ver:minder.de kracht te varen slechts · 
dan in; wanneer het verlangen hiertoe ii§" ken
baar gemaakt, bif dag door het bijzetten van 
eene van: verre zichtbaie roode vlag, b:ij nacht" 
doo·r het bijzetten· van e·ene lantaarn · met 
rood licht. · 

5. Meer dan twee schepen 'mogen sleclits 
in geval van · nood :r_iaast elkander gekcippeld 
varen. 

6. ;Ret. d~arsstrooms :· 1aten · drijven "van 
schepen is, behoudens' het geval ·van· over-· 
macht, verboden. .· 

7. De in dit politiereglement· vocr de sleep
treinen gegeven voorschriften gelden, vocir 
zoover. niet iets bijzon:ders . bepaald is, ook 
voor de -gesleepte vlotten. 

8". De gezagvoerders van schepen en vlotten. 
zijn verplicht op die ·door tonnen, bakeris. of 
andere scheepvaartteekens of door het opstellen 
van waarschuwposten kenbaar.gemaakte rivier
vakken, waarop •bijzondere voorzichtigheid 
noodig is, de aanwijzingen· en ·bevelen, welke 
de bevoegde autoriteiten of ambtenaren nopens· 
het varei°i door deze riviervakken geven, op ·te 
volgen. 

9. De gezagvoerders van schepen ·en vlotten 
moeten de door openbare aankondiging bekend 
gemaakte verordeningen van de bevoegde auto
riteiten eh ambtenaren der riv:ier- en scheep
va;artpolitie· opvolgen, waardoor: ·.· 

a. op de in cijfer· 8 aangeduide rivieryakken 
de vaart bij nacht of met te diepgaande schepen 
verboden wordt ; . . 

b. op riviervakken;·waarin na voorafgegaan 
overleg met" de bevoegde burgerlijke · autori
teiten :militaire· oefeningen plaats hebben, de 
scheep- en vlotvaart tijdelijk beperkt of ·ver
boden worden. · · · · 

10. Het is verboden; de op ·de rivier of op 
den oever aanwezige scheepvaartteekens (boeien, 
zwempalen, bakens, · enz.) tot het aanleggen 
of voortbewegen van 's.chepen ·of van vlotten 
te bezigen of .overigens ·handeliil.gen te verrich·
ten, welke geschikt •zijn deze scheepvaarttee
kens onkenbaar of voor hun d◊-el mirider deug
delijk te maken. 
- 11. Wanneer· de· ambteiiareil van het toe
zicht verlangen·dadel:ijk aan·boord ·van een in 
de vaart. zijnd .schip te komen met het doe! 
toezichthandelingen te . verrich'ten,. z:ijn de 
gezagvoerders : verplicht zulks door geschikte 
:manoeuvres , te :,vergen:iakkei:i)keh. · · Dit nioet 
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geschieden, wanneer op het schip van den ainb
tenaar van het toezicht· bij dag · eene vlag ge
toond. wordt, welke uit driehoekige rood-wit
blauwe velden bestaat, en bij nacht aan stuur
boord ·eene·naar voren zichtbare· lantaarn met 
rood licht:hee:ri en weer gezwaaid wordt. 

12. De ankers moeten bij het lichten zoo· 
hoog ,vcnden opgehaald, dat de onderkant 
niet beneden de kiel of den bodem van het· 
schip reikt. 

13 . . Tot verkenning tusschen den gezag
voerder van eene sleepboot en de gezagvoer-. 
ders van hare aanhangschepen dient op deze 
laatste bij :dag eene vlag en bij nacht de volgens 
§ 20 cijfer 5 te voeren lantaarn .met wit licht. 
De vlag is op gelijke wijze en hoogte te_ voeren, 
als dit voor de -lantaarn· voorgeschreven is. 
Wordt die ·vlag of lantaarn in top gevoerd, 
dan beduidt dit dat op het schip alles in orde. 
is en de werktuigen met volle kracht werken 
kunnen ;· ~vordt. zij. op halfstok gezet dan 
beduidt dit, ·dat de werktuigen hunne kracht 
moeten verminderen; wordt zij geheel neder
gehaald, dan beduidt dit, dat de. werktuigen 
dadelijk stilgezet moeten worden. De door 
den gezagvoerder van een aanhangschip ge
geven seinen moeten door :de gezagvoerders. 
van alle.schepen· die zich tusschen het bedoelde 
aanhangschip en de sleepboot bevinden, ter
stond op dezelfde wijze herhaald worden. De 
laatstgenoenide twee seinen mogen alleen in 
gevallen van gevaar gegeven worden. 

V66r het stilleggen van -den. _sleeptrein· of 
v66r het hervatten der vaart .moet ·de gezag
voerder .van de sleep boot seinen met de scheeps
klok geven. 

14. a. Het is verboden gedurende den 
tijd van 10 uur des avonds tot 6 uur des mor
gens geluidseinen-met de stoomfluit of met de 
scheepsklok of ri:.et andete tot het maken van 
geluid dienende toestellen te geven, voor zoo I er 
deze seinen niet door algemeene of bijzondere 
reglernenteh zijn .voorgeschreven. 

b: .In afwijking van het sub a -omschreven 
verbod mogen seinen, -welke dienen om sleep
treinen, vlotten of alleen varende schepen te 
doen stoppen of afvaren, warden gegeven met 
de scheepsklok, mits het aantal klokslagen dat 
van 15 niet overschrijdt. 

YOORSCHRIFTEN YOOR HET'. VOORBIJVAREN 

.VAN DE SCHEPEN ONDERLING. 

l. In een vaarwater met voldo.ende breedte. 

§ 6. Schepen mogen slechts_dan in dezelfde 
of in tegengestelde riohting elkander voorbij-
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varen:, wanneer .naa:r · den watersta,nd op dat 
tijdstip het vaarwater ongetwijfeld voldoende 
ruimte voor de gelijktijdige doonaart .waar' 
borgt. In dit geval moeten zij de -navolgende 
voorschriften· (§§ 7-9) in acht nemen. 

§ 7. Schepen, ·,w_elke zich- in verschillende 
koersen bevinden, die een elkander · aanvaren 
uitsluiten, moeten, wanneer zij in . dezelfde 
of in tegengestelde dchting elkander voorbij 
varen, den koers behouden, waarin zij · zich 
bevinden. · · 

·op de Nieuwe Maas rnoeten stoomschepen 
met of zonder .aanhang,, met ··doorgaande be
stemming, hun koers houdenin de stuurb9ords
helft van het -vaarwater. 

•§ 8. 1. · Wanneer een stoomschip met ·of 
zonder aanhang een antler stoomschip -of een 
anderen sleeptrein, welke in .denzelfden. koers 
vooruitvaren tot op een afstand v_an 120 .-M. 
heeft ingehaald, zoodat ingeval beide denzelfden 
koers .blijven volg_en,_ gevaar voor aanvaring 
zoude ontstaan, mag het achterste stoomschip 
het vooruitvarende stoomschip of den .sleep
trein niet dichter naderen. Indien evenwel 
het achterste stoomschip wil voorbij · varen, 
dan moet de gezagvoerder van het achterste 
stoomschip dit dien van het vooruitvarende 
daardoor bekend, maken, dat. hij vijf .klok
slagen geeft en, voor het vooruitvarende _schip 
goed: zichtbaar, bij. dag eene lichtblauwe vlag 
aan het. voorschip minstens 3 meter boven de 
reeling hijschen, bij nacht eene lantaarn met 
wit licht in. de richting de:r breedte van het 
schip heen en weer zwaaien laat ;_ de vlag 
moe_t .tot na de voorbijvaart blijven hangen, 
doc4. ·daarna dadelijk ingehaald worden. Het 
in te halen stoomschip m:oet gedurende hilt 
voorbijvaren zijne kracht _verminderen en naar 
bakboord (links), het voorbijvarende :naar 
stu-qrboord (rechts) uitwijken. 

2. Is de gezagvoerder, van .het in te halen 
stoomschip dcor bijzondere omstandigheden 
genoodzaakt naa,r stuurboord (rechts) uit te 
wijken, dan moet hij tijdig de lichtblauwe vlag 
aa:ti bakboord (links) bijzetten. of de lantaarn 
naar -deze zijde zwaaien. Het voorbijvarende_ 
schip moet alsdan naar bakboord (links) ~it
wijken. Ook staat hem d~t vrij ingeval noch 
een tegensein gegeven, .noch in voldoende mate 
naar bakboord (links) uitgeweken wordt. 
De vlag moet tot na de voorbijvaart blij-ven 
hangen, doch. daarna dadelijk .ingehaald 
worden. 

3.- Wanneer _een met ruim:en wind zeilend 
schip -een antler in denzelfden koers· varend 
zeil- of stoomschip inhaalt en dit v:oorbijvaren 
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wil, dan moet de gezagvoerder van het achterste 
schip zijn voornemen daartoe tijdig te kennen 
geven door praaien met den ~cheepsroeper 
of door hoorngeblaas, waarop het voorste 
schip naar de lijzijde (onder den wind) :moet 
afhouden en het acht\)rste schip naar de loef
zijde (op de windzijde) moet uitwijken en voor
bijvaren. 

4. vVanneer een stoomschip met_ of zonder 
aanhang een in denzelfden koers voor den wind 
zeilend schip bereikt en dit voorbijvaren wil, 

· moet hetzelfde teeken gegeven- worden •·als. in 
cijfer 1 is voorgeschreven.; op di} teeken moet 
het zeilschip naar de..Jijzijde (onder den wind) 
afhouden en het · achterste schip naar de loef
zijcle ( op cle winclzijde). uitwijken en voorbij
varen. 

§ 9. 1. Stoomschepen met of zoncler aan
hang, alsmede·voor cleri wind zeilende schepen, 
welke elkander ·{n tegengestelde koersen ont
moeten, zoodat.gevaar voor het elkander aan
varen zoude ontst_aan, moeten naar stuurboorcl 
(rechts) uitwijken. 

2. Is cle gezagvoerder van een van de 
elkander aldus ontmoetende schepen door 
b ijzondere omstandigheden genoodzaakt naar. 
bakboord (links) uit te wijken, dan -moet hij 
het- hem ontmoetende _schip of den .sleep~rein 
met dit voornemen tijdig - door de volgende 
teekens be1rnnd maken : 

a. wanneer het schip, dat naar bakboord 
(links) wil uitwijken, een stoomschip met of 
zonder aanhang is, bij clag door vijf klokslagen 
en door.het aan-stuurboord (rechts) uithangen 
van ·eene naar -voren zichtbare lichtblauwe 
:vlag, ~ij nacht door vijf klokslagen en door 
het aan stuurboord (rechts) in de riohting 
der breedte van het schip heen en weer zwaaien 
v~n eene naar voren ziohtbare lantaarn met 
wit licht. De vlag moet tot na de voorbij. 
yaa;i:t qlijven hangen, doch .daarna dadelijk 
.ingehaald worden ; 
· _b. ,-wanneer het. schip, dat naar _bakboord 

(!inks) wil uitw_ijken, een yoor den wind zeilend 
schip. is, door praaieµ met den scheepsroeper 
of .door hoorngeblaas. 

Hierop moeten de elkander ontmoetende 
schepen naar bakboord-(links) uitwijken. · 
,. 3. Schepen, zonder aanhang,• welke _een 
tegen stroom varenden, sleeptrein Jn tegenge
stelden koers ontmoeten, mogen onder geen 
omsta:q.digheden vorderen dat de sleeptrein 
v_oor hen naar bakboord (links). zal uitw:ijken. 

2. In een vaarwater met onvoldoende bre~dte: 

§ 10. 1. Waar gebrek aan voldoende,ruimte 

is-om elkander voorbij te varen (§ 6), moet·het 
tegen stroom varende schip, wanneer het te 
voorzien is, dat h~t-i.n de engte een v66r stroom 
varend schip zou kunnen ontmoeten, beneden 
de engte stilhouden, totdat het v66r stroom 
varende schip laatstgenoemde is _doorgevaren. 
Indien echter. een tegen_ stroom varend schip 
zich reeds in de engte bevindt,- dan moet het 
v66r stroom varende schip zoolang voor deze 
stilhouden, totdat het ·tegen stroom varende 
schip er doorgevaren is. 

2.- vVanneer een tegen stroom varend stoom
schip zonder aanhartg ·het laatste · gesleepte 
schip van een vooruitvarenderi sleeptrein be
neden ··de engte tot op 120 M. heeft ingehaald, 
mag de sleeptrein de engte niet eerder binnen: 
varen, clan nadat het stoomschip zoncier aan·
hang den sleeptrein voorbijgevaren is. 

.3. Een stoomschip µiag een schip, dat het 
in de erigte vooruitvaart, n:iet dichter da_n ·tot 
op 120 M. · naderen. -· 

- 3. Bijzondere voorschriften. 

a. V o ·o r ci e s 1 e e p t r e i n e n. 

11. 1. Sleeptreinen_ mogen, behalve tij
dens het elkander voorbi}varen, nimmer naast 
elkander vare~. . · · · · . 

f Alle stoomschep~n zonder aanh~ng en 
alle voor den wind" zeilende scheperi moeten 
voor sleeptreinen uitwijken; als de daartoe 
gevord~rde ruimte ~oorhanden is_. Bij ge
brek · aan de hiertoe gevorderde ruimte moeten 
de gezagvoerdeis van den °sleeptrein en van de 
aanhangschepen, ook clan wanneer hun geen 
teeken to_t uitwijken gegeven· is, uit~ijken over
eenkomstig de voorschriften van· de §§ 8 en_ 9. 

3. De gezagvoerders . van de sleeptreinen 
moeten kracht verminderen' gedurende het 
voorbijvaren van stoomschepen met of zonder 
aanhang. Insgelijks mogen stoomsch~pen zon
de~ aanhang slechts met verminderde kracht 
varen gedurende het voorbijvaren ·van: sleep-
treinen. · _ : · ·-- _ · __ _ _ _ 

4. In een sleeptrein mogeri zich slechts 
zooveel aanhangschepen bevinden als de sleep
boot met zekerheid sleepen kan. 0 

5. De gezagvoerders van sleeptreinen moeten 
de onderlinge afstanden. van de,tot een sleep
trein ver_eenigde schepen . zoodanig regelen, 
dat het scheepvaartverkeer noch met gevaar 
gedreigd, noch __ belemmer\i wordt. _ _ 

6. De tusschenruimte tusschen de sleepboot 
en- het . eerste .aanl;iangschip mag niet meer 
dan 120 lVI., de tuss~henruimte tussohen de 
verschillende_ aanhangschepen niet meer dan 
80 M. bedragen. 
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Wamieer meerdere··· sleepbooteu ·gebruikt 
worden, niag · de tusschenruimte tusschen de 
verschilleride sleepbooten niet meer dan 1'20' M; 
bedragen. · 

7.· Voert een stoomschip een- zijwa:artis· ge, 
koppeld aanhangschip rirede, dan gelden' beide 
schepen -als· een sleepti-ein• in den zin van: dit 
politiereglement.· · 

b. V o o r d e d r_ ij v e n d e_ s c h e p e n. 

§ 12. Elk stoonischip of voor den "'ind· zei
lend schip moet uttwijken voor een zonder 
hulp van zeile~ drijvend schip .. Qntbreekt 
hiertoe· de ruimte, dari moet -het !lrijvende 
schip op ~e in § 8 _voorgeschr_even teekens met 
behulp van riemen en ankers zooyet1l mogelijk 
zijwaarts uitwijken. 

c. Vo o ~ de lave ere n· d·e s c hep en. 
§ 13. 1. Laveerende schepen •inogen niet 

varen tusschen een stoomschip met. of zonder 
aanhang en den oever· welken dit stoonischip 
houdt. Zij moeten dus reeds wenden, v66rdat 
zij den koers van het naderende stoomschip 
kruisen. . 

2. W anneer twee zeilschepen met kruisende 
koersen elkander riaderen, :ioo.dat gevaar voor 
aanvaring bestaat, moeten de· schippers zich 
houden aan de volgende .regelen: 

a. een met· ruinien wind zeilend· schip moet 
uitwijken voor een bij d'eri wind zeilend schip ; 

b. een schip, dat over st~urboord bij den 
wind ligt, moet ui~wijken voor een scliip, dat 
over bakboord bij den wind ligt ; · 

c. wanneer lieide schepen voor den ,vind 
zeile~,. maar over versohilleride boegen liggen, 
ni_oet het over· stuurboord liggende schip voor 
het over baklioord liggende scliip uitwijkeri; 

d. wanneer. beide voor den wind zeilen en 
over denzelfden boeg liggen, moet · het loef
waarts varende schip voor het Iijwaarts vaiende 
uitwijken; 
· e. een ·schip; dat·voor·d~n wind.zeilt, inoet 
voor ieder antler zeilschip uit~vijken .. 

d. :Voor.de s·chep·en va-ri·min-der 
dan50,000K.G. (l0o'0ce-nten,aars) 
Ia·ad·vermo·gen en de .di·e.p ·gela-

den schepen. 
·. § ·14. 1. -De gezagvoerders" van scheperi 
van minder dan 50;000 K.G. (1000' centenaars) 
laadvermoger( zijn verplicht deze 0·bij ·de· vaart 
uit· de nabijheid van . vare'nde l stoonischepen 
en sleeptreinen te ·houden; · zij ·mogen eerst 
in' den door deze veroorzaakten golfslag in
varen, wanneer deze voo'r de schepen niet meer 
gevaarlijk worden kan. 

2. Iridiei1' echter niettemhi · zulk een schip 
een stoomschip- of sleeptrein zoo riabij komt, 
dat· het blijkbaar ·gevaar dreigt; dan mag de 
gezagvoerder van het stoomschip· m·et ·geen 
grootere' kracht· varen; dan voor het goed stureil 
en' ~oor ·de voortbeweging noodza'kelijk is· en 
moet -hij· zoo· 'noodig de · rii'achine stilzetten, 
indien dit zonder gevaar voor het stoomschip 
of de aanhangschepen kan geschieden. 

3. In de nabijheid van yarende·diep geladen, 
rifot met een· vast dek vo'orziene schepen van 
50,000 K.G. (1000 centeriaars) of meer laad
vermogen moeten stoomschepen met of zonder. 
aanha11g steeds met verminderde· kracht"va.ren. 

VOORSCHRIFTEN VOOR DE VAART ONDER 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. 

1. Plichten van de gezagvoerders van veren 
c. met betrekking. tot de scheep- en vlotvaart. 

· § 15. De gezagvoerders van veren moeten 
zich; behalve naar de voorschriften vervat in 
de bijzondere verordening voor de veren, naar 
het volgende gedragen: 

a. de gezagvoerders van de niet vrij ,arende 
. veren moeten voor de in de· vaart·zijnde schepen 

en vlotten het do·or dezen gevolgde vaarwater 
vrijfaten of vrijmaken ; daarbij moeten minstens 
de in.§' 5 cijfer 2 voorgeschre'ven afstanden in 
acht genomen worden';· • 

. b. ·de gezagvoerders van de·onder a· genoemde 
veren moeten voor de schepen en vlotten,, die 
van·- plaatsen boveri of beneden deie veren 
af.varen:(van den ,val afsteken), het vaarwater 
vrij :in'aken, voor zoover' hiertoe van af een 
stoomschip met' of zonder aanhang door de 
in'§ 8 ·cijfer 1 omschreven teekens,· van af een 
antler schip · of een vlot door praaien· met den 
scheepsroeper of door hoorngeblaas, · de uit
no6digihg ·geschiedt ; 

·:c. bij nacht inoeten de schepen van·de onder 
a genoemde veren, wanneer zij niet in de ·vaart 
zijn, 'op de daarv'oor door de bevoegde autori
teitei1 aangewezen ligplaats eri, warineer ·hun 
zulk een ligplaats niet 'is aangewezen -in-- elk 
geval zoodanig liggen, dat het vaarwater vrij 
blijft, 

Wamieer bij uitzonderirig slechts het vaar
water· als ligplaats 'voor· · een veerscliip kan 
worden·aangewezen; moet' bij- de nadering van 
schepen··het veerschip·-van· den wal -afsteke:O. 
en het· -vaan'vater vri}'gemaakt· worden·;· aan 
de hiertoe van af het hade'rende vaartuig over
eenkomstig § 16b gedaue. uitno.odiging moet 
ten spoedigste gevolg gegeven· worden; · · 
· d.: bij- ·-nacht ·moeteri •de schepen van de 
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onder a genoemde veren op eene hoogte· van 
minstens 6 M. boven water van eehe lantaarn 
met groen licht en 1.20 M. loodrecht daaronder 
van een tweede lanfaarn met -wit licht voor
zien zijn. Bij veren met een langska bel ·moet 
de boveriste- bochtaak en, wanneer in plaats 
van bochtaken boeien gebezigd wotden, de 
-bovenste hoven water uitstekende boei van 
eene lantaarn met wit licht voorzien zijn, welke 
zich bij bo"Ohtaken ·,minstens 3.-M., boveh water 
moet bevinden. Deze ·tantaarns moeten den 
ganschen -nacht helder schijnend worden ge-
houden; . ' 

e. voor de vrijvarende dwarsveren zijn met 
bettekking tot het voeren ·-van lantaarns de 
bepalingen bovengerioemd onder d, met · be
trekking tot de verhou:ding tot· schepen en 
vlotten die voor de schepen zonder eigen be
weegkracht en, voor- zoover het veer met eigen 
beweegkracht bewogen wordt, de voor de stoom
schepen geldende voorschriften .van toepassing 
in het bijzorider ook § 5, cijfer 2, van dit politie
reglement. 

2. Plichten van de gezagvoerders van schepen 
en vlotten met betrekking tot veren. 

§ 16. De gezagvoerders van schepen en 
vlotten moeten zich behalve naar de voor
schriften vervat in de bijzondere verordeningen 
voor · de veren naar· h'et volgende. gedragen : 

a;_ langs de niet vrijvarende· veren moeten 
stoomschepen niet -of zonder aariharig haar 
kracht zoodanig verminderen, dat- gevaarlijke 
schommelingeri van de veerschepen vermeden 
worden·; : 

b. wanneer de gezagvoerder van een -schip 
genoodzaakt is bij riacht ee11 riviervak· door 
te varen,- waar het schip van een van de onder a 
genoemde veren in het vaarwater ligt,, moet 
hij het veerschip tijdig door duidelijke te'ekens, 
,die bij stoomschepen in klokslageri, bij andere 
scheperi' in praaien met den. scheepsroeper of 
in hoorngeblaas bestaan, uitnoodigen. het -vaar
water vrij te ma_ken en tot aan de-vrijmaking de 
vaart te· matigen of te staken. 

3. Doorvaart do~~ briiggen. 

· § ,17.· 1. · - Zijni bij dag aan e·ene .vaste brug 
eene of ·meer doo'rvaar.topeningen door··.een 
boven het vaarwater aangebrachte rood en 
witte· vlag of· bord aangeduid, dan mogen 
slechts die openingen door· schepen en vlotten 
voor-de· doorvaart worden gebezigd. 

2. Bij nacht mag bif eene vaste brug slechts 
door- die openingen gevaren ·worden, welke aan 
de -naar-·- de naderende schepen toegeke'erde_ 
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zijde boven het vaarwater door een lantaatn 
met rood licht of, zoo de omstandigheden ·eene 
meer nauwkeurige·- aanduiding• ·wenschelijk
maken, door twee lantaarns boven elkaar, de 
onderste met rood, de bovenste met groen 
licht aangeduid zijn. 

3. De gezagvoerders · van stoomschepen 
moeten boven en beneden bruggen de verzor
ging der vuren zoo tijdig laten plaats hebben, 
dat onder de bruggen zelf.eene sterke ~ookont
wikkeling niet plaats heeft. Tijdens de vaart 
onder bruggen is het doorstooten van het vuur 
of het opgooien van kolen verboden. 

4: Op de gedeelte·n van 30 M. bovenwaarts 
tot 30 M. benedenwaarts van bruggen in-ijzer
constructie is het stoppen of aanleggen van 
stoomschepen - de afstand van den buiten
kant der ijzerconstructie tot aan den schoor
steen gemeten - verboderi, tenzij een geval 
van nood aanwezig is of door ·de bevoegde 
politie-autoriteiten eene uitzondering is toe
gelaten. 

4. V aren van schepen en vlotten over kabels of 
biiisleidingen. 

§ 18. Bij het doorvaren van- alle door dui
delijke teekens· kenbaar gemaakte plaatsen, 
waar telegraaf- of andere kabels of buisleidingen 
in of op_ den rivierbodem liggen, is het laten 
vallen of slepen van ankers verboden. 

5. Stilhouden van stoomschepen voor 
personenvervoer. 

§ Hi: 1. Indien een stoomschip voor per
sonenvervoer aan eene landingsbrug wil aan-' 
leggen, moet te voren de klok warden geluid. 
Indien het wil stil11ouden aan een roeiboot, 
station, moet het teeken bij dag door het 
hijscheri . van eene rood en witte vlag van 
minstens- 6.50 M. hoogte en 0.75 M. breedte 
(lengte), bij nacht door het hijschen van eene 
lantaarn·met·wit licht op halven mast gegeven 
wo·rden; I>e ·schipper van eene roeiboot, 
die _het stoomschip wil aandoen, moet bij dag 
eene, dergelijke vlag, bij nacht een wit licht 
toonen. 

2. Bij het-·naderen van eene- roeiboot moet 
de-· machine van- het stoomschip zoo tijdig 
woi:den stil gezet en bij de· -afvaa'rt van de 
roeiboot zoo laat weder worden aangezet\ dat 
de roeilioot geene gevaarlijke schommeliilgen 
ondergaat. 

De schipper van de roeiboot moet met •zijne 
roeiboot;tijdig;uit den wal roeien, -in evenwij
dige richting met den koers-welken het stoom-· 
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schip volgt stilhouclen en mag dit niet eer aan
doen, dan ,rtadat de machine .is stilgezet. 

' 3. De perso.Iien, die zich in de roeiboot 
hebben begeven, moeten op -bevel van den 
schipper van de roeiboot cladelijk gaan zitten. 

4. De roeiboot moet beinand--worden ·met 
twee , kloeke varensgezellen, -be_dreven in hun 
vak en als drankvrij bekend, in--goeden staat 
verkeeren, volJedig uitgerust, en -van de aan
wijzing van haren grootsten toegelaten diep
gang voorzieh zijn. 

5: Het ·p!aatselijk bestuur moe_t toezien, 
clat aan de voornoemde onder cijfer 4 geste]de 
voorschriften te aJJen tijde volclaan wordt, naar 
omstandigheden dadelijk de noodige voorzie
ningen bevelen 'en daarvan aan de betrokken 
stoomschipdirectie mededeeling. doen. 

6. Andere, clan de daartoe aangewezen 
schippers van roeibooten, mogen. personen of 
goederen niet aan boord van een stoomschip 
brengen of daarvan afhalen. 

7. Wanneer twee· in tegengestelde richting 
varende stoomschepen gelijktijdig aan eene 
landingsplaats aankomen mag de gezagvoerder 
van het tegen stroom varende stoomschip het 
v66r stroom varende stoomschip bij het !)p
draaien riiet hinderen ·en moet hij aan dit den 
voorrapg laten. 

1Vanneer twee in dezelfde_ richting··varende 
stoomschepen aan dezelfde · landingsplaats 
"illen aanleggen, heeft het eerste den voor: 
rang en mag bij dat aanleggen niet door het 
andere worden gehindercL 

6. Voorschriften voor de vaart bij naclit. 
· en bij slecht zicht. · 

. § 20. 1. Elk stoomschip zonder _aanhang 
moet bij nacht voeren .: 

a. a.an of v66r den voorsten mast of bij 
gebrek aan een mast aan den schoorsteen of 
aan een staak op eene hoogte boven den 
scheepsromp van niet minder clan 6.0 .M. 
eene lantaarn, die een gelijkmatig. en onafge, 
broken helder wit licht doet schijnen,. hetzij 
geheel rondschijnend, hetzij minstens over 
eene boog van den horizon -van 20 kompas
streken, waarvan 10 streken aan elke -zijde 
van het schip en zooda.nig dat zij licht:werpt, 
van af de richting van de as van.hetschip naar 
vo1·en gerekend; tot op nog2 strekenachterlijker 
dan dwars van het schip, ·welk licht .zulk eene 
sterk!te moet bezitten, dat het. b:ij donkeren 
nacht en goed zicht tot op eene afstand van 
minstens 4 K.J\f. zichtbaar is ; 
· b. aan stuurboord (rechts) eene lantaarn, 

die een gelijkmatig ·en onafgebroken groen 

licht doet sch:ijnen over eene boog van.den 
horizon van 10 kompasstreken en wel. van 
af de richting van d_e as _van het schip naar 
voren gerekend to_t op_ 2 streken achterlijker 
dan _dwars; 

c. aan bakboord. (links) eene lantaarn, die 
een ,gelijkmatig en onafgebroken rood licht 
doet schijnen over eene boog van den hor:izon 
van 10 kompasstreken, en wel van l!,f ,'de 
richting van de as van het schip naar voren 
gerekend tot op 2 strllken aqhterl:ijker dan dwars. 

De b:ierboven onder b en c genoemde groene 
en roode zijlichten moeten b~j donkeren nacht 
en goed zicht op eeri .afstand van. ten IUinste 
2 -K.M.· zichtbaar zijn. Ook moeten zij binnen 
boord · zoodanig bedekt zijn; dat het groene 
licht niet van bakboordz:ijde en het roode licht 
niet· van stuurboordz:ijde kan gezien worden. 

2: Elk stoomschip met aanhang moet bij 
nacht behalve de_ hiervoren onder cijfer 1 
gehoe111de lichten nog een tweede , wit licht 
van. ,gelijke inrichting en lichtsterkte en ter 
zelfder p!aatse als het onder cijfer 1 a genoemde 
voeren en we! 0.80 J\L tot l lVI. loodrecht boven 
of oilder liet eerstgenoemde. 

Worden meerdere dezer schepen gel:ijktijdig 
voor.het sleepen van eene sleeptrein gebezigd, 
dan moet elke sleepboot behalve de in de._v9rige 
zinsnede.• voorschreven lichten een derde -wit 
licht van gelijke inrichting en lichtsterkte en 
ter. zelfder-plaatse als de beide andere l,ichten 
voeren en wel 0.80 M. tot 1 M. loodrecht boven 
of . onder deze !ichten. 

3. ,Voert een stoomschip een zijwaarts ge
koppeld aanhangschip mede (Vgl. § 11, cijfer 7), 
z<iodanig, dat het voor het eerstgenoelllde voor
geschreven. zijli~ht door het aanhangscpip 
bedekt zou worden, dan moet het zijlicht aan 
de-buifonzijde van het laats_tgenoemde-worden 
aangebracht. 

4. , Elk· stoomschip zonder aanhang moet 
bij -,nacht een naar achteren zichtbaar, wit 
seinlicht aan.'het' hek voeren. 

Elk stoomschip met aanhang moet bij 
nacht op eene hoogte van minstens 3.0 M, 
boven don scheepsromp aan eene staak bij den 
schoorsteen of op den stmirstoel of de rader
kast aan .stuurboord een gelijkmatig en onaf
gebroken tot op ¾ K.M. zichtbaar. rood 
licht voeren. 

Deze lichten (lste en 2de zinsnede) moeten 
zooda,nig bedekt: zijn, dat_ zij ·van vooruit .en 
van zijwaarts niet gezien kunnen worden . 
. 5. ·Eik schip van· 15;000 K.G. (300 oente

naars) of iueer laadvermogen, dat _bij·, nacht 
zonder eigen beweegkracht vaart, he:tzij het 
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zeilt of drijft, geroeid; gesleept of op welke 
wijze ook voortbewogen wordt, moet voorop 
minstens 6,0 M. hoog boven. den· scheepsromp 
een Iiaar alle zijden zichtbaar wit licht voeren. 
Dit licht moet op schepen, die gesleept worden 

· of zeilen, bij donkeren nacht en goed zicht tot 
op eene afstand van miristens 2 K.M. zichtbaar 
zijn. · 

De op· iichzelf zonder ·eigen beweegkracht. 
v66r stoom varende schepen van 50;000' K.G. 
(1000 · centenaars) of meer laadvermogen, 
mo·eten bij Jiacht bovendien een wit licht aan 
den boeg voeren. 

Schepen· van minder dan 15000 K.G. (300 
centenaars) laadvermogen, ook roeibooten, 
die bij nacht zonder eigen beweegkracht·vareri, 
moeten een wit licht zoodanig aanbrengen, 
dat het van alle zijden duidelijk zichtbaar is. 

6. Het is den aanhangschepen • van , een 
sleeptrein geoorloofd bij nacht op het -voor
scihip een brandende lantaarn met nielkglas
ruiten te voeren, die.niet verder dan het schip . 
licht· verspreidt en .naar voren zoomede naar 
beide zijden volkomen bedekt is. 

7, Schepen zonder eigen· beweegkracht, 
die zonder behulp van zeilen drijven; alsmede
sleeptreinen, mogen bij nacht slechts varen, bij 
maan- of sterrelicht. Indien de .lucht gedu
rende de vaart betrekt, moeten ·de schepen 
dadelijk op de eerste geschikte plaats bijleggen. 
: 8. · Bij slecht zicht (mist, sneeuwjacht, enz.) 

moeten stoomschepen met of zonder aanhang 
met verminderde snelheid. varen en de gezag-· 
voerders met korte tusschenpooze:i:t de scheeps
klok luiden ; op ·schepen, die zonder eigen. be
weegkracht op zich zelf varen; m~et met korte 
tusschenpoozen met den scheepsroeper gepraaid 
of op _den ho·orJi geblazen warden. 

·Kan geen der · beide oevers meer gezien 
worden, dan moeten.·alle. varende schepen op 
de, naastbij zijnde geschi!he plaats bijleggeri. 
Van.dezen maatregel zijn ,uitgezonderd de met 
eigen .beweegkracht varende dwarsveren, 
,. 9. Vlotten, ook gesleepte, mogen· bij nacht 

niet varen, tenzij zij door onvoorziene oinstan
digheden verhinderd worden, de ligplaats ·•bij 
dag :te bereiken. 

· In elk geval moeten zij gedurende ·de. vaa:tt 
bij-nacht de ·in § 22 cijfer 4, lste zinsnede, .voor

. geschreven lichten vo'eren. 
Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijfijs en ijs

gang mogen vlotten niet va:ten. Wo.rden zij· 
gedurende de vaart daardoor overvallen, dan 
n;ioeten zij· op de naaste bereikbare ligplaats 
bijleggen. 

10. Aan varende en aan ~tilliggende, vaar-

tuigen is. verboden. het gebruiken. van ver
blindende lichten op_zoodanige wijze, dat daar
uit ·voor andere. ':aartuigen gevaar of hinder 
ontstaat. Dit verbod is niet -van toepassing 
op vaartuigen,in 's Rijks dienst en evenmin op 
vaartuigen in dienst van gemeentebe~turen 
tot het. uitoefenen van politietoezicht. 

7. V oorsohriften in gevalleµ, van vastvaren, 
zinken of van, onmogelij khe?.d, am te_ manoeuvree~en. 

§ 21. 1. De gezagvoerder van een schip, 
hetwelk dreigt te zinken of waarmede niet meer 
gemanoeuvreerd kan warden, is verplicht met 
zijh schip zoo spoedig mogelijk het .vaarwater 
te verlaten. 

2. Langs .plaatsen, waar een schip. of- vlot 
vast zit of gezonken is,. mogen .stoomschepen, 
met of zonder aanhang tegen stroom niet met 
grootere kracht varen, dan voor het goed 
sturen ;van het ·schip en voor de voortbeweging 
noodig. is. V66r. stroom moeten zij zoolang 

. mogelijk met stilgezette · machine voorbij 
drijven. 
. 3. Iedere gezagvoerder ~an een vastgevaren 

of gezonken schip of vlot moet bij nacht de 
ligplaats daarvan door twee loodrecht boven 
elkander op een · afstand van niet minder dan 
0.50 M. en van niet meer dan 1.0.M. hangende 
lantaarns, de bovenste met rood,. de onderste 
met wit licht, aanduiden en zorg dragen, dat 
die lichten gedurende den nacht helder schijnend 
onderhouden warden. De lantaarns moeten op 
voldoende hoogte en zoodanig hangen. dat 
het licht van alle zijden duidelijk zichtbaar is. 

Boven geheel onder water gezoriken schepen 
of ylotten moet door den gezagvoerder eene 
schuit of een drijvend baken met de twee boven
bedoelde_ op gelijke wijze op te hangen lantaarns 
gelegd en onderhouden warden. 

Bevindt zich de ligplaats van· een geheel 
onder. water gezonken schip of -vlot ter zijde 
va_n·.-de- aangebrachte schuit, dan moet aan 
die zijde, waar het vaarwater niet vrij is, een 
tweede. lantaarn met rood licht van dezelfde 
lichtsterkte als de eerste gevoerd warden .. 

Het -terzijde, aanbrengen van de schuit is 
slechts dan geoorloofd, als de waterstand het 
aanbrengen boven.het gezonken schip of vlot 
niet toelaat . 

Bij dag -komen in c;le plaats \Tan de voorge
schreven lantaarns zwarte bollen van minstens 
0.50 M: middellijn. 

4. De gezagvoerder is daarenboven verplicht 
dadelijk kennis te geven aan den dichtst bij 
zijnden burgemeester, dat en waar · een schip 
of vlot vastgevaren of gezonken is .• , Naar aan-
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leiding van deze kennisgeving of wanneer van , werktuigen en dergelijke toestellen alle, bij 
het ongeval langs eenen anderen weg moclit · -sohepen en vlotten slechts voor zoover zij de 
kenriis dragen, moet de plaatselijke politie-' plaats van zijankers aanwijzen, of voor zoover. 
autoriteit · het voor de scheepvaart ontstane boegankers door hunne: ligging ten opzichte 
beletsel, voor zoover dit nog met reeds is ge- van den scheepsromp voor andere voorbij-' 
schied, op·de onder cijfer 3 voorgesohreven wijze vareride schepen gevaar krinnen opleveren, 
op kosten van- den gezagvoerder doen aan- bij naoht van een wit, lfoht voorzien zijn. 
duiden. 2. Buiten de havens mogen nooit meer dan 

Deze kennisgevingen kunnen ook aan de drie schepen in de breedte van de rivier naast 
betrokken ambtenaren van liet rivierbeheer· elkander liggen. Die rivieroppervlakten, waar
gedaan warden, die dan de verdere maatregelen op het naast elkander liggen van meer dan 
nemen moeten. drie schepen toegelaten kan warden, warden 

5. Wanneer van een sohip een voorwerp door de bevoegde autoriteiten als zoodanig 
verloren gaat, hetwelk, drijvend of gezonken, aangewezen en openbaar liekend gernaakt. 
voor de ·soheepvaart hinderlijk of gevaarlijk Waar de gesteldheid van ·het vaarwater 
kan zijn, is de gezagvoerder verplicht hiervan niet toelaat, dat de varende stoomsohepen op 
zoo spoedig mogelijk kennis te geven aan den een afstand van meer dan 40 M. van den oever 
betrokken ambtenaar van het rivierbeheer. blijven, mag slechts eene rij schepen aan den 

6.' De bepalingen antler cijfer) tot en met oever .liggen. 
5 zijn eveneens van ·toepassing, wanneer op In- het vaarwater van de rivierengten, van 
de rivier aanwezige inrichtingen (landings- de schipbruggen en van de mondingen van bij
bruggeil, badinrichtingen, molen~ en dergelijke) rivieren, kanalen en havens, voorts in den koers 
gezonken zijn. De aan de gezagvoerders van van de niet vrijvarende veren en in den koers 
schepen en vlotten opgelegde verplichtingen van de stoomschepen voor personenvervoer 
gelden ook' voor de bezitters van zoodanige van en naar de landingsbruggen, mogen schepen 
inrichtingen. en vlotten stilhouden noch aanleggen. Ook 

7: De bepalingen antler cijfer 2 en oijfei• 3, mogen schepen en· vlotten· boven- of beneden
zinsnede l; en 4 zijn eveneens van toepassing waarts van de landingsbruggen · niet zoodanig 
op zich op de rivier bevindende sohepen waar- liggen, dat zij geheel of gedeeltelijk voor deze 
mede niet meer gemanoeuvreerd kan worden. uitstElken. 
In dit geval mogen oak de voor de vaart bij Sohepen en vlotteri; welke voor de door 
naoht voorgesohreven lichten niet gevoerd harden aangeduideaanlegplaatsen van sohuiten-· 
warden. veren bijleggen, moeten zoo ver van den oever 

VOORSOHRIFTEN VOOR HET STILLIGGEN. 

§' 22. 1. Wanneer schepen, vlottezi,bagger
werktuigen of dergelijke toestellen buiten de 
havens stilhouden of voor anker gaan, moeten 
zij behoorlijk vastgemeerd en te allen tijde 
zoodanig gelegd warden, dat eenerzijds het 
vaarwater voor de doorgaande· scheepvaart 
open blijft en anderzijds het· gevaar, van door 
den golfslag tegen den oever gestooten of 
anderszins beschadigd te warden, uitgesloten is. 
Op de vlotten moet bovendien bij dag en bij 
nacht een voldoende · wacht aanwezig zijn ; 
eveneens op scihepen, baggerwerktuigen en der
gelijke toestellen dan, wanneer zij bij uitzon
dering in het· vaarwater of in de nabijheid 
daarvan ~tilliggen op-plaatsen, die in den i-egel 
niet als ligplaats gebezigd worden.-

Wanneer ankers, - boegankers of zijankers 
- iri het vaarwater of in de nabijheid daarvan 
warden uitgeworpen, moeten hunrie ligplaatsen 
door · lichtblauwe drijftonnen warden aan
gewezen. Deze drijftonnen moe_ten bij bagger-

verwijderd, blijven, dat de· veerschuiten onge
hinderd :kunnen · af- en aanvaren. 

3. ; Zijn sohep;n, vlotten, baggerwerktuigen 
of dergelijke toestellen :voor anker gegaan op 
plaatsen, waar dit in den regel' niet geschiedt, 
of liggen zij buiten de havens in ·het vaarwater 
of in de nabijheid daarvan, dan moet bij slecht 
zicht (mist, sneeuwja~ht, enz.) op stoomschepen 
minstens elke vijf ininuten ,de klok warden ge
luid, van af andere vaartuigen en van af vlotten 
even dikwijls met den scheepsroeper ,vorden 
gepraaid of op den hoorn warden geblazen. 

4. Alle bniten de havens .op de open rivier·· 
liggende schepen, vlotten, baggerwerktuigen· 
of dergelijke toestellen 'moeten bij nacht onaf
gebroken verlicht zijn door lantaarns met wit' 
licht. Op vlotten moeten in elken van de 
beide naar de zijde van ·het vaarwater toege
keerde hoeken · minstens 4 M. hoog, op eene 
hooge, - v·er zichtbar'e- plaats · twee lantaarns 
met wit licht, op een onderlingen afstand van· 
minstens 2 M., hoogstens 4 M. naast elkander 
geplaatst word.en. 
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. Op de overige vaartuigen moet eene lantaarn 
minstens 3 1"1. hoog boven den romp aan de 
zijde van het vaarwater -worden aaiigebracht; 
liggen zij bij uitzondering, zoodanig, dat _er .aan 
beide zijden vaarwater is, dan moet aan beide 
zijden eene lantaarn zoodanig worden aange
bracht, dat ziJ stroomopwaarts en stroomaf
waarts voortdurend kan gezien worden. 

Op schepen, waarop wegens de gevaarlijk
heid van de lading geen licht mag branden, 
moet gedurende den nacht een wacht aanwrzig 
. zijn, die de naderende schepen door. tijdig 
praaien met den scheepsroeper of door hoorn-· 
geblaas• moet waarschuwen. 

5. De hier voor de vlotten vastgestelde 
bepalinge0: gelde~ ook voor de in aanbouw 
zijnde vlotten. 

6. Wanneer baggerwerktuigen of dergelijke 
toestellen aan het werk zijn op een riviervak, 
waarop zij vanaf de aankomende schepen niet 
tijdig gezien kunnen. worden, moeten voor en 
achter hunne ligplaats roode tonnen . gelegd 
~vorden. Dit moet op -zoodanigen afstand 
plaats hebben, dat de schepen tijdig hunnen 
koers kunnen nemen door een niet door·het 
werktuig versperd vaarwater. 

Liggen zulke werktuigen of toestellen in het 
vaarwater, dan moeten zij aan dien kant, langs 
welken schepen en vlotten het. best· kU:nnen 
voorbij varen, een rood en witte vlag uitsteken. 

VOORSCHRIFTEN VOOR VASTLIGGENDE LANDINGS· 

BRUGGEN, BADINRICHTINGEN, MOLENS OP VAAR-

TUIGEN EN DERGELIJKE INRICHTINGEN. 

§ 23. Voor landingsbruggen, badinricihtin
gen. molens op vaartuigen en soortgelijke in
richtingen, welke op de rivier vast liggen, zijn 
bebalvo do door de bevoegde autoritoit vastge
stelde voorgesteldo voorwaarden de volgend.e 
voorschriften van kracbt·: 

· a:· zij moeten op .. veilige, volledigen waar
borg tegen afdrijven biedende, wijze bevestigd 
zijn:;. geschiedt die bevestiging · dcior· ankers, 
dan mogen. deze niet in het vaarwater of in 
de nabijheid daarvan. zijn ·uitgeworpen ; 
--.-b, zij moeten zoodanig liggen, .dat het vaar

water voor de doorgaande .scheepvaart open 
-blijft en.het gevaar, om door den golfslag tegen 
den oev:er ·gestooten· .of anderszins beschadigd 
te worden, uitgesloten is ; 

. c. zij · moeten bij nacht v:erlicht· zijn door 
lantaarns met wit licht, die minstens 4.0 M. 
boven den dekvloer aan de zijde van het·vaar
water -zoodanig .moeten: a1J,ngebracht worden, 
dat zij stroomop- :en, stro.omafwaarts voort-
durend zichtbaar zijn. . .... ,·. 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET JAAGPAD EN 

. _H_ET JAGEN. 

§ 24. 1. De_ aan den jaagpadoev:er liggende 
schepen moeten, wanneer hen van af dien oe·ver 
getrokken schepen voorbijvaren, . hetzij den · 
mast strijken, hetzij zoover van den oever ver
wjjderd worden, dat de jaaglijn onder hen door
getrokken kan worden. Bij ·.het . doen pas, 
seeren van·de j~aglijn moet de bemanning van 
het stilliggend schip behulpzaam zijn . 

2. De aan den jaagpadoever liggende vlot
ten, alsmede de in aanbouw zijnde, Inoeteµ 
voorzien zijn van volledige jaaglij~leiders. 
Ook mogen deze vlotten, wam:i.eer zij niet onder
weg zijn, niet verder dan tot so'M. in de·rivier 
reiken. De gezagvoerder is verplicht om de 
bindbalken gelijk met het vlot af te snijden en 
de ankers zoodanig -te zetten, dat zij voor de 
scbeepvaart niet hinderlijk zijn. 

De bemanning van bet vlot moet de scbepen-, 
die niet dicht langs en om het vlot heen kunnen. 
varen, langs dit laatste voorbij trekken. 

3. Aan den· jaagpadoever liggende badin
richtingen of dergelijke inrichtingen, die het 
jagen binderen, m'leten door de houders van 
volledige jaaglijnleiders voorzien worden. 

4. Op bet jaagpad zelf mogen noch inrich
tingen opgericht, noch voorwerpen neergelegd 
worden, die voor de uitoefening ·van de~ jaag

. dienst. hinderlijk zouden kunnen zijn. 

STOOMSCHEPEN EN ANDERE SCHEPEN i\IET 

EIGEN BEWEEGKRACHT. 

§ 25. De voor stoomschepen van kracht 
zijnde bepalingen van dit · politiereglement 
gelden op over~enkomstige wijze voor alle 
schepen met eigen beweegkracht. 

BEGRIP VAN NACHT. 

§. 26. In .de voorschriften betreffende bet 
voeren van lichten en het geven·van andere 
seinen (§ 5 cijfers 4, 11 en -13; § 8 cijfer 1 ; 
§ 9 cijfer 2a; § l 5d ; § 17 cijfer 2 ; § 19 cijfer 1 ; 
§·20 cijfers 1, 2, 4 tot en met 6 en-9, zinsnede 2; 
§ 21 cijfers 3 en 7·; § 22 cijfers 1- en 4; § -23c) 
moet onder nacbt verstaan worden de plaat
selijke tijd van zonsondergang tot zonsopgang. 

In de voorschriften .betreffende de vaart 
(§ 5 cijfer 9a·; .§ 15c; § 16b.·; §:20 cjjfers 7 en 9, 
zinsnede 1) moet onder nacht. verstaan worden 
de tijd van het invallen der .duisternis af (op 
zijn laatst een uur na zonsohdergang) .. tot het 

. aanbreken van den dag (op zijn vroegst een.uur 
· v66r · zonsondergang); .. 
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VOORSCHRIFTEN VOOR BOUW, BEllIANNING, UIT

RUSTING EN ONDERZOEK VAN DE YLOTTEN. 

l. Aai£duiding, breedte en lengte van de vlotten. 

§ 27. 1. _ Afvare;nde vlotten, die een inhoud 
hebben van minder dan 200 M3• en door stoom, 
booten of door andere schepen met eigen be
weegkracht gesleept worden, alsmede ·opva
rende vlotten moeten voorzi~n zijn van een 
langsscheeps -geplaatst wit bord, waardj:> aan 
beide zijden, ·met zwarte letters van ten minste 
0.30 M. hoogte en 0.05. M. · breedte, de naam 
en de woonplaats van den gezagvoerder of -den 
eigenaar: zijn te lezen. · 

Overigens moet elk ·vlot ter :· hoogte van 
minstens 3.0 M. boven zijne oppervlakte twee 
evenwijdig aan de lengteas ·boven elkander, 
vast aangebrachte witte borden voeren, waar
van op het bovenste in roo·d de eerste letters 
der voornamen, geslachtsnaam ·. en de woon-

. plaats -Van den bezitter van het .vlot en op het 
onderste in zwart dezelfde opgaven betrekkelijk 
den gezagvoerder in Latijnsche letters van 
minstens 0.30 M. hoogte en 0.05 M. -breedte, 
moeten zijn vermeld en wel op de beide vlakken 
der borden. 

2. De breedte van . de vlotten mag · 4 7. M. 
niet te boven gaan. 

De-lengte der vlotten is beperkt tot 220 lVI., 
waarbij de roeren niet medegerekend worden. 

3. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 
afzonderlijke gedeelten van het vlot of andere 
voor de schepen, bruggen enz. hinderlijke voor
werpen niet uitsteken. 

2. Bemanning en uitrusting van de vlotten 
in het algemeen .. 

§ 28. 1. Elk vlot van zacht hout moet 
voor elke 500 -~12. zijner oppervlakte, elk vlot 
van hard hout voor elke -250 M2• oppervlakte 
bemand zijn : 

rt. ,vanneer het uit een laag .bestaat, .met 
1 man; 

b. warineer het uit t-wee lagen besta~t, met 
2 man; 

c. wanneer het uit drie lagen bestaat, met 
3 man. 

Breukdeelen van 0.50 en daarboven:worden 
bij de ·berekening van l;i.et aantal der bema;n
ning naar boven afgerond-; -breukdeelen onder 
,0.50 wcirden: verwaarloosd ... De :waarschuwers 
worden niet. medegeteld. 

Als hard hout geJdt hierbij eiken-, beuken-, 
olmen-, esschen-, kersen-, peren- en_ appelhout; 
als zacht daarentegen populieren-, elzen-, 

vuren-, dennen-, pijnboomen-, lorkehout, als
mede antler harsachtig hout. 

2. Een vlot mag niet met minder clan 3 man, 
den gezagvoerder inbegrepen, -hemand zijn. 
Bij verkeer over kleirie afstanden, - mind!)r 
dan 50 K.lVI. - kan voor kleinere vlotten van 
hoogstens 1000 M2• oppervlalrle, wanneer zij 
uit zacht hout · be~taan, volstaan ,rnrden· met 
twee man, den gezagvoerder inbegrepen. 

3. Vlotten,- van welke de verplichte beman
ning volgens-cijfer 1 mee-r dan 3 man bedraagt, 
moeten uitgerust zijn met het materieel, .ver-
meld in de bijlage. -

4. Bij eene bemanning naar· cijfer 1 rt mag 
een vlot niet meer bovenlast voeren clan 
15 °/0 van het gezamenlijk aantal stammen 
van het vlot bij raamhout en 30 °/o bij klein 
hout, binten en palen: Voert een vlot gelijk
tijdig raam- en klein hout enz., als bovenlast, 
clan mag die bovenlast slechts 25 °/o van het 
gezamenlijk aantal stammen van· het : vlot 
bedragen.' :Ofeerdere bovenlast vereischt eene 
verrneerdering der bemanning volgens cijfer 1 
b en c. 

ii. T' oorschriften voor gesleepte vlotten. 

§ 29. 1. Vlotten, die een inhoud hebben 
van-minder dan 200 M3• en door ·stoombooten 
of door andere ·schepen met eigen beweeg
kracht ·gesleept worden, moeten, in afwijking 
in zooverre van § 2, cijfers -2 en 3, en § 28, 
cijfers 1 en 2, m~t inbegrip van den vlotvoerder, 
eene· bemanning _hebben van ten rninste twee 
man, die zich bevinden hetzij op het vlot, 
hetzij in eene achter aan het vlot hangende 
rdeiboot. 

Bevinden zij zich in de roeiboot, dan moeten 
-daarin, · behalve de roeiriemen, tevens een 
scheepsroeper en een prikhaak aapwezig zijn. -

2. Voor afvarende vlotten met een inhoud 
van 200 lVP. en meer, die doo·r stoombooten 
of door andere .schepen met eigen beweeg
kracht gesleept worden, is de helft der verplichte 
beinanning volgens § 28, cijfer 1, voldoende, 
mits het vlot aari de voorzijde .van eene doel
matige stuurinrichting voorzien zij en de sleep
boot de volgende kracht der machine bezitte : 

a. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning niet meer dan 30 man bedraagt; 
minstens 25 effectieve paaidekrachten-; 

b. bij· vlotten, van welke de verplichte be
manning meer dan 30 man bedraagt, minstens 

-35 :effectieve paardekrachten. 
Voor vlotten, welke aan beide einden door 

-eeri · stoomboot . geboegseerd worden zijn S 
man als verplichte bernannirig voldoende. 
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Voor het sturen van het achter (boven) einde 
van-het vlot kan met eene stoomboot van min
stens -15 effectieve paardekrachteri: worden 
volstaan. 

4. W aarschuwers van de vlotten. 

§ 30. 1. De gezagvoerders zijn verplicht 
om hun vlot· te doen voorafgaan· door een 
waarschuwschuit. De schuit moet minstens 
¼ uur en hoogstens l½ uur voor het vlot 
uitvareri. Zij mag niet aan een stroomaf
waartsvarend schip of vlot bevestigd worden. 

2. Wordt het vlot door een stoomschip 
gesleept, dan · moet de waa:rschuwschuit eene 
vlag, -bestaande . uit 16- afwisselend rood en 
witte, in _de overige gevallen uit 16 afwisselend 
rood en zwarte velden uitsteken. 

3: Indien het vlot ·door eenige onvoorziene 
omstandigheid niet kan doorvaren, moet de 
gezagvoerder terstorid een · tweeden waar
schuwer zenden, die de ·belanghebbenderi ver
·,vittigt; dat het vlot niet zal komen. 

4. De verplichting om· eeri waarschuwer voor
uit te zenden bestaat.niet voor vlotten, waarvan 
de verplichte bemanning niet. meer dan 5 man, 

-en voor gesleepte vlotten, waarvan de ver
pltchte bemanning niet meer dan 8 . man 
bedraagt. · 

J?e. gezagvoerders· van zciodanige vlotten 
zijn echter· gehouden, om de voorgeschreven 
vlag op het vlot zelf uit te steken. · 

5. Mvarende vlotten, die door stoombooten 
of door schepen met eigen beweegkracht ge
sleept worden en een inhoud hebben van.minder 
dan 200 M3., zijn niet gehouden om de voorge
schreven '. vlag -te voeren. 

5. Opvarende vlotten. 

§ 31. De bepalingen van de § § 27 tot 
en met 30 hebben alleen betrekking op afvarende 
vlotten; voor opvarende vlcitten zijn de bepa

. lin:gen·voor sleeptreinen, voor zoover di>enlijk, 
-van toepassing. 

HANDHAVING VAN HET REGLEMENT VAN. 
POLITIE. 

§· 32. De handhaving van .<lit reglement 
van politie is opgedragen aan : de ambtenaren 
en: :beambten der. Rijks- en gemeentepolitie, 
de- ambtenaren van den ·waterstaat, ·die, van 
het loodswezen, . van .de -am.bulante recherche 
te water, die. belast. me_t het· toezicht op de 
:visscherij en de kanaalbeambten. 

In bovenstaande aanwijzing worden verstaan: 
_onder ambtenaren van den Waterstaat: de 
hoofdingenieurs-directeuren, · hoofd-ingenieurs, 

ingenieurs, opzichters en adjunct-opzich ters 
van den Rijkswaterstaat, zoomede Rijksbaken
meesters; onder. kanaalbeambten :: de ha·ven
meesters, sluis- en hulpsluismeesters, sluis
en hulpsluis-, brug-, pout-, kanaal- en dijk
w'achters, sluis- en brugknechten, in dienst 
van het 'Rijk. · 

BEVOEGDHEDEN VAN DE AMBTENAREN EX 

A UTORITEITEN. 

§ 33. 1. . De in § 32 genoemde amBtenar.en 
en beambten zijn bevoegd tot de handelingen, 
omschreven in art. 6 der wet van 28 Febr_uari 
1891 (Staatsblad' 11°. 69); de ambtenai'eu· van 
den ·waterstaat -eri de havenmeesters· tot die, 
onischreven bij art. 3 van genoemde wet. 

2: · De in § 32 genoemde ambtenaren en be
ambten· zijn bevoegd, om zich te alien t\jde 
er van te overtuigen, dat de bepalingen van 
dit politie~eglement opgevolgd worden. Hebben 
Z\i grond om aan te nemeh, dat <lit bij een in 
de ~aart zijnd schip·, sleeptrein of vlot niet, 
het geval is, dan kunnen zij het bijleggen daar
van op de naaste geschikte plaats bevelen. 

De vaart mag alsdan eerst voortgezet ,vorden, 
nadat alles wat in· strijd met de voorschriften 
is,, uit den weg is geruimd. 

3. De gezagvoerders moeten, afgescheiden 
van de, bepalingen van dit politiereglement, · 
alle aanwijzingen van de· betrokken ambte
naren en autoriteiten opvolgen, die deze in 
de uitoefening van hun dienst ten beboeve 
van de instandhouding van de · orde en de 
veiligheid der scheep- of vlotvaart geven. 

SCHADEVARINGEN. 

·§ 34. Van alle schade, welko aan de onder 
beheer van het Rijk zijnde werkell' in, o\er 
of ·onder de in § 1 van dit reglement genoemde 
rivieren met hare oevers; havens, grond- en 
kunstwerken, beplantingen, gebouwen en wat 
daartoe. ,verder ·behoort, wordt toegebra·cht, 
wordt door ·den ambtenaar ,an den "\Vater- ... 
staat of den kanaalbeambte, die zulks bemerkt 
of verneemt, prcces-verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal houdt in.: den .,taat, 
waarin het · beschadigde zich v66r, het ongeval 
bevond, de omstandigheden, waaronder de 

, b~schadiging· heeft plaats .gehad, de vermoe-
delijke :k:osten der hersteUing, · d_en · ·persqon, 

. die tot .de. vergoeding .gehouden wordt geacht 
·en het bedrag dat' door. dezen is verschuldigd. 
Tot -vaststelling van dit bedrag. wordt . a<;iht 
geslagen op deri toestand, waarin de . we_rken 
zich v66rdat de schade wa, toegebracht, 
bevonden. 
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Dit proces-verbaal- wordt · door tusschen
komst van den ingenieur gezonden aan den 
hoofdingenieur-directeur en zoo mogelijk, in 

· afscbrift aan den betrokken-: gezagvoerder 
medegedeeld. 

De .gezagvoerder is bevoegd, overeenkomstig 
artikel 4 der wet van 28 Februari.1891 (Staats
blnd n°. 69), de beslissing in t-e roepen _van den· 
hoof dingenieur-directeur. 

VERBOD OM A~'DERE DAN DE IN DI~ POLITIE· 

REGLEMENT GENOEMDESE):NLIOHTEN TE VOEREN. 

§ 35. Het voeren · van andere dan .de in 
dit politiereglement voorgeschreven of toege
laten seinlichten is verboden. Uitgezonderd 
zijn van ''deze bepaling zoodanige seinlichten, 
die in bijzondere gevallen krachtens :regeerings
verordeningen moeten worden. getoond. 

van· bet sub I bedoelde reglement is vervallen 
het reglement, vastgesteld l;>ij Ons besluit 
van 28 September 1905 (Staatsblad n°. 277),. 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van . .15 Mei 
1913 (Staatsblad n°. 184) ; 

III. voor bet- aanbrengen van de in cijfer 
3 van§ .3 voor alle schepen met 1.50 M. en meer 
diepgang voorgescbreven di~pgangssc_haal wordt 
uitstel gegeven tot 1 April 1915. 

Onze ilfinister van W aterstaat is . belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in- bet 
Staatsblad geplaatst .en.aan den Raa_d _van State 
medegedeeld zal worden. 

Het'Loo, den 4den October 1913. 

(,get.) WI L HE L l1. IN A. 
De Minister van Waterstaat, (get.) ·C. LELY. 

(TTi~qe_q. 23 Ocf. 1913.) 

VE~LIOHTING VAN _DE GEZAGVOERDERS _YAN BIJLAGE VAN § 28, OIJFER 3, VAN HET REGLE· 
SOHEfEN EN VLOTTEN, OM EEN AFDRUK VAN 

DIT POLITIEREGLEMENT BTJ ZIOH TE HEBBEN. 

§ . 36. Iedei· gezagvoerder van een scbip .of 
vlot moet gedurende de uitoefening van zijn 
bedrijf een afdruk van dit politiereglement 
bij :iich hebben en het aan de in § 32 genoemde 
ambtenaren en beambten op ·bun verzoek 
vertoonen. 

STRAFBEPALINGEN. 

. § 37. Overtreding van · dit reglement van 
politie · wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet· is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met hecbtenis van ten boogste dertig 
dagen of geldboete van ten boogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van § 5 cijfers 
8, 9, 11 en 13;··1ste lid, § 20, § 21 cijfer 3 ; 

b. met geldboete van ten hoogste bonderd 
gulden, de overtreding van § 2, :§ 3; § 4 cijfer 
.1, § 5 cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en -12,- § 7, § 8, § 9 
cijfers 1 en 2, § 10, § 11, § 12, § 13; § 14, § 15, 
§ 16, § 17, § 18, § 19 cijfers 2 en 7,- § 21 cijfers 
1, 2, 4, 5 en 7, § 22, § 23, § 24 cijfers 1, 2 en 3, 
§:27 cijfer 2, § 33 cijfers 2 (laatste volzin) en 3; 

c. met geldboete •van ten ·hoogste.-vijf en 
zeventig gulden de overtreding van § 5 .cijfer 
13; 2de lid, § 27 cijfers 1 en 3, §,28; § 29; § 30; 

d. met geldboete van ten -bocgste vijftig 
g,ulden, .de overtreding van ·§ 4 cijfer 2,. § 5 
. cijfer·.10, § 19_ cijfers 1, 3, 4 en .6; :§ 35 ; 

· e: met geldboete .van ten boogste -vijf-'en 
t wintig · gulden, .de -civertreding van·§ 4 cijfer 3, 
§ 5 cijfer 14, § 24 ciijfer 4, § ·36; alsmede bet 
misbruik maken van de in dit politiereglement 
voorgescbreven seinen. 

II. te bepalen, dat met bet in werking treden 

MENT VAN POLITIE VOOR DE SOHEEPVAART EN 

DE YLOTVAART OP DE MERWEDE, DE NOORD EN 

DE NIEUWE MAAS. 

Omschrijving van de vereischte uitrust·ings
. voorwei'pen. 

Voor vlotten 
waarvan de ver

plichte bemanning 
volgens § 28, cijfer 

1, ·bedraagt: 

4 tot en met 8 man -
9 ,, ,, ,: 12 ,, 1 
13 ,, ,, ,, 16 ,, •'2 
17,,,, ,, 20 ,, ·2 
21,, ,, ,, 25 ,, 2 
26,, ,, ,, 30 ,, "3 
31 ;, ,, ,, 40 ,, 3 
41,, ,, ,, 45 ,, 3 
meer dan 45 ,, . 4 

1 

1 
1 
.2 

Aanmerkingen. 

1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 

2 2 -
1 4 2 
1 6 3 

''2 8 4 
2 . 9 5 
2 10 6 
2 12 6 
3 12 6 

. 3 12 6 

I. Onder groote scbuiten worden scbuiten 
van een laadvermogen van 2500.tot 3000 K.G. 
(50 tot 60 centenaars), onder kleine schuiten, 
die van een Iaadvernio'gen ·van 1500 tot ·1750 
K.G. (30 tot 35 centenaars) verstaan. 

2. Vlotten, waarvan de verplicbte, beman
ning niet -meer-dan 6 man bedraagt, -mogen in 
plaats van de kleine schriit een schuitjehebben, 
zoogenaamde drieplanker, van -8.0· M. lengte 
en van 1.0 tot 1.4 M. breedte op.·bet- boord. 

3. De· scbuit, van den waarscbuwer-is niet 
in de in bovenstaande omscbrijving aange
geven scbuiten· begrepen .. 

Beboort .bij bet reglement vanc:iiolitie -voor 
de scbeepvaart en de vlotvaart:o·p' de· 11-Jerwede, 
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de -Noord en de Nieuwe J1faas, -vastgesteld 
bij Koninklijk · besl~it van 4 October 1913 
(Staatsblad no. 379). 

lVIij bekend, 
De jjf inister · van W aterstaat; 

(get.) C. LELY. 

6 October 1913. BEsLUIT, tot verdeeling van 
het Rijk in•Eiiropa·in drie militaire arron
dissementen en tot installing v·an drie 
milftaire auditien. S. 380. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Gezien artikel 143, tweede lid, van de Regts
pleging bij de Landmagt, gelijk dat artikei luidt 
ingevolge de wet van 20 Juni 1913 (Staatsblai 
n°. 292), alsmede artikel 12, tweede lid, van 
laatstgenoemde wet ; 
· Op de voordracht van Onze Ministers· van
Justitie en van Oorlog van den 13den Septem
ber 1913, 2de Afdeeling A, n°. 561, en van 
27 September 1913, Iste Afdeeling, n°. 40; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van het tijdstip, waarop de ,vet 

van 20 Juni 1913 (Staatsblarl n°. 292) in wer
king treed t, te bepalen als volgt : 

Art. 1. _Het Rijk in Eitropa is verdeeld in 
drie militairn arrondissementen. 

Het eerste militaire arrondissement valt 
samen met de eerste mi!.itaire afdeeling en heeft 
tot hoofdplaats 's Gravenhage. 
· Het tweede militaire arrondissement valt 

samen met de tweede militaire afdeeling · en 
heeft tot hoofdplaats Arnhem. 

Het derde militaire · arrondissement valt 
samen met-de derde rnilitaire afdeeling en heeft 
tot hoofdplaats 's Hertogenbosch. 

2. Als commandeereride officieren van de 
mi_litahe ·arrondissementen worden orider
scheidenlijk aangewezen de bev~lhebbers in 
de daarmede samenvallende militaire afdee
lingen. 

3. Er zijn drie i:nilitaire auditien ingesteld, 
wa·arvan het rechtsgebied onderscheidenlijk 
samenvalt met de drie militaire arrondisse-· 
·i:nenten en die worden aangeduid als ·:· 

rnilitaire auditie in het eerste militaire arron
dissement, te 's Gravenhage; 

miiitaire auditie in het tweede militaire 
arrondissement, te Arnhem; 

· militaire aliditie in het derde militaire arron
dissement, te 's H ertogenbosch. 

4. De Koninklijke besluiten van 19 · Sep
tember 1875 n°. 10 en· 17 l\ifaart ''1881 ·no. 14 
zijn ingetrokken. . 

5. Dit besluit geldt niet voor zooveel be-

1913. 

treft de op het tijdstip' van de inwerkingtreding 
der wet van 31 October-1912 (Staatiiblad n°. 337) 
reeds bij een krijgsra'ad bij de- lan<lmacht aan-
hangige zaken. · 

Onze Ministers van Justitie en van· Oorlog 
ziin, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
d; uit\Toering van dit besluit, hetwelk in· het 
Staatsblad zal warden geplaatst .. 

Het Loo; den 6den October 1913. 

(gd) W I L H E L lVI IN A. 

De llf inister van 

De 1vl inister . van 

Justitie, (get.) B. ORT. 

Oorlog, (get.) , BosBOOM. 

(Ui(qeg. 10 Oct. 1913.) 

5· October 1913. MrssrvE van den Minister van 
Oorlog aan de Cornmissarisseri der Ko
ningin iri 'de provincien betrefferide onder
·zoek in zake voorgeoefendheid. 

· Ten aanzien van de inzending van opgaveri 
als bedoeld in art. 27 van het Militiebesliiit II, 
is het wenschelijk gebleken: 

1°. dat indien de personen, die zich in eerie 
gemeente ·aanmelden voor het · onderzoek in 
zake voorgeoefendheid, niet alleen het onder
zoek op eenzell'de . plaats wensc_hen te onder
gaan, voor elke plaats van onderzoek een· af
zonderlijke opgav~ wordt ingediend; 

2°. dat de ·l::iurgemeester, bij wien zich geen 
loteling voor ·bedoeld'onderzoek heeft aange-
meld, hiervan bericht'-·-irizendt. · 

Ik heh daarom de eer U Hoogedelgesti-erige 
te verzooken, de burgemeesters in Uwe pro
vincie spoedig uit te noodigen in bedoelden zin 
te. willen handelen en er hen tevens opmerk
zaam op te maken, dat de opgaven of het ne.ga
tieve bericht moeten worden gezondon aan den 
lnspecteur ·der lnfanterie te 's-Gravenhage. 

De Minister v~n O~rlog, 
Voor den Minister,' 

JJe Bec1·etaris- Generaal: · 
(get.) GROUSTRA, l.-a.:g. 

7 ·october 1913. B.ESLuri, houdende ·bepalin
gsn omtrent het koken en zuiveren van uit 
het buitenland ingevoerde melado, melasse 
of stroop, zonder daaruit suiker af ·te 
scheiden. S. 381. 

WrJ WILHELMINA, EN~. 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 12den September 1913, 
no._ 88, Accijnzen ;° . 

Gezien ·artikei 77bis der Suikerwet, zooals 
dat luidt volgens artikel iv der wet van 5 Fe
bruari 1912 (Staaisblad n°. 32); 

64 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1913, n•. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 2den October 1913, 
n°. 81, Accijnzen; 

Habben goedgevonden en verstaan te be-
p~en: _ 

Art. 1. Hij die aanspraak wil maken op de 
vermindering van accijns, bedoeld in artikel 
77bis der Suikerwet, moet bij den ontvariger 
der accijnzen over de plaats, waar het koken 
en zuiveren van de ingevoerde melado, melasse 
of stroop zal geschieden, eene schriftelijke aan
gifte inleveren, houdencle: 

a. omschrijving van cle panden en orven, 
uitmakende de inrichting waarin het koken en 
zuiveren zal plaats hebben, met vermelding 
van kadastrale sectie en nommer; 

·b. de soort en het aantal der voor het k()ken 
en zuiveren te bezigen werktuigen. 

2. Voor den accijns van de ingeslagen nit 
het buitenland ingevoerde melaclo, melasse of 
stroop wordt, na gestelde zekerheid, een krediet 
verleend van drie maanden, ingaande met den 
eerstvolgenden Maandag. Dat krediet kan enkel 
worden aangezuiverd ·door betaling van het 
verschuldigd_e v66r of op den vervaldag van 
den termijn. 

3. De inslag heeft plaats in tegenwoordigheicl 
van ambtenaren, die van de inges_lagen soort 
en hoeveelheid aanteekening stellen op den 
volgbrief. 

De volgbrief _moet, uiterlijk op den eersten 
werkdag volgende op clien van inslag, door den 
belanghcbbende, voorzien van eene ondertee
kende verklaring dat hij ve~langt voo~ deii 
accijns te worden gedebiteerd, worden ingele
verd bij den voormelden ontvanger. 

Elke ingeslagen hoeveelheid en de daarvoor 
verschnldigde accijns worden door voornoemden 
ontvanger ingeschreven op eene rekening. 

4. De belanghebbende houdt een register dat 
overeenkomstig de voorschriften van Onzen 
Minister van_ Financien wordt ingericht en ~ij
gehouden. 

In dat register, hetwelk den ambtenaren der 
accijnzen steeds op hunne eerste aanvraag moet 
woruen vertoond, vermeldt de belanghebbende, 
uiterlijk op den voorafgaanden dag, de soort 
en de hoeveelheid van de ingeslagen 'nit het 
buiten!and ingevoerde melado, melasse of 
stroop, die op een werkdag van den voorraad 
zal worden genomen om gekookt en verder 
bewerkt te worden, met aanduiding van de 
werktuigen waarin dit zal plaats hebben en 
van den duur van elke bewerking. 

Ingeval Onze Minister van Financien het 
ve,langt, zal de belanghebb"ende van elke io
schrijving onverwijld schriftelijk kennis moeten 
geven aan den door dien Minister aan te wijzen' 
ambtenaar der accijnzen. Indien volgens hct 
qordeel van Onzen Mi~ister van Financien de 
bepalingen van dit artikel door den belang
h_ebbende niet naar bebooren worden in· acht 
genomen, kan die Minister voorschrijven dat 
de ';Verkzaamhed,en, geheel of ten deele, onder 
toezicht van ambtenaren moeten plaats hebben; 
in dat geval komen de kosten daarvan, tot een 
door meergenoemden Minister te bepalen be
drag, ten laste van den belanghebl;>ern;l_e. _ 

5. Tot . alle panden en erven_, bedoeld bij 
lr a v(\n artikel 1, heb];ien de ambtenaren van 
het laboratorium van het Depart_ement van 
Finaneien en de verdere door Onzen Mil).ister 
van Financien ann te wijzen deskundigen toe
gang op gelijkcn voet als de ambtenaren der 
accijnzen. 

Alie bij het vorig lid bedoelde ambtenaren 
en deskundigen zijn bevoegd in die panden 
monsters te oemen van de claarin aanwezige 
stoffen. 

6. Voor de monsters die volgens dit besluit 
ku_nnen worden genomen, moet de bel_angheb
bende kosteloos tot bewaring geschikte flesschen 
of andere voorwerpen leveren ; voldoet hij 
hieraan niet, dan wordt het benoodigde . op 
zijne kosten aangeschaft. 

Hetgeen bij onderzoek van de monsters over
blijft en de flessch,m o_f andere voorwerpen 
worden desverlangd teruggegeven. 

7. Het is verboden : 
1°. de ingeslagen, nit het buitenland inge

voerde melado, mel_asse of stroop, nit te slaan 
alvorens het koken en zuiveren daarvan op door 
Onzen Mi_nister van- l!'inancien goedgekeurde 
wijze .heeft plaats gehad ; . 

2°. te hebb_en of te makcn: andere gemeen
sehap van de inrichting met een antler pand, 
andere toegangen tot de inrichting, andere 
openingen aan pijpen,_buizen, goten en kok_!)rs, 
dan die door Onzen voornoen1den Minister zijn 
toegestaa_n. 

Bij het.overtreden van het sub 1°. hiervoren 
omschreveil verbod wordt, onverminderq. de 
toepassing van het bepaalde bij artikel XV der 
wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad n°. 248), de 
vermindering van ~ccijns, bedoeld in artikel.IV 
der wet van 6 Februari 1912 (Staatsblad n°. 3!?), 
niet genoten over de hoeveelheden welke zijn 
ingeslagen gedurende het tijdvak van drie 
maanden, voorafgaande aan den dag waarop 
van de _overtreding is gebleken; 
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Bij herhaalde overtreding van een der voor
Illelde verbodsbepalingen kan door .Ons, den 
Raad van State gehoord, aan den belanghebbilnde 
voor een bepaalden of onbepaalden tijd de 
bevoegdheid worden or.tnomen _ om melado, 
melasse of stroop op den voct van dit besluit 
in te slaan. 

8. In gevallen, als bedoeld in de laatste 
zinsnede van art. IV der voormelde wet van 
5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 32), worden ten 
aanzien van- het vereffenen en aanzuiveren der 
loopende rekeningen, door Onzen Minister van 
Fina11cien de noodige · voorschriften gegeven. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoerin•g van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden g·eplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan· den Raad 
van State. 

Het Loo, den 7den October 1913. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Financilfn, (get.) BERTLING. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1913.) 

7 October 1913 .. BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent nfgewerkte melasse en stroop. 
S. 382. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister-van 
Financien van 12 September 1913, n°. 89, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 2 der Suikerwet (wet van 
29 .Januari 1897, Staatsblad no. 63, gewijzigd 
bij. de wet van 24 Juli 1903, Staatsblad no. 248), 
zooals dat wordt gelezen volgens artikel I der 
wet van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 32) en 
artikel J der wet van 21 J uni 1913 (Staatsblad 
n°. 306); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1913, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noeniden Minister van 2 October 1913; no. 80, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Afgewerkte melasse, overgebleven 
bij het hier te lande vervaardigen van suiker 
uit beetwortels en afgewerkte stroop, overge
bleven bij het raffineeren van ruwe suiker, 
kunnen zonder betaling van accijns worden 
uitgeslagen uit: 

a. beetwortelsuikerfabrieken, wanneer de zui
verheidsfactor van de melasse niet hooger is 
clan 68; 

b. ra,tfinaderijen, waarin hoofdzakelijk kandij 
wordt gemaakt, wanneer de zuiverheidsfactor 

van de stroop niet hooger is clan 90, mits de 
stroop eene hoe;veelheid invertsuiker van ten 
minste 20 ten holid:erd bevat en niet lichter 
van kleur is dun het daarvoor door Onzeri 
Minister van Financien vast te stellen stand
monster. 

De hoeveelheicl stroop die aldus kan ·worden 
uitgeslagen, mag niet meer bedragen clan 5 ten 
honderd van de ingeslagen hoeveelheid suiker, 
herleid tot 100 percent; 

c. ra.ffinade,·ijen, waa,·in rietsi.iker of ,nelcido 
ve,·werkt wordt, wanneer cle zuiverheidsfactor 
dei: stroop niet hooger is clan 78. 

De hol)veelheid stroop, die aid us _mag worden 
uitgeslagen, mag niet gro~ter 'zijn dan'"geacht 
kan worden van de ter bewerking ingeslagen 
rietsuiker en -melado te zijn verl~regen .. 

Ter berekening van deze h'oeveelheid wordt 
het getal polarisatiepercenten van de rieisuiker 
of melado verniinderd met.de som van eeninaal 
de percentische hoeveelheid invertsuiker en 
viermaal de percentische hoeveelheid asch, · 
waarna het overblijvende wordt afgetrokken 
van 100. Het verschil wijst aan de hoeveelheid 
stroop per 100 kilogram ingeslagen rietsuiker 
of melado. 

d. andere rajfinaderijen en fabrieken-ra.ffinacle
rijen, wanneer de zuiverheidsfactor der stroop 
niet hooger is dan 68. 

2. Ter ber(Jkening van den zuiverneidsfactor 
wordt de som van de percentische hoeveelheden 
saccharose en invertsuiker, _ deze laatste ver

minderd met vijf ten honderd, gedeelcl door de 
de gewichtspercenten van de melasse of stroop, 
aangegeven door den densimeter Brix. 

Het quotient; vermenigvuldigd met 100, 
wordt als zuiverheidsfactor aangemerkt. 

Bedraagt echter de hoeveelheid invertsuiker 
niet meer dan twee ten honderd, -clan worden 
de polarisatieperceµten~ verondersteld de per
centen saccharose te zijn. In dat geval blijft 
bij bet berekenen van den zuiverheidsfactor de 
invertsuiker buiten aanmerking, doch wo.rdt 
de aanwe_zige raffinose tot het volle bedrag in 
mindering gebracht. 

3. Melasse of stroop, welke aardappelstroop 
of andere zetmeelstroop, of wel zetmeelsuiker 
bevat, worclt niet als afgewerkt beschouwd. 

4. Het onderzoek van stroop en melasse, 
volgens dit hesluit, heeft plaats naar monsters, 
overeenkomstig de voorschriften van Onzen 
Minister van Financien. door ambtenaren der 
accijnzen te nemen en te verzegelen. 

De fabrikant of raffinadeur wordt uitgenoo
digd zijn zegel' of handteekening naast het 
ambtszegel te plaatsen. 

64* 
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5. Bij het in werking komen van dit besluit 
vervallen de Koninklijke beslniten van 5 Au
gustus 1897 (Sfaafsblad n°. 189) en 4 Juli 1898 

_(Staatsblad n°. 172) en Ons besluit van 11 Juli 
1899 (Staatsblad n°. 156). 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk· in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan _ den Raad 
van State. 

Het Loo, den 7den October 1913. 
(get.) WI L HE L M I N A. 

De J1iniste1· van Financii!n, (get.) BERTLING. 

(Uitgeg, 18 Oct. 1913.) · 

8 October 1913. _BESLUI~', tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal van Amsterdai;i' naar .de Mer-
wede. s; 383. 

Vl7rJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Juli 1913, n°. 269, afdeeling 
Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 .B'cbruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen," enz. 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 (Staats
blad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 20 Augustus 1910 (Staatsblad 
no. 262); 

Den Raad van State geho9rd (ad vies van 26 
Augustus 1913, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 October 1913, n°. 217, 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het navolgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN PO
LITIE voo,· het ·1canaal van Amsterdam 
naar de l\ierwede. 

Art. 1. Onder het in dit reglement bedoeld 

kanaal wordt verstaan het kanaal, aanvangende 
aan het Noordzeekanaal, bij de Stads Rieilanden 
te Amsterdam, en loopende bewesten Utrecht 
en Vreeswiik tot in de Lek, en van nit die ri
vier beoosten Vi~nen tot in de Merwede, ten 
westen van Gorinchern, benevens de vertakking 
naar rl e Oude Vecht bij Nigtevecht, 

2. Vaartuigen van grootere lengte dan 100-M. 
en die van grootere breedte dan 11.50 ·M .. 
worden niet op het kanaal toegelaten. 

V oor den diepgang der vaartuigen, die op 
· het kanaal worderi · toegelaten gel den, 01iafhan
kelijk van -de lengte, de volgende -regelen: · 

Vaartuigen van 11.50 M. breedte mogen niet 
dieper gaan dan 2.15 l\L ; 

Vaartuigen van 11.40 l\L br'eedte mogen niet 
die.per gaan dan 2.20 l\L; 

Vaartuigen van 11.30 M. breedte mogen niet 
dieper gaan-dan 2.25 M.; 

Vaartuigen van 11.20 M. breedte mogen niet 
dieper gaan dan 2.30 M. ; 

Vaartuigen van 11.10 M. breedte mogen niet 
dieper gaan dan 2.35 M.; 

Vaartuigen van 11.- l\L breedte mogen niet 
dieper gaan dan 2.40 M. ; 

Vaartuigen van 10.90 M. breedte mogen niet 
dieper gaan dan 2.45 M. ; 

Vaartuigen van 10.80 M. breedte mo!\'en niet 
diepcr gaan dan 2.50 l\L ; 

-Vaartuigen van ·10.70 M. breedte mogen niet 
dieper gaan dan 2.55 M. ; 

Vaartuigen van 10.60 M. breedte mogen niet 
diepcr gaan dan 2.60 l\L ; 

met dien v_erstande, dat voor de tusschen
gelegen breedten telkens voor elke 2 c.M. 
mindere breedte 1 c.M. meer diepgang ·wordt 
toegelaten. · 

Voor vaartuigen van minder dan 10.60 M. 
breedte is de toegelaten diepgang voor elke 
lengte en breedte die, welke in onderstaande 
tabel als met die lengte en breedte overkomende 
wordt aangegeven. 
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BREEDTE 
LENGTE IN M. 

·," 

0 I 891 881 871 86 185 en t tot tot tot tot min• 
Ol 88.0l 87.0186.0185.01 der 

, __ IN M. 
100 I 991 981 971 961 951 941 931 921 91 I 9 tot I tot tot tot tot tot tot tot tot tot to 

99.0198.01 97,01 96.0195.0194.01 93.0192.0191.0190.0189. 

61 2.61 2.61 
61 2.62 2.62 
62 2.62 2.62 
63 2.63 2.63 
63 2.64 2.64 
64 2.65 2.65 
65 2.65 2.66 
66 2.66 2.67 
67 2.67 2.68 
67 2.68 2.68 

10;59 en 10.58 2.60 2.60 · 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.61 2.61 2. 
10.57 ,, 10.56 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2. 
10.55 ., 10.54 2.60 2.60 2.60 2.61 2.61 2 61 2.61 2.61 2.62 2.62 2. 
W.53 ,, 10.52 2.60 2.60 2.61 2.61 2.61 2.61 2.62 2.62 2.62 2.62 2. 
10.51 ,, 10.50 2.60 2.60 2.61 2.61 2.61 2.62 2.62 2.62 2.63 2.63 2. 
10.49 ,, 10.48 2.60 2.60 2.61 2.61 2.62 2.62 2.62 2.63 2.63 2.64 2. 
lU.47 ,, 10.46 2.60 2.60 2.61 2.61 2.62 2.62 2.63 2.63 2.64 2.64 2. 
10.45 ,, 10.44 2.60 2.60 2.61 2.62 2.62 2.63 2.63 2.64 2.64 2.65 2. 
10.43 ,, 10.42 2.60 2.60 2.61 2.62 2.62 2.63 2.63 2.64 2.65 2.66 2. 
10.41 ,, 10.40 2.60 2.60 2.61 2.62 2.6:2 2.63 2.64 2.65 :J,.65 2.66 2. 
10.39 ,, 10.38. 2.60 2.6] 2.62 2.62 2.631. 2.64 2.64 2.65 2.66 2.67 2. 
10.37 ,, 10.36 2.60 2.61 2.62 2.62 2.63 2.64 2.65 2.65 2.66 2.67 2. 
10.35,, 10.34 2.60 2.61 :2.62 2.62 2.63 2.64 2.65. 2.66 2.67 2.68 2. 
10.33,, 10.32 2.60 2.61 2.6:l 2.63 2.64 2.65 2.65 2.66 2.67 2.68 2. 
10.::ll ,, 10.30 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 :2. 
10.29,, 10.28 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.70 2. 
10.27,, 10.26 2.60 2.61 2.62 2.63 .2.64 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2. 
10.25,, 10.24 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.66 2.67 :2.68 2.69 2.71 :2. 
10.23,, 10.22 2.60 2.61 2.63 ~.64 2.65 2.66 2.67 2.69 2.70 2.71 2. 

68 2.68 2.69 
68 2.6912.6~ 
69 2,70 2.70 
6\J 2.70 2.71 
70 2.71 2.72 
71 2.72 2.73 
71 2.72 ·2.73 
72 2.73 2.74 
72 2.74 :J,.75 

-2.61 2.61 2.61 
2.62 2.62 2.62 
2.63 2.63 2.63 
2.63 2.64 2.64 
2.64 2.65 2.65 
2.65 2.66 2.66 
2.66 2.67 2.67 
2.67 2.68 2.68 
2.68 2.69 2.69 
2.69 2.69 .2.70 
2.70 2.70 2.71 
2.70 2.71 2.72 

. 2.71 2.72 2.73 
2.72 2.73 2.74 
2.73 2.74 2.75 
2.74 2.75 · 2.76 
2.75 2.76 2.77 
2.75 2.77 2.78 
2.76 . 2.78 2.79 

10.21 en min-
der .... 2.60 2.61 ·2.63 2.64 2.65 2.67 ·2.68 ·2.69 2.70 2.72 2. 73 2.75 2.76 2.77 2.7912.80 

Vaartuigen van 85 M. of meer lengte, die 
van 10.50 M. oE meer breedte en die van 
2.60 M. of meer· diepgang mogen het ka~aal 
slechts bevaren, indien aan de navolgende 
voorschriften wordt voldaan: 

1°. Het vaartuig voert als kenteeken op 3 .M. 
boven scheepsboord dwarsscheeps een bord, 
groot minstens 0.75 bij 0.50M. aan beide zijden 
zwart geverfd met een wit krnis van minstens 
0.1.0 M. breede streepen. 

2°. Het bevaren geschiedt uitsluitencl tus, 
schen een uur v66r zonsopkomst en een uur 
na .zonsondergang. . .. 

3°. · Het vaartuig moet afzonderlijk worden 
gesleept en mag met geen grootere snelheicl 
worden vervoerd dan 90 M, per minuut. 

40. Minstens twee etmalen te voren worclt 
door of van wege den schipper telkens van 
het voornemen tot bevaren kennis gegeven aan 
den betrokken havenmeester, zijnde voor bet 
kanaalvak bezuiden de Lek de havenmeester 
van het Merwedekanaal te Gorinchem en voor 
het kanaalvak benoorden cle Lek de havenmees
ter van bet ltierwedekanaal te Utrecht. 

5°. De voorschriften, door ·den havenmees
ter met betrekking tot hl/t bevaren gegeven, 
worden door den schipper bij bet bevaren van 
het betrokken kanaalvak stipt opgevolgd. 

De havenmeesters zijn bevoegd in bijzondere 
.omstandigheden . als mist, onstuimig weder, 
enz: bet vaartuig tijdelijk op te houden. 

·" 

Door de Wilhelminasluis te Vianen worden 
geen vaartuigen geschut van grootere afme
tingen dan: 

lengte . 53.- M.; 
breedte. 7.50 
diepgang. 2.10 

Vergunningen als bedoeld bij artikel 63, 3de 
lid, van bet Algemeen Reglement, mo!)ten 
minstens drie dagen te voren wor<l.en aange
vraagd, YOO!' het kanaalvak bezuiden cle Lek, 
bij den hoofdingenieur-directeur in de lOde 
directie, te 's Gravenha_qe, ·en-voor bet kanaal
vak benoorden de. Lek, bij den hoofclingenieur
clirecteur in de 9de directie, te Ham·lem. 

3. Er wordt niet meer geschut: 
a. met de- Koninginnonsluis te Vreeswijk en 

met .de Groote Scbutsluis te Vianen, 
zoodra en zoolang- bet water in cle rivier · 

de Lek aan die sluizen den stand heeft bereikt 
. ' ' 

van 4.95 ·M. boven Amsterdamsch peil, over-
eenkomende met 4.81 M. boven bet herziene 
Amsterdamsch peil (N.A.P.) of hooger; 

b. met de vVilhelminasluis te Vianen, 
zoodra en zoolang het water in de rivier de 

Lek aan die sluis de!\ stand heeft bereikt van 
4.238 M. boven Amsterdamsc_h peil; overeen
komende met 4.11 M. boven het herziene Am
sterclamsch peil (N.A.,P.) of hooger; 
· c. met de Merweclesluis bij Gorinchern, 

iwodra en zoolang bet water iu cle rivie,r 
de Me,·wede aan die sluis den stand _heeft be-
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reikt -van 4.30 M. boven Amsterdamsch peil, 
overeenkomende met 4.196 M. boven het her
ziene Amsterdamsch peil (N,A.P.) of hooger. 

4. De scbutkoljl: van de Merwedesluis bij 
Go,·inche11i wordt op de rivier de Merwed_e af
gemalen, zoodra en zoolang het stoomgemaal 
te Steenenwijk behoorlijk in werking is, of, voor 
het geval dat dit stoomgemaal onverhoopt niet 
mocht kiinnen werken, · ~oodra en zoola_ng al_s 
het water in het kanaal van Steenenhoek, aan 
de sluis tusschen dit kanaal en de Lin,qe (de_ 
Steenenboeksche kanaalsluis) tot 1.40 M. boven 
Amsterdamscb peil, o·vereenkomeude met 
1.336"---M. boven ·het herzien:e· Amsterdamsch 
peil .(N .A.P.) en hooger, is gestegen. · 

5_- Met uitbreiding van artikel 18 van het _ 
Algemeen Reglement wordt voor dit- kanaal 
bepaald, dat, na de in dat artikel genoemde 
vaartuigen, ook recht op voorschutting h,:ibben 
de naar den Duitschen Rijn bestemde of van 
daar komende vaartuigen met hunne sleepers, 
vo_or zoover zij niet uitsluitend of, ter beoor-_ 
deeling van den op de sluis dienstdoenden be
ambte; niet nagenoeg uitsluiteud geladen zijn 
met puin, grind, steenslag of basalt, of zonder 
lading varen. 

De Minister is gemachtigd afwijking hier
van toe te staan of te bevelen. 

6. Het maximum van snelheid, waarmede 
door mechanische kracht voortbewogen vaar
tuigen mogen varen, bedraagt per minuut: · 

voor vaartuigen : 
van meer dan 2,50 M. diepgang, 126 M.; 
tusschen 2 en 2.50 ,, 150 

1.25 en 2 ,, 176 ,, 
· van minder dan 1.25 ,, 200 ,, 

De :Minister kan evenwel voor vaartuigen, 
die in den regel het kanaal bevaren-, een of 
meer proefvaarten doen plaats hehben, en in 
verband met den uitslag daarvan vaststellen, 
dat de to?. te laten snelheid voor dat vaartuig 
worde bepaald naar een vast te stellen grootst 

· aantal zuigerslagen der machine of wente
lingen der schroefas in de rninuut. 

Het is verboden, met grooter snelheid te 
varen dan volgens het tweede lid van. dit ar
tikel is toegelaten. 

7. De_ grootste geoorloofde afmetingen der 
v lotten zijn : 

lengte . . 125.00 M. ; 
breedte. . 7.00 ,, ; 
diepgang. 1.50 ,, . 

In- de Wilhelrninasluis te Vianen echter wor
den geene grootere lengten dan van 45 lVI. 
toegelaten. 

De grootste snelheid waarmede vlotten ver-

voerd mogen worden, bedraagt ·75 M: per 
minuut. 

Met afwijking van bet bepa,ilde in artikel 
71 van bet Algemeen Reglement, wordt voor 
dit kanaal bepaald, dat elk vlot van 35 lVI. 
of minder lengte door ten minste twee bel;wa
me · mannen moet bestuurd word.en, en voor 
elke 30 M. meerdere _lengte of gedeelte daar
van, een man meer ter besturing moet.aan
wezig zijn. 

8. Het grootste aantal vaartuigen, dat ge
lijktijdig door een sleepboot mag worden ge
sleept, bedraagt twaalf. 
_ Vaartuigeri van meer dan 250 ton inbond 

tellen in den sleeptrein voor twee vaartuigen. 
9. Bi,i bruggen met twee doorvaartopenin

gen moeten alle vaartnigen en -vlotten de ope
ning aan stuurboordswal doorvaren, tenzij de 
op de brug dienstdoende beambte, in het be
Jang van het scbeepvaartverkeer, aan den schip
per gelast of vergunt, de opening aan bak
boordswal door te varen. 

Gelijke bepaling geldt voor bet doorvaren 
der twee openingen van de dubbele scbutsluis 
nabij Amsterdam. 

10. Voor bruggen met twee doorvaarlope• 
ningen wordt bet eerste lid van artikel 22 van 
het Algemeen Reglernent gelezen als volgt: 

,,Telkenmale nadat twee vaartuigen achter 
elkander eene brugopening zijn doorgevaren, 
wordt de brug, zoo noodig, ten behoeve der 
voetgangers en rij- en voertuigen gesloten." 

11. De eerste twee volzinnen van artikel 15 
van het Algemeen Reglement zijn ook van 
toepassing bij · het naderen van in overvaart 
•zijnde ponten. 

-Wanneer een in overvaart zijnde pout in 
nood verkeer-t en de pontwachter geen gelegen
heid meent te bebben, het vaarwater tijdig.vrij 
te maken, moet de schipper van een naderend 
vaartuig, op bet vertoonen van een noodseil), 
zijn vaartuig doen stoppen, en desgevorderd, 
ter plaatse door den pontwacbter aan te wijzen 
vastleggen. , _ 

Dit noodsein bestaat in het zwaaien op de 
pont, bij dag van een roode vlag, en bij nacbt 
van een rood licht. 

12. Met afwijking in zooverre van den der
den volzin van artikel 15, eerste lid, van bet 
Algemeen Reglement, is het verboden de stoom
fluit te gebruiken voor andere doeleinden, dan 
tot het -geven van de seinen, opgenomen in 
het Binnenaanvaringsregleinent. 

13. Met afwijking van bet laatste lid van 
artikel 15 van het Algemeen Reglement, :zijn 
bet tweede, derde en vierde lid van dat arti-



'1015 

kel o·ok van t~epassing op de schipbrug onder 
Meerkerk. 

14. Het is ve~boden, vaartuigen hiet paar·
·den te jagen, anders dan langs het daarvoor 
bestemde jaagpad. · · 

Dit jaagpad ·1oopt langs de westzijde van he,t 
kanaal, behalve voor het gedeelte tusschen de 
draaibrug in den Weverwijkschen dijk onder 
,iJ,I'eerkerk en de Bazelbrug; waar het langs de 
oostzijde loopt; bij Vianen, waar het juag~ad 
is a·fgebroken· door den toegang naa·r de Wil
helminasluis, en bij Gorinche,n,. waar het is af
gebroken door het Bteenenhoeksahe k'anaal. · 

Bovendien wordt het jagen nog toegelaten 
aan de oo~tzijde tusschen : 

a. de pont in den Aetsveldschen polder en 
de sluizen te Nigfevecht; 

b. de drauibrug in den grooten weg van 
Utrecht naar Vreeswijfr, en den Vaarfschen,Rijn; 

c. de g1:oote schutsluis te Vianen:. en de 
draaibrug in den Weverwijkschen, dijk; 

d. de Bazelbrug en den zijtak liitgaande be
zuiden de ·bri1g in den spoorweg 'Dordrecht
Elst naar den Arkelschen dam ; 

e. den evengenoemden zijtak en de_ schut
sl uis bij de algemeene begraarplaats te Gorin
cheni. 

15. Met uitbreicl.ing van het'tweede lid van 
artikel 91 vall' :het Algenieen reglemen t, word t 
bepaald, dat het proces-verbaal omtrent aan 
de kanaalwerken toegebrachte schade in af
schrift zal word.en medeged~eld : 
, a. wegens schade aan werken on·der beheer 

van het Departem_ent van- o·o·rlog, aan den be
trokken eersta_an wezend offider der genie ; 

b. wegens schade aan werken van bijzon
dere besturen of personen, aan die personen 
of besturen. 

16. Overtreding van de palingen van dit bij
·zonder reglement wordt, voor zciover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen Reglement is 
voo'i·zien, gestraft aJs· volgt: 

·. a. met hcchtenis van ten hoogste · dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste · honderd 
vijftig gulden, de overtreding van artikel 6, 
·derde lid; 

b. met geldboete van ten hoogste. honderd 
gulden, de overtreding van artikel 2, vierde 
lid, sub 1-6 en: van artikel 9; 

c, met geldb<iete vari ten ho'ogste vijf en 
·zeventig gulden, de overtredirig van artikel 7, 
laatste lid; · 

d. met geldboete van ten hoogste 'vijftig 
gulden, de overtreding· van artikel ll en arti
kel_ 14; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en 

i.913 

twintig gulden, de. ov1;irtreding van artikel 12. 
· II. te bepalen, ila't met het in ·Werking tre

den van het sub I bedoelde reglement is ver
vallen het reglernent, vastgesteld bij Konink
lijk · besluit van 30 Januari 1894 (t:>faatsblad 
n°: 8) ·en gewijzigd bij de Koninklijke beslui- -
te~ van · 12 ~Jani 1897 (Staatsblad n•. 165), 1 
September 1899 (Staatsblad n°. 205) eri 11 No
vernber 1903 (Slaatsblad n°. 276). 

Onze Minister van "'W aterstaat is belast met 
de uitvoering van: ,dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Ra~d van State inedegedeeld zal worden, 

Het Loo, den 8sten October 1913. 
(get.) WILHELM IN i\ .. 

De Minister van ·Wa'ferstaat, (qei.) C. LELY. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1913. 

8 October 1913. BESLUIT, 'tot wijziging van 
het bijzonder reglelllent van politie 'VOOl' 

het kanaal, uitgaande van het kanaal van 
Amsterdam naar 'de JJferwede bij Schotdeu
ren, langs de Linge en door Gorinchem 
naar cle M erwede. s; 384. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, van 23 Juli l~l3,-n°. 269, afd~~ling 
Waterstaat_; · 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad 'ii.0 • 69) en op het algei:neen reglement van 
politie voor rivieren, kanalen ·enz., -onder be
heer van het Rijk, vastgesteld bij Konin1dijk 
besluit van 13 A.ugustus 1891 (Staatsblad n°. 
168) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk: be

_sluit van 20 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 262); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 A.ugustus 1913, n°, 17); · 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden ·Minister van 4 October 1913, n°. 217, 
afdeeling Wate'rstaat; 

Hebben goedg'evonden en vorstaan: 
met ·wijziging .in zooverre -van het 

1
bijzohder 

reglement van politie voor het kanaal, uitgaande 
van het kanaal vari Amsterdam naar d~ Merwede 
bij Schotdeuren, ·1angs de Linge_en dobr Gorin
chem naar de Merwede,. vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 30 J anuari 1894 (Staalsblad n°. 9J, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 Decem
ber· 1904" (Staqtsblitd n°. 262), te bepalen, dat 
artikel 10 vari'dat reglernent zal wo1;ddn gelezen 

, I 
als volgt: i 

A.rt. JO. ,, 13ij bruggen met twee- docirvaart
openingen nioeten 'alle vaartuigen dn · vlotten 
de opening aan stuurboordswal doorvaren, terizij 
de op de brug dienst doende beambte, in het 
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belang van het scheepvaartverkeer, aan d_en 
schipper gelast of_vergunt de opening aan bak-
boordswal. door te varen." . _ 

Onze Minister. van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit_ besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld _zal worden. 

Het Loo, den 8sten October Hil3. 
(get,) W I L H E L M I N A .. 

De Minister van Wafe,•staat, (get.) C. LELY. 

(Uifgeg, 28 Od 1913.) 

8 October 1913._ BESLUIT, tot vaststelling van 
den dag, waarop de wet van 5 Februari 

__ 1~12 (Staatsblad_ n•. 32), boudende nadere 
bepalingen betreffend~ . den accijns _op de 
suiker, in-werking zal treden. S. 385. 

Bij deze wet wordt bepaald, dat de wet van 
5 Februari 1912 (Staatsblad n•. 32), gewijzigd 
bij de wet van 21 J uni 1913 (Staatsblad n•. 306), 
op ·den ·tfenden Nov!)mber illl3 in werking 
treedt. 

8 October 1913. BESLUIT, houdende yrijstelling· 
van accijns voor ingedikt beetwortelsap, 
dat elders dan in eene beetwortelsuiker

.fabiek wordt vervaardigd. S. 38(;i. 

WIJ WILHEDMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van 12 September 1914, . n°. 87, 
A_ccijnzen ;_ 

Gezien artikel 2 der wet .van 21 Juni 1913 
(Staatsblad n°. _306); . 

Den Raad van State gehoord .(advies van 
· 23 Septe_mber 1913, n°'. 17); ·· 

Gelet op het nader rapport van _Onzen voor
noemden Minister van 3 October 1913, no. 36, 
Accijnzen ; · · · · · ·· 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen·;· · _ 

Art. 1. Er w:ordt onder de volgende ,voor
_zienipgen vrij_stelling van accijns verleend voor 
ingedii,t beeiwortelsap, dat elde_rs dan in_ eene 

. beetwo.rtelsuik~r,fabriek wordt vervaardigd. 
~-:.Het sap mag enkel worden verkregen door 

.be_t-koken der ·beetwortelen, bet uitpersen d~ar

. van en bet indikken van het alzoo veriuegen sap. 
3. Orn voor vrijstelling in aanmerki_ng te 

komen, moet .v~i:i het ingedikte sap het inver_t· 
suikergehalte t_en minste. dertig en bet ascbge· 
balte · ten minste twee ten bonderd van bet 
gewicht bedragen en mag dat sap niet Iicbter 
.van . kleur zijn dan het daarvoo_r door Onzen 
Minister van Finaucien vast_ te stellen_ stan_d
monster. 

4. Hij die aanspraak wil maken op de vrij
steiling, moet dit vermelden iri de kennisgeving, 
_bedoeld in artikel 77 _der Suikerwet, zooals dat 
gelezen wortlt volgens art. III der · wet :;,an 
5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 32) en daarbij 
tevens eene scbriftelijke aangifte inleveren, 
boudende: · · 

a. omschrijving van de panderi en erven, 
uitmakende d(l inrichting waarin het ingedikt 
beetwortelsap zal worden vervaardigd, met ver
melding van kadastrale sectie en nornrner ; 

b. de soort en het aantal der voor het be
r~iden van het ingedikt sap te bezigen werk· 
tnigen. · 

5. Door den belanghebbende moet zekerheid 
worden gesteld voor den accijns, die volgens . 
de bepalingen van dit besluit verschuldigd kan 
worden. · · 

-Het bedrag dier zekerheid wordt voor elken 
belanghebbeilde door Onzen Minister van 
Financie.n bepaald. -

6. De belanghebbende houdt een register 
dat overeenkoi:nstig_ de voorschriften van Onzen 
Minist~r van Financien wordt ingericbt en 
bijgehonden. · · 
· In dat register, hetwelk den ambtenaren- der 

accijnzen steeds op hunne eerste aanvraag moet 
wor/ien vei-toond, vermeldt de belangbebbende: 

a. · het gewicht der hoeveelbeid beetwortelen 
die bij het iri werking treden · .;,.an dit beslui_t 
voorhanden zijn; 

b. · aari het einde v;,ln elken dag, het gewicht 
der hoeveelheid beetw~rtelen welirn hij op· dien 
dag ontvangen heeft; · · · · 

c. telkens wanneer . b~etwortelen van den 
vo_orraad worden genornen Dill git te bewerken, 
het gewicht daarvan, alsmede de tijdstippen 
van aanvang en van het · einde van elke be
werking; 

d.· .aan het einde van elken dag, het gewicht 
van bet· verkregen ingedikt beetwortelsap. . 

De belanghebbende is_ v:erplicht om binnen 
drie dagen na afloop van elke week, waarin 
beetwortelen in bewerking zijn genomen, .aan 
den ontvanger. der accijnzen over de plaats 
waar de bewerking geschiedde, scbriftelijk op· 
gaaf te doen van het_gewicht de_r op elken dag 
dier week-in bewerking gebracht_e beetwortele11. 

Indien volgens bet oordeel van Onzen_Mini,s
ter van Financ_ien de b~JJalingen van dit artikel 
door den belanghebben_de niet naar behooren 
~orden in · acht gerio~en, kan ·a.ie. Mini_ster 
voorschrijven. dat de ,werkzaamheden geheel of 
ten deele ,onder toezicht v:m ~mbtP,naren ·moeten 
plaats hebben; in dat geval kornen de kosten 
daar~an tot' ee_n ,dC!Ol' _m,eergenoernden ~-ii~ister 
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te bepalen bedrag ten taste van den belang- .afschrift zal. worden gezonden aan den Raad 
hebbende. van State. 

7, Tot alle panden en erven, bedoeld bij lr. a 
van artikel 4, hebben de ambtenaren van hct 
laburatorium van het Departement van Finan
cien en dP. verdere door Onzen Minister van 
.B'inancien aan te wijzen deskundigen, toegang 
op gelijken voet als de ambtenaren der accijnzen. 

Alle bij het vorig lid bedoelde ambtenaren 
en deskundigen zijn bevoegd in die panden" 
monsters te nemen van de daarin aanwezigc 
stoffen.· · 

8. Voor de monsters die volgens dit besluit 
kunnen worden genomen, moet de belangheb
bende kosteloos tot bewaring geschikte flesscheu 
of audere voorwerperi levereu; voldoet hij hier
aau niet dau wordt het benoodigde op zijne 
kosten aaugeschaft. 

Hetgeen bij onderzoek van de monsters over
blijft en de flesscheu of audere voorwerp_en 
worden desverlangd teruggegev:eu. 

9. Het is. verbodeu: 
1°. in de pauden of op de erven, bedoeld bij 

)r, a, van artikel 4, buiteu de aai;igegeven werk
tuigen, beetwortelsap voorhanden te hebben 
dat uiet voldoet aan de eischen, gesteld bij 
artikel 3, alsmede orn dergelijk sap uit te slaau; 

2°. andere gemeenschap rn_et de sub 1°. be
doelde pauden en erven te hebben of te maken 
dan die door Onzen Minister van Financien 
is toegestaan. 

Bij- gebleken overtreding van een ,der voor• 
melde verbodsbepalingen wordt, onverrilinderd 
d() toepassini van het bepaalde bij artikel XV 
der. wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad n,o. 248)," 
van het ingedikt beetwortelsap, vervaardigd 
gedurende het tijdvak van drie maanden, voor
afgaande aan den dag waarop van de over
'treding is gebleken, de·accijns ingev_orderd ten 
bedrage van f 17 .52 per 100 kilogram. Als 
:vervaardigde hoeveelheid · wordt aangenomen 

, twintig ten honderd van het gewi_cht der hoeveel
heid beeiwortelen die blijkens artikel 6 in voor
meld tijdvak in bewerking is gebracht. 

10. Ingeval ·ingedikt beetwortelsap niet af
_zonderlijk wordt vervaardigd doch verkregen 
wordt door beetwor.telen tegelijk met appelen, 
peren of ander ooft of afval daarvan te koken, 
_nit te persen en in te 'dikken,. kan _Onze Mi
nister van F'inancien, onder de vereischte waar
borgen tegen misbruik, vo~r- zooveel ~oodig 
ontheffing verleenen van het bepaalde bij de 
artikelen 3, 5 en 6 van dit besluit. 

Onze Minister van Financien is belast met 
_de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
_Staafsblad · zal worden geplaatst en waarvan 

Het LoQ, den 8sten October 1913. ' 

(get.) W I L H E.L MIN A. 

De Minister van Financien, (get.) BERTLIXG. 

(Uitgeg. 18 Oct; 1918.) 

9 October 1913. MISSIVE van den :Miu~ster van 
Binnenlandsche .Zaken .aan de, Ged_epu
teerde Staten der provincieu b~treffeude 
benoemiugen van gewezen mili~aireu der 
land- of'zeemacht beneden den /r;i,ng van 

. officier, tot leeraar aan gymnasi~ e_nz. 
Bij artikel 1, n°. 34 der wet. van 24 Juni 1913 

(Staatsblad n°. 303), welke wet op l October 
I.I. hi werking is getredeu, ziju de artikelen 24 
.en 25 d/lr. Burgerlijke Pensioeuwe_t ingetrokken. 
Ten gevolge daarvan-is het niet meer noodig, 
dat door_ U de opgaven wordeu verstrekt, be
doeld. in de dezerzijdsche circulaire van 10 Juli 
1906, n°. 10358, Afdeeling 0, met qetrekkiug 
tot het onderwijzend personeel der gemeente
lijke gymnasia, hoogere burgerscholep., burger
scholen, middelbare scholen voor meisjes en 
kweekscholen voor onderw:ijzers en oriderwijzer
essen, - alsmede de opga,en, bedoeld in de 
circulaire van 10 Juli 1906, ,n°. 10357,jAfdeeling 
0, en in de tweede aliuea der circulaire van 
11 October 1911, n°. 7545, Afdeeling L. 0., 
1cIJet betrekking ~ot de onderwijzers ,aan open
bare lagere scholen. 

Intusschen deelt de :Minister van Finaucien 
mij mede, dat hij met het oog op artikel 4a- cler 
Weduweuwet voor de landmacht 1909 en artikel 
5a der '\Veduweuwet voor de zeem~cht 1909, 
ook voortaan ingelicht wenscht te worden om
trent de gevallen van herplaatsiug v~n gewezen 
militairen der laud- of zeemacht beneden den 
rang van officier, .wier ontslag na 22 Januari 
1909 is ingegaan, in eene betrekking, :~aaraan 
he_t uitzicht op burgerlijk pensioen is verbondeu, 
met vermeldiug van den datum van iugang der 
benoeming en- van het bedrag der wedde, en 
van d<t geldelijke b_evorderiugen van zulke her-
plaa tste m ilitairen. · 

Ten einde die iulichtiugen aan mijn ambt
_genoot te knnnen verschaffen betreffende de 
bedoelde gewezen militaire"u, die ·mo~hten war
den opgenomeu onder het onderwijiend pe~so
neef der gemeeutelijke gymnasia, hciogere bur
gerscholen, burgerscholen, middelbar·e · scholeu 
voor meisjes · en kweekscholeu voor ouder
wijzers e~ onderwijzeresseu, ·heh ·ik de eer U te · 
:ver:zoeken, de· d~irto~ noodige opgaven op te 
nemen-_in de !ijst_eu, bedoeld in artikel l van het 
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Koninklijk besluit van 21 Februari' 1906, 
(Staatsblad n°. 38). 

Ik heb de eer U te verzGeken,- de gemeente
besturen in Uwe Provincie, wien dit aangaat, 
aan te schrijven, U de hiertoe ,ereischte gege
vens geregeld te verstrekken. 

Ook gelieve U aan de besturen van alle 
gemeenten in Uw gewest mededeeling te doen 

· van het vervallen der voorschriften ingevolge 
de bovenaangehaalde circulaires. 

10 October 1913. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der ,vet van 9 Mei 1890 
(Staatsb[ad n°. 78) tot rege.ling van de pensi
oenen der burgerlijke ambtenaren, zooals die 
is gewijzigd bij de wetten van 9 April 1897 
(Staatsblad no. 85); 28 Jtini 1898 (Staats
blad n°.j152); 12 Mei 1902 (Staatsblad n°. 61); 
5 Juni 190.5 (Staatsblad n°. 152); 31 Janu
ari 1908 (Staatsblad n°. 49); 7 November 
1910 (Staatsblad n°. 314); 21 J uni 1913 
(Staalsblad n°. 303) en 21 JtinD913 (Staats
blacl n°. 304). S. 387. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 7den October 1913; n°. 5_8, 
afdeeling Pensioencn; 

Gelet op de wetten van den 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 78) ; 9 April 1897 (Staatsblad 
11°. 85) ; 28 Juni 1898 (Staatsblad no. 152); 
12 Mei 1902 (Staatsblad n°. 61); 5 Juni 1905 
(Staatsblad 11°. 152); 31 Januari 1908 (Staats
blad n°. 49); 7 November 1910 (Staatsblad 
n°. 314); 21 Juni 1913 (Staatsblad n°. 303) en 
21 Juni 1913 (Staatsblad n°. 304); 

Hebben goedgevonden en. verstaan : 
Den tekst der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad 

n°. 78), tot regeling der pensioenen van de 
bUl"gerlijke ambtenaren, zooals die bij de hier
voren vei-melde wetten van 9 April 1897 
(8taatsblad n°. 85); 28 __ -Juni 1898 (Staatsblad 
n°. · 152) ; 12 :O,Iei 1902 (8taat.sblad no. 61) ; 
5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152); 31 Januari 
1908 (Staatsblad 11°. 49); 7 November 1910 
(Staatsblad n°. 314); 21 Juni 1913 (Staatsb_lad 
n°. 303) en 21 Juni 1913 (8taatsblad n°. 304), 
is gew_jjzigd, algemeen bekend te maken door 
bij.voeging van dien gewijzigden tekst in zijn 
geheel, bij ·dit besluit. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van . dit besluit, heU\'ell, in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. · 

Het Loo, den !Oden October 1913. 
(get) W I L H EL M I N A. 

JJe Minister van li'inanciifn, (get.) BERTLING. 

(Uitge_q. 18 Oct 1913.) 

TEKST DER WET van den 9den 1llei 1890 
(Staatsblacl n°. 78) tot regeling van de 
pensioenen der burgerlij ke ambtenaren, 
zooals die .is gewijzigd bij de wetten van 
9· April 1897 (Staatsblad 11°. 85), 28 Juni 
1898 (Staatsblacl n°. 152), 12 1Vei 190.2 
(Staatsblad n°. 61), 5 Jiini 1905 (Staats
blacl n°. 152), 31 Januari 1908 (Staats
blad n°. 49), 7 November 1910 (Staatsblad 
n°. 314) en 21 Jiin·i 1913 (Staatsblad 
nos. 303 en 304). 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt 
pensioen verleend aan alle burgerlijke ambte-· 
naren, cinder de voorwaarden en naar de 
regelen bij deze wet bepaald. 

2. Als burgerlijke amhtenaren worden be
schouwd zij, die door of vanwege den Koning, 
door of va.nwege eene der Kamers van de 
Staten-Generaal of door de Staten of de Gede
puteerde Staten der provincien benoemd, van 
vaste aanstellingen zijn voorzien en wier wedden 
of belooningen uit de Staatsinkomsten gekweten 
worden, zoomede zij die bij de wet als burger
lijke ambtenaren zijn of zullen worden aan
gemerkt. 

Onder de ambtenaren in het voorgaancle 
lid bedoeld, zijn niet begrepe:n zij, ·die in ker
kelijke of militaire betrekkingen zijn geplaatst, 
de loodsen en de mindere geemployeerden, 
werklieden en bedienden, op daggeld werkzaam 
bij inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht. 

Deze wet verstaat : 
onder ,,gemeenteambtenaren", gemeenteamb

tenaren in den zin der Pensioenwet ·voor de 
genieenteambtenaren i913-; 

onder ,,leeraren", leeraren iri den zin. der 
Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 1913 ; 

onder ,,onderwijz~rs", onderwijzers bij open
bare lagere scholen en bij bijzondere scholen ais 
bedoeld in artikel 60 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, met uitzondering van · de 
onderwijzers, bedoeld in de artikelen 45 en 73 
dier wet; 

onder ,,burgerlijke betrekkingen", betrek
kingen bekleed door burgerlijke ambtenaren 
in den zin dezer wet·; 

onder ,,gemeentelijke betrekkingen", betrek
kingen bekleed door gemeenteambtenaren in 
bovenbedoelden ziU:; 

onder ,,wedde" ·of ,,belooning" de onder 
weike benaming ook aan eene burgerlijke be
trekking verbonden vaste inkomsten - waar
onder ook die in den vorm van het genot van 
vrij wonen, vrije huisvesting en voeding -
met uitzonclering van die, welke -strekken tot 
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vergoeding van aan de waarneming van hct 
.ambt verbonden onkosten. · 

Van het bedrag van inkomstetl; •die ook 
strekken · tot · vergoeding van onkosten als 
bovenbecloelcl, wordt ten minste het twee derden 
gecleelte als. wedcle of belooning aangemerkt. 

3. Bnrgerlijke ambtenaren hebben, na be
komen ontslag, recht op pensioen, wanneer zij : 

a. den? ouclerclom van vijf en zestig jaren 
-vervuld hebben; 

b. door eene cler oorzaken in artikel 12 
litt. b vermeld, ziekten of gebreken bekomen, 
die hen ongescMkt mak.en vo;ir de ve·rdere 
waarneming van hun ambt; 

c. na tienjarigen dienst uit hoofde van 
ziekten of gebreken voor de waarneming van 
hun ambt ongeschikt zijn; 

cl. na tienjarigen dienst, ten gevolge van de 
opheffing hunner betrekking of van eene nieuwe 
organisatie van het clienstvak waartoe zij 
behoorden, ontslagen zijn, indien hun geen 
wachtgeld wordt toegelegd, het wachtgeld 
worclt ingetrokken of minder bedraagt dan 
het pensioen waarop zij volgens hun diensttijd 
aanspraak hebben. 

Een b"urgerlijk ambtenaar met een diensttijd 
van ten minste tien jaren, die niet op eigen 
verzoek, doch nict om een der in artikel 13 ge
noemde redenen wordt ontslagen, verkrijgt, 
inclien hij niet later als burgerlijk ambtenaar 
wordt herplaatst, recht op pensioen, wanneer 
hij den leeftijd van vijf en zestig jaren heeft 
bereikt of uit hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt is geworden voor het vervullen van 
de burgerlijkc betrekking of van de burgerlijke 
betrekkingen, waaruit hij op bovenstaanden 
voet is ontslagen. 

Is de belanghebbende in het genot van 
wachtgeld ten laste van den Staat, gelijk aan 
of hooger clan het pensioen, berekend over 
zijn cliensttijcl, clan verkrijgt hij eerst recht op· 
pensioen wanneer clat genot is geiiincligd: 
· 4. Onafhankelijk van de vo·orwaarden bij 

het vorig artikeI' vermeld, hebben na bekomen 
ontslag recht op pensioen : 

n. de hoofclen der Ministerieele Departe
menten, in geval van.aftreclihg of van overgang. 
tot eene anclere ambtsbetrckking; in het laatste 
geval behoudens de bepaling van artikel 25 ; 

b. de leden van de Algemeene Rekenkamer 
en van de -Rechterlijke Macht, die op grond 
van ziels- of lichaamsge~reken·overeenkomstig 
de daaromtrent bestaande wettelijke voor
schriften, uit hun ambt ontslagen worden ; 

c. de consulaire ambtenaren, die als zoodanig 
_veertig jaren hebben gediend, met dien ver-

stande, dat voor de berekening van dien dienst
tijd, elke acht maanden, niet met verlof 
doorgebracht biih1im de keerkringen, alsook 
op de h,i algemeenen maatregel van bestunr 
aan te wijzen posten, zullen gelden voor een 
jaar; 

cl. de am btenaren b,i den stenografischen 
clienst van de Kaniers cler Staten-Generaal, 
de ambtenaren voor den dienst der· kantoren 
en lijnen van de Rijkstelegraaf, verificateurs, 
kommiezen-verificateurs en kommiezen-ont
vangers voor den ,dienst der invoerrechten en 
accijnzen, opzicht.ers van- den waterstaat, op
zichters en lichtwachters bij 's Rijks kustver
lichting, landmeters voor den velcldienst, be
waarclers in gevangenissen, veldwachters, cleur
waarclers, hoofdkommiezen en kommiezen 
voo:r den dienst der belastingen, brievenbestel
lers, postboden en voorts de ambtenaren die 
een of meer cler bij algemeenen maatregel van 

· bestuur aan te wijzen betrekkingen bek]eeden, 
indien zij den leeftijd van vijf en vijftig jaren 
bereikt en den Staat ten minste tien jaren in 
een of meer der hier genoemde of der aan te 
wijzen betrekkingen gecliend .hebben. 

De betrekkingen, in de laatste plaats bedoeld, 
zijn de_zooclanige die, met het oog op de eischen 
die het behoorlijk waarnemen van die ambten 
stelt, geacht moeten worden in den regel door 
personen van meer gevorclerden leeftijd niet 
of slechts ten koste van te groote inspanning 
naar eisch te kunnen worden vervuld. 

5. Het bestaan der in aitikel 3 becloelde 
ongeschiktheid kan slechts warden · aange
nomen op grand van eene, op die ongeschikt
heid betrekking hebbende, met redenen om
kleede schriftelijke verklaring van twee-genees
kundigen, steunende ~p een door hen ingestelcl 
onderzoek naar den gezondheidstoestand van 
den betrokken am btenaar of gewezen amb
tenaar: 

Door Ons worden in elke proviricie ·genees
kundigen aangewezen, aan wie het onderzoeken 
van binnen de provincie gevestigde ambtenaren 
kan worden opgedragen. 

De benoeming van de geneeskundigen voor 
het instellen van een onderzoek geschiedt door 
den burgemeester der woonplaats van den 
belanghebbende. Een der geneeskundigen 
worclt, indien de belanghebbende dit verlangt, 
op zijne aanwijzing benoemd. De benoeming 
va:n den tweeden, of, zoo de belanghebbende 
geen geneesheer aanwijst, die van beiden ge
schiedt uit de geneeskundigen, bedoeld in het 
tweede lid. 

Wordt de belangbebbencle door de genees-
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kundigen niet ongeschikt verklaard voor het 
vervullen van zijne betrekking of van de be
trekking of de betrekkingen, bedoeld in het 
voorlaatste lid van artikel 3, of wordt hem niet, 

·o_p grond van eene verklaring in tegengestelden_ 
zin, pensioen · verleend, dan worden op eene 
schriftelijke aanvrage, door hem of van zijnent
wege gericht aan Onzen Minister van Finan
cien, door dezen twee andere geneeskundigen 
liit de in het tweede lid bedoelden benoemd 
tot het instellen van een nieuw onderzoek. 

_De kosten van het eerste onderzoek worden, 
wanneer den belanglrnbbende pei;isioen· wordt 
verleend, door den Staat, wannee;· hij door de 
geneeskundigen voor het vervullen van zijne 
betrekking of van de betrekking of·de betrek
kingen, • bedoeld in het voorlaatste lid van 
artikel 3, niet ongeschikt wordt verklaard en 
het onderzoek op zijn verlangen heeft plaats 
gehad, door hem gedragen. 

Die van het tweede onderzoek komen ten 
laste van _den Staat, die ook de kosten van 
het eerste onderzoek draagt in de gevallen, 
waarin deze niet door den belanghebbende 
worden betaald. 

Alle op het geneeskundig onderzoek van 
den ambtenaar of gewezen ambtenaar betrek.
king hebbende stukken zijn vrij van zegelrecht 
en worden gratis geregistreerd. 

6. Het bestaan van oorzakelijk verband 
tusschen bij een geneeskundig onderzoek als 
in het vorig artikel bedoeld geconstateerde 
ongeschiktheid voor den dienst en geweld
dadigheden of bijzondere omstandigheden als 
bedoeld in artikel 12b, kan slechts worden aan
genomen op grond van eene, op dat verband 
betrekking hebbende, met redenen omkl~ede 
schriftelijke ver klaring van de geneeskundigen 
die het onderzoek hebben verricht. 

Verklaren die geneeskundigen, dat zoodanig 
oorzakelijk verband niet bestaat, dan_ is het 
vierde lid van het vorig artikel van toepassing. 

De kosten van het tweede onderzoek komen 
ten laste van• den Staat. Ten opzichte van de 
op dat onderzoek betrekking hebbende stukken 
is van toepassing het laatste lid· van het vorig 
artikel. 

7. Het pensioen bedraagt voor elk jaar van 
den diensttijd een zestigste_ deel van het 
beclrag, dat den ambtenaar over zijne laatste 

- vijf dienstjaren als burgerlijk ambtenaar ge
middeld per jaar tot pensioensgrondslag heeft 
gestrekt. 

Heeft de belanghebbende een diensttijd als 
burgerlijk ambtenaar van minder dan vijf 
jaren, doch is hij vroeger leeraar, onderwijzer 

of gemeenteambtenaar geweest, dan treedt, 
behalve in het geval,. genoemd in het vierde 
lid, voor het in het eerste lid bedoelde bedrag 
in de plaats dat, hetwelk over zijne laatste 
vijf dienstjaren als burgerlijk ambtenaar en 
als leeraar, onderwijzer of gemeenteambtenaar, 
gemiddeld per jaar voor hem als pensioens
grondslag heeft gegolden. 

Heen hij als burgerlijk ambten%ar of als 
burgerlijk ambtenaar en als leeraar, onder
wijzer of gemeenteambtenaar een dienstt\jd 
van minder dan vijf jaren, dan geschiedt, 
_behaJve in het geval genoemd in het vierde lid, 
de berekening over den gemicldelden jaarlijk
schen pensioensgronclslag gedurende dat kor
tere tijdvak. 

Is in het tijd vak van vijf jaren, bedoeld in 
het tweede lid, of in het kortere tijdvak, be
doeld in het clerde lid, begrepen diensttijd als 

·onderwijzer bij' het openbaar lager onderw\js 
van meer dan een jaar, dan. geschiedt cle bere
kening over het gemidrlelde pe.r - jaar van 
hetgeen de belanghebbende over het laatste 
jaar van dien diensttijd en over het overige 
deel van het betrokken tijdvak als pensioens-
grondslag heeft gehad. • 

8. Vl7anneer een,burgerlijk ambtenaar, wiens 
pensioensgro_ndslag op grond van artikel 22, 
derde lid, wordt verlaagd, binnen, vijf jaren na 
het tijdstip van ingang v-an de verlaging wordt 
gepensionneerd, wordt voor de berekeriing _van 
zijn pensioen het lagere bedrag geacht hem 
ook v66r de verlaging tot pensioensgrondslag 
te hebben gestrekt. 

Mede geldt dit voor de_ berekening van het 
pensioen van een burgerlijk ambtenaar, ten 
opzichte van wien zich een der in het tweede 
lid van , artikel 23 en het zesde lid van artikel 
24 genoemde gevallen heeft voorge_daan en die 
binnen vijf jaren na het tijdstip van ingang van 
de verlaging van den betrokken pensioensgronrl
slag nit de betrekking met dien verlaagden 
pensioensgrondslag met recht op pensioen 
wordt ontslagen. · · 

9. Wanneer een burgerlijk am]_,_tenaar, die 
twee of meer burgerlijke betrekkb:igen gelijk
tijdig bekleedt, nit een of meer dier betrek
kingen met recht op pensioen worq.t ontslagen, 
wordt bij de regeling van het pensioe_n voor de 
in de eene betrekking _ bewezen diensten geen 
rekening gehouden met de pensioensgroncl
slagen in .de andere betrekkingen. 

Zoo ook komt, wanneer een burgerlijk amb
tenaar, die tegelijkertijd leeraar, onderw\jzer 
of gemeenteambtenaar is, uit zijne burgerlijke 
betrekking met recht op pensioen wordt ont-
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slagen, bij de regeling van zijn burgerlijk pen
sioen, h~tgeen hij in zijne betrekking van 
leeraar, 0£ van onderwijzer 0£ in zijne ge
nieentelijke betrekking als pensioensgrondslag 
heeft en had, niet als maatstaf van berekening 
in aanmerking. 

10. Wanneer 'een gepensionneerd burgerlijk 
ambtenaar na zijne herplaatsing als burgerlijk 
ambtenaar opnieuw als zo6danig wordt gepen
sionneerd, komen de pensioensgrondslagen, naar 
welke zijn eerste pensioen of zijne vorige pen
sioenen berekend is of zijn, bij de regeling van 
zijn tweede of volgend pensioen niet· als maat
staf van berekening in aanmerking. 

11. Het pensioen overschtijdt niet het twee
derden gedeelte- van het in het eerste, van het 
in het tweede, van het in het derde of van 
het in het vierde lid van artikel 7 genoemde 
gemiddelde noch ook - en dit gelclt mede voor 
het gezamenlijk bedrag van twee of meer 
krachtens deze wet te verleenen pensioenen -
het bedrag van drie duizend gulden. 
· Zoo ook wordt voor hem, die op groncl van 

deze wet pensioen ontvangt en wien nog antler 
pensioen ten laste van den Staat of van zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen 
is of wordt toegekend, eerstbecloeld ·pensioen 
gesteld op zoodanig bedrag, dat het totaal 
zijner pensioenen de som van drie duizend gul
den, of, zo6 hij oud-hoofd van een Ministeriee] 
Departement is, de som van vier duizend 
gulden niet overschrijdt. 

12. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 7 wordt het pensioen van : 

a. de hoofden der Ministerieele Departe
menten bepaald op een twaalfde deel hunner 
bezoldiging, voor ieder dienstjaar als zoodanig. 

Gelclige cliensten, door hen vroeger in andere 
burgerlijke · betrekkingen · bewezen, komen naar 
het voorschrift van artikel 7 in berekening. 
Met betrekking tot alle overige diensten, 
vroeger door hen bewezen, komt voor elk dienst
jaar in berekening een evenredig gedeelte van 
het volle pensioenbedrag, volgens de bepalingen 
voor die diensten geldende op het oogenblik 
van aftreding. De bezoldiging als hoofd van 
een Ministerieel Departement genoten, komt 
bij deze berekeningen niet in aanmerking. 

Het pensioen voor den gezamenlijken dienst
tijd kan niet meer clan vier duizend gulden 
bedragen; 

b. de ambtenaren die zielden of gebreken 
bekomen, die hen voor de verdere waarne
·ming van hun ambt ongeschikt maken, be
paalcl op 2/ 3 van hct in het· cerstc, van het 
in het tweede, van het in het derde of van 

het in het vierde lid van~ artikel 7 genoemde 
gemiddelde, behoudens het maximum van· 
drie duizend gulden, mits die ziekten of ge-· 
breken -het gevolg zijn, hetzij van tegen hen 
in de uitoefening van hun clienst of ter zake 
van die uitoefening gepleegde gewelddadighe
den, hetzij van andere bijzondere omstandig
heden, die zich bij de uitoefening van den 
dienst niet door hunne schuld of onvoorzich
tigheid hebben voorgedaan .. 

De aanspraak op het -bij de vorige zinsnede 
bedoelcl pensioen vervalt, indien een langer 
termijn clan van twee jaren is verstreken tus
schen den dag waarop ziekten of gebreken als 
bovenbedoeld bekomen .. zijn en d:ien waarop 
van het bestaan der ongeschiktheid voor den 
dienst uit eene geneeskundige verklaring als 
in artikel 5 bedoeld, blijkt ; 

c. de consulaire ambtenaren in dier voege 
geregeld dat bij de berekening van hun pen
sioen, elke acht maanden niet met verlof door
gebracht binnen de keerkringen, alsook op de 
bij algemeenen maatregel van bestuur aan te 
wijzen posten zullen gelden voor Mn jaar, 
behoudens de maxima bij de laatste zinsnede 
van het vorig artikel vermeld; 

d. de ambtenaren bedoeld bij artikel 3, 
lit. d, en van gewezen ambtenaren op wacht
geld, die op grond van het laatste lid van 
artikel 3 recht hebben op pensioen, ingeval 
het wa_chtgeld minder bedraagt clan het pen, 
sioen waarop zij volgens hun diensttijd aanc 
spraak hebben, bepaalcl op een bedrag, gelijk
staande met het verschil tusschen laatstbe
doeld pensioen en het wachtgeld, dat zij ge
nieten, behoudens de maxima bij de laatste 
zinsnecle van het vorig artikel vermeld. 

13. Alle recht op pensioen gaat verloren 
vo~r hem, die behalve in• de gevallen bij de 
artikelen 3, litt. a, b en c en 4 voorzien, ont
slagen wordt op eigen verzoek, die bij rechte~
lijke uitspraak van zijn ambt wordt ontzet, 
of die uit hoofde van wangedr~g, onzedelijk
heid, · verregaande achteloosheid of plicht
verzuim nit zijne betrekking oritslagen wordt. 

14. Als diensttijd komt, zoowel bij de rege
ling van het pensioeri van een burgerlijk 
ambtenaar, als bij de ter beoordeeling van de 
pensioensaanspraken van burgerlijkc ambte
naren te maken berekeningen, in aanmerking 
de tijd v66r en na de invoering dezer wet in 
werkelijken· clienst doorgebracht: 

a. in burgerlijke betrekkingen, die aanspraak 
geven op pensioen ; 

b. in kerkelijke of militaire betrekkingen; 
in betrekkingen bij openbare scholen en bij 
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scholen als bedoeld in artikel 60 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs ; 

in betrekkingen bij het loodswezen ; 
in die als mindere geemployeerde, werkman 

of bediende op daggeld, werkzaam. bij inrich
tingen van 's Rijks zee- en landmacht en bij 
het Koloniaal Etablissement te Amsterdam,;. 

in betrekkingen in de kolonien en bezittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen e_n in die 
welke hier te lande ten laste van de koloniale 
geldmiddelen zijn of zullen warden iµgesteld ; 

mits al· die betrekkingen naar de daarvoor. 
geldende regelen aanspraak geven op pen
sioen; 

c. in gemeentelijkc betrekkingen, mits, 
wat den tijd v66r 1 October 1913 in zulke be
trekkingen doorgebracht betreft, inkoop daar
van voor pensioen ten laste van den Staat of 
van het in artikel 50 der Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 bedoelde fonds heeft 
plaats gehad; 

d. als leeraar. 
Niet in aanmerking komt de tijd, doorge

bracht in eene betrekking van leeraar, na 
het ontslag waaruit de belanghebbende op 
grond van artikel 4a der Pensioenwet voor de 
bijzonderc leeraren 1913 geen recht of geen 
uitzicht op pensioen had of had kunnen hebben. 

e. in onbezoldigde burgerlijke betrekkingen, 
die aanspraak geven op en onmiddellijk worden 
achtervolgd door ]atere benoeming tot eene 
bezoldigde betrekking; mits belanghebbenden 
binnen eene maand na de aanvaarding dezer 
laatste verklaren bereid te zijn tot vol,;loening 
eener rente, over het tijdvak gedurende het
welk als onbezoldigd ambtenaar is dienst 
gedaan, berekend tegen vier ten honderd in 
het jaar van de bijdrage, welke ten gevolge 
van de aanvaarding dier bezoldigde betr.ekking 
verschuldigd is. 

Deze rente wordt in de eerste vier jaren 
telkens tot een gelijk gedeelte · op de wedde 
van den. ambtenaar ingehouden; 

f. als onderwijzer, bij eene openbare inrich
ting van middelbaar of van hooger onderwijs, 
k:rachtens eene vaste. aanstelling van Ons, 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van een provinciaal bestuur of-gemeentebestuur 
ontvangen. 

Als diensttiJd komt mede in aanmerking 
de tijd geclurende. welken het lidmaatschap 
van eene der beidJ) Kamers van de Staten
Generaal is waargenomen door . hem, die, 
tijdens de aanvaarding van dat lidmaatschap 
een der evengenoemde betrekkingen beklee
dende, overeenkomstig de daaromtrent gel-

diende bepalingen tijdelijk van de waarneming 
dei· door hem bekleede betrekking is ontheven. 

Voor hem, die, na om welke_ redenen ook 
ontslagen te zijn, later wordt herplaatst, zijn 
de diensten v66r het ontslag, en die, na de her
plaatsing bewezen, gelijkelijk geldig. 

Tijdelijke diepsten, andere clan in artikel 15 
bedoeld, diensten van personen beneden den 
ouderdom van achttien jaren en diensten in 
bijzondere commissien bewezen, komen slechts. · 
in aanmerking voorzoover zij, werden de be
langhebbenden die zulke diensten bewezen, in 
de hoedanigheid, waarin zij ze verrichtten ge
pe.nsionneerd, volgens de betrokken pensioe.n-• 
wetten met pensioen zouden,worden vergolden. 

Als diensttijd komt in aan.mer_king · de tijd 
met of buiten bezwaar van_ 's Rijks schatkist 
met verlof doorgebracht, indien het v:erlof 
nict !anger dan een jaar_achtereenvolgens heeft. 
geduurd. · " 7ij behouden Ons voor in gevallen, 
waarin een verlof van meer clan een jaar iri 
het belang van het Rijk, van eene provincie· of 
van eene gemeente wordt verleend, te bepalen 
dat de tijd van dat verlof voor de toepassing 
van deze wet als dicnsttijd in aanmerking zal 
komen. 

Niet in aanmerking komt de tijd, waarover 
reeds pensioen werd verleend ten laste van 
den Staat, van zijne kolonien en bezittingen in 
andere werelddeelen of van het in art. 50 
der Pensioenwet voor de gemeeuteambtenaren 
1913 bedoelde fonds. 

15. Tijdelijke diensten, krachten_s aanstel
ling in betrekkingen a]s bedoeld in artikel 14ct 
bewezen, · komen bij de regeling van pensioen 

· als diensttijd in aanmerking, indien zij door 
een vaste. aanstelling warden gevolgd. Volgt 
de vaste aanstelling n.iet onmiddellijk, zoo 
moeten d.eze diensten, om in aanmerking te 
komen, bewezen z~jn gedurende ten minste 
twee achtereenvolgende jaren. 

·De belanghebbende is verplicht om, boven 
en behalve het in de artikelen 19 en 20 bc
paalde, twee ten honderd van de som der 
door hem in tijdelijken dienst genoten beloo-_· 
ningen bij te dragen. 

Deze bijdrage is niet verschuldigcl over 
hetgeen door hem genoten is, zoolang zijne 
jaarlijksche belooning vier honde:rd gulden of 
minder bedroeg. Oak stijgt zij niet bove_n 
twintig ten honderd van de door hem in den 
overigen tijd gemiddeld per jaar genoten be
looning. 

Zij zal, nadat de pensioensbijdrage wegens 
de eerste vaste aanstelling verschuldigd geheel 
is aangezuiverd, in de twee daarop volgende· 
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ja,en · telkens voor de helft op de wedde of 
, belooning worden ingehouden, met .<lien ver
stande echtei, dat, indien ten gevolge daarvan 
de ·jaarwedde of belooning beneden de . som 
van vierhonderd gulden in het jaar zou dalen, 
de inhouding zal gcschieden in een zoodanig 
aantal jaren. als npodig zal zijn om de jaar
wedde of belooning niet beneden die som te 
doen dalen. Zoolang de jaarwedde of beloo
ni~g niet meer dan vierhonderd gulden in het 
jaar bedraagt, heef_t geene inhouding plaats. 

Het op het tijdstip van_ ingang van het 
ontslag van den ambtenaar nog niet vervallen 
gedeelte der bedoelde bijdrage wordt, wanneer 
hij als burgerlijk ambtenaar of als leeraar 
wordt herplaatst, op zijne wedde en indien of 
zoodra hij pensioen of wachtgeld geniet nit 
de Staatskas of wanneer hij een ook over 
zijn tijdelijken diensttijd berekend pensioen 
ten laste· van het in artikel 50 der Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913 bedoelde 
fonds ontvangt, op d~t pensioen of wachtgeld 
in zooveel mogelijk geljjke maandelijksche of 
driemaandelijkschc termijnen ingehouden, z66, 
dat de geheele bijdrage binnen den in het vierde 
lid. genoemden tijd zal· zijn voldaan. 
· 16. ··wanneer een burgerlijk ambtenaar die 

behalve ,.ijne burgerlijke betrekking nag eene 
andere betrekking vervult, waaraan aanspraak 
op pensioen ten laste van den Staat _is ver
bonden of die tevens gemeenteambtenaar is 
oI twee of meer burgerlijke betrekkingen geljjk
tijdig bekleedt, als burgerlijk ambtenaar of 
uit een of meer zijner burgerlijke betrekkingen 
wordt ontslagen, wordt de tijd dien hij in die 
andere betrekking of in zijne gemeentelijke be
trekking heeft doorgebracht niet aangemerkt 
als diensttijd in zijne burgerlijke betrekking 
of k~mt de tijd, doorgebracht in de eene bur
gerlijke betrekking, niet in aanmerking als 
diensttijd in de andere. 

Zoo ook wordt bij het ontslag van een bur
gerlijk ambtenaar,, die als ontslagene uit eene 
vroegere betrekking wachtgeld genict waar
van het genot gevolgd wordt door recht op pen
sioen, de tijd, in die betrekking doorgebracht, 
niet aangemerkt als diensttijd in de betrekking 
waaruit de belanghebbende wordt ontslagen. 

17. De t~jd, dien een burgerlijk ambtenaar, 
die twee of meer burgerlijke betrekkingen ge
lijktijdig bekleedt, vroeger heeft doorgebracht 
in andere betrekkingen, waaruit hij zonder 
recht op pensioen of 6p wachtgeld, waarvan 
het genot doorrecht op pensioen wordt gevolgd; 
is ontslagen, komt bij zijn ontslag nit een of 
meer van eerstgenoemde betrekkingen in aan-
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merking als dien~ttijd in de bnrgerlijke betrek
king met den hoogsten pensioensgrondslag. 

Mede geldt dit. ten aanzien van den tijd, 
dien een bnrgerlijk ambtenaar, _die als ont
slagene nit eene andere bnrgerlijke _ betrekking 
wachtgeld geniet, waarvan het genot door recht 
op pensioen wordt gevolgd, v66r het ontslag 
nit die betrekking in andere betrekkingen
zooals in het eerste lid bedoeld, heeft door, 
gebracht. 

Zoo ook komt, wanneer een bnrgerlijk amb-· 
tenaar die tevens leeraar, onderwij zer of ge
meenteam btenaar is en wieh_s pensioens
grondslag in zijne bmgerljjke betrekking of -
zoo hij tevens onderwijzer bij het openbaar 
lager onderwijs is - gemiddelde aan pensioens
grondslag als bnrgerlijk ambtenaar over zijne 
laatste vijf dienstja,ren hooger is clan de pen
sioensgrondslag in zijne and.ere betrekking, 
nit eerstgemelde betrekking ontslagen wordt, 
de tijd dien hij in anclere betrekkingen, zooals 
in het ·eerste lid bedoelcl, heeft doorgebracht, 
als ._diensttijd in de bnrgerlijke betrekking in 
aanmerking. 

Mede geldt dit ten aanzien van den tijd, dien 
een bnrgerlijk ambtenaai.'; die als ontslagene 
nit eene niet burgerlijke betrekking met een 
pensioensgrondslag lager clan die in zijne bur
gerlijke betrekking wachtgelcl geniet, waarvan 
het genot door recht op pensioen wordt gevolgcl, 
v66r het ontslag nit eerstgemelde betrekking in 
and.ere betrekkingen, zooals in het eerste lid 
bedoeld, heeft cloorgebracht. 

18. Wanneer een burgerlijk pensioen bere
kend is ook- over cliensttijd in gemeent,elijke 
betrekkingen waarover op den voet van 
artikel 40, eerste lid of artikel 63, eerste lid cler _ 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
voor pensioen ten laste van het in artikel_ 50 
dier wet bedoelde foncls is bijgedragen, of over 
diensttijcl als tijdelijk gemeenteambtenaar ont
vangt het Rijk van genoemd fonds eene ver
goeding. 

Deze vergoeding bedraagt, wanneer de bere
kening is gemaakt over cliensttijd als gemeente
ambtenaar na l October 1913, zeven ten hon
derd van hetgeen de11 belanghebbende gedu
rende dien diensttijd tot pensioensgronclslag 
heeft gestrekt en wanneer zij is geschied oYcr 
diensttijd als gemeenteambtenaar v66r 1 Oc
tober 1913, of over diensttijd als tijdelijk ge
meenteambtenaar, acht. resµectievelijk zeven 
ten honderd van de som der gednrende dien 
diensttijd genoten belooningen. 

19. Behondens de in art 20 vermelde uit
zonderingen wordt door de burgerlijke am b-
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,tenamn, tot het bekomen van pensioen·, de veeF of te weinig is. bijgedragen, ~'ordt ied\Ji . 
helft· van ·het beloop hunner "'edde of belooning ambtenaar of op wachtgel<;l gesteld burgerlijk_ 
ovE,r een {aar bijgedragen. De1e bijdragen ambtenaar van wieri -bij onderzoek 'blijkt, da:t° 
warden orider- de ·middelen tot deklring der zich· te ·zijnen op"zichte.eeri der·povengenoemde.
Staatsuitgaven· verantwoord. . ·: . ge_vallen lie.eft voorge_daan; . <loor )let li.o~fd 

20 .. De bijd_rage· in l].et vqorgaande artikef van ltet Departement wa.aronde_r hij werk_zaa:rii' 
bedoeld, wordt, . zoowel op de· door den ainb- is of is geweest, van de 'nieU:winvetstoepas~iiig 
t"enaar bij ee~ste aanstelling · ierkreg~n _ ~edd~ ~·chriftelijk iri kemiis gesteld. · · De b~trokk~·n 
als op elke latere verhooging daarvan; _in° de Ministrr geeft, den Burg!3riijken Perisioenraad· 
eerste vier jaren telkens tot een gelij_k ge.deeJte· geho~:rd, daarbij ·9p hoeveel volgens die wets~_ 
irigehouden. .. ' .· toepa~sizig abusreveiijk vo·or· pensioen is bif 

In. de gevalle'n_, genoemd_ in d'e "a°rtt: '. 23 en. gedragen of _niet is bijgedragen.. ' 
24, bedraagt elke termijn der pensioe;nsbijdrage . Wordt-de··belanghebbend/ met recht op pen
in de betrekking met den· pensio•ensgrondslag, sioeh· of op·wachtgeld ontslage:ri voordat de in· 
die op, een:·iiooger b_1;_drag ·wor_dt_ ·gesteld, het· het vorig!cl lid bedoelde mededeeling.'is gedaan; 
een achtste' gede.elte ''kan- het bedriig. dat. den· dii,n -g~schiedt. deze voorci"at ·_tot. de regeling 
belanghebberi!).e. in die betrekkirig tot pen:- van het pensioen of van het wachtgeld wcirdt 
sioensgrondsfag ZOU strekken· indie'ri art. 23. of ove'rgegaan. -- ·'-
art>·24 riiet werd toegepast.-.., , .. De nieu~e- wetstoepassing. werkt' v'oo:r _den· 

De: bijdrage is niet versclmldigd ·aoo"i' een beianghebhende 'niet terug, indien hij zijn. ver~ 
ambte'naar met een peJ!.sioensgrondMag, of, laµgen hiertoe binnen drie maan<;len na de dag: 
indien hij twee of meer burg~rlijke - betrek- teekening ·der in het eerste lid -bedoelde mede-' 
kingen ·gelijktijdig bekleedt cif tevens leeraar: deel:ing· aan den _in dat lid bedoeldeq Minister 
onderwijzer of gemeenteambtenaar is; met schr:qtelijk te kennen g!3eft. · · · 
een totaai aan pensioensg'rondsl~gen in die . vi7 ordt · de· belanghebb-/mde - birinen den. in 
be"trekkingeri , of als burgerlijk ani~tenaar en het vorige lid ge~telderi termijn van drie maan-

. als leeraar, onderwijzer of gemeentliambteiiaar, den ontslagen, ·dan mciet·het in dat lid bedoelde 
van riict rrie_er· clan . vierhonderd' gulden ;_ C "zij verlangen bij de indiiming ·van d,e aanvrage oni 
wortlt ine_t zooveel vermincierd als noodig is pensioen. cff ~m wachtgeld_ ,vorden te kennen · 
om de wedde of belooning of .:_ in de· beide gegeven. · . · . · 
bovengenoemde gevallen - :qet totaal aan ·Heeft de 1:)elanghebbende op' het tijdstip van 
wedden of belooningen niet,- doo_r ·d_e heffing ingang van de nieuwe wetstoepassing den dienst 
van de bijdrage, beneden de som 'van vierhon- reeds _met pensioen verlaten, · dan heeft er geen 
derd gulden· in het jaa:i; te doen dalen. inhoiiding of restitutie plaats vaft hetgeen doo·r 

Ten aanzien van arnb-teriaren die iri.eer cl.an hem \,oJgens die wetstoepassin1( 't\l weinig of 
eene burgerlijke· betrekking bekleed_!ln, wo:r:dt tc'veel vocir pensioen is bijgeci:r:agei:t; ·tenzij zijn 
het eerste lid op· de aan elke betrekking _ver- pensfoen. op grand van· die to_epassing word~ 
bonden wedcie of belooning 'afzonde_rlijk · toe- verhoogd. ·. · . . ~ ... 
gepast. · Il'et~aan 'achte;stii;ll4ge· bijdrageri voor pen> 
. De bijclrage wegens ·verhoogingen is met sioen· verschuidigde wotdt op ·a.e wed_de in vi.er, 

_verschuldigci" door ambtenaren, Y.:Oor· "wie ·de zooveel mogelijk gelijke,. · 'jaarlijlrnche· ter
verhooging niet ten gevolge zal kunn.en'hebben. niifrien,_ op liet pensioen- of het wachtgeld ~i~-,-
de toekenning van een hooger. pensioei:t cian stand in zijri: ·geheel ingehondE!n, · . , . _ 
ctat, hetwelk ZOU verleend zijn, -bijaldien . op 22.- Bij" de. benoeri:ting tot een ambt· wordt,' 
den dag van ingang der -verhoogirig pensio·eu·' .de ·som bepaalci, di~ tot grondslag_moet strekken· 
,vas toegekerid: ,, '. zoo_voor ·de·berekening va:n d,e ·o"\'.ereenkonistig_: 
·voor de" hoofden der 1\-Iiriisterie~le De:parte- het bepaalde "-f>ij. aHikel 19 _ve!schuldigde l:iij~. 

menten wordt de bij art. 0 19 ·bepaalde bijdrage · drage als voorde latere reg~ling-1'.an het pen
door eene doorloopende korting vari ·vijf ·ten·· sioen: Hij die"in twee of meer·burgerlijke be
ho1iderd 's jaars · hunnet_ ,vedde · of· ,belooning . trekkingen'' wo'rd't geplt\atst, ciritvangt , VO()l' 

vervangen. · ~ elke betrekking afzonderlijk · eeri' pensio_ens: 
21. Wanneer bij eene verandering in·_· de grondslag. - - . · ; . _ . 

toepassing van eenige bepali'ng dezer . wet,_.- · Bij elke veranderipg•vari 'belcioriing wordt" de· 
volgehs de nieuwe toepa'ssfug·ten 'i:>nrechte _in- grond~lag_,v'oor het p"eri.si~en opnieu~ geregeid: 
l).ouding :van-_ bijdragen. voor pensfoen heeft of bevestigd. 
plaats gehad of niet heeft 'plaats gehad; of :te . In· geval van vermindering -van belooning · 



1025 10 0 C TOBER. 1913 

wordt de . vroegere ·groridslag, · behoudens de 
daaraan verbonden verplichtingen, ,bevestigd, 
t~nzij de belanghebbende het tegendeel ver
kiezeh mocht en daarvan binnen drie maanden, 
nadat die vermindering hem kenbaar is ge
niaakt, aangifte doet. In het · laatste geval 
wordt de bijdrage welke nog verschuldigd was, 
in verband met de wijziging van den pensioens
grondslag verminderd en de verminderde bij
drage, telkens tot een gelijk gedeelte, inge
houden in hetzelfde tijdvak, waarin die, welke 
v66r de wijziging van den grondslag riog ver
schuldigd ·was, zou ingehouden zijn. 

De pensioensgrondslag wordt echter niet· 
gesteld op een bedrag, lager dan dat, waarove.r 
op of tot het tijdstip van ingang van de ver
laging van· de wedde door den belanghebbende · 
als burgerlijk ambtenaar, of, zoo hij vroeger 
leeraar is geweest, voor en door hem als leeraar 
en als burgerlijk ambtenaar voor pensioen zal 
zijn of warden bijgedragen. 

Voor gewezen hoofden van Ministerieele 
Departementen kan, in het geval bij het voor
gaande lid voorzien, de bevestiging van een 
vroegeren grondslag. alleen plaats hebben tot 

. het bedrag van <lien, welke verbonden is ge-
weest aan de betrekking die zij · v66r de optre- · 
ding als hoofd van een Ministerieel Departe
ment mochten bekleed hebben. Indieri zij 
v66r die optreding niet behoorden tot di;, bij 
deze wet bedoelde burgerlijke ambtenaren; 
worden zij met opzicht tot · de bijdrage als 
nieuw aangestelde· ambtenaren' beschouwd. 

Toevallige of tijdelijke vermeerdering of ver
mindering van de onzuivere opbrengst van per
centsgewijze of andere veranderlijke beloo
ningen, brengt geene wijziging van den eens 
bepaalden grondslag te weeg. · 

23. Wordt een burgerlijk ambtenaar, die· 
twee of meer burgerlijke betrekkingen · gelijk
tijdig- bekleedt, of die tevens 1eeraar, onder
,vijzer of gemeenteambtenaar is, hit een of 
meer • dier • betrekkingen, respectievel\jk als 
leeraar, onderwijzer · of gemeenteambtenaar 
zcinder re.cht op pensioen ·of op· wachtgeld, 
waarvan het genot door dat recht gevolgd 
wordt, ontslagen, dan wordt ·zijn· pensioens
grondslag in de betrekking · die hij blijft be
kleeden, of wordt de hoogste zijner pensioens
grondslagen in de nog door hem vervuld wor
dende betrekkingen met de:ii pensioensgrond
slag in de betrekking of met de som der pensi
oensgrondslagen in de betrekkingen ,vaar.uit hij 
is ontslagen, verhoogd, tenzij hij ·binnen drie 
maanden na het tijdstip van ingang van zijn 
.ontslag aan het gezag dat zijne wedde regelt, 
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schriftelijk te kennen geeft dat hij die verhoo
ging niet verlangt; 

Verkrijgt de belanghebbende bij de betrek
king ofde betrekkingen die hij blijft bekleeden, · 
later wederom eene andere_ hurgerlijke betrek
king, eene betrekking van leeraar of van onder
wijzer of eene· gemeentelijke betrekking, dan 
wordt de pensiciensgroiidslag, die ingevolge 
het eerste: lid werd verhoogd, gesteld op het 
bedrag dat de belanghebbende in de betrek
king met dien pensioensgrondslag tot wedde 
heeft. · · 

24. 1Vanneer een burgerlijk ambtenaar, een 
leeraar, een onderwijzer of een gemeenteamb
tenaar, die, na ontslag, geen recht ·heeft op 
pensioen of op- wachtgeld, waarvan het genot 
door dat recht gevolgd wordt, overgaat, of een 
gewezen niet · gepensionneerd burgerlijk amb
te:iiaar, leeraar, onderwijzer of gemeenteamb
tenaar zonder recht op zoodanig wachtgeld, 
herplaatst wordt iri eene burgerlijke betrekking 
en de p·ensioensgrondslag in die betrekking 
lager is, dan · die, welken hij laatstelijk v66r 
zijn overgang of zijne herplaatsing als b1irgerlijk 
ambtenaar, als leeraar; als onderwijzer of als 
gemeenteambtenaa'r had; wordt de ·nieu-ive 
pensioensgrondslag gesteld op het bedrag van 
den vroegeren. · 

Bekleedde de belanghebbende laatstelijk v66r 
zijn overgang 6£ zijne herplaatsing twee of meer 
burgerlijke betrekkingen, ·. betrekkingen van 
leeraar of van onderwijzer, of gemeentelijke . 
betrekkingen en is de som der pensioensgrond
slagen in die betrekkingen hooger dan de pen
siciensgrondslag in de nieuwe biugerlijke be
trekking, · dan wordt de nieuwe pensioens
grondslag gesteld op de som dier vroegere 
grondslagen. 

Bekleedde de belanghebbende · laatstelijk 
v66r zijn overgang of zijne herplaatsing een 
burgerlijke betrekking, .een betrekking van. 
leeraar of van onderwijzer of een gemeentelijke 
betrekking, · gaat hij over of wordt hij her
plaatst in twee of meer burgerlijke betrekkingen 
en is de som der pensioensgrondslagen in die 
betrekkingen lager dan de pensioensgrondslag 
in de laatstelijk door hem bekleede betrekking, 
dan wordt de hoogste der nieuwe pensioens
grondslagen, of - zijn deze gelijk - een dier 
pensioensgrondslagen verhoogd met het ver
schil tusschen den pensioensgrondslag in de 
laatstelijk bekleede betrekking: en· de 'som der 
pensioensgrondslagen in de nieuwe betrek~ 
kingen. 

Bekleedde de belanghebbende laatstelijk 
v66r zijn overgang of zijne herplaatsing twee 
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of. meer burgerlijke betrekkingen, betrekkingen 
van leeraar of van onderwijzer, of gemeentelijke 
betrekkingen, gaat hij oyer of wordt hij her
pl_aa tst in een grooter of in een kleiner aantal 
burgerlijke betrekkingen en- is het totaal der 
pensioensgrondslagen if! de nieuwe betrekkingen· 
lager clan dat der pensioensgrondslagen in de 
Jaatstelijk bekleeq.e, dan wordt de hoogste der 
nieuwe pensioensgrond~lagen, of --' zijn deze 
ge_lijk •- een ,dier grondslagen verhoogd met 
het verschil tussch_en die beide totaalbedragen. 

In elk der vorengenoemde gevallen blijft 
de verhooging van den _betrokken pensioens
gi:ondslag . achterwege, waimeer de belang
hebbende binnen drie maanden na het tijdstip 
van ingang van zijn overgang of zijne herplaat
siµg aan het gezag dat zijne wedde regelt, 
schriftelijk te kennen geeft dat hij de verhoo
ging niet verlangt. De pensioensgrondslag in 
de nieuwe betrekking of de som der pensioens
grondslagen in de nieuwe betrekkingen mag 
echter niet lager zijn dan het bedrag, waaroyer 
op, of tot het tijdstip van ingang van den over: 
gang of van de herplaatsing door clen belang: 
hebbende als burgerlijk 11,mbtenaar, of, zoo hij 
vroeger leeraar is geweest, voor en door hem 
als leeraar en_ als burgerlijk ambtenaar. voor 
pensioen zal zijn of worden bijgedragen. 

. Verkrijgt in een der in <lit artikel genoemde 
gevallen de belanghebbende na zijn overgang 
of.zijne herplaatsing nog eene andere burgerlijke 
betrekking, eene betrekking van leeraar of 
v,i,n onderwijzer of eene gemeentelijke betrek
kjng ,of nog twee of meer zoodanige betrek
kingen, clan wo.rdt de pensioensgrondslag, die 
ingevolge het eerste, het tweede, het clerde of 
het vierde lid op een hooger bedrag werd 
gesteld: 

a. indien deze minder-bedraagt dan of gelijk 
is, aan de som van het bedrag, dat de belang
heb bende in de betrekking met dien pensioens
gronds.lag tot wedde heeft en den pensioens
grondslag of het . totaal aan pensioensgrond-
slagen in de nieuwe betrekking of betrekkingen, 
gesteld op het bedrag dier wedde ; 

b. ,indien hij meer bedraagt dan de onder a 
bedoelde som,_ verminderd met d_en pensioens
gi;ondslag of het totaal aan pensioensgrond
slagen in de nieuwe betrekking of betrekkingen. 

25. Het gezag dat de wedde of belooning 
van een burgerlijk ambtenaar regelt, regelt 
mede voorloopig den pensioensgrondslag van 
di.en· ambtenaar. Ifot :bedrag wordt in het 
besluit, waarbij de wedde of belooning wo_rdt 
bepaald, vermelci. 
, De vaststelling van de pensioensgrondslagen 
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geschiedt door Onzen. Minister van Financien, 
den Burgerlijken Pensioenraad gehoord. 

Geeft-een ambtenaar, die bezwaar heeft tegen 
de wijze waarop zijn pensioensgrondslag , is 
geregeld, binnen drie maanden na de dagtee
kening der kennisgeving . van de be_schikking 
tot vaststelling . van- zijn · pensioensgrondshtg 
aan- Onzen Minister van Financien zijn ver
langen hiertoe schriftelijk te: kennen, dan 
wordt. omtrent die beschikking het gevqelen 
ingewonnen van de afdeeling van den Raad 
van State, bedoeld bij het tweede lid van 
art. 13 der wet van 21 December .1861.(Stacif.s-. 
blad n°. 129). 

'\-Yanneer omtrent eene beschikking, als in. 
het vorige lid bedoeld, het gevoelen van ge
noemde afdeeling van den Raad van State 
wordt ingewonnen, wordt de zaak behandeld 
op de wijze, voorgeschreven -voor de behande
ling van de geschillen van bestuur. 

26. Burgerlijke ambtenare_n, die, met be
houd hunner hoedanigheid van ambtenaar, 
doch met stilstand van wedde, tijdelijk van de 
waarneming van hunne betrekking worden ont
heven, zijn,. te rekenen van den ingang van 
hunne •tijdelijke ontheffing tot het tijdstip van 
de wederopvatting -van hunne functien, vrij
gesteld van de voldoening van het op het 
tijdstip der ontheffing nog niet betaalbaar zijnde 
gedeelte der in artikel 19 bedoelde pensioens
bijdrage. 

Het op het tijdstip van ingang van het ontslag 
van een burgerlijk ambtenaar nog niet betaal
baar zijnde gedeelte der in het eerste lid b_edoelde 
bijdrage is, wanneer de belanghebbende zond~r 
recht op pensioen wordt ontslagen, niet meer 
verschuldigd. 

Het in het tweede lid bedoelde deel der bij
drage wordt, wanneer den ambtenaar, hetzij 
op grond van deze wet pensioen, hetzij wacht
geld wordt verleend, in zooveel mogelijk ge
lijke,. driemaandelijksche termijnen op dat; 
pensioen of wachtgeld ingehouden, z66, dat
het totaal aan bijdrage verschuldigde op den 
vervaldag van den laatsten termijri zal ?Oijn · 
voldaan. 

_ 27. ·Zij, die uit een der bij artikel 14, sub b, 
c, e en/ vermelde betrekkingen in een burgerlijk 
ambt overgaan, met uitzondering van hen dii, 
eene der bij art. 14 sub e bedoelde betrekkingen 
bekleedende, de bij eene eerste benoeming ver
schuldigde bijdrage voor pensioen vooruit 
betaald hebben, worden, ten opzichte v:an hunne, 
bijdrage, als nieuw aangestelde ambtenaren 
beschouwd. 

28. Wanneer ten opzichte van een-burgerlijk 



1027 

ambtenaar die twee of meer ·burgerlijke be
trekkingen gclijktijdig bekleedt of die teveris 
leeraar is, zfoh· het geval voordoet, bedoeld in 
artikel 23, eerste lid, wordt hetgeen ter zake 
van het bekleeden van de betrekking · of de 
betrekkingen, ·waaruit hij wordt oritslagen, 
voor pensioen is of·had moeten zijn ·bijgedragen, 
geacht reeds · aan pensioensbijdrage te zijn 
betaald in de· betrekking met den pensioens
grondslag die ingevolge genoemde wetsbepaling 
wordt verhoogd. · 

Zoo ook wordt, wan·neer een leeraar· of een 
burgerlijk ambtenaar overgaat in eene burger
lijke betrekking of in eene andere burgerlijke 
betrekking, of wanneer een gewezen leeraar 
of burgerlijk ambtenaar in zulk- eene. betrek
king wordt herplaatst, hetgeen ter zake · van 
het bekleeden van de vroegere betrekking van 
leeraar of van de vorige burgerlijke betrekking 
voor pensioen is of nog zal word en of. had 
moeten zijn bijgedra.gen, geacht reeds in de 
nieuwe betrekking aan pensioensbijdrage tc 
zijn betaald. 

· 29. Verkrijgt eeh burgerlijk ambtenaar of 
een leeraar, wiens pensioensgr<indslag op grond 
van artikel 23, e.erste lid, dezer wet of· artikel 
17, eerste lid, der Pensioenwet voor· de bijzon
dere leeraren 1913 werd verhoogd, bij de· be
trekking die hij bleef vervullen, · eene nieuwe 
burgerlijke betrekldng, dan wordt- hetgeen tot 
het tijdstip van ingang van de benoeming in 
die betrekking, in eerstgenoemd ambt meer 
dan -wanneer de bedoelde verhoogiiig 'niet had 
plaats g.ehad, voor pensioen werd of had 
moeten zijn bijgedragen, geacht reeds in de 
nie'uwe betrekking aan pensioehsbijdrage ·te 
zijn betaald. 

Verkrijgt een burgerlijk ambtenaar, wiens 
pensioensgroridslag op grorid van artikel 23, 
eerste lid, werd verhoogd; bij de betrekking 
die· hij bleef vervullen, eene gemeentelijke be: 
trekking of eene betrekking ·van onderwijzer, 
dah wordt het meerdeie aan pen_sioensbijdrage; 
bedoeld in het eerste lid, aan den belangheb
bende teruggegeven. 

30. Verkrijgt in een der gevallen, genoemd 
iri de eerste · vier lederr van artikel 24 dezer 
wet en van artikel 18 der Pensioenwet voor 
de:leeraren 1913, de belanghebbende na zijn 
overgang of zijne herplaatsing eene nieuwe 
burgerlijke betrekking, da1i wordt, indien het
geen tot het tijdstip van ingang van de benoe
ming in die betrekking, in het ambt met den 
pensioensgiondslag die ingevolge het zesde lid 
van eerstgenoefud, respectievelijk het zesde 
lid van laatstgenoemd artikel nioet worden 
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herzien, voor pensioen is of had moeten zijn 
bijgedragen, meer, bedraagt dan de pensioens
bijdr!!f;e, berekend o·ver het bedrag, -waarop die 
pensioensgrondslag Qij de herziening wordt ge
steld, dat meerdere geacht reeds in de nieuwe_ 
betrekking voor pensioen te, zijn ,bijgedragen. 

· Verkrijgt in ·een der, gevaIJen, genoemd in 
de eerste· vier-lederi van artikel 24, de ·belang
hebbende na zijn overgang of zijne herplaatsing 
eene gemeentelijke betrekking of ·eene betrek
king van onderwijzer, dan wordt -het meerdere 
aan pensioensbijdrage, bedoeld in het eerste 
lid, hem teruggegeven. 

31. Gepehsionnecrden, wier pensiocn uit de 
inkomsten van den Staat of van zijne kolonien 
en bezittingen in ·andere werelddeelen w9rdt 
gekweten, zijn bjj herplaatsing in ee~e bu:rger
lijke betrekking van bijdrage vrijgesteld, indien 
hun pensioen ·het maximum bereikt, dat hun, 
naar de bepalingen dezer i.vet, kan worden 
toegekend. 

32. Van de bijdragen overeenkomstig de 
vorenstaaride bepalingen verschuldigd of gc
kweten kan geene vrijstelling of teruggave 
verleend worden dan aan hen die, v66r dat zij 
tien jaren gediend hebben, uit hoofde van 
ziekten of gebreken, die niet het gevolg zijn 
va11 gewelddadigheden of bijzondere omstan
digheden, als bedoeld in artikel 12b, voor de 
verclere waarneming van hun ambt ongeschikt 
en daaruit ontslagen zijn. 

Voor het bewijs dier ongeschiktheid ·wordt 
gevorderd eene verklaring als bedoeld in. arti, 
kel 5, eerste lid. De verdere bepalingeri van 
dit artikel zijn, voor zooveel mogelijk, ten deze 
mede van toepassing. 

In geval van herplaatsing in eene· betrekking, 
waaraan uitzicht verbonden is op een pensioen 
bij de regeling waarvan de vroeger bewezen 
burgerlijke diensten in aanmerking ·moeten 
komen, zijn de belanghebbenden verplicht · 
binnen een ·door het hoofd van het Departe
ment van Algemeen Bestuur waartoe zij be
hooren te bepalen termijn terug te betalen het
geen hun ingevolge het eerste lid van dit 
artikel is uitgekeerd. 

33. Toekenrring van een pensioen of verhoo
ging van een reeds toegekend pensioen geschiedt 
alleen op schriftelijke aanvrage door of van 
wege den belanghebbende. 

De aanvrage wordt met de voor de regeling 
van het pensioen benoodigde stukken bij 
het Departement van Financien ingezonden. 

"\Vanneer de aanvrage niet binnen een jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
verkregen werd, of, indien het een verzoek 

65* 
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om verhooging van .een reeds verleend ·pen
sioen 'betreft, niet binnen een jaar na den datum 
:van het besluit tot toekenning van dat pensioen 
-bij genoemd Departement · is ingediend, gaat 
het pensioen of het hoogere pensioen eerst in 
met het vierendeeljaars, volgende op dat, 
waarin de aanvrage· bij dat Departement is 
ingekome·n. Mede geldt dit ten :aanzien van 
een pensioen dat, na te zijn ingetrokken, op
nieuw wordt toegekend op eene niet binnen 
·een jaar na den datum van het b~sluit tot in
. trekking bij genoemd' Departement ingediende 
aanvrage. , 

Is de aanvrage niet binnen vijf ,jaren na het 
in het vorige lid in de eerste plaa_ts, respectie
velijk na het in dat lid in ,de tweede plaats 
genoemde tij dstip bij het Departement van 
Financien ingediend, dan is het recht, op 
.pensioeh of op hooger · pensiof)n verloren. 
Zoo ook verliest hij, wiens·pensio~n werd inge
trokken, het eventueel recht op herstel j.n het 
genot van dat pensioen, wanneer hij de hierop 
-betrekking 'hebbende aanvrage , niet binnen 
vijf jaren na den datum van het besluit tot 
intrekking van het pensioen bij genoemd De
partement indient. 

Vraagt, naar aanleiding van eene verandering 
in de toepassing van eenige bepaling dezer wet, 
een oud-ambtenaar het pensioen of het hoogere 
pensioen, dat hem volgens de nieuwe wets
toepassing had moeten worden toegekend, 
alsnog aan, dan wordt voor de tqepassing van 
het derde en van het vierde lid het recht op dat 
peneioen geacht verkregen, respectievelijk 
het besluit tot toekenning van het pensioen 
geacht genomen te zijn op den datum van het 
nommer der Staatscourant,' waarin de nieuwe 
wetstoepassing wo:tdt bekend gemaakt. De 
bekendmaking geschiedt door Onzen 'Minister 
van Financien binrnm twee weken na de dag-

. teekening der op de verandering :van wetstoe
passing betrekking hebbende beschikking. 

Pensioenen op grond van ziekten of gebreken 
toegekend aan de gewezen burgerlijke ambte
naren, bedoeld bij het voorlaatste lid van 
art. 3, gaan in met den dag, waarop de ·aan
vrago om pensioen bij het Dep~rtement van 
Financien inkomt. 

34. De pensioenen worden, · op voordracht 
van den_ Minister van Financien, toegekend bij 
Koninklijke besluiten, houdendi: vermelding 
van de.gronden waarop ze verleend worden. 

Van deze besluiten wordt in deStaatscourant 
opgave gedaan, voor zooveel betr'eft·den naam 
van den gepensionneerde, het bei:lrag van het 
pensioen en de toepasselijke w~tsbepaling. 

Bij de indiening van de jaarlijksche begroo
ting van Staatsliitgaven worden aan de State11:
Generaal overgelegd lijsten van de sedert de 
indiening der vorige begrooting verleende en 
vervallen pensioenen. 

· Die lijsten wijzen aan : 
a. de hamen der gepensionneerden ; 
b. hun ouderdom, laatste dienstbetrekking 

en laatsten grondslag voor pensioen; 
c.. de oorzaak van het gegeven ontslag ; 
d. de artikelen. der wet, krachtens welke 

het pensioen verleend · is·; 
e. het bedrag van het pensioen. 
35. De pensioenen worden in voile guldens 

verleend. 
Onderdeelen van een gulden komen daarbij 

voor een gulden in berekening. 
Zij gaan, behoudens de uitzonderingen in 

artikel 33 vermeld, in met den dag volgende op 
dien, waarop hetzij de wedde of belooning 
waarhaar zij berekend zijn, hetzij het wacht
geld of het pensioen dat zij vervangen, heeft 
opgehouden. 

Een pensioen dat krachtens het tweede lid 
van art. 38 opnieuw wordt toegekend, gaat in 
met den dag, waarop de pensioensaanvrage b~i 
het Departement van Financien inkomt. 

De pensioenen worden, behalve ·in de geval
len, bedoeld in het tweede lid van art. 36 en in 
het eerste lid; lit. c van art.· 38, uitbetaald tot 
het einde van het vierendeeljaars in den loop
waarvan zij vervallen. 

De betaling van een pensioen, ten opzichte 
waarvan het eerste lid van art. 43 is overtreden, 
wordt van de dagteekening der in art. 38, eerste 
lid, lit. c bedoelde waarschuwing tot het ·tijd
'Stip waarop aan deze gevolg is gegeven, ge
schorst. Het pensioensbedrag dat dienten
gevo 1ge wordt ingehouden, wordt, wanneer het 
pensioen op grond van laatstgemelde wets
bepaling komt te vervallen, niet uitbet\),ald. 

36. De termijnen van een pensioen, welke 
niet zijn ingevorderd binnen een jaar na den 
eersten dag der betaalbaarstelling, worden µiet 
meer uitbetaald. 

Is die invordering achterwege gebleven ge
durende vijf achtereenvolgende jaren, dan is 
het pensioen vervallen. Bij Koninklijk besluit 
kunnen de belanghebbenden die dit moch~en 
verzoeken, in het genot van hun vervallen pen
sioen hersteld worden. 

Dat genot zal in het hierbedoeld geval ingaan 
met het vierendeeljaars, volgend_e op dat, 
waarin het verzoek gedaan is. 

37. Hij die is veroor_deeld"-tot gevangenis
straf van drie maanden;·tot hechtenis van drie 
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maanden, tot plaatsing in eene Rijkswerkin
richting, of tot eenige zwaardere straf, mist 
gedurende den·tijd dat hij zijne straf 011dergaat 
of zich door de vlucht aan de tenuitvoerlegging 
van het vonnis onttrekt, het genot van pen-· 
sioen. 
· Wij behouden Ons voor, daartoe termen 

vindende, gedurende dien tijd over het pensioen 
van den veroordeelde ten behoeve van ·zijne 
vrouw, zijne minderjarige afstammelingen in de 
:rechte ,linie of zijne bloedverwanten in de op
gaande linie te beschikken. 

· "'ij behouden Ons te ,ens voor, om, voor 
zoover vari de bevoegdheid in het vorig lid 
bedoeld,-geen gebruik is gemaakt, hem, die uit 
de gevangenis of werkinrichting is ontslagen, 
in het genot te stellen van eene uitkeering die, 
bij een straftijd van minder dan een jaar, de 
helft van het pensioensbedrag over dien straf
tijd en ·bij een straftijd van langeren duur de 
helft van het jaarlijksch pensioen riiet te boven 
gaat. 
- 38. Het pensioen vervalt, wanneer de be
langhebbende : 

: a.. ·naturalisatie • in een vreemd land aan
neemt; 

b. zonder ·toestemming van· de Kroon zich 
in vreemden krijgsdienst begeeft of eene open
bare bediening aanneemt, door- eene vreemde 
Regeering opgedragen ; 

c. het eerste lid van artikel 43 _heeft o·ver
treden- en na; naar' aarileiding hiervan door 
Onzen Minister van Financien schriftelijk te 
zijn gewaarschuwd, den met die verbodsbepa·
ling in strijd zijnden toestand niet binnen zes 
maanden na de dagteekening der waarschuwing 
doet ophouden. 

· In. bijzondere ·gevallen kan een op g~ond van 
lit. c •vervallen pensioen door Ons aan den be
langhebbende opnieuw worden toegekend. 

39. Er bestaat een Burgerlijke Pensioenraad. 
' Hij is samengesteld uit vijf leden en wordt 

1:/ijgestaan door een secretaris, die alien: door 
Oris worden benoemd en ontslagen. 

In geval van vacature. doet de raad Ons ee~e 
aanbevelingslijst van ten minste twee personen 
toekomen. 

D_e vo·orzitter wordt nit de leden onmiddellijk 
door Ons benoemcl. Hij treedt als zooclanig om 
de twee jaren af, doch is opnieuw benoembaar. 

Aan den voorzitter en de leden wordt ter 
zake van hunne bemoeiingen eene- som van 
negentienhonderd gulden per jaar toegelegd, 
waarvan door den voorzitter driehonderd gulden 
en door elk der leden eenhonderd vijftig gulden 
als vaste toelage wordt ·genoten .. 

Na afloop van elk halfjaar wordt de helft 
van het overschietend bedrag tus·schen den 
voorzitter' en de- leden verdeeld · naar gelang 
van het getal der vergaderingen door ieder 
hunner in dien· tijd bijgewoond. 

Deze ·toelagen en presentiegelden worden 
voor de helft uit ·,s Rijks kas gekweten; zij 
komen voo·r de andere helft als kosten van 
beheer ten laste van het fonds, bedoeld in 
art. 18 der wet van den 9den _Mei 1890 (Sta.ats
bletd n°. 79). 

De raad· kan geen wettige zitting houden, 
wanneer niet ten minste drie leden tegenwoor
dig zijn. 

De voorzitter heeft eene ·beslissende stem. 
De verplichtingen van den secretaris ,vorden 

geregeld .bij eei{ door den raad vast te stellen 
instructie. · 

40. De raad onderzoekt de aanvragen; be
doeld bij artikel 33 en brengt aan Ons. advies 
nit omtrent het daaraan te geven gevolg. Dat 
advies wordt ingediend bij het Departement 
van Financieri en•iri afschrift toegezonden aan.,,. 
d~n belanghebbende. 

Is Onze Minister van· Financien, -in ahvijking 
van he.t gevoelen van den raad, van oordeel dat 
de belanghebbende recht heeft op pensioen; of 
meent hij dat, hetzij een pensioen nioet ·worden 
verleend hooger dari dat tot toekenning waar
van de raad adviseert, hetzij de ingang van het 
pensioen moet wc;den gesteld, op een tijdstip, 
vroeger dan dat, waarop-de :raad ·het wil doen 
ingaan, -dan wordt omtrent het ad vies het ge
voelen ingewonnen van de- afdeeling van den 
Raad van · State, bedoeld bij het tweede . lid 
van artikel 13 der wet van 21 December.1861 
(Staatsblad n°. 129). 

Is Onze Minister van Financien, in afwijking 
van het gevoeJen van den raad, van oordeel clat 
geen pensioen behoort te worderi verleend, .of 
heeft, na¥ zijne meening'de raad het'pensioen 
te hoog berekend of den dag van ingang van 
het p·ensioen te vroeg gesteld, dan deelt hij zijn 
bezwaar met de gronden, waarop het berust, 
schriftelijk mede aan den. belanghebbende. 

Geeft deze binnen drie maanden na de ·dag
teekening van bovenbecloelde kenriisgevingen 
van den Minister van Financien · dien Minister 
zijn · verlangen hiertoe schriftelijk te kenneit, 
dan wordt ten opzichte van •'s raads advies ge
handeld op de wijze als iu- het tweecle lid is om-
schreven. · 
,, Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit 

artikel het gevoelen van de afdeeling van den 
Raad van State, bedoeld bij het tweede lid van 
artikel · 13 der wet· van 21 December 1861 
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(Sta.atsblad n°.- 129), 'Wordt ingewonnen,- wordt 
de zaak behandeld op de wijze vastgesteld voor 
de behandeling van geschillen van bestuur. 
, Onverminderd het bepaalde in artikel 63 der 

wet van den 5den0ctober 1841 (Staatsbladn° .. 40) 
worden pensioenen, die zijn toegekend met 
fuachtneming van de in .dit: artikel .gestelde 
regelen,. d6 or . de · Algemeene Rekenkamer 
vere·vend tot de bedragen waarop zij zijn -toe' 
gekend, tenzij, ingevolge het bepaalde .bij de 
artikelen rp en 38 dezer wet, een lager bedrag 
behoort te worden betaald of de betaling a.chter
wege moet blijven. 

41. De raad is bevoegd om van de Departe
menten van Algemeen Bestuur de. vereischte 
inlichtingen te vragen en doet aan het Departe
mcnt van Financien de voorstellen, die hij 
in het belang eener goede regeling van. 'het 
pensioe:n:wezen noodig of nuttig acht. Hij geeft 
insgelijks 'de gevraagde inlichtingen aan de 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

i\Iede door den raad wordt toezicht gehouden 
_,op de inhouding der pensioensbijdragen. 

De uitoefening van dit toezicht wordt door 
den Minister van Financien in overleg met den 
raad geregeld.-

42. De bepalingen der wet van den 24sten 
Januari 1815 (Staatsblad n°. 5), welke ook van 
kracht blijft voor de provincie Limburg, worden, 
zoowel wat de arresten als wat de kortingen 
betreft, met opzicht tot de burgerlijke pen
sioenen gehandhaafd en toepasselijk verklaard. 

43. De pensioenen zijn onvervreemdbaar. 
De belanghebbende kan daarover op geenerlei 
-ivijze beschikken, ook niet door verpanding of 
beleening. Indien hij · last geeft om het pen
sioen voor hem te ontvangen, kan hij die -last
geving altijd herroepen. Alle hiermede strij
dige overeenkomsten zijn nietig. 

Deze bepalingen worden op het bewijs van 
inschrijving van het pensioen afgecJ,rukt. 

De voorschotten door gemeentebesturen, 
liefdadige of tot algemeen nut werkende in
stellingen, hetzij renteloos, hetzij tegen eene 
matige rente .op de pensioenen gegeven, tot 
zekerheid waarvan de bewijzen van inschrijving 
in het bezit van die lichamen warden. gesteld, 
z(jn niet onder de b(j deze wet verboden belee
ningen begrepen, mits de voorwaarden,.volgens 
welke die· voorschotten verstrekt worden, zijn 
goedgekeurd· door den Minister van Financien. 

Indien··een gepensionneerde in een. gesticht 
of instelling van weldadigheid, door het. open
baar gezag erkend, is opgenomen of, op welke 
wijze ook, door zoodanige instelling .of door 
eene burgerlijke gemeente wordt .verpleegd, 

wordt, zoolang dit geschiedt, z(jn pensioen 
uitbetaald aan het · bestuur van dat gesticht, 
die instelling of gemeente, hetwelk zich. tot dat 
einde in het bezit zal stellen van het bewijs van 
inschrij ving .van het pensioen. 

Indien het bedrag van het pensioen dat dcr 
verplegingskosten overtreft,. wordt het verschil 
door het daarbij betrokken bestuur aan of 
ten behoeve van den gepensionneerde uitge
keerd. 

44. In buitengewone gevallen, waarin bij 
toepassing van deze wet, de diensten van een 
burgerlijk ambtenaar op -· met het oog op de 
belangen of van dien ambtenaar of van .den 
Staat -c- niet billijken voet met pensioen zouden 
worden vergolden, wordt het pensioen bij afzon
derlijke wet geregeld. 

Slotbepalingen. 

45. De bepalingen van artikel 43 zijn ook 
van toepassing op pensioenen ten laste van den 
Staat verleend aan andere dan burgerlijke 
ambtenaren, zoomede op de pensioenen toege
kend aan weduwen en weezen van :imbtenaren, 
behoord hebbende tot de deelgerechtigden in 
het fonds van de geemployeerden van het 
Algemeen ·Bestum:, in hot weduwenfonds van 
het korps ingenieurs bij den waterstaat en in 
dat van de opzichters van den waterstaat. 

Daarmede in strijd ,zijnde bepalingen van 
andere wetten zijn ingetrokken. 

46. · Het pensioenfonds•· voor burgetlijke 
·ambtenaren wordt opgeheven. De raad. van 
-toezicht op ·dat fonds .wordt ontbonden. De 
in de bureelen van dien raad gebruikte registers, 
boeken en bescheiden warden overgebracht. bij 
den pensioenraad, in artikel 39 .. bedoeld. 

47. De pensioenen van de burgerlijke amb
tenaren en van hunne weduwen en weezen, ten 
Jaste van het in artikel 46 genoemde fonds -ver
Jeend, zoomede de· ingevolge deze- wet te ver, 
leenen pensioenen, worden ten Jaste der Staats
begrooting verevend. 

48. Uit de bezittingen van het pensioenfonds 
voor burgerlijke ambterniren wordt een,; som 
van drie millioen gi1lden, op de wijze door Ons 
te bepalen, aan het Rijk uitgekeerd. De. aan 
die ·gelden te. geven bestemming wordt bij de 
wet ·geregeld. 

e overige kapitalen en baten van dat fonds 
gaa over tot het bij de wet op te richten 
we uwen- en weezenfonds'voorburgerlijke-·amb: ·. 
ten ren. 

4 . De sommen wegens afloopende bijdragen 
voo pensioen, welke bij het in werking treden 
dez r wet door de dan in dienst zijnde burgerlijke 
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ambtenaren- ingevolge 'de: tot dat tijdstip.' van 
k:racht geweest zijnde ·bepalingen·no·g verschul

. digd zijn, worden ten behoeve ·van ,den Staat 
voor het geheel ingevorderd: · 

Met· uitzondering op •het bepaalde· bij de 
vorige zinsiiede ·zullen· de op· hetzelfde tijdstip 
in• dienst zijnde.· gewezen legestrekkende •amb
tenaren, -deelgerechtigd • in het weduwenfonds 
voor de geemployeerden tot het Algemeen 
Bestuur· · behoorende, · en de ambtena.ren•,, die 

- deelgerechtigd zijri in het weduwen-pensioeh
fonds van het korps ingenieurs bij den water-

. sta:at en . 'in dat · van de opzic,h,~e.rs, van ,deµ 
waterstaat, .. "wegens nog· niet aangezuiverde 
bijdragen voor aan hen toegekend traktenient 
of verhoogingeri van traktement niets meer te 
betalen hebben; indien die bijdragen op·gezegd 
tijdstip reeds tot op de helft zijn aangezuiverd. 
Is dit laatste -niet het ge'val, clan zijn: zij tot 
aanzuivering dier · bijdragen tot op de• helft, 
op de gewone wijze verplicht. 

50. De bij het in,werking treden dezer-wet 
voor de dan in dienst zijnde of op wachtgeld 
gestelde burgerlijke ambtenaren geldende 
grondslagen voor pensioen, worden bevestigd. 
Vo'or hen die op· dat tijdstip ·twee of ineer .bur
gerlijke betrekkingen bekleeden of wel uit eene 
of meer daarvan onder toekenning van wacht
geld zijn ontslagen, worden die grondslagen op
nieuw geregeld," met dien verstande, dat het 
gezamenlijk bedrag der ·verschillende gro.nd
slagen niet hooger mag z'ijn ·c:lan··de groni:lslag 
bij de invoering dezer wet verkregen. Be
draagt voor een.tii pensionneeren ambtenaar of 
op wachtgeld gesteld ambtenaar; wiens· pen
sioensgrondslag niei;' ingang van het tijdstip 
van het in werking treden van 'deze wet op den 
hier aangegeven voet werd gesplitst, de som der 
pensioenen, die hem volgens · deze wet zouden 
moeten worden ·verleend, ·minder dan net· be
drag, dat hij aan pensioim zou hebben ontvan-

. gen wanneer hij reeds met ingang van genoemd 
tijdstip, na g~lijke ambtelijke loopbaan ware 
gepensionneerd; dan wordt' hem een 'pensioen 
toegekend tot laatstgeineld bedrag, · 
,. 51. De mindere geemployeerden·, werklieden 

of bedienden, op daggeld_ werkzaam .~ij inrich
tingen van 's Rijks_ zee- en landmacht ·en op 
's Rijks jachten en werkvaartuigen, die bij de 
inwerkingtreding' dezer wet reeds behoorden 
tot de deelheb_benden in het bij artikel 46 dezer 
wet opgeheven fonds, worden, met uitzondering 
op het bepaalde _bij het tweede lid van artikel 2 
dezer· wet, als burgerlijke. ambtenaren aange
merkt. 

· 52. Bepalingen tot uitvoering van deze-wet 
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· warden vastgesteld bij algemeene1i maatregel 
van• bestuu~. 

53. · Deze wet,·treedt in werking den lsten 
Januai'.'i 1891: 
. Op dat tijdstip· ·. vervallen, • behoudens •·de 

· hierna en in de 'wet tot regeling dei- pensioenen 
van de wecluwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren vermelde uitzoncleringen: · 

1°. de bepalingen cler wet \an 9 Mei 1846 
·(Staatsblad n°. ·24) en van alle wetten · welke 
daarin• wijziging gebraclit .hebben, · in zooverre 
die bepalingen ambtenaren.· betreffen,, die ·na de 
invoering der eerstgemelde wet zijn aangesteld; 

2°. de bepalingen der wet van 27 Mei 1865 
(Staatsblad no. 39), vcior. zociveel betreft·de door 
burgerlijke ambtenaren: bewez~n · diensten als 
minclere . geemployeerden, werklieclen of be
dienden bij de inrichtingen van 's Rijk~ zee
en · landniacht; 

3°. artikel 44bis en ·de laatste ·zinsnede van 
artikel 19 der wet ·van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 127), zooals die luidt na de daarin 
·bij de wet van 1 April 1875 (Staatsblad n°. 33) 
gebrachte wijzigingen, in zooverre·die bepalin
gen ambtenaren betreffen, die, na vroeger .in 
de •daarin genoemde ·betrekkingen · werk:zaam 
te zijn ge\veest, na de invoering dezer wet -als 
burgerlijke ambtena'ren worden. aangcsteld; · 

4°. de laatste zinsnede ·van· het. bij de wet 
van.29 Mei 1877 (Staatsblad n°; .114) in de wet 
van- 28 Augustus. 1851 (Staatsblad n°. 129) 
ingelascp.te artikel 19bis eh het · bij eerstver
melde wet in die van 28 Augu~tus 1851 (Staat8-

. blad n°.'129) ingelaschte artikel 44bis in zooverre 
· die bepalingen ambtenaren b~treffen, die, na 
vroeger in de daarin genoemde betrekkingen 
werkzaam te zijn geweest,:na de invoering·clezer 
wet als hurgerlijke ambtenaren \vorden aim
gesteld; 

5°. de artikelen 34 en ;35 cler wet van 2 Mei 
1863 (Staatsblad n° .. 50); 

·69: de artikelen 22 en 23 der wet . van 28 
April 1876 .(Staatsblad n°. 102). 

Blijven van -kracht: 
a. , artikel 12 der wet .van 9 Mei1846 (Staats

blad n°. 24) voo:r de hoogleeraren, die v66r het 
in.werking.treden dezer wet zijn aangcsteld ; 

b. . de tweede en derde zinsnede van artikel 6 
derzelfde wet; zooals die luidt ·na de daarin 
laatstelijk bij de wet van 21 Mei. 1873 ,(Staats
blad n° .. Mrl~brachte wijzigingen, ·.ten aanzie~ 
van de· ambtenaren, die v66r het in werking 
treden dezer. wet zijn ontslagen ; · 

c. artikel 25 derzelfde wet, z.ooals die luidt 
na de daarin -laatstelijk bij de wet van 21 Mei 
1873 (Staatsblad n°. 64) gebrachte wijzigingen, 
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ten , aanzien • van wediiwen en kinderen van 
ambtenaren; aan wie, bij het in werking treclen 
clezer wet, overeenkomstig het bepaalcle .bij 
dat artikel pensioen was toegekencl, met <lien 
verstancle evenwel, dat, in het geval voorzien 
bij de vijfde ·zinsnede van dat artikel, door 
Onzen Minister :van Financien zal worden 
bepaald op welke wijze het aldaar · bedoeld 
pensioen tnsschen de rechthebbenden verdeeld 
zal worden; en voorts dat in plaats van het 
woord ,,niinderjarig" in_ de .eerste zinsnede zal 
ztin te lezen ,,nog geen drie en twintig jaren ond" 
en in plaats van de woorden ,,de meerderjarig
heid" in de derde zinsnede ,,het be_reiken van 
den drie en twintig .'jarigen lee'ftijd" ; 

d. artikel 29 derzelfde wet, zooals die lnidt 
na de daarin laatstelijk bij de wet van 21. :i\Iei 
1873 (Staatsblad n°. 64) gebrachte wijzigingen 
ten aanzien van bnrgerlijke pensioenen toege
kend v66r het in werking treden van deze wet ; 

e. artik_el 7 der wet van 21 Mei 1873 (Staats
blad n°, 64), voor de teruggave der doorloopende 

: bijdrage, betaald door de in dat artikel bedoelde 
tijdelijk ontslagen .doch niet herplaatste .amb
tenaren; _ 
. f. artikel 4 der wet van 24 Juni 1863 (Staats-

- blad n°. ,73), voor de gewezen bezoldigde opzie
ners der jacht · en visscherij, · met of na den 
lsten ,Tanuari 1858 overgegaan of geplaatst in 

v6 r den·eersten Juli 1873 verleend, indien door 
de belanghebbende gedurende den tijd vaµ 

. zijn verlof de destijds verschuldigde dpo_rloo
pende korting voor pensioen betaald is. 

~ij de regeling van het pensioen van de' op 
1 Januari 1891 bij de beide Kamers der Staten
Generaalin dienst zijnde stenografen, adspirant
stenografen en kweekeling-stenografen, zal 
mede in aanmerking komen de tijd, gedurende 
welken zij v66r 1 Januari 1891 als adspirant-, 
als kweekeling- of als leerling-stenograaf werk
zaam zijn geweest. 

Zij, die op 1 Januari 1891 als kweekeling
stenograaf in dienst waren, zullen, 0111 het in 
het- vorig lid bedoelde recht deelachtig te wor
den, binnen drie maanden na het in werking 
treden dezer wet schrifteltik he b ben te verklaren 
bereid te zijn om alsnog over- het tijdvak van 
1 Januari 1891. tot hunne· indiensttreding als 
stenograaf., te betalen de bij lit. c van artikel. 9 
cler wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) be
doelde r_ente van vier ten honderd over de helft 
van het beclrag der. bij hunne benoeming tot 
stenograaf verkregen weclde. 

'Het, •op grond dier verklaring, te betalen be
drag zal alsdan in de eerste twee jaren telkens 
.tot een ·gelijk ge.deeite op de weclcle der belang
hebbende ambtenareh worclen .ingehouden. 

eene betrekking waaraa.n het uitzicht op burger- · Wet van den 9: den April 1897_ (,Staats_ blad no. 8.5). 
lijk pensioen verbonden is, .voor zoo.;,.eel be-
treft den diensttijd door hen in eerstgenoemde A,rt. 2. Voor hen die v66r .1 Juli 1897 be-

noemd ziin tot eene onbezoldigd~ betrekki~g betrekking doo,rgebracht ; " 
g. . de tweede zinsnede van artikel 12 der als beq.oeld bij letter. c van· het thans nader 

wet van 4.Juli 1874 (Staatsblad no. 90), ten aan- vastgestelde artikel 9 (1) der wet van den 
zien van de leden der Rechterlijke Macht, die 9dei~ Mei 1890 (Stadtsblad n°. 78) en die over
bij gebleken ongeschiktheid, door aanhoudende E;enkomstig deze hepaling gelijk zti oorspronlr'e
:lichaamsziekte of ten gevolge van zielsziekte lijk. luidde, hebben verk<,>zen in kapitaal of 
uit hun ambt ontslagen worden; rente bij ·te dragen,. bliJft de :~orspronkelijke 

h.· de wet van· 15 April 1854 (Staatsblad regeling yan kracht. Voor hen, die zich daar
no. 41), tot regeling van het· pensioen der mili- ~oe niet bereid verk1aarden en niet v66r. 1 Juli 
.taire leden van het Hoog j\'[ilitair Gerechtshof; 1.874 tot een bezoldigd ambt zijn benoemd, 

i. de laatste zinsnede van artikel 8 der ,, et -ko~t de1 tijd .in de o~bezoldigde betrekkh1g 
van 10 November 1875·(Staatsblad no, 204); doo_i:gebracht mede. als diens_ttijd in aanmer-

. k. de laatste zinsnede van artikel 2 der wet king, ·mits de belanghebbende binnen .. drie 
van 9 April 1877 (Staatsblad no. 80\; ~aanden nit. het in werking treden dezer w·et 

l. artikel 8 der wet van 9 Mei 1846 (Staats- of binnen eene maand nit. _de eerste aanstelling 
blad no. 24) zooals die 1.uidt na de daarin laatste- tot een. bezoldigd ambt schriftelijk verklaart 
lijk bij de wet van 21 Mei 1873 (Staatsblad no. 64) i te znilen ;cldoen: voor ~oover~e hij op .of nit. 
gebrachte wijzigingen voor•de op 31 December · i Januari 1891 tot zijn_e .~nbezcldigde b'etrek-' 
1890 in dienst zijnde ambtenaren, die door de king is aangesteld, over q.ep tijd in die betrek-

. toepassing daarvan een hooger pensioen zou- king d9_org{lbracht __ de. r~nte bij de in ,hoof de 
den verkrijgen clan hun volgens de bepalingen · dezer gemelde _ bepaling bedoeld, e~,_ voor 
der nieuwe wet zou toekomen. zoover_re hij v66l evengemeld{ln _ ~atum ·werd 

Het bepaalde bij het voorlaatste lid .van (I) Letter e van art. 14 van den gewijzigden 
artikel _9 is niet van toepassing op verloven tekst .... 
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, benoemd, over denzelfden tijd de rente bedoeld 
in artikel 6 der wet ·van -den 2lsten Mei 1873 
(Staatsblad n°. 64). 
, . , De hier bedoelde renten worden in de eerste 
vier jaren telkens tot een gelijk gedeelte op de 
wedde van, de_ ambt_enare_1:1 ingehouden. 

SLOTBEPALINGEN. 

:1913 

zijn· aangevangen, op -het bedrag, dat bij .toe
passing_de1: bepalingen.v~n het tweede en derde 
lid van art. 9 bis_ ( 1-) der burgerlijke pensioenwet 
-verschuldigd zou zijn. 
, _ De bepaling . van. het voorgaand · lid · geldt 
eveneens voor gewezen burgerlijke ambtenaren, 
die op. of· na_ l· Juli 1898 worden herplaatst, 

. mits zij zich .binnen een jaar na hunne her-
3. Deze wet wordt geacht op 1 Jariuari plaatsing schriftelijk verbinden tot betaling 

1891 in werking te zijn getreden, voor zooveel der bovenomschreven -bijdrage, met dien ver
bet:,:eft he,t ];iepaalde in.de§.§ .b, e laatste lid, o, stande dat bij de berekening yan het te betalen 

·'p\'m q van artikel 1; voor zooveel'betreft hare bedrag, in plaats· .van de ·som der :bijdragen, 
overige bepalingen treedt zij in werking op -op I-Juli 1398 reeds gekweten en nog verschul-
1' Juli 1897. . . digd, in aanmerking komt de som der bijdragen, 

In de gevallen, .waarin de bepalingen dezer bij de weder in diensttreding reeds' gekweten 
. wet aanspraak geven op een hooger pensioen en nog verschuldigd. 
·dan· hetgeen is toegekend ·onder · de werki~g Op de .ambtenaren wier tijdelijke diensten 
der bepalingen, die van l J anuari 1891 af hebben ov:ereenkomstig dit artikel of artikel 1 der wet 
gegolden, worden de termijnen bedbeld iri het .. yan 20·Juli 1895 (Staatsblad n°, 136) bij de rege
laatste lid van artikel 18 ·der wet van 9 Mei-1/!90 ling van hun perisioen als diensttijd,in aanmer
·(Staatsblad n°. 78) (1) gerekend een aanvang te king komen, wordt artikel 17 der.wet van 9 Mei 

• nemen op den dag der afkondiging van deze 1890 (Staatsblad n°. 79), gewijzigd bij ·de wet 
wijzigingswet. van 30 September 1893 (Staatsblad n°. 145), _te 
;. 4. De wet· van 9.Mei 1890 (Staatsblad no. 78) rekenen van 1 Juli' 1898, of, in· net geval be

: zooals zij bij deze wet of bij latere wetten mocht d~eld·in het tweede lid, van htiime herplaatsing, 
·worden gewijzigd, zal kunnen worden aange- toegepast in' dier voege, alsof -zij ;ook gedurende 

-.haald als ,,Burgerlijke Pensioimwet':. hun tijdelijken dienst burgerlijke ambtenaren 
· · waren geweest. · 

Wet van den . 28sten Juni , i898 (Staatsbfad · . Met ·afwijking van het bepaalde bij het eerste 
n°. 152), gewijiigd.bi,j'de wet van.6 Juni 1900 'lid, zU:llen de tijdelijke di~nsten; a.ls ambtemiar 

·· .'(Staat_sbl~d ·~0 : 103). bij de Rijksgesticliten Ommerschcins en Veen-
Art. 4. • Voor de bij het in werking treden huizen en· bij Rijkswerkinrichtirigen bewezen 

• · dezer 'wet in dienst. zijnde vaste ambtenaren, door hen, ~ier tijdelijke dienst ali zoodanig door· 
die vroeger , krachtens aanstelling tijdelijke eene vaste aaristelling is gevolgd, bij de regelirig 
diensten hebben bewezen in betrekkingen, als van hun pensioen als diensttijd in aanmerking 
bedoeld in artikel 9a (2),-der burgerlijke pen- komen; ·' zdnder dat deswege · eenige · bijdrage 
sioenwet, zullen deze tijdelijke diensteri bij de door hen· v'erschU:ldigd is . 

. regeling van hun p·ensioeri als diensttijd in Bijaldien door ambtenareh ··wier tijdelijke 

.,aannierking komen, indien die ambtenaren zfoh of daaraan voorafgaande vaste burgedijke 
.,v66r 1 Jariuari 1901 schriftelijk .zulleri hebben diensten v66r 1 Januari 1891 zijn aangevangen, 

· · ·verbonderi tot -betaling der daarvoor verschul- in den 'tijdelijken di~nst eene belooning is· ge
:,-digde bijdrage. · Deze.:bijdrage wordt -vastge, ·noten, hooger dan de laatstelijk v66r het in 
•·steld: 1° .. voor hen, wier tijdelijke of daaraan werking treden dezer wet, of in het geval be
. voorafgaande vaste burgerlijke diensten zijn doeld 'bij het tweede lid; bij de eerste herplaat
. aangevangen v66r· ,1 .Januari 1891, ·op· een sing daar~a· ··verkregeri pensfoensgrondslag, 

bedrag, gelijkstaande met'het·verschil tusschen : wordt die b'elcioning voor de foepassing van <lit 
· --de som der_ bijdragen, zoo.,af:loopende:als door- artikel geacht niet hooger te zijn' geklommen 
·: loopende, welke zij zouden ·hebben betaald, dan het bedrag van dien grondslag . 

. llldien zij van hunne indiensttredi.'.ig .af eene 5. ·De bijdrage, uit ·kracht der in het· vorig 
vaste aanstelling hadden gehad, en de soriI der arti)rnl: bec!,oeJde, verbintenisse~ ver~chuldigd, 

· bijdragen, ~p 1 Juli 1898 re~ds g~kweten en nog zullen, voor wat betreft hen, wier tijdelijke of 
. verschuldigd; -2°. voor. hen, wier diensten )ater daaraan 'voorafgaa~de "~ste.bu'.~gerlijke diensten 

(1) 3e en 4e lid van art. 33 van den gewijzig-
d_en tekst. , , . . . -'.- ; , , , , 

(2) Artikel _14a van, den, gewijzigden ,tekst. 

zijn begonnen v66r 1 Januari'l891 in acht jare~, 
aan te vangen met het vierde.-kwartaal 1898 

. (1) -Artikel 15. va-n den gewijzigden te.kst, 
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,of. bij herplaatsing, met ·h:et kwartaal, volgend 
-0p dat. der wedet in diensttreding, telkens :tot 
-een gelijk gedeelte, warden ingehouden op de 
jaarwedde van de betrokken ambtenaren en, 
ingeval v66r de afbetaling, pensioen of wacht
o-eld is- of wordt toegekend, op hun· pensioen 
~f wachtgeld. Voor wat aangaat hen, .i,ier 
tijdelijke diensten later· zijn aangevangen, ge
.schiedt de inhouding der bijdragen op gelijke 
wjjze in twee jaren, doch met _inachtheming van 
het bepaalde in het vierde lid van artikel 9bis (1) 
der burgerlijke pensioenwet. Deze bijdragen 
worden onder de middelcn tot dekking der 
Staatsuitga ven verantwoord·. 

Van bijdragen, of gedeelten daarvan,. als in 
de eerste zinsnede van dit artikel bedoeld, 
welke niet door inhouding op de jaarwedde; het 
pensioen -of het wachtgeld van den betrokken 
ambtenaar mochten kunnen worden verhaald, 

· blijft de voldoening achterniege. 
6. Deze wet treedt in werking op den lsten 

Juli 1898. 

IV et van den 6den Juni 1900 (Staatsblad n°. 103). 
Art. 3. D~ze wet wordt geacht in werking 

te zijn getreden op den lsten Juli 1898. 
Hare bepalingen zullen evenwel niet van 

invloecl zijn op het bedrag der kortingen over_ 
het tijd_vak van 1 Juli 1898 tot 1 Januari 1901 
verschulcligcl ingevolge art. 4, 3de lid, der_ ,y-et 

. van 28 Juni 1898 (Staatsblad n°. 152),.zooals die 
bepaling h]idde y66r _de daarin bij deze._wet ge-
1,irachte wijziging, indien verhooging van het 
wegens korting .verschuldigde daarvan het 
gevolg zou zijn. 

Zij, die v66r 1 Juli 1899 de verbintenis hebpen 
aangegaan, bedoelcl _bij het eerste lid van art, 4 
der wet van 28 Juni 1898 (Staatsblad n°. 152) en 
zij die v66r den clag waarop dez,e wet. in. het 
Staatsblad worclt geplaatst, hebben aangegaan 
de ver bintenis bedoelcl in het tweede lid v:an 
dat artikel, voor zoover zij krachtens deze 
wet hoogere k~rtingen moeten betal~n ·clan ·zij 

. krach_tens eve~bedoeld art. 4, 3de lid, ver
schuldigd ~varen, worclen geacht die verpintenis 

· -niet te hebben aangegaan, indien zij . v66r 
l Januari 1901 hun verlangen ,daartoe scJ:irifte
lijk te kennen geven. In dat. geval word~n 
reeds ingehouden bijcl_ragen teruggegeven. 

H' et van den 1_2den .ill ei 1902 (Staatsblacl n°. 61). 

Art .. 8. Deze:wet treedt in werking-·cip het, 
zelfde tjjdstip als. de ;vet van 6 Februari 1901 

· (Staatsblad n°._ 62). (2) 

(1) Artikel 15 van den gewijzigden tekst. 
(2) .In werking getreden 1 December 1905. 

. Wet van den-5den Juni-1905_ (Staatsblacl 11°.-152): 

Art. IV. § 4, eerste lid. 
-Deze wet treedt in werking·op eeil nader door 

Ons te bepalen clag. (1) 

Wet van den 3lsten Januari 1908 (Staats
blad .n°. 49). 

Art. 2. Deze wet wordt geacht in werking 
te zjjn getreden met 1 Januari 1908. 

'. 

TJ;'et van den, 7den Nov~,:nber 1.9,10 (Staats-
bfad n°. 314).. _ 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met den 
dag van hare afkondiging .. 

Wet van den 2L~ten Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 303). 

Art. II. De op 1 October 1913 in dienst 
zijnde burgerlijke ambtenaren, die vroeger eene 
andere burgerlijke betrekking hebben bekleed 
of die vroeger onclerwijzer zijn· geweest in den 
zin van artikel 2 der Burgerlijke Pensioenwet, 
worden voor de toepassing van cleze wet geacht 
op dien datum te zijn herplaatst, indien zij 
hun verlangen hiertoe v66r 1 April 1914 in den 
vorm cener schriftelijke verklaring te kennen 
geven aan Onzen Minister,_van Financien. _ 

De op 1 October 1913 in dienst zijncle bur
gerlijke ambtenaren, die op grond van art. 11 (2) 
der Burgerlijke Pensioenwet, zooals clat artikel 
bij deze wet is gewijzigd en aangevuld, nog voor 
pensioen moeten bijdragen, betalen het door hen 
verschuldigde van clien datum af in vier.gelijke 
jaarlijksche .termijnen. 

Art. III. Voor burgerlijke ambtenaren komt 
cle_tijcl, dien zij v66r.l October 1913, boven den 
leeftijd v:an achttien jaren, in werkelijken 
dienst in' gemeentelijke betrekkingen in den zin 
van artikel 2 der Burgerlijke Pensioenwet heb-

. ben doorgebracht - indien die tijd niet reeds 
voor pensioen ten laste van den Staat of van 
het in artikel 50 cler Pensioenwet voor• de 
gemeenteambtenaren 1913.bedoelde fonds werd 
increkocht - antler de hierna .genoemde .voor
w:arde als diensttijd . .in aanmerking. 
. Niet in aanmerking komt · de' tijd waarov:er 

reeds pensioen werd verleend ten Jaste van·eene 
gemeente of van een gemeentelijk pensioen
fonds. 

Hij die.op I.October 1913 eene burgerlij)!:e 
betrekking .bekleeclt, moet v66r 1 April 1914, 
en hij, die na eerstgenoemden datum in zulk 

(1) In werking getreden 1 Januari 1906. · 
(2) Artikel 20 van. den gewijzigden tekst. 
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_eene betrekking wo·rdt: benoemd of herplaatst, 
moet binnen zes maanden na den <lag vari ingarig 
zijner benoeming.of herplaatsirig de µafolgende 
_stukken aan den Burgerlijken Pensioenraad 
zenden: 

a. de aanstelling in elke der gemeentelijke 
betrekkingen in povenbedoelden zin, waarin hij 
,v66r 1 October 1913 werkzaain is geweest. Bij 
gemfa van eene aanstelling_ in eenige betrekking 
-moet worden overgelegd een stuk nit· den- tijd 
der dienstvervulling• in dat ambt, waaruit van 
<le aanstelling rechtstreeks of zijdelings. blijkt ; 

b. gegevens,. waaruit blijkt· van .den -duur 
,van den in elke der onder a. bedoelde -betrek
kingen doorgebrachten tijcl ; 

c. gegevens, waaruit blijkt van het totaal 
der in elke dier· betrekkingen genoten beloo
ningen; 
_ d. een stuk, waarb~j hij verklaart er genoe

gen mede te nemen, d_at e.ventueel op hem wordt 
verhaald het -hiervoor in aanmerking komende 
deel der voor den inkoop van den in het eerste 
lid bedoelden tijd verschuldigde. bijdrage. 

De Burgerlijke Pensioenraad doet de in het 
vorige lfd genoemd,e st.ukken met zijn advies 
omtr~nt de vastst!)l!ing van het voor pensioen 
in te koopen tijdva~ en _van het, ·op grond van 
artikel IV, door de betrokken: gemeente· of-door· 
elke der betrokken gemeenten aan l;>ijdrage te 
betalen bedrag; toekomen aan Onzen Minister 
;van -Financien, door wien die .. ;,aststelling ge
gphiedt, en· die aan de .. betalend·e gemeente of 
aan elke der betalende gemeenten het doo~ haar 
verschuldigde opgeeft. 

Art. IV., De voor. inkoop van den in artikel 
lII bedoelden tijd te -betalen bijdrage bedraagt 
acht ten honderd van-het totaal der gedurende 
dien tijd als gemeenteamb_tenaar genoten be
looningen.·. 

Zij is.verschuldigd door de gemeente of door 
de gemeenten -: elke- voor haar _dee! -, -die 
deze belooningen- heeft _of hebben betaald . 

. -Art. V. De bijdrage, ,-bedoeld in het vorig 
_artikel, wordt voldaan in eens of in _tien, zooveel 
mogelijk gelijke, jaarlijksche term~jnen. 

De betaling ineens geschiedt : . · 
. a. van de bijdragen, -versc_huldigd·voor _den 
inkoop van diensttijd van op 1 October 1913 
i_n dienst zijnde·b_urgerlijkc ambtenaren, uite,rlijk 

.op 31 December 191~ ;-
. b. van die_ voor de1~- inkoop van diensttijd 

,van na eerstgemelden--d·atum:--benoemd·of her
plaatst wordende burgerlijke ambtenai;en, 
uiterlijk op 31 December van het jaar, volgende 
op dat der benoeming of herplaatsing. 

B~j betaling in termijnen wordt de eerste 

termijn van de in het tweede lid o:nder a ge
n·oemde bijdrage voldaan op 31 December 1915, 
die van de bijdragen, genoemd in het tweede 
lid· onder b, mede · op het tijdstip, vastgesteld 
voor de ·betaling in eens. · 

De voldoening van de volgende termijnen 
geschiedt ·op 31 December van elk cl.er eerste 
-negen jaren na 31 December 1915, respectieve
lijk na 31 December van het jaar. volgende op 
dat der benoeming. of herplaatsing. 

De verplichting tot betalen vervalt niet door 
.het ontslag of ·-door het. overlijden van den 
ambtenaar. 

Art. VI. Ten opzichte van de in het vorig 
artikel bedoelde bijdrage zijn van toepassing 
het eerste en .het tweede lid van art. 65 der 
•Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913. 

1Vanneer de gemeente of de gemeenten, die 
de bijdrage verschuldigd is of zijn, van de bij 
dat artikel verleende bevoegdheid wenscheh 
gebruik te maken, geven zij hiervan kennis aan 
het gezag, dat de wedde van den betrokken 
ambtenaar regelt. 

Het deel der·. bijdrage dat die geineente of 
gemeenten wenscht of wenschen te verhalen, 
wordt van het tijdstip• af, waarop de laatste 
termijn -der pensioensbijdrage, verschuldigd 
ter ·zake van de eerste aanstel.liiJ.g van den be
langhebbende · tot burgerlijk ambtenaai:, is 
voldaan, of indieh ter zake van die aanstelling 
geen bijdrage verschuldigd is, van het tijdstip 
van ingang. dier aanstelling af, in tien zooveel 
mogelijk gelijke jaarlijksche termijnen op zijne 
wedde, of, indien hij binnen tien jaren na eerstc 
genoemd, respectievelijk laatstgenoemd tijdstip, 
met pensio·en of ,vachtgeld wordt ontslagen, 
op dat pensioen of wachtgeld ingehouden. Met 
de inhouding wordt echter niet vroeger dan 
met 1 October 1913 aangevangen.-

Kcimt de- kennisgeving, · gevorderd d~or het 
tweede lid, niet in vo6r het in het derde· lid in 
de eerste, respectievelijk tweede plaats ge
noemde tijdstip, clan loopen de"in laatstgenoemd 
lid bedoelde·termijnen van den.ingang van het 
vierendeeljaars volgende op dat, waarin de 
·kennisgeving door het in h'et tweede lid· be
doelde -gezag wordt ontvangen. · 

vVordt de ambtenaar binnen tien jarenna het 
tijdstip van ·aanvang van de inhouding zonder 

pensioen of ·wachtgeld ontslagen, dari warden 
de op ·dat tijdstip ·nog niet vervallen termijnen 
- voor ·zoover· zij niet op inkomsten die de 
ambtenaar van de gemeente of de gemeenten, 
·aan welke die termijnen verschuldigd zijn, 
kunnen warden gekort - indien of zoodra de 
belanghebbende, hetzij uit • andereri hoofde 
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pensioen, wachtgeld of traktement uit de 
Staatskas, hetzij pensioen ten laste van het in 
artikel 50 der Pensioenwet voor .de, gemeente
ambtenaren 1913 bedoelde fonds, hetzij trakte
ment of wachtgeld van eene provincie of eene 
gemeente geniet, in zooveel mogelijk gelijke, 
driemaandelijksche of maandelijksche bedragen 
op dat pensioen, wachtgeld of traktement inge
houden, z66, dat het in totaal verschuldigde op 
den vervaldag van den laatsten termijn zal zijn 

-voldaan, 
Ar,t. VII.· •Voor een-burgerlijk .. ambtenaar,kan 

de tijd, bedoeld in artikel III, eerste lid, slechts 
inzijngeheel als diensttijd inaanmerking komen. 

Art. VIII. Gaat een gemeenteambtenaar 
voor wien op .grond van art. 68, eerste lid, der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
niet wordt bijgedragen, over in eene burgerlijke 
betrekking, dan is de bijdrage voor den inkoop 
van den tijd dien die ambtenaar v66r l ·October 
1913 in dienst van de gemeente die hij laatstelijk 
v66r zijn overgang in de burgerlijke betrekking 
diende, heeft doorgebracht, verschuldigd van 
het tijdstip van ingang van de benoeming in die 
betrekking af. De betaling van die bijdrage 
geschiedt op den voet van art. V. 

In het geval, genoemd in het vorige lid, is 
ten opzichte van den tijd dien de betrokken 
ambtenaar tusschen 1 October 1913 en het 
tijdstip van zijn overgang, in gemeentelijke be
trekkingen heeft doorgebracht, art. III en .zijn 
voorts de artt. IV, V, VI en VII van toepassing 
met dien verstande dat het aan pensioensbij
drage verschuldigde voor'de helft op den amb
_tenaar kan warden verhaald, 

Gaat een ambtenaar, in dienst: eener ge
meente, aan we)ke op grond van. art. 69 .. der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
de daar bedoelde ontheffing werd verleend, 
over in. eene b~rgerlijke betrekking, dan is ten 
opzichte van den tijd dien hij v66r zijn•overgang. 
in gemeentelijke betrekkingen heeft doorge
bracht, _het vorige lid van toepassing. 

Art. IX. Wij behouden Ons de' bevoegdheid 
voor om, wanneer de gewijzigde . tekst .der 
Burgerlijke Pensioenwet door Ons algemeen 
bekend zal worden gemaakt; de nommers der 
in andere wetten aangehaalde artikelen dier 
wet met de nieuwe nommering in dien ge,yij
zigden tek;t in overeenstemming te brengen. 

.A.rt. X. Deze wet treedt in werking met 
1 October 1913. · 

Wet van den 21.~ten Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 304). 

Art. 4. De bekendmaking, bedoeld jn het 

vijfde lid van art. 18 (1) der Burgerlijke Pen
sioenwet, van . eene , verandering -van we~s
toepassing, waaromtrent v66r het tijdstip van 
het inwerking treden van deze wet is beslist; 
geschiedt binnen twee weken na dat tijdstip. 

5. Voor hem ten opzichte van wien zich een 
der in het eerste lid van artikel llbis (2) .aer 
Burgerlijke Pensioenwet genoemde gevallen 
heeft voorgedaan en die op het tijdstip van het 
in werking treden van: deze wet in het genot is 
van ·een· volgen:s de· nieuwe wetstoepassing 
geregeld pensioen, wordt dat pensioen volgens 
de vroegere wetstoepassing herzieh, wanneer 
hij zijn verlangen hiertoe binnen zes· maanden 
na genoemd tijdstip schriftelijk aan Onzen 
Minister van Financien te kennen geeft. 

6 .. Deze wet treedt in werking-met 1 October 
1913. 

Behoort bij Ifoninklijk besluit van 10 October 
1913 (Staatsblad n°. 387). 

Mij bekencl, 
De 1liinister van Financii!n, 

(get.) BERTLTh'G. 

10 October 1913. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 164, derde lid, der In
validiteits.wet: S. 388. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van On'zen Minister van 
Landbouw, Nijverheid· ·en Handel -van 21 
Augustus '1913, n°. 2052, afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Gezien de artikelen 164, tweede en derde 
lid, en 376 der. Invaliditeitswet; ' 

·Den Raad van State• gehoor'd (advies van 
23 September 1913; n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 October 1913, 11°, 2512, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
vast te stellen de volgende bepalingen : 
Art. 1. Na de eerste uitbetaling eener rente, 

toegekend krachtens artikel 369 of artikel 370 

der Invaliditeitswet, kan door den, directeur 
van het kantoor der Posterijen, · alwaar de 
rente wordt uitbetaald, voor verdei·e betalingen 
dier· rente als betaaldag warden aarigewezen 
een andere werkdag dan Dinsdag. De petaal
dag kan · daarna niet meer op een anderen 
werkdag warden gesteld dan met goedvinden 
·van den rentetrekker. 

( 1) Artikel 33 van den , gewij zigden tekst. 
(2) Artikel 21 van den gewijzigden tekst. 
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, Indieil · de vastgestelde betaaldag valt op 
Paas9hmaandag, Pinkstermaandag, - Hemel
vaartsdag, een Kerstdag of Nieuwja"arsdag, 
wordt de rente- uitbetaald op den daaraan 
voprafgaanden werkdag. 
- -2. Van den door hem aangewezen betaaldag 

geeft de Directeur van bet kantoor der Poste
rijen onmiddellijk- schriftelijk · kennis aan. den. 
rentetrekker, 

Onze Minister van LandboU:w, Nijverhei:d 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit; dat -in het Btaatsblad zal worden ge-
plaatst en waarvan afschrift· zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 
· Het Loo, den !Oden October 1913. 

(get.) W I L H E L MI N A 
De Min. vcm Landboiiw, Nijverheid en Handel, 

(get.) TREUB. 
(Uitge_q. 18 Oct. 1913.) 

13 October 19_13. BESLUIT, houdende de bekencl
making in het Staatsblad van het' op 6 Juli 
1912 te 's Gravenhage tusschen Nederland 
en Japan gesloten verdrag van handel en 
scheepvaart. S. 389. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 6 Juli 1912 te 's Gravenhage 

tusschen N ederland en J apa.n gesloten verdrag 
van handel en scheepvaart, welk verdra,g is 
goedgekeurd bij de wet van den 20sten Juni 
1913 (Staatsblad n°. 293), en waarvan een 
afdruk met vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Gezien mede de note verb ale van het Ja paYsche 
gezantschap van den 2den Maart 1912, · be

, treffende de eeuwigdurende pachtrechten en het 
bij de uitwisseling der akten van bekrachtiging 
door Onzen gezant te Tokio en den Japanschen 
gemachtigde geteekend protocol, betreffende 
de niet- toepasselijkheid van de artikelen 3, 4, 
14 en 15 van het verdrag op de Nederlandsche 
overzeesche bezittingen en kolonien, van welke 
note verbale en protocol een afdruk met ·ver
taling bij dit besluit · is gevoegd ; 
, Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van het verdrag, op 8 October "1913 te Tokio 
zijn uitgewisseld ; 
- Op de voordracht van· Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den llden October 
1913; n°. 20218, directie van het protocol; 
· Hehben goedgevonden en verstaan : 

bedoeld verdrag, note verbale en protocol, 
benevens de vertalingen · daarvan, te doen be
kend maken door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. ( 1) 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 

Onze Ministers, hoof den van Departementen 
van Algemeen Be, tuur, zijn beJa,.t, ieder voor 
zooveel hem bet eft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wo·rdt vereischt. 

Het Loo, den 13den October 1913. · 
(get.) WILHELMINA. 

De Minis er van B1titenlandsche Zaken, 
(get,) J. LOUDON. , 

~Ui~qe,q. 22 Oct: 1913.) 

VERTALING: 

Hare Maj esteit de Koningin der. N ederlanden 
en Zijne Majesteit de Keize~ van Japan, gelijke
lijk bezield met het verlaiigen om de betrek
kingen van·vriendschap en van goede verstand
_houding, welke gelukkig tusschen Hen en Hunne 
'i:mderdanen 'bestaan, te beYestigen, en over
tuigd dat het duidelijk · en stellig vaststellen 
der ·bepalingeil, welke in het vervolg op de 
handelsbetrekkingen tusschen Hunne beide 
landen toepasselijk zulleri zijn, tot het bereiken 
van dit in hooge mate wenschelijke -doe! zal 
bijdragen, hebben besloten te dien einde een 
Verdrag· van Handel en Scheepvaart te sluiten 
en tot Hunne gevolmachtigden benoemd, ·te 
weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
Jonkheer R. DE MAREES YAN SwrNDEREN, 

Hoogstderzelver Kamerheer, · Ridder van 
Hoogstderzelver Orde van den Nederlandschen 
Leeuw:enz. enz., Hoogstderzelver Minister van 
Buitenlandsche Zaken ; 

en Zijne Majesteit de Keizer van Japan: 
den ·heer AIM.ARO SATO, Shoshii, lste klasse 

van de Keizerlijke Orde van den Heiligen 
Schat enz., Hoogstdeszelfs Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister bij het Hof van 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld,, omtrent de na volgende art-ikelen 
zijn overeengekomen. 

Art. 1. De onderdanen der beide Hooge 
Contracteerende Partijen zullen volle vrijheid 
hebben met hunne gezinnen binnen te komen 
en zich ·te vestigen in de geheele uitgestrektheid 
van elkanders gebied of bezittingen ; en, indien 
zij zich gedragen naar de ,y-etten des lands : 

1 °. zullen zij, in alles wat betreft het reizen 
en het verblijf, de studien en onderzoekingen, 
de uitoefening hunner bedrijven en beroepen 

· en het voeren van hum_1e bedrijfs- of nijverheids
onderneniingen- in alle opzichten op denzelfden 
voet geplaatst zijn als de onderdanen of burgers 
van de meest begunstigde natie; 

2°. zullen zij, evenals de eigen on~erdanen 
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zelven, het recht hebben te handelen in alle 
goederen,- waarin de handel vrijstaat ; 

.3°. zullen zij mogen bezitten of huren en 
betrekken de huizen, de fabrieken, de maga
zijnen, de. winkels en de lokalen die zij. noodig 
kunneh hebben .en terreinen pachten om er te 
wonen of te gebruiken voor eenig geoorloofd 
handels-, bedrijfs-; nijverheids- of antler doel ; 

4°. -wat betreft het bezit vaff· roerende goe
deren van welken aard ook, de overdracht bij 
testament of anderszins van alle mogelijke 
roerende goederen · welke zij wettig onder 
levenden kunnen verkrijgen, en wat betreft het 
recht om; op welke wijze ook, te beschikken over 
goederen van welken aard ook, welke zij wettig 
zull!Jn hebbeh verkregen, zullen zij dezelfde 
voorrechten, vrijheden en rechten genieten, 
en zij zullen op dat stuk niet aan hoogere b"e
lastingen of lasten onderworpen zijn dan de 
eigen onderdanen, of de onderdanen of burgers 
van de meest begunstigde natie ; 

5°. zullen zij, op ~oorwaarde van weder
keerigheid, kunnen verkrijgen en bezitten alle 
soorten van onroerende goederen, die naar de 
wetten des lands, kunnen of zullen kunnen 
worden verkregen en bezeten door de onderda
nen of burgers van eenig antler vreemd land, 
mits zij zich steeds gedragen naar de voorwaar
den en beperkingen, voorgeschreven door ge-

. zegde wetten ; 
6°. zullen zij voortdurende en volledige be

scherming en veiligheid genieten voor hunne 
person.en en eigendommen ; 

zullen zij · ter vervolging en verdediging 
huimer· rechten vrijen en gereeden toegang 
hebben tot de rechtbanken, en zullen zij boven
dien gerechtigd zijn. voor de rechtbanken of 
andere bevoegde overheden hunne vorderingen 
op den Staat en zijne organen te doen gelden ; 

7°. zullen zij zijn vrijgesteld van allen 
verplichten militairen dienst, hetzij in het leger 
te land of ter zee, hetzij in de schutterij of de 
militie, en van alle heflingen, opgelegd in plaats 
van persoonlijken dienst. Zij zullen eveneens 
zijn vrijgesteld van alle gedwongen leeningen 
eri van alle 'militaire heflingen of bijdragen 
behalve die, welke zullen worden opgelegd aan 
de onderdanen of !mrgers van de meest begun
stigde natie ; 

8°. zullen zij niet wo.rden onderworpen aan 
andere of hoogere heflingen of behcieven te 
betalen andere of hoogere belastinge·n of bij
d-ragen, van welken aar.d ook, clan die, welke 
zijn of zullen worden opgelegd aan de onder
danen of burgers van de meest begunstigde 
natie.-

2. De woningen, niagazijnen, fabrieken en 
winkels van de onderdanefr van beide Hoage· 
Contracte'erende Partijen zullen binnen "het· 
gebied en de bezittirigen vaU" de andere, everials' 
alle daartoe behoorende lokalen; _die voor geoorc 

'loofde doeleinden worden · gebruikt, ,vorden 
geeerbiedigd .. 

Het zal riiet geocirloofd zijn. er huiszoekingen· 
te doen bf onderzoekingen te houden, en even-· 
min om boeken, papieren of rekeningen in te 
zien of te oriderzcieken, behalve ond'er de· voor- · 
waarden en- met inachtneming van de vorrnen 
door de wetten voor de ·eigen onderdanen voor-
geschreven. · 

3. (1) Ieder der Hooge Contr_acteerende 
Partijeri 'zal .Ccinsuls-Geiieraal, Consuls, Vice
Consuls en- Consulaire Agenten mogen bimoei 
men in alle havens, steden en plaatseri· van de 
andere; .. met uitzondering van die, waar er 
bezwaar_ tegen zo~ bestaan zoodanige con
sulaire ambtenaren ·toe· te la ten.· Deze uitzon
dering zal evenwel niet gemaakt ·warden ten 
aanzien van eene der Coritracteerende Partijen 
zonder eveneens te worden g~maakt.ten aa'rizien 
van alle andere Mogendheden. · 

Gezegde Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten, zullen, na van 
de Regeering van het land, waar zij benoemd 
zijn, het exequatur of. andere noodige machti

•gingen verkregen te hebben, op voet van weder
keerigheid het recht hebben alle ambtsbezig
heden te verrichten en alle voorrechten, vrij
stellingen en vrijdommen te genieten die zijn 
of in het vervolg mochten worden verleend aan 
de consulaire ambtenaren van denzelfden rang · 
der rneest begunstigde natie. De Regeering, 
welke het exequatur of andere machtigingen 
verleent, heeft het recht die naar eigen goed
vinden m te trekken. Zij is in dat geval even
wel gehouden de redenen te ontvouwen, waarorn 
zij het dienstig heeft geoordeeld aldus te han·-· 
delen. 

4. (1) Ingeval een onderdaan van ·eene der 
Hooge Contracteerende Partijen mocht komen 
te overlijden binnen het gebied of de bezittingen 
der andere, zullen de bevoegde overheden ter 

·plaatse vari het overlijden daarvan onmiddellijk 
kennis geven aan de consulaire ambtenaren van 
het land, waartoe de overledene beho'ort; dezen 
zullen van hunnen kant wanneer zij het eerst 
zullen zijn ingelicht dezelfde inlichtingen 
moeten geven aan gezegde. overheden. 

(1) N.B. Dit artikel is niet toepasselijk op de· 
Nederlandsche Kolonien en overzeesche bezit
tingen (zie het protocol geteekend bij de uitwis-
seling der akten van bekrachtiging). · 
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-5. ·Er zal tussc_hen het gebied :en de bezit
tingen. van_ de beide Hooge Contrac.teerende 

. Partijen wederkeerige vrijheid van handel en 
sqh~epyaart-bestaan. De onderdanen van elke 
der Contracteerende Partijen zullen, op. den
zelfden voet als de onderdanen of burgers van de 
~e~~tbegunstigde' natie, , ·vo)ledige ~ijheid 
hebben om zich met hunne s~hepen eh hunne 
ladingen te begeven naar de plaatslm, havens 
en rivieren van het gebied en de bezittingen van 
de andere, die geqpend zijn of mochten wordf!n 
vo_or den buitenlandschen handel ; zij zullen 
evenwel gehou_den zijn zich steeds te gedragen· 
naar de wetten van het land· waar zij,·aan
komen. 

6: De artikelen, voortgebracht; of ver_vaar
digd in het gebied of de bezittingen van eene 
der Hooge Contracteerende Partijen, zullen bij 
den invoer in het gebied_ende bezittingen van 
de andere, van welke plaats zij ook komen, 
genieten van de laagste invoerrechten t9epasse
lijk op soortgelijke artikelen van elken anderen 
vreemden oorsprong. 

Geen v:erbod of beperking zal worden ge
handhaafd of opgelegd bij den ~nvoer in het 
gebied of de bezittingen van eyne der Hooge 
Contracteerende Partijen van eenig artikel, 
voortgebracht of vervaardig_d i,n het gebied of 
de bezit~inge~ van de andere, van welke plaats 
ook afkomstig, dat zich niet gelij),elijk zal uit
strekken tot den invoer .van soortgelijke artike
len komende uit eenig antler vreemd land. 

. Dit laatste voorschrift is evenwel niet toe
pa_sselijk op verbodsbepalingen of beperkingen, 
die . als ,Sal).itaire. maatregelen worden gehand
haafd of opgelegd ter bescherming van nuttige 
dieren of pfanten. 

7. De kooplieden en de industrieelen, onder
danen van eene der Hooge Contracteerende 
Partijen, ~venals de kooplieden en de_ i;idu
strieelen, die wonen en hun handel drijven of 
h~nne nijverheid uitoefenen in het gebied of de 
bezittingen van die Partij, zullen in het gebied 
en de bezittingen van de andere, hetzij in 
p_ersoon, hetzij door ·middel van handelsreizi
ger~, inkoopen mogen _doen of bestellingen 
mogen opnemen met of zonder monsters, en 
die koopli~den, die industrieelen en_ hunne 
handelsreizigers, zullen bij het doen dier aan
koopen en het opnemen van die bestellingen, 
in zake belastingen en faciliteiten de behande
ling der meest begunstigde natie genieten. 

De Contracteerende Partijen zullen elkander 
wederkeerig kennis geven van de overheden, die 
belast zijn met de uitgifte der legitimatiekaar
ten, waarvan de hierbovengenoemde kooplieden, 

industrieelen en· handelsreizigers voorzien zullen. 
moeten -zijn. 

De artikelen ingevoerd ~ls monsters voor de
doeleinden omschreven in het .eerste lid, zullen 
in elk der beide la.nden, tijdelijk vrij van rechten. 
worden . toegelaten,. in . overeenstemming 11\et_ 
de douane-reglementen en formaliteiten, vp,st-· 
gesteld om hunnen wederuitvoer of de betaling·· 
der invoerrechten voorgeschreven in geval van 
niet-wederuitvoer binnen den door de wet aan
gegeven termijn te verzekeren. Evenwel zaI 
gezegd voorrecht zich niet uitstrekken tot de· 
a,rtikelen, die wegens hunne hoeveelheid of 
w'aarde; niet als monsters ·kunnen worden b.~
schouwd of die door. hunnen aard bij· hunnen 
wederuitvoer niet zonden knn1ien worden her-
kend. 

Het recht om te beslissen of een monster nij' 
van rechten ka,n worden toegelaten komt -in 
alle gevallen uitsluitend .toe aan de bevoegde· 
overheden der plaats,. waar. de invoer heeft 
plaats gehad. 

8. De herkenningsteekenen, merken of 
zegels door de douane-autoriteiten van eene . 
der Contracteerende Partijen bij den uitvoer op 
de _in het voorgaand artikel genoemde monsters 
aangebracht, evenals de l~ist van d,ie monsters, 
welke door haar officieel is gewaarmerkt en 
welke er eene nauwkeurige beschrijving van. 
_bevat, znllen over en we.er door de douane
autoriteiten van de andere worden aanvaarcr. 
om vast te stellen da t zij het karakter. ,•afr 
monsters hebben en de vrijstelling er van van 
alle onderzoek te verzekeren behouden~ voor 
zpoverre dit onderzoek noodig is_ ·om vast te
stellen dat de aangeboden monsters dezelfdc· 
zijn als die vermeld op de lijst .. De douane-, 
autor~teiten . van ieder der Contracteerende
Partijen. zullen evenwel een tweede merk op de 
monsters mogen aanbrengen in de bijzondere 
gevallen waarin zij het noodig oordeelen clien 
voorzorgsmaatregel te nemen. 

9. _De naamlooze of andere vennootschappen 
en de handels-, nijverheicls- en financieele v()r
eenigingen, die overeenkomstig de wetten van 
eene der Hooge Contracteerende Partijen zijn 
of zullen worclen opgericht en die haren zetel 
hebben in het gebied of de bezittingen van die. 
Partij, zijn bevoegd om in het gebied en de 
bezittingen van de anclere Partij hare rechten 
uit te oefenen en in rechte op te treclen voor de 
rechtbanken ter vervolging of verclediging. 
hunner rechten mits zij zich naar hare wett~n 
gedragen. 

10. Alle artikelen die wettig mogen of zullen . 
mogen .worden ingevoerd in de havens van een~ . 
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der Hooge Coiltracteerende Partijen door 
nationale schepen zuUen eveneens in die havens 
moge!l' worden irigevoerd door schepen van de 
andere Contracteerende Partij, zonder te worden 
onderworpen aan andere of hoogere· rechten of 
lasten;onder·welken naam ook, dan die waaraan 
dezelfde artikelen zouden z~jn . onderworpen 
iridien· zij werden ingevoerd door' nationale 
schepen. · 

Deze ,vederkeerige gelijkheid van behandeling 
z~l worden toegepast onverschillig of deze 
artikelen rechtstreeks komeii uit de plaats van 
oorsprong clan wel uit· eenig ander vreemd land. 

Er zal eveneens volkomen gelijkheid van be
behandeling · zijn voor den uitvoer, 'zoodat 
d_ezelfde uitvoerrechten znllen worden betaald 
en dezelfde premien en drawbacks zullen worden 
verleend in het gebied en de bezittingen van 
elke der Contracteerende Partijen, bij den uit
voer van eenig artikel dat er wettig kan worden 
of zal kunnen worden uitgevoerd, oriver
schillig of die uitvoer geschiedt met Japansche 
schepen of met Nederlandsche schepen, _en 
welke ook de plaats der bestemming zij, hetzij 
eene haven van de andere Partij hetzij eene 
haven van eene · derde l\fogendheid. 

11. In alles wat betreft de··plaatsing der 
schepen, hunne lading, hunne lossing in de 

, territoriale wateren van de Hooge · Contrac
teerende · Partijen zal door de eene der Partijen · 
aan de nationale schepen geen erikel voorrecht 
of faciliteit worden verleend, die, in gelijk
soortige gevallen ook niet aan de schepen van 
het andere land zal worden verleend, daar het 
de wil der Contracteerende Partijen: is dat op 
dit stuk de wederzijdsche vaartuigen op voet 
van volkomen gelijkheid warden b~handeld. 

12. De koopvaardijschepen, welke onder 
Nederlandsche of Japansche vlag varen e~ de 
dokumenten · aan boord hebben door hunne 
landswetten tot vaststelling van hunne nationa
liteit vereischt, zullen in Japan en in Nederland 
respectievelijk als Nederlandsche en Jap;nsche 
schepen wqrden beschouwd. 

13. Geenetonne-, doorvoer-, kanaal-, haven-, 
loods-, vuur-, quarantaine- of andere gelijk
soortige of a:rialoge gelden of rechten ender 
we1ken naam oak geheven in naam of ten voor
deele-der Regeering, van openbare ambtena~en 
van particulier~n, van welke lichamen of in~ 
stellingen ook, zullen in de territoriale wateren 
van eene der beide landeri worden opgelegd 
aan de schepen van de andere, zonder·dat· zij 
eveneens, onder dezelfde voorwaarden warden 
opgelegd a.an de nationale schepen in het 
algemeen of aan de schepen va:ri de meest be-
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. gun.stigde nit.tie .. Deze gelijkheid van behan
deling ~al wederkeerig op ·de wederzijdsche 
schepen warden toegepa.st, van welke plaats' 
zij ook komen en welke ook de plaats van 
bestemming zij. 

14. (1) De bevoegde consulaire ambtenaren · 
van elke der Hooge Contracteerende Partijen 
zullen in· het gebied en de bezittingen van de 
andere uitsluitend belast zijri met de · hand
having der inwendige orde op de koopvaardij: 
scheperi van hun land, en zij · a.Ileen zullen be- · 
voegd zij~ kennis te nemen van de geschillen 
die mochten rijzen, hetzij op zee, hetzij in de 
territoriale wateren van de andere Partij, tus:: 
schen de kapiteins, de officieren en de schepe- : 
lingen, b"epaaldelijk voor wat betreft de regeling 
der loonen en de uitvoering der overeen: ' 
komsten. Evenwel zal de rechtspraak · toe, ' 
·komen a.an de landsoverheden, ingeval er a.an 
boord van een 'koopvaardijschip van eene der · 
Contracteerende Pa;rtijen in de territoriale 
wateren van-de andere wanordelijkheden moch- · 
rijzen, die de bevoegde plaatselijke overheden· 
vari <lien aard mochten achten dat zij de rust 
en de orde in die wateren of te land verstoren 
of zouden kunnen verstoren. 

15. ( 1) Indieri een schepeling deserteert van · 
een koopvaardijschip, behoorende tot eene der ' 
Hooge Contracteerende Partijen, in de territo- · 
riale wateren van de andere, zullen de plaatse
lijke overheden gehouden zijn om, binnen de 
perken der wet, allen bij°stand in· hare macht · 
te verleenen voor de aanhouding en de uitlevec 
ring van dien deserteur op de aanvrage welke te 
dien einde tot haar zal worden gericht door deri 
bevoegden consulairen ambtenaar van het land_,' 
waartoe het betrokken schip behoort, ·met de 
toezegging dat alle daaruit voortvloeiende 
kosten zullen worden terugbetaald. 

Het is verstaan dat deze bepaling niet toepas- · 
selijk zal_ zijn op d_e onderdanen_ van het land 
waar de desertie zal hebben plaats gehad. 

16. In geval van schipbreuk, averij ter·zee · 
of gedwongen oponthoud, ·zal elke der Hooge 
Contracteerende Partijen, voorzoover de vers 
plich'tingen der neutraliteit het toelaten, aan de 
schepen van de andere, onverschillig of zij 
toebehooren aan den Staat of aan particulieren, 
dezelfde hulp en bescherming en dezelfde ·vrijc 
stellingen moeten verleenen als die ·welke in 
soortgelijke gevallen ·aan ·de nati~nale schepen 
zullen worden verleencl. De artikelen -welke 

(1) N.R Dit artikel is niet toepasselijk op.de 
Nederlandsche Kolonien· en overzeesche bezit
tingen (zie het protocol geteekend bij de uit
wisseling der akten van bekrachtiging). 
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. van de schepen, welke schipbreuk of averij 
hebben· geleden; zijn geborgen, zullen vrij zijn 
van alle invoerrechten, tenzij zij voor binnen
landsch ·verbruik .worden bestemd, in welk 
geval zij g·ehouden zullen zijn de voorgeschreven 
rec)lten te betalen. 

17. · De, Hooge · Contracteerende ·Partijen 
komen overeen dat ell, voorrecht·, ellrn gnnst 
of elke vrijdqm op het gebied van ·handel, 
scheepvaart en nijverheid welke de eene Hooge 
Contra·cteerende Partij reeds heeft ·verleend of 
in de toekonist mocht verleenen aan-de schepen, 
de onderdanen of de burgers van eenigen 
anderen vreemden Staat, onmiddellijk en on
voorwaardelijk zal worden nitgestrekt tot- de 
schepen of onderdanen van de ·andere -Hooge 
Contritcteerende Partij, aangezien het de - be
doeling der Contracteerende Partijen is dat de 
handel, de scheepvaart en de nijverheid van 
beide landen in· alle opzichten worden behan
deld -op den voet der meestbegnnstigde natie. 

18. De bepalingen van dit Verdrag zijn.niet 
-toepasselijk : 

· a. op de voorrechten welke eene der Hooge 
Contracteerende: Partijen heeft verleen_d, of zal 
.verleenen aan aangrenzende Staten ter verge
makkelijking van het grensverkeer ; 

b. aan de behandeling, welke wordt verleend 
·of zal verleend worden aan de voortbrengselen
van de nationale visscherij der Hooge Contrac
teerende Partijen of aan de voortbrengselen van 
de visscherijen, welk op het stuk van, den 
invoer harer voortbrengselen zijn gelijkgestelcl 
met de nationale visscherij. · 

19. Debepalingen van dit Verdrag zijn toepas
selijk op het geheele gebied en alle bezittingen 
welke behooren aan eene der Hooge. Contrac
teEJrende Partijen of door haar wordeii bestunrd. 

20. -Dit verdrag zal worden . bekrachtigd 
en de akten van bekrachtiging znllen zoo spoe
dig mogelijk te Tokio warden uitgewisseld. 
Het zal in werking. treden den dag ·volge~de op 
dien, waarop de akten van bekrachtiging zijn 
nitgewisseld en zal van kracht blijven tot na 
het verloop van twaalf maanden te rekenen 
van den dag, waarop eene der Hoage Qontrac
teerende Partijen aan de andere haar voornemen 
zal hebben te kennen gegeven om het te doen 
eindigen. 

Ten blijke waarvan de 1vederzijdsche geyol
machtigden <lit verdrag hebben geteekenc;l en 
van hnnne zegels v.oorzien. 

Gedaan - in dubbel te. '.s Gravenhage, den 
6den Juli 1912 .. 

1913. 

R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

AIMARO SATO. 

VERTALING. 

NOTiVE;RBALE. 

In opdracht van zijne .Regeering heeft de 
Japansche gezant de eer. te verklaren. dat, 
zonder de behandeling op den voet der meest
begunstigde natie in zake · de quaestie der 
eeuwigdurende pachtrechten uitdrukkelijk te 
waarb_orgen door middel van een pi:otocol van 
onderteekening, de Keizerlijke Regeering nqch
tans :de verzekering geeft dat N.ederlandsche 
onderdanen in Japan, op geenerlei •wijze, op 
dit . ·stuk · eene minder · gunstige behandeling 
zullen genieten clan die, welke genoten wordt 
of genoten zal warden door de onde~danen of 
burgers -van de meestbegunstigde natie. De 
Japansche gezant heeft de eer hieraan toe te 
voegen dat deze -aangelegenheid op dezelfde 
wijze is geregeld met de Britsche, Amerikaa11-
sche, Fransche, ·Duitsche. en _andere Regee
ringen. 

2 Maart 1.912. 

VERTALING. 

PROTO c·o L. 

Bij het overgaan tot .de uitwisseling der 
bekrachtingsoorkonden van ·dit verdrag, ver
klaren de ondergeteekenden, daartoe behoorlijk 
gemachtigd, dat ·het ,yel verstaan is dat de 
artikelen_ 3, 4, 14 -en 15 van_ dit verdrag niet 
toepasselijk zijn op de OV!:)l'Z{lesche bezittingen 
en kolonien van Nederland, maar dat de in die 
artikelen behandelde materie zalgeregeltl blijven 
door het Consulair Verdrag den 27sten April 
1908 tusschen Nederland en · Japan gesloten 
betreff_ende- de Nederlandsche overzeesche .be
zittingen en kolonien. 

14 October 1913. · BESL UIT,. houdende; wijziging 
_ van het_ Militiebesluit ·n (Staatsblad 1912, 
n°. 276). s.,390. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministei·s _ van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken, van 8 October 1913, 
Afdeeling Militie en Landweer (M.) n°. 156, 
van 1() October,1913, Bureau B n°. 74; en van 
13 October 1913, n°. 7025, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur.; 

Overwegende, · dat het wenschelijk is ge
bleken, in de bij Militiebesluit II (Staatsblad 
Hl12, n°. 276) ,vastgestelde bepalingen betref
fende het _onderzoek, bedoeld: in. art. 70 .der 
Militiewet, wijziging te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan :. 

66 
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Het Militiebesluit ll (Staatsblad 1912, n°. 276) 
wordt gewijzigd als volgt : 

Artikel 24. In het eerste lid wordt voor ,,de 
twee" gelezen : ,,op twee of meer". 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche · Zaken zijn, ieder. voot 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van· dit besluit, dat. in het 0 Staatsblad zal 
warden geplaatst. \ 

Het Loo, den 14den October 1913. 
(get.) WILHELM IN A. 

De Minister van .Oorlog, (get.) BosBOOM. 
· De Ministe,· van· M a,·ine, 

(qet.) J. J. RAMB0NNE'r. 
-De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) ConT v. D. LINDEN.. 

( Uitgeg. 20 Oct. 1913.) 

· 15 Octobe,· 1913. BESLUlT, tot vaststelling van 
· een Reglement op den.ijk ·van gasmeters. 
s. 391. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de _voordracht van Onze!l :Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 12 Augus

. tus 1913, n°. 3512, afdeeling Nijverheid ; 
Gelet op artikel 12 der wet van 7 April 

1869 (Staatsblad n°. 57), betreffende de maten, 
gewichten en weegwerktuigen, waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 29 November 1874 (Staatsblad 

· n° .. 143), en die laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 2 Mei 1,897 (Staatsblad no. 122); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 September 1913, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 October f913, r.0 • 

5707, afdeeling Nijverheid; 
'Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met ingang vari 1 J anuari 1914 in te · trek
ken het Koninklijk besluit van 12· September 
1874 (Staatsblad n°. 128) en vast .te st(clllen de 
volgende bepalingen, welke zullen nitmaken 
Mn Reglement op. den ijk van gasmeters. 

REGLEMENT OP DEN IJK VAN 
. . GASMET,ERS. . 

Art. 1. Toegelaten •zijn natte en droge gas
meters. Bij de eerstgenoemde geschiedt -de 
meting door rniddel van een gedeeltelijk in 
eene · vlo.eistof wentelende trom_mel met meet
kamers; bij de laatstgenoemde door middel 
van meetkamers met beweegbare. wanden. 

-2, L Elke -gasmeter is voorzien van een-tel
werk, dat de hoeveelheid gas, die door den 
gasmeter gegaan is, uite;edrukt in kubieke 

Meter, aanwijst en, ten behoeve van het onder
zoek van den gasmeter, bovendien van een 
literwijzer. Bij een gasmeter met, een meet
vermogen van meer dan 100,000 kubieke deci
meter per uur wordt het telwerk, indien het 
ook 1/ 10-deelen van een kubieken Meter aan-

. wijst, geacht tevens dienst te doen als boven
genoemde literwijzer. 

2. Het telwerk moet juist zijn en mag niet 
met de hand verzet kunnen · worden zoolang 
het een deel van den gasmeter uitmaakt .. De 
literwijzer moet zoo nauwkeurig zijn als noodig 
is om het onderzoek-naar behooren te kunnen 
uitvoeren. 
_ 3. Het telwerk moet door den met den ijk 
belasten ambtenaar los van den gasmeter 
onderzocht kunnen worden. 

3. 1. Op elken gasmeter is vermeld· :-
a. het meetvermogen, d. i. het grootste ver

bruik per um, dat de gasmeter bestemd is 
aan te wijzen, uitgedrukt in kubieke decimeter; 

b. de naam van den vervaardiger ; 
c. een fabrieksnummer, waardoor de gas

meter van andere gasmeters van dezelfde 
fabriek. onderscheiden wordt; 

d. het jaar, waarin de gas meter vervaardigd is . 
2. Op een · muntgasmeter is bovendien ver

meld, dat de ijk de juiste werking van het 
muntwerk niet waarborgt. 

.'J. Op een herstelden gasmeter is bovendien 
. de naam van den hersteller- v_ermeld, indien 
deze een ander is dan de vervaardiger. 

4. In geval op den gasmeter vermeld is voor 
hoeveel lichten hij bestemd is, moet dit aan
tal uit het meetvermogen zijri afgeleid naar 
den niaatstaf van 140 kubieke decimeter gas
verbrnik per· uur voor een licht·. 

5. De in ·de vorige leden bedoelde op·schrif
ten zijn duidelijk en onuitwischbaar. 

4. Bij een overdruk van het gas iu • den 
gasmeter van 10 centimeter water of minder 

· mag geen gas of vloeistof door lek naar buiteu 
. ontsna])pen, 

5. De gasmeter mag noch stilstaande, noch 
werkende gas ongemeten doorlaten. 

6. I. Een natte gasmeter is-voorzien van 
een voor den gebruiker toegankelijke inrich
ting om de vloeistof op den normalen stand 
te brengen. 

2. De stennpunten van een natten gasnieter 
met een -meetvermogen · van 14,000 kubieke 
decimeter per uur of miuder liggen -in• een 
plat vlak. Een ·natte gasmeter ·met gr-0oter 
meetvermogen heeft bf steunpunten, -die in 
een plat vlak liggen,. bf een. vlak koperen 
kruis, geschikt om- er een waterpas in twee 
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onderling loodrechte ricbtingen op to kunnen 
plaatsen .. 

3. Een natte gasmeter met steunpunten, die 
in een plat vlak liggen, geplaatst op een bori
zontaal vlak, mag, wanneer er.gas doorstroomt 
met een· snelheid, beantwoordende aan het 
meetvermogen. of met geringer snelbeid, 

d. bij den normalen stand van de vloefstof 
niet meer dan 1,5 ten honderd te veel of te 
.weinig, en 

b. bij den hoogsten stand niet meer dan 5 
ten ·honderd- te · veel· aanwij~en; 

4. Een natte gasmeter, voorzien van een vlak 
koperen kruis, moe~ aan deze eiscben voldoen 
als dat kruis horizontaal is. 
- 7. 1. Orn geijkt to knnnen ,vorden -mag een 
nieuwe oE herstelde droge gasmeter, wanneer 
er gas· doorstro.omt met een snelbeid, beant
woordende aan · het meetvermogen of met ge
ringer snelheid, nict meci;, dan 1,6 ten. hon._ 
derd te veel oE te woinig aan}vijzen: 

2. Orn hcrijkt te kunnen worden mag een 
droge gasmeter, die met ougeschonden ijkmer
ken ten onderzoAk wordt aangeboden, niet 
meer · dan 3 ten honderd te veel of te. weinig 
aanwijzen. 

8. J. Bij een te ijken nieuwen of herstelden 
gasmeter mag, wanneer _er gas doorstroomt 
met een snelbeid, beantwoordende aan- het 
meetveemogen, bet verschil in druk van het 
gas.- bij den in- en bij den uitlaat niet tneer 
bedragen dun bieronder is aangegeven : 

Meetvermogen van 
den gasmeter in 

knbieke deci meter: 

5,600 of minder 
. 5,o0l- 8,400 

8'.401-11,200 
.11,201-14,000 
_meer clan 1,4,000 

Toegelaten verschil in 
druk bij den in- en uit
laat in mili~eter water: 

.5 
6. 
8 

9 
.10. 

2 .. Bij cen te herijken · gasmeter, · ·die met 
ongeschonden ijkmerken . ten onderzoek wordt 
aangeboden,-mag, wanneer er gas-doorstroomt 
met een snelheid, beantwoordende aan het 

· meetvermogen, bet verschil in druk bij den 
ins en bij .den uitlaat niet meer dan 2 milli
meter water grooter· zijn dun in het vorige lid 
voor gasmeters met hetzelfde meetvermogen 
is .toegelaten. 

3. Een gasmeter met automatiscbe sluiting 
behoeft tijdens -de automatische sluiting niet 
aan het. bepaalde- in.het eerste en tweecle-i'id 
van dit artiker 'te · volcloen. 

9. Op elken gasmeter moeteri_ de ijkmerken 
zoodanig aangebracht.Jmnnen worden, dat.het 

niet mogelijk is _.de aanw1Jzmg van den gas
meter te veranderen zonder de ijkmerken_ te 
schenden. 

10. 1. Door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverneid en ·Handel worden bij instrnctie 
voorscp.riften gegeven omtrent het onderzoek 
en de stempeling van de. gasmeters. 

2. Hij bepaalt waar de kantoren voor den 
ijk var. gasmeters gevestigd zulhin. zijn. 

11. Indien een belanghebbende geen ge
nof)gen neemt ·met de uitspraak -van den met 
den -ijk belasten_ ambtenaar en zich d~arto!) 
wendt tot Onzen voornoemden Minister of tot 
den Inspecteur van het ijkwezen, .wordt door 
of -vanwege , den Iaatstgenoemde e_en nieuw 
onderzoek ingesteld, het\yelk beslissend is. 
. 12. 1. Op gasmeter~, die reeds geijkt zijn 

v66r het in werkiug treden van d_it Reglement 
en na een of meer herstellingen opnieuw ten 
ijk worden aangeboden,' is het_ b~paalde i~ 
artikel 3, eerste iid, sub d, tweede en vierde 
lid, niet van toepassing. 

2. Op gasmeters, die geijkt zijn v66r het in 
werking · treden van dit Reglement e_n met 
ongescbonden ijkmerken ten onderzoek_ worden 
aangeboden,. is niet van toepassing het be
paalde in artikel 2, derde lid, artikel 3, eerste 
lid, sub cl,. tweede, derde en vierde lid, en 
artikel 6, derde lid, sub b. 

Ooze Minister· van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast ·met ·de uitvoering van <lit 
beslnit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan -afschrift. zal worden ge
zonden aan _den Raad van State. 

Het Loo, :den 15den.October 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Lanclbouw, Nijverheid en Handel, 
(_get.) . TREUB. 

( Uitgeg. 28 Or.t. 1913,) 

15 Octobe,· 1913. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, wanneer de candidaatstelling voor leden 
van den gemeent'eraad heeft plaats geba_d 
op 9 Mei l{ll3 en de stemming en herstem
rning op 19 en 28 Mei d.a.v.,,moet worden 
gevolgd de kiezerslijst 1913-1914, niet die 
van 1912-1913. 

W1i WILHELMINA, ENZ, 

_ Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
, den Raad der gemeente Hoorn tegen het be
. sluit van G-edeputeerde Staten .. van Noordhol
land van 2 Juli 1913, n°. 35,_waarbij.met ver
nietiging van de besluiten van den.Gemeente 

-raad van Hoom van 12 ,Juni-1~13, houdende 
toelating van -J·. A., KERNK.A.J.IP en D. Ro_zEN-

66* 
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·nAAL als leden van dien Raad, dezen uiet als 
zocidanig zijn toegelaten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
24 September· 1913; n°. 310; · · · 

Op -de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 October 1913, 
n•. 6892, Afdeeling Binnenlandsch Bestuui,; 

Overwegende: dat ter voorziening in twee 
vacatures, in den Raad der gemeente Hoorn 
ontstaan door het vertrek uit de gemeente van 
een gemeenteraadslid en door het nemen van 
ontslag door een ·ander lid van den ~emeente
raad, de verkiezingen hebben plaats gehad op 

·9 Mei 1913 en de daarop gevolgde stemmingen 
en hersteminingen op 19 en 28 Mei 1913; 

dat aan deze yerkiezingen, stemmingen· en 
herstemmingen, die tot -tiitslag hebben gehad, 
dat bij herstemming tot leden van den Raad zijn 
gekozen J. A. KERNKAMP en-D. RozENDAAL, 
is deelgenomen door de kiezers, wier namen 
voorkwamen op de kiezerslijst 1912-1913; 

dat de Gemeenteraad bij besluiten van 12 J uni 
1913 de benoemdverklaarden als leden van den 

-Raad heeft toegelaten; 
dat, nadat bij.Gedeputeerde Staten van Noorcl

. holland tegen -de toelating -bezwaren waren in
gediend, dat college krachte,is artikel 34 der 
Gemeentewet uitspraak doende, bij besluit van 
2 Juli 1913, n°. 35;-met·vernietiging van de 
Raadsbesluiten tot toelating van J. A. KERN

. KAMP en D. RozENDAAL als laden van den 
Gemeenteraad, dezen niet als zoodanig heeft 
toegelaten, daarbij over1,•egende, dat iri het 
stelsel der Kieswet, de kiezerslijst de inwor10rs 
der gemeente aanwijst; die met tiitsluiting ,•an 

· anderen kiesbevoegdheid bezitten; dat in dat 
stelsel de bepaling van artikel 34 dier wet aan 
alien, ,vier mfmen op die lijst voorkomen, gedu
rende het tijdvakvan den 15 Mei tot den 15 Mei 
van het volgend jaar alle rechten en bevoegd

. heden schenkt, die aan het kiesrecht verbonden 
zijn, en daar tegenover die rechten en bevoegd-
heden ontzegt aan hen,. die, hoeweL wellicht 
voldoende aan· de regelen, door de wet voor de 

· kies bevoegdheid gesteld, niet op die lijst wor
den vermeld; dat het, waar tot die bevoegd
heden en rechten in de eer,ste plaats behoort 
het deelnemen aan alle stemmingen, die voor 
de verkiezing van leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten 
of van den Gemeenteraad worden gehouden, in 

. strijd is met ·de wet om een aantal personen, 
wier namen niet voorkomen. op den op den dag 
der stemming van kracht zijnde lijst, in de ge

· legenheid -te stellen .aan de stemming deel te 

nemen, ·hun aldus rechten en bevoegdheden 
schenkende, die hun volgens de uitdrukkelijke 
bepalingen der wet niet toeko·men, en daaren
tegen· nan anderen, wier namen op die lijst wel 
komen, die rechten en· bevoegdheden te ont
houdon door hen tot die stemming niet toe te 
laten; d~t dan ook onjuist is 's lfaads bewaring, 
dat uit het feit dat de stemming is eene voort
zetting van de verkiezing (candidaatstelling) en 
daarmede een geheel vormt, volgens hot stelsel 
der wet moet volgen, dat de kiezerslijst, die 
bij de verkiezing ( candidaatstelling) gebruikt 
wordt, ook de basis behoort te zijn voor de 
eventueel daarop volgende stemming en her: 
stemming; dat we! de Gemeenteraad voor die 
bewering ·steun meent te vinden in de omstan
digheid, dat zich het geval zou lmnnen voor
doen, dat kiezers, die de candidat_enlijst hebben 
onderteekend, van de stemming zouden zijn 

. uitgesloten, alsmede het geval, dat aan de her
stemming eeri. geheel ander korps kieze·rs zou 
kunnen deelnemei:J. dan dat hetwelk tot de stem
ming bevocgd was, maar dat hoewel moet wor
den toegegeven dat dergelijke gevallen niet ge
wenscht zijn en derhalve door de ·autoriteiten, 
die de dagen der verkiezingen bepalen, dienen 
te worden voorkomen,. de wet ·geene bepaling 
bevat, die er op w_ijst, dat de wetgever wijzi
gingen in het kiezerscorps gedurende den loop 
eener verkiezing · heeft willen verbieden, in
tegendeel de mogelijkheid van die wijzigingen 
erkent tengevolge van rechterlijke uitspraken 
en in het geval, I?edoeld bij art. 35 der Kieswet; 
dat nµ wel is waar, gelijk terecht door den Raad 
wordt opgenierkt, in de wet niet is geregeld, hoe 
gehandeld moet worden, wanneer eene_ stem
ming is uitgeschreven op lo, 16 of 17 Mei, of 
ingeval van schorsing ingevolge artikel 84 der 
wet von eene op 14 Mei gehouden stemming, 
doch dat een verzuim van· den wetgever om 
alle gevallen in de wet te vocirllien, n iet · mag 
leiden tot het terzijde.stellen van zeer uitdruk
kelijk gestelde bepalingen, welke aan duidelijk
heid niets te wenschen laten; dat uit het boven
staande volgt, ·dat bij de bier bedoelde stem
mingen en herstemmingen ten onrechte de 
kiezerslijst 1912-1913 als de van kracht zijhde 
is beschouwd, zoodat indien de omstandighefd 
op de uitkomsten der verkiezingen van invloed 
heeft kunnen zijn, de toelating der b~noemd
ver]daarden had behooren te zijn geweigerd; 

. dat, wat betreft deze vraag, blijkens de uitsla-
gen van· de stemmingen op R. VAN J?ER ZAAG 
en A. A. D. GRONERT, die bij de stemmingen 
zijn uitgevallen, onderscheidenlijk- 86 en ·105 

.stemmen minder zijnsi1itgebracht dan op de in 



de 'herstemming vallende candidaten, die het 
kleinste .aantal stemmea hadden verkregen, en 
dat· op d.e kiezerslijst 1913-1914, ,velke had 
moeten worden gevolgd . de namen van meer 
dan 106 kiezers voor leden van den Gemeente
raad voorl,wmen, dle volgens de ten onrechte 
gevolgde kiezerillijst 1912-1913 aan die stem
mingen niet mochten deelnemen, terwijl boven
dien verschillende personen aan de stemmingen 
hebben deelgenomen wier namen niet ·voor
komen op de voormelde kiezerslijst 1913-1914; 
dat derhalve de begane onregelmatigheid·op de 
uitkomsten der verkiezingen van invloed kan 
zijn gewees t ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Gemeenteraad van Hoorn bij Ons in beroep 
is gekomen met liet verzoek het beslui( van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen eri alsnog 
de toelating van J. A. KERNKAMP en :b. Ro
ZENDAAL te bevelen, daarbij aanvoei;ende dat 
het verschil tussrhen Gedeputeerde Staten en 
den Gemeeiiteraad zijn uitgangspunt heeft in 
de vraag, of in het steisel der Kieswet de stem
ming te beschouwen is als eene voortzetting 
der verkiezing ( candidaatstelling) en daarmede 
een geheel vormt, zoodat de kfozerslijst, die bij 
de verkiezing gebruikt wordt, ook de basis be
hoort te zijn voor de eventueel daarop volgende· 
stemming en hersternming; dat deze door den 
Geme.enteraad gehuldigde opvatting door de 
Ge.deputeerde Staten, op grond' van het be
paalde in den aanhef van artikel 34 der Ki~s·
wet, onjuist wcirdt geacht; dat de· tegenwer
'pingeri van Gedeputeerde Stat'en, naar de mee
ning van den Gemeenteraad, evenwel niet on·
aantastbaar v.ijn ; dat indien de zienswijze van 
Gedeputeerde Staten juist was; zoodat ·in casu 
bij de verkiezingen op 9 Mei 1913 de kiezers
lijst 1912-1913 en bij de stemmingen en her
stemmingen op 19 en 28 Mei d.a.v. de kiezers
lijstl913-1914had behooren te worden·gevolgd, 

· dit, indien zulks was geschied, tengevolge zou 
hebben gehad, dat een groot aantal kiezers wel 
,aan de stemmingen en herstemmingen had 
_li;unnen deelnemen, _doch, omdat hunne namen 
niet voorkwamen op, de tijdens de verkiezing 
geldende kiezerslijst 19i2-1913, niet ingevolge 
de ·hun bij de wet toegekende bevoegdheid; had 
kunrien medewerken aan het stellen van candi
·daten voor de betrekkelijke verliiezingen, dat 
toch dez·e kiezers, belialve de gestelde, andere 
candidaten hadden 'kunnen stellen, dat deze 
candidaten hadden gekozen kunnen worden, 
met dit gevolg, dat tegen de aldus gehouden 
verkiezingen en de toelating van de benoemd
verklaarden principieel geheel dezelfd_e bezwa-
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ren haclden -kunnen ·worden ingediend als, ni;i, 
zijn ingebracbt; dat ook dan eene onregelma
tigheid had plaats gehad, clie op de uitkomsten 
der verkiezingen van invloed had kunnen zijn; 
dat, waar uit een en antler blijkt, d!\t, indien 
eene verkiezing wordt gehouden op de· dagen 
als bij deze gelegenheid voor de candidaatstel
ling en voor de eventueele stemming en her
stemming toevallig zijn aangewezen•men steeds 
in conflict komt·met de wet; dat de Gemeente- · 
raad van oordeel i~, dat aan de .;;,et en aan de 
rechten der kiezers nog het minst te kort wordt 
ge![aan, indien, zooals heeft plaats gehad, v:oor 
het geli.eele verkiezingsproces een en dezelfde 
kiezerslijst wordt gebruikt; 

Overwegende : dat artikel 28 in verband met 
artikel · 8 der Kieswet bepaalt,. clat het Ge
meentebestuur de kiezsrslijsten, aanwi):,.ende 
de personen, die tot het kiezen ··van leden van 
de Tweede Kamer, van de· Provinciale Staten 
en van den· Gemeenteraad bevoegd zijn, telken 
jare op den;22sten l\faart opnieuw vaststelt, en 
tegelijkertijd alphabetische· lijsten vaststelt der 
namen en voornamen van hen. die met betrek
king tot eene of meer de~ verkiezingen van de 
kiezerslijst zijO: afgevoerd en ci.aarop v.ijn ge-
bracht;. . 

dat volgens artikel. 34. de~ Kieswet de door 
het Gemeentebestuur vastgestelde lijst, z~oals 
die do.or zijne beslissingen al dan niet is gewij, 
zigd, behoudens de wijzigingen daarin te bren-

-ge~ tengevolge van rechterlijke uitspraken: 
welke wijziging der lijst bevelen, en de aantee- · 
keningen omtrent· scho_rsing daarin te maken, 
ov:ereenkomstig de bepalirigen. dier wet, van 
den 15.den Mei tot den 15den Mei van het vql
gende._jaar van kracht blijft; 

dat iµ overeenstemming daarmede, artikel 55, 
2• lid der Kieswet, voorschrijft, dat elke friezer 
die bevoegd is aan de stemming dee! te nemen, 
tenminste drie dageO: v661: den· tot stemming 
bepaalden . tijd. van den Burge~eest;er ,der ge
meente, op welker kiezerslijst hij-. v_oorkomt, 
eene !mart ontvangt .waarop o. a. moet yoor
lrnmen het nummer ~aaronder l;tij · op· d!J Ide, 
zerslijst .voorkomt; en. voorts artikel 74 der 
Kieswet bepaalt, dat niemand tot de stemming 
wordt toegelaten, dan die volgens de kiezers
lijst bevoegd is tot de keuz!J, mede te werken 
en.in het bezit is van de bij artikel 55, vermelde 
kaart ; . · . · · · · . . . . . 

Overwegende, dat. onder de kiezerslij_st, waar· 
van in de aangehaalde bepalingen wordt_ gewag 
gemaakt, is te verstaan de lijst die respectieve
lijk tijdens de verkiezing, tijdens de stemming 
en tijdens de herstemming volge11s artikel 34, 
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1• lid, der Kieswet, met inachtneming van de 
daarin vermelde rechterlijke uitspraken en aan-
teekeningen van kracht is ; · 

dat immers bij eene andere opvatting der wet 
daarvan het gevolg ?mude kunneri zijn, eener
zijds, dat tot een stemming of tot eene her
stemming · zoude moeten worden toegelaten de 
l)ersonen, die naar luid van artikel 28, 2° lid, 
-der Kieswet van de kiezerslijst zijn afgevoerd, 
\m die mitsdien niet in het bezit zijn van de in 
. artikel 55, 28 lid, en artikel 74 voormeld be-

doelde kaart; en anderzijds, dat daarentegen 
daartoe onbevoegd zouden zijn te achten de 
person en, die volgens het aangehaald artikel 28, 
2• lid, op de kiezerslijst zijn gebracht: 

Overwegende, dat mitsdien de stelling, waar
van bet beroep ter zake van den Raad der ge
meente Hooi-n uitgaat, dat ,,de stemming te be
schouwen is als eene voortzetting der verkie
zing (candidaatstelling) en daarmede een geheel 
vormt, zoodat de kiezerslijst die bij de verkie
½ing gebruikt wordt, ocik de basis behoort te 
zijn voor de eventueel daarop volgende stem
ming en herstemming" met den regel, bij de 
wet gesteld, :niet is overeen te brengen ; 

daf ·alzoo de wetgever, inq.ien hij, met afwij-: 
king-van den. door hem gestelden_ r_egel'_yoor 
bijzondere gevallen een,andere ·wijze van han
delen gevolgd Jui:d: will'en · J-.ien; ,eene daartoe 
strekkende bepallng in de wet had moeten ~p: 

· nemep, ·hetgeen _echter---i_n dez;cin:·niet_ i~- ge:· 
schied-; __ . . _ - - - --

___ :dat .voor eene zopganige exceptieve wetsbe: 
paling ook niet in de plaats kan "treden een be
roep or-; vermeende 'be½w-aren, _ die onder be
paalde omstandigheden van eene_ nauwgezette 
opvolging van de voorschrift~n der wet het ge
volg zouden kunnen zijn. omdat de nitvoerder 
der wet zich daardoor in·de plaats van den wet
ge\'.er ?.elven zoude stellen; 

-Overwegende, ten aauzien van de vraag, of 
alsnog in een onderzoek behoort te worden ge
treden of de gepleegde onjuist~ toepassing der 
wet van invloed kan zijn geweest op den nit
slag der gehouden stemmingen en -herstem
mingen·; dat de kiezerslijst een · essentieel 
bestanddeel uitmaakt van het gezanienlijk v~r
kiezingswerk, zoodat ,eene stemming en her
stemming waaraan; zooals in dezen, eene andere 
kiezerslijst ten grondslag is gelegd dan de wet 
voorschreef, daardoor alleen reeds moet wor
den geacht niet tot eenigen wettigen uitslag te 
hebben kunnen leiden; 
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Oveiwegende, dat Gedeputeerde Staten d~r 
provincie Noordholland mitsdien bij hunne be
streden uitspraak te recht met verni"etiging 
van de 'besluiten van den Gemeenteraad van 
Hooi-n van 12 Juni 1913, ~trekkende tot toe
lating van J. A. K1,mNKAMP en D. ROZENDAAL, 
als leden van dien Raad hebben besloten de?.en 
niet als leden van den Gemeenteraad van Hoorn 
toe te laten ; 
- Gezien de Kieswet eri de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ingestelde beroep ongegrond te :verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast en½. ( W. v. D . .B. A.) 

16 October 1918. BESLUIT, betreffende de 
sterkte van de lichting der militie van 
1914. s. 892. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 8 October 1918, Afdeeling Militie 
en Landweer (M.), n°. 95, van Onzen Minister 
van Binnenla,ndsche Zaken van 7 October 1918, 
n°. 6884, afdeeling Binnenlandsch- Bestuut, en -
van· Onzen Minister. vaIJ Marine van _18 Octo
_ber· 1913, l;lnreau B, no._ -70; __ 
- . Gelet 'op .a1:t. 4.,der -Militieefet (Sta«tsblai 
1912; no. ·'21); · · - · · · · -

Hebben go!]dgevonden_ en .verstaa1; ie be-. 
palmi': - ·· · - - .-

- ·Ar_t" 1. be· lichtin-g der militie-.van het jaar 
1914- bedraagt 25,830 man, waarvan 500 voor 
den dienst ter zee worden bestemd. 

2 . . He_t aandeel, door elke provincie te dragen _· 
'in de lichting, in_ art. 1 bedoeld; wordt ;ange
wezen jn de vierde kolom van den Staat, welke 
bij dit Besluit behoort. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binn~nland
sche Zaken en van Marine zijn, ieder voor _ 
moveel hem betreft, belast met de uitvoering _
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaa!st. 

Het Loo, den 16den October 1913. 

(get.) - WI L H E L MI N A. 

De Minister van Oor_loy, · (get.) BosBOOM. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CoRr V. D. LINDEN. 

De Minister van Ma,·in~, 
(get.) J. J. R.AMBONNET, 

(Uitgeg. 28 Oct. 1918.) 
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Behoort bij het Koninklij_k Beslui_t van 16 October 1913 (Sfa(lfsblad, _n° .. 392), 

ST.A.AT, aanwijzende_ ket door etke proviiwie'te·aragen aandeel in de 
liakting de1: militie· v~n 1914. · · : 

PROVINCIE. 

N oord bra ban t. 

Gelder land. 

Zuidholland 

N oordholland . 

Zeeland. 

Utrecht. 

Friesland 

Overijssel . 

\Groningen: 

, 1li'e~th~_<; ._.,. 

Limo11rg - . 

· - To_taal 

GET.A.L 

. ingeschrevenen, 
waarnnar het 

aandeel der pTO·_
v.incie ,volgens 
'· · artikel 4· 
ier wet is bc-

rekend._ 

2494 

3067 

6193 

5921 

1097 

1240 

1818 . 

1461 

~ 
- ]490 "' 

', __ ,- --- 857'~ .. -.-. 
--

123_3 
"b--~-

·1-. 

! 
., 26871 

UITSL.A.G 

der -
globale 

berekening. 

10263 
23972i;sn 

4902 
294826071 

2127 
595326071 

55911!1i.59* 
z6h7l . 

10541M76* 
26ti7l 

1191%839* 
26871 

174715308* 
26871 

-140410146 
_ ~6o7f. 

-- 1432 7428" 
. _ 2_6871 

- . :gji3214~7* - ---
. · ;26871' 

"1185~~ 
26M71 

OPG.ELEGD 

AANDEEL, 

2397 -

2948 

5953 

5692 

1055 

1192 -

·1748 

1404-

):1,32 

•_. 824/ :'· 

1]85. ----

25825184856 
26ti71 . 

25830_ 

Ons be\ren_d , ,., 

Opmerkingen. 

" Deze breuken 
zijn, als dehoogste, 
elk voor_ een fie-· 
heel gerekend tot 
het vinden ·van de 
bij de globale bere
kening te kort ko
niende manschap
pen. 

·De Minister van -Oorlo,q, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

De Minister van Marine, 

(get.) BosBOOlli:. 

. CORT. V. D·. LINDEN; 

~J. J. RAMBONNET. 

17. - October 1913. BESL UIT, tot w1,z1gmg -en-
-aanvulling van het. Koninklijk besluit van 
19 October 1896 (Staatsblad n°. 163), laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
20 October 1911 (Staatsblad n°. 320); tot 
uitvoering .van de Stoomwet (wet van 
15 April 1896, S{(!afsblad n°. 69). S. 393. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de YOordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en .Handel van 19.Sep
tember 191 '3, n°. 3801 -S, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het_Koninklijk besluit van 
19 October 1896 (Staatsblad n°. 168) tut uit
voering der Stoomwet, zooals d·at in verband 
met Ons besluit van 25 Juni.-1906_ (Btaatsblad 

no. 135) moet'worden gelezeri, en is.gew-ijzigc1 
bij Ons besluit van 20 October 1911 (Staatsblad 
n°. 320), in afwachting van eene · algemeeile 
herziening, eene wijziging en aanvulling van 
dringenden aard behoeft; · 

Den Raad van State gehoord (advios van 
7 October 1913; n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 October 1913, n°. 
4206 S,,.alq._eeling Arbeid; 

H
0

E\bb~:i(goedgevonden en verstaan: 
Art. _I. Bet Koninklijk besluit van 19 Octo: 

ber 1896 (Staatsblad n°. 168) tot uitvoering van 
de Stoomwet, zooals dat moet worden gelezen 
in verband met Ons besluit _van 25 Juni 1906 
Staatsblad n°. 135), en is gewijzigd bij Ons 

" 
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besluit van 20 October 1911 (Staatsblad n°. 320), 
ondergaat de navolgende wijzigingen : 

1 °. A rtikel 34 wordt gelezen : 
Ketels met. inwendige vuurplaatsen, uitge

zonderd die bedoeld in het tweede lid van 
artikel 35, moeten boven elk dezer zijn voor
zien van een koperen bout met lood of een 
antler metaal of allooi gevuld, ·dat smelt alvo
rens de ketelplaat gevaarlijk oververhit wordt; 
de bout moet aangebracht zijn, waar de vlam 
het felst is, of op ongeveer drie vierde der 
roosterlengte en indien de vuurtoppen hellend 
zijn · op ·het lioogste punt daarvan. 

De middellijn van den. kleinsten doortocht. 
der smeltl;>are prop moet ten minste 10 rp..M. 
be(hagen.. · 

2°. · Artikel 35 wordt gelezen : 
Het in· artikel 32 onder b voorgeschrevene 

is niet van toepassing op stoomketels, .waarvau 
de inhoud zeshonderd kubieke decimeter of 
minder bedraagt. 

Het in artikel 3'.l onder c bepaalde is niet. 
van toepassing op ketels met verhoogde vlam
kast, in vaartuigen geplaatst. De in de toppen 
eener zoodanige vlamk~st aangebrachte steun
bouten moeten aan de vuurzijde van vaste 
koppen zijn voorzien· 

Art. II. Dit besluit is niet van toepassing 
op stoomketels voor welker gebruik v66r het 
in werking treden van dit besluit akten:van 
vergunning zijn uitgereikt. Het wordt echter 
op zoodanige ketels van toepassing, ,vanneer 
de akte van vergunning na. dat tijdstip door 
eene andere wordt vervangen of op ilaam van· 
een anderen gebruiker wordt ·overgeschreven. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na.· aien der dagteekening 
van het · Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is g·eplaatst. · 

Onze Minister van. Landbouw,. Nijverheid 
· en Hai;i.del is belast met de .uitvoering van dit 
besluit; dat gelijktijdig ·in het Staatsblacl en 
in de. Staatscoiwant . . zal. worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezo~den aan 
den Raad. van ~tate. · 

Het Loo; den 17den October. 1913. 

(get.) W I L HE L 1\1 I NA. 

De JJ,Jinistei· van Landbouw, Nijve,·heicl en Handel, 
(get.) TREUB. 

(Uitge_q. 23 .O~tober ·1910.) 

,17',/Jctober 1913. J3ESLUIT, houdende bepa
iirigen ter. uit.voering van artikel_ 49 der 
Vogehvet· 1912. s: 394. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de wet van 23.September 1912 (Staats
blad n°. 303), houdende .bepalingen tot be
scherming van in het wild levende vogels ; 

Op de -voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 Au
gustus 1913, Directie van den Landbouw, 
n°. 6204, tweede afdeeling, bureau B; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1913, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 October 1913, Directie 
van den LaI1dbouw, n°. 8005, tweede afdeeling, 
bureau B; 

Hebberi goedgevonden en verstaan: 
Art. f De in het eerste lid vaI1 artikel 49 der 

Vogelwet 1912 bedoe1de gemeenten, waarin 
het vangen van lijsters door strikken, niet lager 
gesteld dan een m~ter boven den grond, en h~t 
daarria dooden dier vogel_s gedurende ;,.ijf jaren 
na het in werking treden van het eerste lid van 
artikel 2 der wet geoorloofd blijft - mits op 
gronden van derden niet dan in gezelschap van 
den eigenaitr of rechthebbende of met diens 
schriftelijke toestemming - zijn: 

Dieden, Doorns,pijk, Ermelo, Harderwijk, 
Texel, Wieringen, Utrecht, Amersfoort, Rhenen·, 
Gaasterla,nd, H emelumei· Oldephaart en N oord~ 
wolde, Haskerland, Utingeradeel, Workum, _Leek, 
111 arum, . Haren, Vlagtwedde, Onstwedde_. Norg, 

. Odoorn, Oosterhesselen, H outhem, Limbrichi, 
Noorbeek. 

2. Het in het eerste artikel bedoelde vangen 
en dooden van lijsters is geoorloofd : 

a. in, het eerste jaar van I.Oct. tot 31 Dec.; 
b. ,, tweede 1 , ,, 15 ,, 
c. ,, ,, ·derde 1 ,, 30Nov.; 
d. ,, vierde 15 ,, 30 ,, 
e. ,, -~ Vijfde ,, 15 ,, ,, 1_5 ,, 

· Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en .. Handel is belast met de uitvoering van dit 
'besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en -~aai:van afschrift zal worden ge
zonden aan -d~n Raad van Stat~. 

Het Loo, den l 7den October 1913. 
(get.) · . W I L HE L M I N A. 

De Min. van L_andbouw, Nijverheid en Handel, 
. (get.) . . - TREUB. . 

(UitgeJ. 1 Nov. 1913.) 
, . . . 

17 October 1913 .. 'BESL1JIT, hciuq.end~ verde'(
ling .van' het Rijk · in landwe~rdistricten 

_ . en' ~anwijzing va,11 de ·st~·ndplaatsen van 
Lan'dweerdist;ictscommandanten. 
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· Wr_.r ~ILHELl\HNA, ENZ. 

. OP. de voordracht van Onzen Minister van 
Oorl_og van 13 October 1913, Afdee!ino- Militie 
en Landweer (L.) no. 236; . ·.. 

0

_ . 

Gezien de artikelen 2 en 3 der Landweerwet 
(Btaat8blad 1901, no. 160); 

Gezien voorts Ons herhaaldelij_k gewijzigd 
besluit van 29 Mei 1903, no. 29 ; 

Overwegende, dat het .wenschelijk is een 
nauwer verband t'e leggen tusschen de recrutee
r_ing_ van de militie en de verdeeling van het 
Rijk in landweerdistricten ; . · 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepal~n: 
. Art. 1. Het grondgebied van ]iet Rijk is ver
deeld in 44 landweerdistricten, op de wijze, aan
gegeven in den bij dit besluit behooren·den staat. 

Het landweerdistrict draagt den naam·, welke 
daarvoor in de derde koloni (1) · van den in het 
vorige lid bedo.elden staat. is aangewezen. 

2: De landweerdistrictscommstndant is in 
d~n. rege~ luitenant-kolonel of majoeor. Bij 

· mtzondermg kan. hij kapitein zijn. . , 
De landw!)erdistrictscommandant voert het 

bevel over het bataljon landweer-infanterie 
achter zijn district, ve~meld in ·de. zesd; 
kolom (1) van den in art. 1 bedoelden st~at. 

Hij heeft het toezicht over al het la,ndweerper
soneel, dat binnen zijn.district wo_onplaats heeft. 

Het toezicht over het personeel, datwoonplaats 
heeft in_ eene gemeente; welke behoorttottwee of 
meer landweerdistricten, wordt. uitgeoefend : 

voor zooyeel dat personeel behoort tot een 
bataljon Jandweer-infanterie, welks · comman
~ant tevemi commandant is in ~en dier Iand
weerdistricten; door dezen c.omm_andant . 

voor zooveel, dat personeol niet bebo~rt tot 
een bataljon landweer-infanterie, welks com
mandant t_evens commandant is in een dier 
Iandweerdistricte-n, door den commandant van 
het district, waarbij dit personeel is ingedeeld. 
. '3. De landweerdistrictscommandant heeft 
·?e·standplaats, in de vierde kolom (i) van den 
.m art.· 1 · bedoelden staat vermeld. . . . 

4. Bij het in werking treden van dit besluit 
treden de commandanten in. de op 31 October 
1913 bestaande landweerdistricten, voor zoover 
?eze zijn vermeld in de vijfde kolom (1) v:an den 
111 art. 1 bedoelden staat, onderscheidenlijk op 
_a,ls commandanten in de landweerdistricten 
. genoemd in de derde kolom ( l) van die~ staat'. 

Overgangsbepaling. 

. Onze 'Minister van Ooriog is. gemachtigd, 
de commandanten in de lanuweerdistricten 

(1) Zie cl~ aa~teekening op de· volgende kolom. 

Ooevorden, .Arnhem. I, Dordrecht, 's Herto(Jen
bosch en Nijmeyen tot een door hem voor ieder 
dezer commandanten ~ader te bepalen datum 
standplaats te doen hebben onderscheidenlijk 
te Assen, Doesbur(J, Gorinchem, Tilbur(J en 
's H ertogenbosch. · 

Blotbepaling. 

Dit besluit treedt in werking op den lsten 
November 1913. . · 

· - Bij het in . werking tred~n van. dit besluit 
vervallen Onze · besluiten van 29 Mei 1903 •. 
n°. 29, van 2 Mei 1904, no. 6, van 10 Mei 1907, 
n°. 70,-van 31 Juli 1907, no. 81 en va~ 7 J!'ebrua.ri 
1911, no. 22. · · · 

Onze Minister van Oorlog is beiast met de. 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aaii Onzen.· Minister van 
Binnenlandsche Zaken. en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo,· den· 17 October ·1913. · 
(get.) W ILHE LMIN A. 

(get.) . 
De Minister van Oorlog, 

BosBOOM. 

Behoort bij het_Koninklijk Besluit van 
17 October 1913, .no. 32. 

STAAT, betreffende de verdeeling van het 
grondgebied van het Rijk in landweer
districten. ( 1 ) 

Landweerdistrict Bneek I I. 
Btandplaats Bneek. 

GEMEENTEN : ~aarderadeel. Ba:rradeel. Bols
wa,rd. DoniawerstaL Fra.neker. Franekeradeel. 
Gaasterland. Harlingen: Hemelumer Olde
phaert en Noordwolde. 'Hennaarderadeel. 

(1) Het officieele besluit is ver.deeld in 6 
kolommen: 
kolom 1 bevat de gemeenten; . 
kolom 2 bevat de provincien; · 
kolom 3 bevat de namen der door de gemeenten 

gevormde la'ndweerdistricten; 
kolom 4 bevat de standplaatse1i'der landweer-

districtscommandanten · . . 
kolom 5 bevat .de numm~rs der ·op 31 October 
.. 1913 .bestaande. land weerdistricten, · welker 

c@1rilandahten optreden onderscheidenlijk als 
cornmand3:nt . in de in kolom 3 genoemde -

.. · land weerd1_str1cten ; • ' 
kolom 6 _bevat qe nummers der bataljons land

weer,ir1fante'rie, over welke de cominandanten 
in de in kolom- 3-genoemde landweerdistric
ten het bevel voeren. 
Hieronder is koloni 3 telkens onmiddullijk ,·er

_meld achter ,,Landweerdistrict", terwijl de daar
_achter V(!ork:omende nummers respectjevelijk 
aangeven de m lcolom 5 en 6 staaride nummers. 
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Hindeloopen. IJlst. Lemsterland. Rauwerder
hem. Sloten. Sneek. Stavoren .. Wijmbritsera
deeL Wonseradeel. Workum. 

· (Prov. Friesland.) 

Landweerdistrict Leeuwarden II 2. 
Standplaats Leeuwarden. 

GEMEENTEN : Achtkarspelen. Ameland. 't Bildt .. 
Dantumadeel. Doklmm. Ferwerderadeel. Kol
lumerland en-Nieuw Kruisland. Leeuwarden. 
Leeuwarderacleel: MenaldumadeeJ.. Oostdon
geradeel. Schiermonnikoog. Tietjerksteradeel. 
Westdongeradeel. · 

(Prov. Frieslarid.) 

Landweerdi8trict Heerenveen IV 4. 
Standplaats H eerenveen. 

GEllIEENTEN :. Aengwirden. Haskerland. Jdaar
deradeel. Leeuwarden. Leeuwarderadeel. 
Ooststellingwerf. Opsterland. Schoterland. 
Smallingerland. Utingeradeel. · Weststelling
werf. 

(Prov. Friesland.) 

Landweerdistrict Groningen V 5. 
· - Standplaats ·_GroningerL 

Gm,IEENTEJ:- :· Ad01p. Aduard. Baflo. Ee~um. 
. E~inge:·- Grijps~~rk. Gron~gen. Grootegast .. 
- , --'-Haren: .. Ito\>gkerk .. '· )C!oostefburen.- :-.-Leek 

Leens. · lVIarrim: Oldehove: ·01ae'kerk. -Uithui
zeil.. UithuizermeedEm._ - Ulr-qm. Usquert. 
War:ffum. Zuidhorn. -

(Prov. Groningen.) 

Landweerdistrict Delfzijl. · · VI 6. . 
·standplaats Groningen. 

GEllIEENTEN : Appingedam. · Bedum. · Bierum. 
Delfzijl. Groningen. Hoogezand. Kantens. 
Loppersum. Middelstum. Noorddijk. Sappe
meer. Slochteren. Stedum. Ten Boer. Ter
munten. Winsum. 't Zandt. 

(Prov. Groning~n-) 

L~ndweerdistrict Winschoten VII 7. 
· Standplaats Groningen. 

GEllIEENTEN : . Beerta. Bellingwolde. Finster
wolde. Meeden. Midwolda. Muntendam. 
Nieuwe-Pekela. Nieuwe-Schans. Nieuwolda. 
Noordbroek. Onstwedde. Oude-Pekela. 
Scheemda. Veendam. Vlagtwedde. Wedde. 
Vi'ildervank. Winschoten. Zuidbroek. 

(Prov. Groningen.) 

Landweerdistrict Assen · VIII 8. 
Standplaats Assen. 

GE)IEENTEN : Anlo. Assen. Bellen. Borger. 

:Oiever. Dwingelo. Eelde. Gasselte .. Gieten. 
Havelte. Hoogeveen. Meppel. Nijeveen. Norg . 

. Peize. _ Roden. Rolde. Ruinen. Ruinerwold, 
Smilde. Vledder. Vries. Westerbork. Wijk (de). 
Zuidlaren. Zuidwolde. 

(Prov. Drenthe.) 

Landweerdistrict Goevorden IX 9. · 
Stanwplaats Zwolle. · 

GEMEENTEN : A vereest. Coevorden. Dalen. 
Emmen~ Gramsbergen. Ha·m (den). Harden-·· 
berg (Ambt-). Hardenberg (Stad-). Nieuw
leusen .. Odoorn. Ommen (Ambt~)- Ommen 
(Stad- ). Oosterhesselen.' Schoonebeek. "Sleen. 
Staphorst. Zwartsluis. Zweelo. Zwolle. 

(Prov. Overijssel, ,Drenthe.) 

Landweerdistrict Zwolle X 10. 
Standplaats Zwolle. 

GEMEENTEN : Bla~kenham. Blokzijl. Dalfsen. 
Genemuiden. Giethooril. Grafhorst. Hasselt. 
Hattem. Heino. IJsselmuiden. Kampen. 
Kamperveen. Kuinre. Oldemarkt. 01st. 
Raalte. Steenwijk. Steenwijkerwold. Vollen
hove (Ambt-)._:Volli;mhove (Stad-). Wanne-_ 
perieen. Wijhe. WilsJ!.ni._ Zalk eri Veecateri. 
·zwolle'. · ZwollerkerspeL . -

·• (Pi:01< Oveiijs$el;, Ge~derl'a,nd,) ., : '.;: · 
- • - - . ~ . - -- - - . -- - . . ,. -; i . 

Laiidweerdistrict · Depenter .XI ll. 
Standplaats . Deventer. 

GEMEENT~N: Almei~ (:A~bt-). _Ahnelo @tad-). 
Bathmen. Borne. Deventer. Diepenveen. 
Hellendoorn. Holten. Markelo. ~Rijssen. 
Voorst. Vriezenveen. Wierden .. 

(Prov. Overijssel, Gelderland.) 

Lanclweerdistrict Hengelo XII 12. 
Stanwplaats H engelo ( 0. ). 

GEMEENTEN: Delden (Ambt-). Delden (Stad-). 
Denekamp. Enschede. Hengelo. · Lonneker. 
Losser. OldenzaaL Ootmarsum. Tubbergen. 
Weerselo. 

(Prov. Overijssel.) 

Landweerdistrict Zi,tphen XIII 13. 
· Stanwpla'ats Zittphen: 

· GEMEENTEN : Anger lo. Borculo. .Brummen. 
Diepenheini. Doesburg. Eibergen. . Goor. 
GorsseL Groenlo. Haaksbergen. Hummelo. 
Laren. Lichtenvoorde. Lochem. Neede. Rhe
den. Ruurlo. Steenderen. Vorden. Warnsveld. 
Winterswijk. Zutphen. 

(Prov. Overijssel, Gelderland.). 
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Landiveerdistrict Arnhe-m I -XIV 14. 
Standplaats A rnhem. 

GEMEENTEN : Aalten. Arnhem. Bergh. Didam. 
Dinxperlo. Doetinchem (Ambt-). Doetinchem 
(Stad- ). Duiven. Gendringen. Hengelo. 
Rerwen _ en Aerdt. Panueiden. Rozeudaal. 
Wehl. Westervoort. Wisch. Zelhern Zevenaar. 

(Prov. Gelderland.) 

Landweerdistrict Harderwijk XV 15. 
Standplaats A-mersfoort. 

GEMEENTEN: Apeldoorn. Barneveld. Doorn
spijk. Elburg. Epe. Ermelo Harderwijk. 
Heerde. Hoevelaken. Nijkerk. Oldebroek: 
Putten. 

(Prov. Gelderland.j 

Landweerdistrict Arnhem. II XVI 16. 
Standplaats Arnhem. 

GEMEENTEN : Arnhem. Bemmel. Beus:chem. 
Buren. Buurmalsen. D.odewaard. Door-, 
we:rth. Echteld. EL~t. Est en Opijnrn. Gel
derma.Jsen. Gent. Hemmen. Heteren. Huissen. 
IJzendoorn. KAsteren. Lienden., Maurik. 
Op_hemert. Renkum. Tie!. Valburg. Varik. 
Waden0ijen. ·\Vageningen. ·1,oelen. 

· (Pr·ov: _ G1Merht1id.) · 

0 Landweerdistri.ct_.Oss -. :!VII 17. 
-~- Standplaats Nijme{jen. _ 

GEMEENTE~: Arneide. Ammerzoden. App·eJtern ... 
-. Arkel. ,A:sf1eren. ·nalgoij .. Batenburg. Beesd .. 

'Bergbaren. Berghem .. Beuningen. · -:Brake!. 
Cu_lenborg. ])eil. · Deursen en Dennenburg. 
Dieden, Demen ·en Langel. Dreumel. DrieL 
Druten. Everdingen. Ewijk. Gameren. Gefre~.
Giessen-Nieuwkerk. Gorinchem. Goudriaan. 
Groot-Ammers. Haaften. Hagestein. · Har
dinxveld. Redel. Heerewaarden. Heesch. 
Hei- en Boeikop. Herpen. Herwijnen. Heuke
lum. Hoogbloklaµd. Hoornaar.: Horssen. 
_Huisseling en Neerloon. Hurwenen. Kedi
chem. Kerkwijk. Larigerak Leerbroek. Leer
dam. Lexmond. Lith. Litlioijen. Meerkerk. 
Megen, Haren en Macharen. Nederhemert. 
Nieuwland. Nieuwpoort. Nistelrode. Noorde
loos. Oijen en Teeffelen. Oss. Ottoland. 
Peursum. Poederoijen. Ravenstein. Rossum. 
Schayk. Schelluinen. Schoonrewoerd. Tien
hoven. Uden. Vianen. Vuren. Waardeiiburg. 
Wamel. Wijehen. Zaltbommel. Zuilichem. 
(Prov. Z.-Holland, _Gelderlanc', N.-Brabant.) 

La.ndweerdistrict Utr~cht I XVIII 18. · 
Standplaats Utrecht. 

GEMEENTEN: Amerongen. Benschop. Bunnik. 

Cothen. Doorn.-Driebergen. Ede. Haarzuilens. 
Harmelen. Hoenkoop. Houten. IJsselstein. 
Jaarsveld. Jutphaas. Langbroek. Leersum. 
Linschoten. Lopik. Maa.rn. Maarssen. Mont
foort. Odijk. Oudenrijn. Polsbroek. Rens
woude. Rhenen. · Rijsenburg. Schalkwijk .. 
Scherpenzeel. Snelrewaard. Tull en 't Waal. 
Utrecht. VeenendaaL Veldhuizen. Vleuten. 
Vreeswijk. Werkhoven. Wijk bij Duurstede. 
Willeskop. Willige · Langerak. _ Woud(l,nbe~g. 

(Prov. Utrecht, Gelderland.) 

_ Landweerdistri.ct Utrecht II XIX 19. 
Standplaats Utrecht. _ 

·GEMEENTEN: Abcoude-Baambrugge. Abeoude
Proostdij. Achttienhoven. Amersfoort. Baarn. 
Bildt (de). Breukelcn-Nijenrode. Breukelen
St. Pieters. Bunschoten. Eemnes. Hoogland. 
Kamerik. Kockengen. Laagnieuwkoop. Leus
den. Loenen. Loenersloot. Loosdreeht. Maars
seveen. Maartensdijk. Mijdreeht. Nigtevecht. 
Ruwiel. Soest. Stoutenburg. Tienhoven. 
Utrecht. Vinkeveen. Vreeland. Westbroek. 
Wilnis. · Zegveld. Zeist. Zuilen. 

(Prov. Ut_recht.) 

- Landweerdistrict N aarden XX· 20. 
Stan<hJlaats. N aa;den·. . 

. GEMI<lENTEN: Antsfordam. : Ankeveen, Blari-. -
.C'llm. · :J3ussuin. _Diemerr._ !s Graveland: Hilver- ,-
sum_. Hui~en. Kortenhoef. · L_a~en. Muiden. · 
Naa:rden. Nederhorst"den Berg._ Watergraafs
meer_. __ Weesp, Weespei:karspel. • 

(Pro!', _Noordholland.) ~ 

Landweerdistrict H aarlem XXI 21. -_ 
Standplaats Haarlem. 

9'EMEENTEN : Bennebroek. Bloemendaal. Haar
lem. Haarlemmermeer. Heemstede. Sehoten. 
Velsen. Zandvoort. 

(Prov. Noordholland. j 

Landweerdistrict Amsterdam I XXII 22. 
Sta.ndplaats Amsterda.m. 

GEMEENTEN : Aalsmeer. Amsterdam. Nieuwer0 

Amstel. Ouder-Amstel. Uithoorn. 
(Prov. Noordholland.) 

Landweerdistrict Amsterdam II XXIII 23. 
Standplaats Amsterdam. 

GEMEENTE: Amsterdam. 
(Prov. Noordholland.) 

Landweerdistrict Amsterdam III XXIV 24. 
Standplaats Amsterdam. 

GEMEENTE : Amste1·dam. 
(Prov. Noordholland.) 
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Landweerdistrict Amsterdam IV XXV 25. 
Standplaats Amsterdam. 

GEMEENTE : Amsterdam. 
(Prov. Noordholland.) 

-Landweerdistrict Zaandam XXVI 26. 
Standplaats Alkmaar. 

GEMEENTEN : Akersloot: Assendelft. Beemster. 
Beverwijk. Broek in: Waterland. Buiksloot. 
Castricum. Edam. Egmond aan Zee, Egmond
binnen. Graft. Haarlemmerliede en Spaarn
woude. Heemskerk. Heiloo. Ilpendam. Jisp. 
Katwoude. Koog aan de Zaan. Krommenie. 
K'wadijk. Landsmeer. Limmen.. Marken. 
Middelie. Monnikendam. Nieuwendam. Oost
huizen. Oostzaan. Purmerend. Ransdorp. 
Rijp (de). Sloten. _Spaarndam. Uitgeest. 
Warder. Westzaan. Wijdewormer. W\jk aan 
Zee en Duin. Wormer. Worll\erveer. Zaan
dam. Zaandijk. Zuid- en Noord-Schermer. 

(Prov. No_ordholland.) 

Landweerdistrict den Helde1· XXVII 27. · 
Standplaats den H eldei·. · 

GEllIEENTEN: Abbekerk. Alkmaar. Andijk. 
Anna-Paulowna. Avenhorn. Barsingerhorn. 
Beets. Bergen. Berkhout. Blokker. Boven
karspel. Broek op· Langendijk: Callantsoog. 
Enkhuizen. Grootebroek. Harenkarspel. Heer
hugowaard. Helder (den). Hensbroek.. Hoog
karspel. Hoogwoud. Hoorn. Koedijk. Maar
ten (St.). Mede~blik. Midwoud. Nibbixwoud. 
Nieuwe:Niedorp. Noord-Scharwoude. 0.bdam. 
Opmeer. Opperdoes. Oterleek. Qudendijk. 
Oude-Nied~rp. Oudkarspel. OudolP· Pancras 
(St.) .. Petten. Schagen. Schellinkhout. Scher-

. merhor~ .. Schoorl. Sijbekarspel. Spanbroek. 
Terschelling. Texel. Twisk. Urk. Ursem. 
Venhuizen. Vlieland. Warmenhuizen. Wer
vershoof. Westwoud. Wieringen. Wieringer
waard. Wijdenes. Winkel. Wognum. Zijpe. 
Zuid-Scharwoude. Zwaag. 

(Prov. N oordholland'.) 

Landweerdistrict Leiden XXVIII 28. 
Standplaats Leiden, 

GEMEENTEN: Aar. (Ter). Aarlanderveen. Alke
made. Hillegom. Katwijk. Koudekerk. Leiden. 
Leiderdorp. Leimuiden. Lisse. ·Nieuwkoop. 
Nieuwveen. Noordwijk. Noordwijkerhout. 
Oegstgeest. Oudshoorn. Rijnsaterwoude. 
Rijnsburg. Sassenheim. Valkenburg. Veur. 
Voorhout. Voorschoten. Warmond. Wasse
naar. Woubrugge. Zevenhoven. Zoeterwoude. 

(Prov. Zuidholland.) 

Landweerdistrict Gouda XXIX 29. 
&andplaats Go,uda. 

GEMEENTEN : Alphen. Ammerstol. Barwouts
waarder. Benthuizen. Bergambacht. Berken-

. woude. Bleiswijk. Bodegraven. Boskoop. 
Capelle aan den IJ_ssel. Gouda. Gouderak. 
Haastrecht. Hazerswoude. Hekendorp. Hil
ligersberg. -Krimpen aan de Lek. Krimpen 
aan den IJssel. Lange-Ruige Weide. Lekker-· 
kerk. Moerkap,elle. Moordrecht. Nieuwer
kerk aan den IJssel. Nootdorp. Ouderkerk; 
aan den IJssel. Oudewater. Papekop. Reeu
wijk. Rietveld. · Rott'erdam. Schoonhoven. 
Stolwijk. Stompw~jk. Vlist. Voorburg. Waar
der. vVaddinxveen. Woerden. Zegwaard. 
Zevenhuizen. Zoetermeer. Zwammerdam. 

(Prov. Zuidholland.) 

Landweerdistrict Dordrecht . XXX 30. 
8tandplaats Dordrecht. 

°GEMEENTEN·:, Alblas ·(Oud-). Alblasserdam. 
Almkerk. Andel (Op- ·en Neer-). Bleskens
graaf. Brandwijk. Dordrecht. Drongelen. 
Dubbeldam. Dussen. ·<::leertruidenberg. Gen
deren. Giessen. Giessendam·. Hendrik-Ido
Ambacht. Heusden. Hooge- en Lage-Zwalu~ 
we. IJsselmonde. Made en Drimrr.elen. Meeu
wen. Molenaarsgraaf. Nieuwlekkerland: l'a
pendre;ht. Raamsdonk .. Ridderkerk. Rijs
W\jk. Rotterdam. Sliedrecht. Streefkerk. 
Veen. v\Terkem;lam.- de Werken en Sleeuwijk. 
Wijk en Aalburg._Wijngaarderi. Wouc:lricbem. 
Zwijndrecht. 

(Prov. Z.-Holland, N.-Brabant.) 

Landweerdistrict 's Gravenhage XXXI 31. 
, Standplaats 's Gravenhage. 

GE;tl'[EENTEN: 's. Gravenhage. 's Gravenzande. 
Loosduinen. Monster. Naaldwijk. 

(l'rov. Zuidholland.) 

Landweerdistrict Delft XX:XIII 33. 
Standplaats Delft. 

GEMEENTEN : Bergschenhoek. Berkel. Delft. 
:Hot van Delft. Kethel. Lier (de). Maasland. 
Maassluis. Overschie. Pijnacker. Rijswijk. 
Schiebroek. Schiedam. Schipluiden. Vlaar-

. dingen. Vlaardingerambacht. Vrijenban. Wa~ 
teringen. 

(Prov. Zuidholland.) 

Landweerdistrict Rotterdam I XXXIV 34. 
Btanplaats Rotterdam. 

GEMEENTE : Rotterdam. 
(Prov. Zuidholland.) 
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. Landweerdistrict Rotterdam II XXXV 35. 
Standplaats Rotterdam. 

GEMEENTE : Rotterdam. 
(Prov. 7.uidholland.) 

· Lcmdweerdistrict Rotterdam in XXXVII .37. 
Standplaats Rotterdam. 

GEMEENTEN: Abbenbroek. Barendr_echt. Beijer
lanq. (Nieuw-). Beijerland (Oud-). Beijerland 
(Zuid-): Bommel (den). Brielle. Dirksland. 
Geervliet. Goedereede. Goudswaard. Heen
vliet. Heerjansdam. Heine:qoord. Hekelingen. 
Hellevoetsluis, Helvoet (Nieuw-). Herkingen. 
Hoogvliet. Klaaswaal. Maasdam. l\felissant. 
Middelharnis. Mijnsheerenland. Nieuwen
hoorn .. Numansdorp. Ooltgensplaat. Oost
vo~rne. Ouddorp. Oudenhoorn. ·Pernis. fie:rs
hil. Poortugaal. Rhoan. Rockanje. Rotter
dam. Rozenburg. Sommelsdijk. Spijkenisse. 
Stad aan 't Haringvliet. Stellendam. Tonge. 
(Nieuwe-). Tonge (Oude-). Vierpolders. West
maas. Zuidland. Zwartewaal. 

(Prov. Zuidholland.) 

Landweerdistrict 1Widdelburg XXXVIII 38. 
. Standplaats M iddelbui·g. 

GEMEENTEN: Aagtekerke. Annaland (St.). 
Arnemuiden. · Brouwershaven. Bruinisse. _ 
Burgh. Clinge. Colijnsplaat. Domburg. Drei
schor: Duivendijke. Elkerzee. Ellemeet. 
Graauw en Langendam. Grijpskerke. Haam
stede. 's Heer-Arendskerke. Hengstdijk. Hon
tenisse. Kats. Kerkwerve .. Kortgene. Krab
bendijke. Kruiningen. Laurens (St.). Masirtens
dijk (St.). Middelburg. Nieuwerkerk .. Noord
gouwe. Noordwelle. Oosterland. Oostkapelle. 
Ossenisse. Oud-Vossemeer. Ouwerkerk. Phi
lipsland (St.). Poortvliet. Renosse. Rilland
Bath. Scherpenisse. Schore. Serooskerke (op 
Schouwen). Serooskerke (op Walcheren). 
Stavenisse. Tholen. Veere. Vrouwenpolder. 
Waarde. Wemeldinge. Wissekerke. Wol
phaartsdijk. Yerseke. Zierikzee. Zonnemaire. 

(Prov. Zeela~d.) 

Landweerdistrict Vlissingen XXXIX 39. 
Standplaats_ Vlissingen. 

GEMEENTEN : Aardenburg. Axel. Baarlancl. 
Biervliet. Biggekerke. · Borsselen. Bosch
kapelle. Breskens. Cadzand. Driewegen. 
Eede. Ellewoutsdijk. Goeq._ 's Gravenpolder. 
Grpede. 's Heer-Abtskerke. 's Heerenhoek. 
Heinkenszand. Hoedekenskerke. Ho_ek.Hoofd
plaat., Hulst. IJzendijke. Jansteen (St.). 
Kapelle. Kattendijke. Kloetinge, · Koewacht. 

Koudekerke. Kruis (St.). Meliskerke: Neuzen . 
Nieuw- en St. Joosland. Nieuwvliet. Nisse. 
Oostburg. Oost- en W est-Souburg. Oudelande. 

.Overslag. Ovezande. Philippine. · Retranche
ment. Ritthem. Sas van Gent. Schoondijke. 

· Sluis. Stoppeldijk. Vlissingen: Waterland
kerkje. Westdorpe. Westkapelle. Zaamslag. 
Zoutelande. Zuiddorpe~ Zuidzande. 

(Prov. ·zeeland.) 

Landweerdistrict Bergen op ·Zoom XXXX 40. 
Standplaats Bergen op Zoom .. 

GEMEENTEN : Bergen op Zoom. Dinteloord en 
Prinsland. Dordrecht. Etten en Leur. Fijnaart ~ 

en Heiningen. 's Gravendeel. Halsteren. Hoe
ven. Huybergen .. Klundert. ;Nieuw--Yosse
meer. Ossendrecht. · Oudenboscli.. Oud- en 
Nieuw-Gastel. •Putte. ,Puttershoek_.• R9osen
daal en Nispen. Rucphen en Vorenseinde. 
Standdaarbuiten. Steenbergen en Kruisland. 
Strijen. Willemstad. Woensdrecht. Wouw. 
Zevenbergen. · · .. _ 

.(Prov. N.-Brabant, Z.-Holland.) 

Landweerdistrict B1·eda XXXXI 41. 
Standplaats· Breda. 

GEMEENTEN: Alphen. Baarle-Nassau. Breda. 
Chaam. Dongen. Gilze en Reijen. Ginneken 
en Bavel. 's Gravenmoer. Oosterhout. Prin
cenhage. Rijsbergen. ·Terheijden. Teteringen. 
Tilburg. Zundert. · 

(Prov. Nbordbrabant.) 

·Landweerdistrict 'sHertogenbosch XXXXII 42. 
. . Standplaats· 's Hertogenbosch. · 

GEMEENTEN : Alem, Maren en Kessel. Baard
wijk. Berkel. Berlicum. Besoijen. Bokhoven. 
Boxtel. Capelle. Cromvoirt. Diessen. Dinther. 
Drunen. Dungen (den-). Empel en Meerwijk. 
Engelen. Esch. ·Goirle. Haaren. Hedikhuizen. 
Heeswijk. Helvoirt: Herpt. 's Hertogenbosch. 
Hilvarenbeek. Loon op Zand. Michielsgestel 
(St.). l\foergestel. Nieuwkuyk. Nuland. Oister
wijk. Oudheusden. Rosmalen. Sohijndel. 
Sprang. Tilburg. tJdenhout. Vlijmen. Vrij
hoeve Capelle. Vught. Waalwijk. Waspik. 

(Prov. Noor,lbrabant.) 

Landweerdistrict Eindhoven XXXXI;H 43. 
Standplaats Eindhoven., · 

GEMEENTEN : Aalst. Baexem. Bergeyk. Best. 
· Blade! e~ Nete~sel. Borke! en Sohaft. Budel. 

Dommelen. Duizel en Steensel. Eersel. Eind
hoven. Erp. ·Geldrop. Gestel en Blaarthem. 
Grathem.- Heeze; Heythuizen. Hooge~_ en 
Lage-1\Iierde. :iroogeloon, -Ha pert en Casteren. 
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Hunsel. -Ittervoort. Leende. Liempde. Luyks
gestel. Maarheeze. Nederweert. , Neeritter. 
Nunen, Gerwen en Nederwetten. Oedenrode 
(St.). Oerle. Oirschot. Oost-, West- en Middel
beers. Reusel. Riethoven. Roggel. Soeren
donk, Sterksel en Gassel Someren. Son en 
Breugel. Stramproy. Stratum. -Strijp. Thorn. 
Tongelre. Valkenswaard. Veghel. Veldhoven 
en Mereveldhoven. Vessem, Wintelre en ! 
Knegsel. Waalre. Weert. Westerhoven. Woen
sel. Zeelst. Zesgehuchten. 

(Prov. Limburg, N.-Brabant.) 

Landweerdistrict Nijmegen XXXXIV 44. 
Standplaats Nijmegen. 

GEMEENTEN: Beers. Bergen. Beugen en Rijke
voort. Boeke!. Bo::pneer. Cuyk en St. Agatha. 
Escharen. Gassel. Gennep. Graye. Groesbeek. 
Haps. Heumen; Linden. Maashees en Over
loon. Mill en St. Hubert. Millingen. Mook en 
Middelaar. Nijmegen. Oeffelt. Oploo, St. 
Anthonis en Ledeacker. Ottersum. Over
asselt. Reek. Sambeek. Ubbergen. Velp. 
Vierlingsbeek. Wanroy. Zeeland. 
(Prov. N.-Brabant, Limburg,_ Gelderland.) 

Landweerdistrict Venlo XXXXV 45. 
Standplaats V enlo. 

GEMEENTEN: Aarle-Rixtel. Arcen en Velden 
Asten. Bake! en Milheeze. Beek en_ Donk. 
Beese!. Belfeld. Broekhuizen. Deurne en 
Liesel. Gernert. Grubbenvorst. Heiden. Hel
mond. Horst. Kessel. Lierop. Lieshout. Maas
bree. Meerlo. Meijel. Mierlo. Sevenum. Stip
hout. Tegelen. Venlo. Venray. Vlierden. 
Wanssum. 

(Prov. N.-Brabant, Limburg.) 

Landweerwistrict Roermond XXXXVI 46. 
Standplaats Roermond. 

GEMEENTEN :Amstenrade. Beegden. Bingelrade. 
Born. Broeksittard. Brunssum. Buggenum. 

, Echt. Eygelshoven. Geleen. -Grevenbicht. 
Haelen. Heel en Panheel. Heerlen. Herten. 

·Hoensbroek. Horn. Jabeek. Kerkrade, Klim
men. Limbricht. Linne. Maasbracht. Maasniel. 
Melick en Herkenbosch. Merkelbeek. Mont
fort. Munstergeleen. Neer: Nieuwenhagen. 
Niouwstadt. Nunhem Nuth. Odilienberg (St.) 
Ohe en Laak. Oirsbeek-. Posterholt. Roermond. 
Roosteren. Schaesberg. Schinnen. Schinveld. 
Sittard. Spaubeek. Stevensweert. Susteren. 
·swalmen., Ubach over Worms. Vlodrop. 
Voerendaal. Wessem. Wijnandsrade. 

(Prov. Limburg,) 

Landweerdistrict M aastricht XXXXVUI 4.8. 
Standplaats JJ!faastricht. 

GEMEENTEN : Amby. Beek. Bemelen. Berg en 
Terblijt. Bocholtz. Borgha,ren. Bunde. Cadicr 
en Keer. Eysden. Elsloo. Geertruid (St.). 
Geulle. Gronsveld. Gulpen. Heer. Houthem. 
Hulsberg. Itteren. Maastricht. Margrate~. 
Meerssen. Mesch. Mheer. Noorbeek. Obbicht 
en Papenhoven. Oud-Valkenburg. Oud
Vroenhoven. Pieter (St.). Rijckholt. Schim
mert. Schin op Geulle. Simpelveld. Slenaken. 

·stein. Ulestraten. Urmond. Vaals. Valken
burg. Wijlre. Wittem. 

· (Prov. Limburg.) 
Mij bekend, 

De Minister van ·Oorlog, 
(get.) BosB00111. 

20 October 1913. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwe_nding der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding cngevolgen. S. 31l5. 

vVrJ WILHELMINA, ENz. 
Overwegende, dat,'onverminderd Ons besluit 

van 19 September 1912 (Staatsblad n°. 290), 
nader buitengewone m·aatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der Aziatische cholera en tot 
wering barer uitbreiding· en gevblgen ; 

Op de voordracht, van OnzCl Ministers van 
Binnenlandsche Zaken; van Financi,en, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 14 Augustus 1913, n°. 6821, afdee

· ling Volksgezondheid en Armwezen, van 
15 Augustus 1913, n°. 90, afdeeling Invoer
rechten, van 25 Augustus 1913, n°. 211, afdee
ling Spoorwegen, 28 Augustus 1913,- n°. 5192, 
afdecling Nijverheid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad -
n°. 80), aangevuld door de wet van •20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 
der wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
en o_p de wet van 31 December 1906 (Staatsblad 
no. 370); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1913, n°. 6) ; 

Gel et op het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat en. van Landbouw, 'Nijverheicl en 
Handel van 6 October 1913, n°. 8692, afdeeling 
Volksgezondheicl en Armwezen, van,8 October 
1913, no. 46, afdeeling -Invoerrechten, van 
15 October 1913, n°. 238, afdeeling Spoorwegen, 
en van 16 October 1913, n°. 6165, afdeeling 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en· ve1·staan : 
te bepalen: 
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HOOFDSTUK r: 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1: De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor· zooveel hen aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd bij 
de· ,vetten: van 3 December 1874 (Staatsblad 
no. -188), 28· J\faart 1377 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 ,Tuli 1899 (Staatsblrid 
n°. 166) en 21 Juni 1901 ·(Staritsblad n°. l 57). 

Uittreksels uit den tekst dier wet;voor zoover 
de ·bepalingen op Aziatische cholera toepasse
lijk zijn, en de herinnering daarvan aan de 
ingezetenen van belang moet worden geacht, 
benevens · uit den tekst van .dit -besluit warden 
vanwege Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, zoodra doze dit noodig acht, a.an de 
gemeentebestnren verzonden, ·ten einde in 
elke gemeente te ,rnrden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht -de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskuitdigen van hem 
-v~rlangd ter zake van de uitvoering '<an · dit
besluit, nauwkeurig en naar waarheicl onver
wijld te geven. 

3.· Een ieder, die waa.rneemt, dat een ·per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn
·selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
oilverwjjld kennis te geven aan . den burge
meester of den meest nab\j zijnden ambtenaar 
van· Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het 
houders van vervoermiddelen 
geemployeerden. 

bijzonder op 
en daarbij 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
'sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, op 
·grond ,an een ingewonnen advies van den 
. ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen ver
moeden dat zij door die ziekte besmet zijn of de 

. besmetting op anderen kunnen overbrengen, 
de door hem, gehoord genoemden ambteriaar 
of geneeskundige, noodig geachte maatregelen 
van onderzoek, afzondering en ontsmetting 

·te· doen toepassen en hen. naar eene open bare 
inrichting of andere verblijfplaat's in de: ge
meente ter verpleging te doen o,erbrengen, 
wann\)er hun toestand _overeenkomstig de ver
kla,ririg van den behandelenden geneeskundige 
dit gedoogt. · 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, • zijn 

verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen_ zich niet zonder vergunriing 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

5. De burgemeester is bevoegcl, na, inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Shatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting bijzon
der vatbare voorwerpen, ·vai1 welken aard ook, 
uit het huis, erf, voer- of vaartuig, waar eeu 
geval of een verdacht geval van Aziatische 
cholera voo_rkwam, anders clan met inachtne
ming van de door hem to geven voorschriften, 
te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen z\jn de be
~tuurders van Rijksinrichtingen, ,voor zoover 
·de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht. op verzoek ·van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doeµ toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorerid materieel, nood_ig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of v.ervoer 
van lijders aan Aziatische cholera. of daarvan 
-verdachten, of voor ontsmetting of vervoer van 
besmette goederen. 

Bij weigering of verschil wordt onvenvijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofcl van het 
Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houdea 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het \Vetboek van Strafrecht 
bedoelde register iii slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig \'oorkomt, 
toezicht houden op de aldaar nachtverblijf
houdende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur eon 
geneeskundige met het houden van toezicht op 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inliohtingen ter zake van de uitvoe
ring van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet in 
eene met Aziatische cholera besmette plaats 
vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestr~jding der Aziatische cholera of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt of is ver

. richt, ten spoedigste ;nededeeling· aan den 
ambtenaar. van het Staatstoezicht. 
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§ 1. Van he_t toezicht op landverhuizers en 
der(Jelijl:en. 

8. In de aan de grenzen des larids gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsch_e Zaken en van Financien aan te wijzen, 
-warden : a. landloopers en zigeuners (bohe
miens), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
-toegelaten, clan na geneeskundig onderzocht 
te z~jn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

lTitzonderingen op het bepaalde-in de eerste 
alinea warden niet toegestaan, clan met inacht
neming van 'de voorschriften; daaromtrent door 
·Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven. 

{)nze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
-van Financien, van Yl7aterstaat en van Land
bonw, Nijverheid en Handel knnnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b van het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts warden 
toegelaten, fangs de wegen en casu qno met de 
treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen · tot aanwijzing· van be
doelde gemeenten, wegen en casu qno treinen; 
warden in de N ederl'indsche Staatsco·umnt ge
plaatst tenminste een dag, v66rdat zij in werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of .den eersten Nederfo,ndschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankonien, door eenen geneesknndige, 
die daartoe do<;>r Onzen Minister: van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding tot, ,vederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, l l..en 12 van dit 
besluit. 

10. Het onderzoek _ valt steeds zoo veel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door.don genees
kundige het meest doelt,reffend :wordt ,geoor
deeld. 

Deze treedt omtrent het_onderzoek in ov!)rleg 
met den hoogst in rang zijnden cler aanwezige 
.ambtenaren ,an de Invoerrechten:en Accijnzen 
en, indien het onderzoek geschiedt op een 
spoorweg- of tramstation, te, ehs, met _den .chef 
daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden warden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verschijnselen vertoonen, welke 

doen vermoeden, dat zij door die ziekte besmet 
zijn, mogen niet warden aangehouden, maar 
warden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden warden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk _ een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister ,,an Binnen]andsche Zaken 
vastgeste]d model, vermeldende dat zij Neder
land binnengekomen, geen .ziekteverschijnselen 
yerto<inden, welke het bestaan van Aziatische 
cholera deden vermoeden. 

12. . Personen, die door den geneeskundige 
bevonden warden aan Aziatische ch.olera, te 
1ijden, warden onverwi,jld, met inachtneming 
van. artikel 9 der wet van 4 December 1872 
.(Staatsblad n°.- 134), overgebracht naareene d_o.or 
den burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
dit besluit aan te wijzen inrichting voor ver.
pleging van lijders aan besmottelijke ziekte, en. 
claar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen warden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, · dat zij door 
die ziekt'l besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging warden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen _ver
goed. Behoeftigen warden op 's Rijks k_osten 
\~ervoerd en verpleegd. 

Personen, wier licha.men of kleederen besmet 
moeten warden geacht, warden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, clan na reiniging 
en ontsmetting. 

§ 2. Van het (Jrensverkeer. 

13. In de aan de grenzen de,s lands gelegen 
gemeenten, qoor Onze Ministers van Binne!1-
landsche Zaken en van Financien aan te w:ijzen, 
.warden geen personen toegelaten, ko'mende ui:t 
door Onze genoemde ll'l'inisters aangewezen. 
naburige, met Aziatische cholera besmette, 
buitenlandsche gemeenten, clan na.geneeskundig 
onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

])"e beschikkingen tot aanwijzing, an bedoelde 
gemeenten warden i_n de N ederlandsche Staat8-
.coiirant geplaatst tenminste een <lag, v66rdat zij 
in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in he_t lste 
lid warden niet to_egestaan, clan _met inacht
neming van de voorschriften, daaromtr!lnt d_oor 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven. 
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· Op dit onderzoek is:toopasselijk het bepaalde 
in cle artikelen 9, -10, 11- en 12 van dit besluit. 

§ 3. · Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door-. en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit lartden en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landsche.Zaken en van Financien aan te wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van ·onbe
werkte wol en haar, huiden, bontwerk, en 
andere voor het overbrengen van · besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede· door Onze .. genoernde Ministers aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen warden door plaatsing in 
de N ederlandschc Staatscoitrant ter algemeene 
kennis gebrach~. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
_voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
3 December 1903 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 31 December 19.06 (Staatsblad n°. 370)' 
goedgekeurde internatiop.ale sanitaire overeen
komst, gedragen Onze genoemde Ministers zich 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door-· en vervoer ,er
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den bu.rgemeester of den meest nabijzijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het 
houders van vervoermiddelen 
geemployeerden. 

bijzonder op 
en daar_bij 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 
der wet van _4 December 1872 (Staatsblad 
no. 134) toepasselijk. 

"16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken eriz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
" cirpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, warden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, 'die beruild 
zijn - indien, de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein warden gehaakt en 
op · de wijze door den geiieeskundige voor
geschreven, warden ontsmet. 

18. .· Bagages en lijfgoederert van, perso·nen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en l 3, ·7ijn onder-

1913. 

worpen aan het onderzoek,· bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen warden niet aan
gehouden dan voor zoovlc'r en voor zoolang dit 
ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, wo,rden, desverlangd, aan de 
~igenaars op hunne kost.en door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland .aangevoerd, waarvan de· in- .of 
doorvoer niet- verboden is, worden niet aange
houclen ell' aan · ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar -het oordeel van den· met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen warden -besmet te zijn. 

§ 4. . V erdere bepalingen. 

20. · De . burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van ·dit 
besluit -is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van-het Staatstoezicht op de· volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de iurichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in· de 
artikelen 8 en .13 -van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of ve;dacht yan Aziatische 
cholera; 

b. voor een geschikte ·plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goede~en ; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp ,of 
opzicht bii het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting · of het vervoer van -personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen· 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meu belen 
~n antler noodig··materieel. 
· Zoo gebruik geniaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°: 134), bepaalt Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken de som 
deswege aan de gemeente te tergoeden. 

21. De am:btenaren van,Rijks- en.gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de sti,ttionschefs en alle geemployeer
den aan een spoor- of tram wegonderneming zijn, 
voor zooveel hun dienst het toelaat, verplicht 
met; al de hun ten dienste staande middelen, 
onverwijld mede te werken tot de uitvoeriiig 
van de door den krachtens artikel· 9 van dit 
besluit aangewezen geneeskundige voorge-

67 
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schreven maatregelen, betreffende het onder
zoek, de afzondering, de ontsmetting, behan
deling en verpleging en het vervoer ,-an per
sonen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
coridnctenrs van elken nit het bnitenland bin
nenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
·komst van den trein of tram· aan het station, 
kennis'te geven van de verdaphte verschijnselen, 
die zij bij personen, a.Js bed oeld in de artikelen 8 
en 13, hebben "aargenomen en van· hunne 
bevinding omtrent de aanw:ezigheid in den trein 
of tram van voor het o,,erbrengen van besme.t
ting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregclen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 eu 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet ini:i:e
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van. anderen moeten worden gebracht. 

·23. De krachtens artikel 9 van dit beslnit 
aangewezen geneesknndige volgt in de nit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken of de 
ambtenaar van het Staatstqezicht op de volks
gezondheid, tot wiens dienstkring zijne. stand
plaats behoort, hem geven. 

H.ij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van de invoer
rechten en accijnze_n, de stationschefs en de 
overige geemployeerden hij eene spoor- of tram
wegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wa,nneer zjj .dit behoeven bij de nit rnering van 
wetteljjke voorschriften betreffende de wering 
of bcstrijding der Aziatische- cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de 01Jenbare 
f!ezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd artikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Stuatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan den 
hurgemeester en aan bovengenoemden ambte-
1iaar van het Staatstoezicht op de volksgezond
heicl. 

§ fi. Van het scl>eepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met mede-

. werkiug van Onze Ministers van Financien, van 
Waterstaat en van Lanclbonw, Nijverheicl en 
Handel, tot wering van de besmetting van 
Aziatische cholera, 'toezicht te doen honden op 
sc>hepen, die langs hinnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor 
zoover mogelijk en nooclig, van de artikel.en S 
tot en met 12 en 20tot en met- 23 vandit,besluit. 

25. Schippers van vaartnigen, komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Binnenlanclsche Zaken wegens Aziatische 
cholera. besmet ver]i:laarcl of aan board waarvan 
een geval dicr ziekte tijdens de· 3ongste zeereis 
is voorgekomen, mogen geen andere ~;fedcr
lanclsche havens of reeden clan die van Vlis
singen, Hoek van Hollr:ind, IJmuiden, Helder, 
H arlingen, Delfzijl, H elleroetsluis of N euzen 
of die nader door. Onzen .Minister van ·Bin_nen
landsche Zaken zullen zijn aangewezen, aan
doen_. of elders in N ederland lanclen, dan na hun 
sch1p in eene der genoemcle ha.ens of op eene 
cler genoemde reeden het gezondheidsonderzoek, 
voorgeschreven· bij de wet van 28 l\faart 1877 
(Staatsblad n°. 3.5), te hebben doen <lndergaan. 

De schipper va·n een vaartuig, · ria aankomst 
uit zee in N ederland elders liggende, dan in een 
van bovengenoemde havens of op een· van 
bovengenoeincle reeden, en waarop de Aziatische 
cholera wordt waargenomen, is verplicht op de 
eerste aanzegging van den burgemeester van 
de havenplaats, waar hij ligt, of van de ge
meente, die het naast aan zijn ankerpfaa.ts ligt, 
naar eene cler genoemde havens of reeden te 
vertrekken, tenzij hij verkiest weder zee te 
kiezen. 

Onder · ,,reeclt>" worclt: verstaan elke anker
plaats voor uit zee komende schepen.birinen de 
zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
te wjjzen plaatsen, gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of anclere binnenwateren, 
wordt geneeskunclig ·toezicht gehouden op de 
claarlangs varencle schepen en hunne opvarenden 
door eei;i of meer geneeskundigen, die daaitoe 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
met toekenning van een door dezeri te bepalen 
vergoeding, tot wederopzegging worden aari
gewezen. 

De beschikking tot aanwijzing va.n becloelde 
pfa.-atsen worclt in de Nederlands~he Stadt,;
courant geplaatst ten·minste een dag, v66rclat 
zij in werking treedt. 

Onverminclerd het bepaalcle in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of clreigen der Aziatische cholera 
bevoegd, ten koste , an de gemeente genees
kundig toezicht te cloen honden op de opvaren
clen van de in de gemeente vertoevende vaar
tuigen. De personeri, waarop dit toeiicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicht zicih daaraan 
te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsb/,ad n°. 134), zooals dat 
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luidt volgens d~.\vet van 28 Maart 1877 (Staats
bla<l '.n°. 36), wordt elk ~rhip,' varende langs 
of aankomende ·aan eene der in artikel 2fl van 
<lit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen aan 
·een gezontlheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de door 
den burgemeester aan te w~jzen ligplaats in te 
nemen en aldaar .zonder gemeenschap ·met '.den 
wal,,of met andere vaartuigen te blijve~, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarvan bev6len ge.zondheidsmaatregelen· toe
ge·past zijn: 

·Op dit verbod iran ·gemeenschap ::met den wal 
is, toepasselijk het tweede lid ,mi artikel 10 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
zooals dat luidt volgens de wet van 28 l\faart 
1877 (Staatsblad n°. 36). · · 

De scl:iipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vra
gen, hem door of namens den met het ge
zondheidsimderzoek belasten geneeskundige 
-gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te beant
woorden. 

28. De geneeslrnndige verricht bet gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den ,.en. van de lading of andere op het sehip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat, het schip binnen de 
laatste 24 .uren een gezondheidsonderzoek over-· 
eenkomstig de voorschriften van . <lit besluit 
heeft ohdergaan, kan hij het van verder orider
·zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

·29, De geneeskundige, die het onderzo~k 
ve:rricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te,nemen m,i,atregelen, aan welk advies de bur
~emeester verplicht is onverwijld gevolg te 
ge}en, hehoudens · beroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. · 

De kosten op deze maatregelen · vallende, 
koinen ten laste van het Rijk. 
' 'onts~etting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°: 134) vastge~ 
steld.· · 

30. Het schip wordt dadelijk · tot den 
verderen doortocht toegelaten en het · verb~d 
van gemeenschap met den ·waI.· opgeheven, 
hetzij na afloop van het gezondheidsonderzbek, 
indien dit tot geen. verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 

naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, .uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden; 

· die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
warden, niet te lijden aan Aziatische choler.a, 
noch vcrschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
met toestemming van den met het. onderzoek 
belasten ge)leeskundige, terston,cl onbelemmerd 
aan den ,val warden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der klijederen en reiniging der per
sonen plaats, indien dit door den geneeskundige 
noodig .wordt geoordeeld. 
· 31. Ten bewijze dat het schip tot den ver

deren doorto~ht is toegelaten, en. het verbod 
van gemeenschap Jl)et den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heiclsonderzoek belasten· geneeskundige eene 
schriftelijke verld,aring volgens het model door 
.Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van bet schip, van <lien der 
opvarenden en ·van dien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergel,jke verklaring wordt ook door 
den genceskundige afgegeven in het geval7 be- . 
doeld in het tweede lid van. artikeJ 28 van rut 
besluit, in welk geval daarvoor ook de beves
tiging van een vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

32. De burgemeester , an· elke gemeente, 
waa,rin eene plaats ligt als in artikel 26 van <lit 
besluit bedoeld; zorgt ~oo spoeclig· -ino'gelijk,. 
op Rijkskosten, in ·overleg met den arribtei1aar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of krachtens genoemd artikel aaiigewezen 
geneeskundige, , voor · het pe~soneel en het 
materieel, dat de geneeskundige· voor· het· ge
zondheidsonderzoek behoeft en dat noodig is 
voor de uitvoering van de naar aanleiding van 
het gezondheidsonderzo.ek voorgeschreven maat
regelen, en voorts voor de voortdurende aan
wezigheid van zuiver drinkwater en \\ater voor 
huishoudelijke doeleinden, opdat .dit a~,;: de 
schippers, indien de geneeskundige het nobdig 
oordeelt, kunne warden verstrekt. 

Onverininderd het in het voorgaande lid be
paalde, zorgt de burgem.~ester ·van elke ge
meente, ·waarin eell plaats· ligt, daartoe "door 
Onzen Minister van· Binnenlandsche Zaken 
aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 's Rijks 
kosten voor· de verstrekking van zuiver drink
.water· en water·vciqr .huishoudelijke doe!einclen 
aan de schippers der langs de plaats varende 
schepen ... 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be-

G 7 * 



. 20 . 0 C T O 1 E R. 1060 

sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse
Jijk .het eerste en derde lid ,an artikel 23 van 
dit besluit .. 

Zij staan den burgemeester en· elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met •hun 
advies ter zijde,.wanneer·dezen dit behoeven bij 
de uitvoering van wettelijke :voorschriften be
treffende .de w~ring of bestrijding der Aziatische 
:cholera. 

De. ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zij'n, ·voor zooveel hun dienst het·toelaat, 
verplicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onven,ijld mede te werken tot de .. 
uitvoering iV"an de door bedoelde geneeskundigen 
.voorgeschreven. maatregelen. 

HOOFDSTUK Ill. 

s L'o T.B .E p AL r'N'G EN.: 

34. Onze in dit beslnit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen ·beschikkingen of gedane aanw~jzingen, 
zoo dikw~jls de omsfo,ndigheien dit gedoogen 
of nnodig maken, op dezelfde w~jze als zij· z:ijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

3f[ Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van de 
;wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 
. 36 .. ,Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van. kracht 
blijft, treedt in werking op den. tweeden dag 
na dien der dagteekening van het Sta'l.tsblad en 
van de Staatscoui·ant, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers. van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
,bouw, Nijverheid en Handel z:ijn belast met de 
iritvoering van dit besluit. dat in het Staatsblad 
en gelijkt:ijdig in .de Striatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal·-wo1 den ge0 

wndeu-aan den _Raad van State. 
Het Loo, den 20sten October 1913 .. 

(get.) WILHELM IN A. 
De .Minister .van_ Binnenlandsche· Zaken, 

. (gef.) . CORT V. D. ·LINDEN. 
De. Minister van Financii!n, 

(get.) BERTLING. 
l).e JJ1 inister van W aterstaat, 

(get.) C.· LELY. · 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) TREUB. 
(Uitgeg. 14 Nov. 1913.) 

20 October· 1913: BESLUIT, houdende beslis_-
.. sing,,dat de enkele vermelding van kada

straal perceel en nummer niet voldoet aan 
de nauwkeurige beschrijving van de plaats 
waar de inrichting zal worden gesteld, door 
art. 5 sub 1 °. der Hinderwet geeischt. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
· Besehikbnde op het beroep,. ingesteld·door 

G. E. W INDEMULLER te Oene, ·. gem.eente Epe, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet: 
houders dier gemeente va)l 28 Februari 1913, 
waarbij aan G. WAAIJENBERG aldaar en z:ijne 
rechtverkrijgenden -·vergunning is 'verleend 
tot het oprichten van eene kachel-, hoef- en 
grofsmeder:ij op •een .perceel, kad. bekend ge
meente Epe en Oene, Sectie E, n° .. 925 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, .gehoord, advies van 
30. September 1913, n°. ·320; 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 Oc
tober 1913, n°. 807h, afdeeling: Arbeid; 

Overwegende : dat nadat tegen de oprich
ting van bovengenoemde smeder\i .bezwaren 
waren ingebracht, ontleend aan• ,rees voor 
schade aan goederen en gezondheid, Burge
meester en ·wethouders van Epe de gevraagde 
vergunning. hebben verleend, daarbij ·overwe
gende dat de ingebrachte bezwaren niet van 
dien aard z:ijn dat zij op grond van artikel 11 
der, Hinderwet het weigeren der gevraagde 
vergunning zouden wettigen ; 

dat van het besluit van BurgemeestE.r en vVet
houders van 28 Februari 1913, G. E. WINDJ;1-
MULLER bij Ons in beroep is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat de, zoogenaamde ,,Dokters
woning" door de verleende vergunning zeer in 
bewoonbaarheid zal. achteruitgaan, tengevolge 
van .. schade aan · goederen, hinder voor een 
rustige bewoning en bovenal schade aan de 
gezondheid, veroorzaakt door rook, roet, ge
druisch en stank ; · 

Ovenrngende: • dat bij de aanvrage om:iver
gunning niet is overgelegd eene nauwkeurige 
beschrijving van .de plaats waar ·de inrichting 

zal worden opgericht ; 
. dat immers als plaats waar de smederij ,zal 

worden opgericht alleen: wordt vermeld het 
kadastraal perceel en nummer, maar dat •dit 
perceel eene lengte en breedte heeft van 
omstreeks 75 M., zoodat de juiste, plaats die 
de inrichting op het .percee! ,za! .innemen, niet 
voldoende is aangegeven ; 

dat dus niet is nageleefd een der voorschriften 
van art'. 5·· der Hinderwet, bij het doen der 
aanvrage in acht ~.te nemen ; 
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·dat dus Burgemeester en 1Vethoudeus op het 
verzoek, zooals het hun.was gedaan, niet hadden 
mogen beschikken ; ·· i · · 

Gezien de Hinderwet : · , l -
Hebben goedgevonden en , ersta n : 

het bestred_en besluit van Burgem1ester en 
Wethouders van Epe van ·28 FebruaJ' 1913 te 
vernietigen. . · . -

Onze Minister van Landbouw, 1 ~jverheid 
en Handel is belast enz. (W. Y. IB. .A.),· 

20 October 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. I 

Het ,,toezenden"· van art. 21 § 4 en 23 
§ l, 2°. in verband met.hetge~n·Jrt. 21'§ 3 
der Leerplicht~et van de toezeriding der 
aanzegging, haren inhoud en Ide wijze 
van uitreiking zegt is te verstaaill in den 
zin van ,,uitreiken aan den -ovirtreder". 

Nu in de telastelegging niet "ioorkomt, 
dat de overtreding is gepleegd na .het 

. uitreiken der .aanzegging is d~arin aan 
den beklaagde geen . strafbaar : feit ten 
laste gelegd. 

(Leerplichtwet art. 23 § 1 2~.) 

. V ciorzitter : I 
Jhr. Mr. ·W.' H: de Savornin Lohman. . -. I 

Raadsheeren: Mrs. A. M. B. ·Hai:rlo, C. 0. 
Segers, H. Hesse en H. M. A. Savererg. 

- De Ambt .. v. h. 0. M. bij het Kanfungerecht 
te Zevenbergen, requirant van cassitie tegen 
een vonnis· van, dit Kantongerecht +an 7· Mei 
1913, waarbij J. de Jong, oud-36 jaren, arbeider, 
geboren te St.-·willebrord en wonende te Ruc
phen, is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
R. B. Ledeboet. 

Bij het bestreden vonnis werd de gerequi, 
reerde schuldig verklaard ai111 het hem ten 

. laste gelegde -feit dat hij. als vader van den 
bij hem in.;,,.onenden Jacobus de Jong, geboren 
2.8. December ,1899, met wiens verzorging hij 
.krachtens de wet belast is, niet heeft gezorgd, 
dat genoenid kind op de.openbare lagere school 
te Rucphen en Sprundel als l!)erplichtig kind 
geplaatst en tot de schoolbevolking dier school 
behoorende, na 4 Februari 1913. die •school-ge- , 
regeld heeft · bezocht, hebbende, toch. genoenid 
kind buiten de gevallen bedoeld in het tweede 
lid van art. 2. der ·Leerplichtwet, die gehoemde 
school ,,erzuimd en wel op 5: en 6 Februari I913, 

telkeils twee schooltijden, terwijl door ·den 
schoolopzieiier in ,,h_et arrondisseinent ·Roozen
daal eene aanzegging als bedoeld in art· ·21,· 
3e lid der Leerplichtwet betrekkeli'jk meer-· 
genoemd kind aan beklaagde · was· toegezonden: 
op 4 Februari 1913. . - . 

De Kantonrechter oordeelde · echter, dat· 
in deze geen ·strafbaar ieit had· plaats gehad, 
vermits· was gebleken, · dat .beklaagde's zoon 
de· school niet ·meer, verzuiind heeft. na den 
dag der· uitreiking van de schl'iftelijke aanzeg
ging van den schoolopziener. - Volgens de 
bepalingen der Leerplichtwet -'- zoo wordt 
overwogen -- maakt de schoolopziener·proces
verbaal op : van de -verzuimen; i:lie hebben 
plaats gehad binnen zes 1naanden, nadat de 
aanzegging als bedoeld in art. 21 § 3· den over
treder werd toegezonden. Deze. aanzegging 
wordt echter door den schoolopziener ingevolge 
de op dat punt bestaande voorschriften, niet 
aan den· aansprakelijken persoon toegezonden; 
doch aan den Burgemeester van. <liens woon
ofverblijfplaats; en deze heeft er voor te zorgen 
dat de aanzegging· in handen:•komt van hem, 
vbor wien ze hestemd is, en wel door haar hinnen 
24 nren na ·ontvangst doo'r ·een beambte der 
gemeentepolitie te doen uitreiken. 'En waar 
nu de. in die aanzegging vervatte bedreiging 
met een strafrechterlijke vei;.volging, zoo men 
verder in gebreke blijft in de nakoming van de 
verplichting om te zorgen voor geregeld school
bezoek, toch eerst ter kennis van den betrokkene 
moet zij:n, gebracht en dit eersti ·het geval is 
vanaf 't oogenblik, dat de aanzegging aan ·hem 
is uitgereikt, · ·kunnen· eerst die verzuimen in 

· aanmerking komen welke plaats hadden na 
den dag der bedoelde .uitreilifog: · · 

Tegen het op <lien grond berustend ant
slag vail alle rechtsvervolging · is gericht het 
middel van cassatie ,,Schending van de artt. 214 
en- 216 2°. Sv. do~r niet-toepassing van eeist
genoemd artikel en de artt. l, 2, 6, 23 der Leer
plichtwet en verkeerde toepassing van art. 216, 
20. Sv. in verband met dezelfde artikelen der 
Leerplichtwet": 

Het middel is gegrond liierop dat de uit
drukking ;,toezenden'i voi:irkorilende in art. 21 
§ 4 en 23 § 2 der Leerplichtwet inoet warden 
genomen in den gewonen taalkundigen zin 
van· ,;verzendert'.'· ·;,afzendeil'';- zoodat ·dit 
be'grip niet in zich sluit ,,het ohtvangen door 
dengene . aan· iwien ·. toegezonden -wordt" en 
de;, handeling ·,:Yan;.' verzeriden ·'mitsdien twee 
onmiddellijke' gevolgen heeft,, nl. sluiting van 
administratieve en aanvang van strafrechter

·Jijke,.behandeling. 
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Het m1ddel kan m. 1. ·met opgaan en vmdt de vervolgmg betreft het schoolverzmm op 
voor een goed deel zijne wederlegging in de /5 Februari 1913, zij te dien aanzien niet
reeds medegedeelde ove_rwegingen van het ontvankelijk is, want de aanzegging had eerst 
vonnis. Ik voeg daaraan alleen nog toe, dat plaats op 6 Februari 1913. 
zoowel het stelsel der Leerplichtwet als hare Ten aanzien echter van het ten laste gelegd 
geschiedenis zich tegen het middel keert. Als schoolverzuim op 6 Februari 1913, is het de 
uitvloeisel toch van het stelsel, gelijk dit is vraag of de aanzegging op dien dag tij dig 
neergelegd in de artt. 20 en 21 en ook in dien genoeg is gedaan dat den gerequireerde de 
zin werd toegelicht door de Regeering bij hare gelegenheid was gegeven te zorgen dat het 
memorie van beantwoording van het voorloopig kind alsnog op dien 6 Februari de school bezocht. 
verslag der Tweede Kamer betreffende · die Dit is althans dan van belang, indieri men aan
artikelen zooals ze nader werden voorgedragen, neemt dat niet cerst op den na de aanzeggi:i:tg 
wordt, alvorens van toepassing van straf de volgendcn dag, doch aanstonds de verplicbting 
rede kan zijn, een nauwkeurig omschreven ontstaab, tenzij verhindering mocht aangetoond 
administratieve procedure aangewend, be- warden. Neemt de Hoage Raad dit laatste 
staande.in opeenvolgende vermaningen, waar- stelsel aan, dan zoude met betrekking tot het 
s_chuwingen en aanzeggingen aan den volgens ten laste gelegde schoolverzuim op. 6 Februari 
art. 1 aansprakelijken persoon, waarin reeds 1913, alsnog een onderzoek over dit punt 
ligt opgesloten, dat hij kennis draagt van de moeten volgen. Zoo neen, dan moet m. i. 
beeindiging dier behandeling. En juist opdat de geheele vervolging niet-ontvarikelijk worden 
zekerheid zoude bestaan dat de belanghebbende beschouwd. 
de in art. 21 § 3 bedoelde aanzegging zoude Mijne conclusie strekt daarom tot v_ernietiging 
hebben ontvangen, is op de betreffende opmer- van het bestreden vonnis en voorts : 
king in het voorloopig ver~lag door de Regeering prima.ir tot niet-ontvankelijkverklaring van 
aan deze paragraaf een tweede lid toegevoegd den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie · 
waardoor de uitreiking dier aanzegging werd in zijne vervolging voor zoover betreft het ten 
·verzekerd. Waar dan ook in de artt. 21 § 3 laste gelegde schoolverzuim op 15 Februad 1913 
en· 4, alsmede in art. 23 § 1 sub 2 wordt ge- en dat de Hoage Raad ten aanzien van.het ten 
sproken .van zend~n of toezenden van de aan- laste gelegde op 6 Februari gepleegd school
zeg~ing; is daaronder in den zin der· Leer- verzuim de zaak verwijze naar de Arr.-Recht
plichtwet te _verstaan ,,aanzeggeD", hetgeen bank te Breda ten einde op de bestaande dag
ook bevestigd wordt dom· de uitdrukking vaarding te warden berecht en afgedaan ; · 
,.aanzegging" in § 5 van art. 21. subsidiair : tot niet-ontvarikelijkverklaring 

En zoolatig niet is aangezegd, nl. op de wijze van den Ambtenaar van het Openbaar 
als de wet dit voorschrijft cene wijze. welkc llfinisterie in zijne strafvordedng met 
in dit geval is aangegeven bij het· K. B. van verwerping overigens van het beroep. 
16 November 1900 (Sb. 199), is derhalve niet 
voldaan aan den eisch welke art. 21 § 3 en 4 
en art. 23 § l sub 2 mei; dien VP,n zende11 of !or.

~enden va:1 de aanzegging ste]t,. 
Een andere vraag is echter of, a.I kan bet 

middel niet opgaan, het vonnis kan warden 
gehandhaafd. En, die vraag beantwoord _ik 
ontkennend. Jmmers uit het zooeven opge
merkte volgt dat het niet ter kennis gebracht 
zijn aan deri belanghebbende van de aanzegging, 
niet is een omstandigheid, die de strafbaarheid 
van een in het algemeeri strafbaar feit 
opb,,ft, in welk geval een ont~lag van rechts
vervolging moet worden uitgesproken, doch 
veeleer en alleen dat de aanzegging in den 
zooeven door mij vermelden zin, is eene voor
waarde· van de ontvankelijklieid der op grond 
van art, 23 § l sub 2 ingestelde strafvervol
ging. 

Hieruit · volgt aanstonds dat, voor zoover 

. De Hoage Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hesse; 
Gelet op het middel van· cassatie, .- door 

den requirant voorgesteld bij memorie, lui-. 
dende: _(zie conclusie adv.-gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis in· over
eenstemming met de telastelegging bewezen 
is verklaard, dat de gerequireerd~ als vader 
van den bij hem inwonenden J. de Jong, 
geboren 28 December 1899, met wiens verzor
ging hij krachtens de wet belast is, niet heeft 
gezorgd, dat genoemd kind, op de openbare 
lagere school te Rucphen en Sprundel als leer
plichtig kind geplaatst en,tot de schoolbevolking. 
diei, school behoorende, na 4 Februari 1913 
die school geregeld heeft bezocht, hebbende 
toch genoemd. kind buiten de gevallen, bedoeld 
in het 2de lid van art. 2 der. Leerplichtwet, 
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<lie genoemde school" verzuimd, en wel op 
5 en 6 Februari 1913 telkens twee schoolj;ijden, 
terwijl door den schoolopziener'in het Arrondis
sement Roosendaal eene aanzegging als bedoeld 
in art. 21, 3e lid der Lee11)lichtwet betrekkclijk 
meergenoemd kind aan beklaagde was toc
gezonden op 4 Februari 1913; 

0. dat de Kantonrechter <lit bewezen ver
klaarde echter niet strafbaar heeft geacht en 
den gerequireerde mitsdien tc dezer- zake .. J;{eeft 
ontslagen van alle recbtsvervolging, op grand , 
dat gebleken is, dat de aanzegging eerst op / 
6 'Februari 1913 den gerequireer<le is uitgereikt I 
en zijn zoontje. na dien dag niet meer de school ' 
beeft verzuimd, en dat ongeoorloofde verzuimen I 
eerst na zoodanigen dag strafbaar zijn ; 

0. dat tegen deze beslissing het middel 
-van cassatie is gericht tot toelichting waar-
-van wordt betoogd, dat de beslissing gebaseerd 
is op een gevoel v·an billijkheid maar geen 
steun vindt in de wet, wijl het woord ,,toe
zeilden" van artt. 21 § 4 en 23 § 1, 2°. der 

. Leerplichtwet moet warden verstaan in den 
gewonen taalkundigen zin van ,,verzenden", 
,,afzenden" en dit begrip niet in zich sluit 
·;,bet ontvangen door dengene aan wien toege
gezonden wordt" ; 

0. hieromtrent : 
dat de Kantonrechter, als bewezen aan

nemende hetgeen ten laste is gelegd, kennelijk 
·.aah het woord ,,toezenden" van de dagvaarding 
.de beteekenis geeft van ,,afzenden" zonder 
meer, maa:r dat hij blijkens verderen inhoud 
-van zijn vonnis terecbt heeft overwogen, dat 
het ,,toezenden" van artt. 21 § 4 en 23 § 1, 2°. 
in verband met hetgeen art. 21 § 3 van de 
toezending der aanzegging haren inhoud en de 
wijze van uitreiking zegt, is te verstaan in deze 
zih -van ,,uitreiken aan- den overtreder"; 

dat, nu blijkens het vonnis in de telaste
legging niet voorkomt; dat de -overtreding· is 
gepleegd na het · uitreiken der aanzegging, 
<laarin aan den beklaagde geen strafbaar 
feit is ten laste gelegd, zoodat deze terecht, 
zij het dan op anderen grand, van alle rechts
vervolging is ontslagen en het middel mitsdien 
niet tot cassatie kan leiden ; 

V erwerpt het beroep. 
(Ner:. Jur.) 

20 October· 1913; ARREST van den Hoogen 
Raad. · 

De -bevoegdheid bij de tweede zinsnede 
van art. 26 der Jachtwet den Minister 

toegekend heeft klaarblijkelijk · oak de 
strekking, ~Ill ~e nadeelen nit te groote 
vermenigvuldiging van wild of schade
lijk gedierte ontstaande, als bedoeld in de 
eerste zinsnede van genoemd artikel te be
strijden. 

Uit de woorden dier tweede zinsnede, 
waarbij de Minister bevoegd wordt ver
klaard buitengewone machtigingen te ver
leeneu of te la ten· verleenen niet enkel tot 
het schieten, doch geheel algemeen oak 
tot bet op andere wijze bemeesteren van 
wild; zoowel in gesloten- a:ls in open jacht
tijd, volgt, dat de gewone beperkende be
palingen der J achtwet (zie art. 15), veeleer 
tot instandbouding van het wild voorge
schreven, den Minister bij het verleenen 
der machtiging niet binden. 

(JacMwet art. 15 2e lid, arl. 26.) 

Voorzitter: 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman . 

Raadsheeren: Mrs. A. M. B. Hanlo, J. 
A. A. Bosch, C. 0. Segers en H. Hesse. 

De Offioioc van Justitie bij de Arr.
Redhtbank te Middelburg requirant van 
oassatie tegen eoo vonnis van voormelde 
Redhtbank van detn 23 Mei 1913, waarbij 
in hooger bernep werd b~vestigd een vonnis 
van het Kantongereoht te Middelburg . van 
5 April 1913, waarbij< de gerequireerde P:·T. 
oud 36 Jaar, wei:kman, g,eboi:en te Ouddorp, 
wonende te Oostkapelle, ter zake van het 
hem ten Jaste gelegde, van alle rechts
vervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal l\Ir. 
R. B. tedeboer. 

BiJ het bestreden vonnis werd in hooger 
beroep bevestigd een von.nis van den Kan
tonreohoor te Middelburg, waarbij de be
klaagde werd schuldig verklaard aan -het 
hem ten laste g•elegde feit: dat • hij op 
27 Januari 1913 des ·namiddags te pl.m. 
halfvjj'f- uur te Vrouwenpolder in het iacht
veld in· . de . Vroonen een klem ... zoodanig 
gesteld heeft, dat er hazen en antler wild 
in: geva.ngen ·kon worden, - doch dit 
feit niet strafbaar verklaard op grond, dat 
de beklaagde in. het bezit was van een 
door den Minister van Landbouw, Nij-ver
heid en Handel verloonde buitengewone 
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machtiging om hazen, fais=ten, patrijs en 
sc-hadelijk gedierte door middel van klem

. me~i. op b:edo,elden grond te bemeesteren. 
Wel is waar - zoo werd overwogen -

is de klem een niet geoorloofd middel om 
wild te bemachtigen, d·och art. ·26- der. 
Jachtwet spreekt in het algemeen van de 
·bevoegdheid tot het ·se1hieten. of op andere 
· wij·ze bemeesteren van wild, waarin ligt 
opgesloten dat de wijze van :uitoefoning 
van het b:edrijf door de machtiging in 
uitgebreider. mate kan worden toegestaan 
dan and,ers bij, art. 15 geoorloofd is· ver
klaard, hetgeen hegr'ijpelijk is nu :wiJ hier te 
doen hebben m:et eeli. te groot•e v-ermenig
vuldiging van wild en irnit een.e hedoeling 
om dat · te, veel aan. wild. uit te ro,e1en -
blijkende uit de geschiedenis der Jaohtwet 
ten duidelijbte dat art. 26 inhoudt een 
politiehevoegdheid van. d·en Minister om 
zelfs tegen den wil van den eigenaar die 
wild ot schadelijk gedierte op zijn grond 
laat vermenigvuldigen, dit te doen iiit
roeien. 

Tegen het op dien grond uitgesproken 
. ontslag van alle re"chtsvervolging is ge
rich't het middel van cassatie ,,Schending 
althans ve:rkeerde · toepassing van 'de artt. 
15 en 26 der Jac;h't"wet van 13. Juni 1857 
(Sb. 87), woals die thans luidt na door 
versr:hillende wetten te: zijn gewijzigd" het
~lk steunt op de" ·stelling dat in art. 
26 · .der Jaohtmit aan den Minister niet 
is toegekend de hevoegdheid, om buitenge
wone. maohtiging te· verleenen to.t het· be
meesteren van wild op alle mogelijke wijze, 
dus ook met anders ongeoorloofd jachttuig, 
doch - zoo luidt de toeliohting ..:._ ,,alle-en 
op z.oodanige w'ij,ze en met zoodanige mid
delen als in art. 15 onder de geoorloofde 
Jaohtbedrijcven zijn opgenomen". En dit 
laatste moet, naar de meening van den Heer 
requirant, · worden ·aangenomen; daar an
ders de Minister de· geheele J achtwet zoude 

· kunnen buiten ,verking· stellen. 
'· lk houd de b'eslissing op de in 'het 
bevestigd vonnis reeds aangevoerde gronden 
voor Juist. Art. 26 der Jaohhvet laat m: ·i. 
door zijn eerste twee leden geen andere ver
klaring toe: Waar ·het eerste lid reeds 
aangeeft dat-tegen de nadeelen ontstaa:nde 
uit te groote vermenigvuldiging van wild, 
door den betrokken Minister maatregelen 
worden verordend, in het tweede· lid als 
maatrBgel" aanduidt de buitengewone mach
tiging to.t het sCJhieten- of op andere wijze, 

bemeesteren van wild of schadelijk ge
dierte in gesLoten oif open jaohttijd, dan 
wordt m. i. uitgedrukt dat maohtiging kan 
gegeven w:orden niet alleen tot het bemees
teren van wild op eene wijze die art. 15 
als ,,Jagen" aanmerkt, - maa.r ook op 
eene wij,ze die claarin niet als jadhtb'edrijf 
wordt aangeduid. 

Dat het v,oorseihrift deze strekking heeft, 
gelij'k ltrouw:ens uit het eerste lid' reeds 
kenbaar is, blij1kt uit de geseihiedenis van 
het artikei. Doe! der hepaling tooh was 
uitsluitend het iiitroeien van o. a. het wild 
hetwelk ·-door te groo,te v,ermenigvuldiging 
nadeel veroorzaakt. Eri dat dit doe! in som
mige g~wallen sleohts op b'ij•wndere wijze 
ka,n worden bereikt d. w. z. op eene 
wijze anders dan waarop het ,,jaohtbedrijf" 
mag worden uitgeoefend, ligt m. i. voor 
de haTud. Maar dan volgt daaruit dat aa.n 
de woordem. ,,ot op andere wij,ze heme·es
teren van wild" in art. 26 eene strekking 
is · toe te kennen geheel los van de he
paling in hert tw;eede lid van art. 15, -
welke Jaatste bepaling trouwens is aan 
te merken als een verbod om op de daarbij 

. aangegeven wij,z,e het iachtbedrijj" uit te 
oefonen. 

En het heroep tot ondersteuning der 
voorziening door den Heer requirant .gedaan 
op 's Raads arrest van 4 No,vember.·1907 
W. 8613, waarbij· 1rerd .beslist dat art. 
26 der Jachtw,et aan den Minister. niet 
het rec;ht toekent om de beperking op te 

• he4'£en bij art. 18 letter c. aan he,t fag en 
gesteld (verhod te jagen op spoorsneeuw) 
kan m. i. daaro1n niet opgaa:n, ·omdat het 
daarbij betrof e,en g1eval waarin maohti
ging· was v,er!e,end tot het uito,efenen van 
het fachtbedrijf, terwijl m het onderwerpe-

-lijik geval, gelijk ik, trachtte aan te toonen, 
de· machtiging strekte ni-et tot zoodanige 
uitoefen-ing, ni.aar tot het op andere wi)ze, 
d. i. niet . door middel van jagen, bemees
teren van wild. 

-Mijne conclusie· strekt to,t verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord· het verslag van den Raadsheer 

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den ·:requirant vorn:gesteld' bij • •m\)morie, 
luidende: (zie conclusie adv.-gen.) ;-

0. dat. biJ" inleide.nde· dagvaarding a·an den 
gerequireerde·· ·was· ten Jaste · g,e!egd, dat 
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hij op 27 Jan. 1913 des namiddags te pl.m. 
halfvijf uur te VrouwepoJder in het. Jacht
veld in de Vroonen eoo klem zoodanig ge
·steld heeft, dat er hazen en antler wild in 
gevangen kon worden; 

0. dat de Kantonreohter te Middelburg 
bij vonnis• van 5 April 1913 deze te laste
legging, alsmede des gerequireerden sohuld 
daaraan, \vettig en overtuigend bewezen 
heeft verklaard, dooh den gerequireerde van 
alle rechtsvervolging ter zake daarvan heeft 
ontslagen, w'iJ°~ · deze in het bezit was van 
eene door den Minister van Landbouw, 
Nijv,erheid en Handel voor de gronden in 
kwestie verleende buitengewone maohtiging, 

·o;m daarop hazen; fazanten, patrijzen en 
-schadelijk gedierte door middel van klerri
men te bemeesteren ; 

0. dat de KantonrMhter dit ontslag van 
rechtsvervolging hierop deed steunen, dat 
uit de strekking en de bewoordingen van 
art. 26 der Jaohtwet in verband met de 
gescJhiedenis dier wet volgt, dat de buiten
gewone maohtiging tot het bemeesteren van 
wild, in gerneld artikel bedoeld, zioh ook 
kan uitstrekken tot middelen overigens bij 
art. 15 der J a:chtwet verboden, onder welke 
middelen de· klemmen zijn te rangs.Clhikken; 

0. dat tegen de bevestiging dezer be
slissing in hoog,er beroep bij het aange
vallen vonnis b'ij h~l hierboven weerge
geven middel van· oassatie wordt opge
. komen, dooh ten oilJJ!echte ; 

0. tooh dat de g0<scltiedenis der .Jachtwet 
aantoont, dat art. 26 dier wet ten doel 
heeft de uitroeiing van het te overvloedige 
wild oi schade!ijk gedierte te ·bevorderen; 

dat dan ook de eerst0< zinsnede van ge
meld artikel uitdrukkelijk te kennen geeft 
maatregelen te willoo tegen de nadeelen 
ontstaande uit -te gro.ote .vermooigvuldiging 
daarvan; 

dat klaarblijkelijk de, bevoegdheid bij de 
tweede zinsnede den Minister toegek,en:d 
ook. de strekking heeft die nadeelen te 
be strij den ; 

dat nlu uit ·de woorden dezer zinsnede, 
waarbij de Minister bevoegd wo,rdt . ver
klaard · buitenge,wone maohtigingen te · v,er
lwnen, o'f: te laten verleenen niet enkel 
tot het scihieten, doch geheel algeme,en 
uok tot het . op andere. :wijze be~neesteren 
van wild zoo,wel ,in·. ge,sloten. als in .open 
Jadrttijd, volgt, dat de gewone heperkende 
Jlepalingen der Jachtwet, . v.eeleer tot in
standhouding van het wild ,voorgeschrev.eIJ., 

den Minister bij, het verleenen der mach
tiging niet binde!ll; 

0. dat derhalve, waar vaststaat, dat 
den gerequireerde kraohtens me•erbedoeld 
artikel machtiging was verleood om op 
de. in de dagvaarding omschreven Vroo
nen - waarvoor hjj, daartoe van den eige
naar of reohthehbende vergunning had -
wild met klemmen te b:emeesteren, het ten 
laste ge,legde 'Eeit tereCiht niet strafbaar 
is geoordeeld; 

0. da,t het voo;rgestelde middel derhalve 
niet tot oassatie kan , leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 

23 October 1913. i\hssrvE van.den Minister van 
Landbouw,'Nijverheid en Handel aan den 
Commissaris der Koningin in de provincie 
0verijssel, -betreffende betaalbaarstelling 
va-n betalingsstukken. 

Ik heb de eer het volgende onder de ·aan
dacht van U H.E.G. te brengen. 

Door een burgemeester, aan wien gelden ter 
goede rekening waren verstrekt tot het doen 
,,an uitgaven in zake veeziekte, werd de vraag 
gesteld, of de reiskosten, gemaakt naar de 
plaats waar de betaalmeester is gev'estigd, ten 
einde het betretlende ·betalingsstuk te ·verzil
veren, aan het Rijk in rekening.:mogen warden 
gebracht. 

Hier;mtrent werd dezerzijds het ge:voelen 
gevraagd van de Algemeene Rekenkamer. 

Genoemd :college berichtte mij, dat zij er 
geen bezwaar .tegen ZOU maken indien dergelijke 
kosten ten laste vari het.Rijk warden gebracht, 
doch voegde er aan toe, dat het niettemin ge
wenscht is deze kosten zooveel doen_lijk te 
•beperken. Dit laatste is. alleen mogelijk wan
neer de b~trokken betalingsstukken kunnen 
warden uitbetaald door een andere Rijkskas 
in een plaats, minder verwijderd dan het 
dichtstbijgelegen Betaalmeesterskantoor, of_ ter 
plaatse. van den rekenplichtiga, wat dan in 
't geheel geen kosten veroorzaakt. 

·0mtrent., deze laatste: wijze ,van -betaleh · is 
het ad vies ingewcnnen van den Minister. van 
Financien, die voorstelt in de onderhavige 
ge, allen volgenderwijs te werk te gaan. , 

De te betalen stukken ku11Uen door belang
hebbenden, na vooraf behoorlijk voor voldaan 
te zijn geteekend, warden aangeboden _ten kan
tore van den ontvanger der directe belastinge_n 
enz. in hunne woonplaats of11el aan eenig m.eer 
.nabijgelegen ontvangkantoor ten einde desver
. langd tegen · ontv3:ngbewijs te warden overge-
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nomen ter verzending ambtshalve aangeteekend 
Jler post, naar de betrokken betaalmeesters in 
verwisseling tegen bankpapier. 

Na ontvangst der bedragen kunnen zti alsdan 
-zonder onkcsten ter aangeduide plaatse worden 
-ontvangen in ruil voor het vroeger afgegeven 
-ontvangbewijs. 

'!.'er vermijding van te maken onkosten komt 
<leze aangegeven wijze van inning mij wel ver
kieslijk voor. 

In verband met het hier medegedeelde, stel 
ik U H.E.G. voor, bij voorkomende gevallen de 
belanghebbende. burgemeesters ter zake in 
te lichten, zoodat zij, wanneer door hen voor 
<le inning van aan hen te verstrekken gelden 
ter goede rekening eventueel reiskosten moeten 
worden uitgegeven, gebruik kunnen maken 
-van de hierboven laatst aangegeven wijze van 
inning, die alsdan zonder kosten kan geschieden. 

De Jfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
Voor den Ministe,, 

De Secretaris-Gener::vt/, (get.) VERSTEEG. 

:23 Octobfr 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog tot wijziging van de 
beschikking van den Minister van Staat, 
· Minister van Oorlog van 27 September 
1904, houdende uitvoering van het Konink
lijk besluit van 5 September 1904 (Staats
blad n ° •. 220). (Land weer-Instructie II.) 

De Minister van Oorlog, 
. Heeft' goedgevcinden te bepalAn : 
A. De Landweerinstructie II gewijzigd bij 

de beschikking van 8 Mei 1911, Afde,eling Mi
litie en Landweer (L.) n°. 179, wordt met 
ingang van 1 November 1913 nader gewijzigd 
als volgt: 

In § 1 wordt voor ,,door den Inspecfeur des 
_.frfillerie" gelezen ,,door den Inspecteur der 
. Yesting-Artillerie". 

Het gestelde in § 4 vervalt. 
§ 5 wordt gelezen : 
De .commandanten in de landweerdistricten 

Leeuwarden, Gronin,qen, Zwolle, Arnhem II, 
Utrecht II, Amsterdam l, Rotterdam I, Dordrecht 
en 's Hertogenb.osch handelen met de door hen 
ontvangen·hernieuwden aanvullingsopgavenno
pens pe~soneel, dat woonplaats heeft of zich 
vestigt .in de gemeenten Leeuwarden, Leeuwai·
deradeel, Groningen, Zu:olle; Arnhem, Utrecht, 
--lmsterdam, .Rotterdam, Dordrecht· .. en -- Tilbut_q· 
overeenkomstig de bepalingeri ·"van Titer r,'. 
l_aatste lid, der Landweerinstructie I. 

§ 6, eerste lid, wordt gelezen: 
De landweerdistrictscommandant houdt aan-. 

teekening· van de onder zijn toezicht staande 

dienstplichtigen, die behooren tot de catego
rieen vermeld in artikel 1. · 

Model II. Aan den voet van het titelblad 
word t voor ,, Aan . den Heer Co,nmandant in het 
..•. • Landweerdistrict, (tevens plaatsvervan

. . het Landweerdistrict 
gend commandant ,n de La~d~eerdistricten 

n° .... ) te. . : . . . . . . . . . " gelezell': 
,,Aan den Heer Commandant in landweer• 

distdct ........ ". 
In het hoofd der kolommen 1 en 6 van den 

staat wordt voor ,,Nummer van het Landweer
district" gelezen ,,Naam van het landweer-· 
district". 

Model III. In het opschrift van het titel-
blad wordt voor ,,Landweerdistrict n• .... . 
(1)" gelezen ,,Landweerdistrict ........ (lJ". 

Aan den voet van het titelblad wordt noot (2) 
gelezen: 

Ook omtrent de dienstplichtigen behoorende 
tot de categorieen;vermeld onder de punten 1 
tot en met 5 in de eerste drie kolommen van 
de ,,Lijst" en bedoeld bij artikel 3 van het 
Besluit, geschiedt dus aanteekening in het 
register. 

B. De staat, yastgesteld bij de beschikking 
van 6 Juni 1918, Afdeeling Militie en Land
weer (L.) n°. 35, verv.alt op I November 1913. 
. (get.) BoSBOOM. 

:l4 October 1913. BESLUIT, _tot gelijkstellingvan 
den spoorweg van het voorplein van station 
Haarlem der Hollandsche IJzeren ::lpoor
weg-Maatschappij naar het Soendaplein te 
Schoten, met de spoorwegen, waarop geen 
antler vervocr dan personenvervoer binnen 

. eene gemeente. plaats heeft. S. 396. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van· Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 -Augustus 1913, n°. 287, 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Overwegende, dat het gewenscht voorkomt· 
den door de N oord-Zuid-Hollandsche Tramweg
Maatschappij, gevestigd te A,nsterdam, geexploi- . 
teerden spoorweg van het voorplein van station 
Haarlem der Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij naar het Sciendaplein. te Schoien, 
waarop in hoofdzaak geen antler vervoer plaats 
heeft dan dat van personen binnen eene ge-

. meente, tonvederopzeggens toe g!)lijk' te stellen ~ 

. met de spoor,vegen; waarop geen a~der verv'oer ·• 
plaats heeft dan dat van personen binnen eene 
gemeente; ;,, 

Gezien artikel 4 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
16 September 1913, n°. ]8J; 
, Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 21 October 1913, :h0

• 220, 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den door de Noord-Zuid-Hollandscbe Tram

weg-JHaatschappij, gevestigd te Amsterdam, 
geexploiteerden spoorweg van het voorplein 
van station Haar/em van de Hollandscbe 
IJzeren Spoorw~g-Maatscbappij naar het Soen: 
daplein te Bchoten; tot wederopzeggens toe gelijk 
te stellen met de spoorwegen, waarop geen 

. antler vervoer dan personenvervoer binnen eene 
gemeente plaats heeft. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en•aan den Raad van State 
in afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 24sten October 1913. 
· (qet.) WILHELMINA. 

De Minister ·vaii Waterstaaf, (get.) C. LELY. 

(Uif,qeg. 8 Not•. 1913.) 

24 Octobei· 1913. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zakeri aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
bevelschriften niet terugbetalingen. 

Bij schrijven van 16 Mei j.l., 1• afdeeling, 
a 1868/3 A, hebben Gedeputeerde Staten van 
Limburg zich tot mijn ambtsvoorganger· ge: 
wend met ver¼oAk die.us oordeel te vernemen 
aangaande • de wettigheid van bevelschriften
van betaling volgens bijgevoegd model. 

Mijn ambtsvoorganger was van meaning, dat 
tegen bet gebruik van bedoelde bevelschriften 
geen bezwaar kon bestaan. In verband met 
de omstandigheid, dat door de Algemeene 
Rekenkamer bij meer dan een gelegenheid was 
opgemerkt, dat dergelijke bevelschriften haar 
niet wettig voorkwamen, achtte hij het echter 
gewenscht, aangaande de zaak met bet College 
in overleg te . treden. 

Aan de Kamer werd het volgende ter kennis 
gebracbt: 

,,Van Gedeputeerde Staten van Limburg ont
ving-ik bijgaand schrijven en bijlage, hande
·lende over bevelschriften ·van. betaling. uit de 
gemeentekas, ,waarbij de betaling in tormijnen 
wordt gelast. 

,;Het komt mij voor, dat bij. gebruik vai;i 
dergelijke bevelschriften•,· .een11. · aanmerkelij.ke 
vereenvoudiging voor de gemeentelijke .comp
tabilitelt wordt verkregen. Daarbij schijnt .het 
mij'toe, dat die bevelschriften· niet in strijd 
zijn met artikel 114 der Gemeentewet ... Dat 

artikel vordert, dat vermeld wordt hetgeen te 
betalen is. Daaraan wordt voldaan door ver
melding van het jaarbedrag op de voorzijde 
van ·het bevelschrift. Wordt dit bedrag door 
ontslag van den. ambtenaar of om een andere 
reden gewijzigd, dan kunnen Burgemeester en 
Wethouders ten slotte eene verklaring op· het 
bevelschrift stAllen waaruit blijkt, op welk be
drag belanghebbende recht .heeft gehad. . 

,,Artikel 114 laat m. i. ruimte op een bevel
schrift aan te t~ekenen, wanneer de.uitbetali'ng 
kan geschieden. Daarom is er naar ik meen, 
ook plaats voor de opvatting, dat Burgemeester 
en Wethouders vrij zijn om op een bevelschrift 
termijnbetaling te gelasten. 

,,In· de practijk schijnt het, dat reeds veel
vuldig van• bevelschrifien met termijnbetaling 
gebruik wordt gemaakt. Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland staan het gebruik bepaalde
lijk toe: In · de -Voorschriften, betreffende de 
inrichting der Rekeningen van inkomsten en 
uitgaven van de gemeenten in de provincie 
Zuid-Holland (Provinciaal Blad n°. 45 van 1910) 
komt voor een artikel (artikel 21), luidende: 

,,Voor betalingen van tractementen van min
dere bedienden, of van arbeidsloonen en• dag
gelden kan, voor zooveel de daarin vervatte 
uitgaven tot hetzelfde artikel der beg:rooting 
behooren, een betaalsrol worden opgemaakt, 
die, na voldaanteekening door de versehillende 
belanghebbenden, aan het bevelschrift. wordt 
gehecht. ·Voor betaling van tractementen in. 
termijnen kunnen bevelscbriften worden opge-· 
maakt, meerdere termijnen tegelijkbetreffende, 
mits in het bevelschrift de verschijndagen van 
die termijnen van uitbetaling en het telkenmale 
te betalen bedrag zijn uitgedrukt, blijvende Bur
gemeester en Wethouders aansprakelijk, dat de 
termijnen slechts· uitbetaald worden, voor zoo
ver de belanghebbenden op hun tractement 
recht hebben, tePwijl elkll. betaling op deze 
bevelschriften gedaan als eene afzonderlijke · 
uitgaaf is te boeken .. ·Wordt niet het geheele be
drag van bet bevelschrift uitbetaald, dan stel
len Burgemeester en Wethouders op het man° 
daat eene • verklaring vermeldende op hoeveel 
de belanghebb(:lnda recht heeft gebad. 

' ,,Dergelijke bevelschriften kunnen ook wor
den opgemaakt voor onvaste t_ractementen, 
mits daarin· zoowel de belooning per eenheid 
(per dag, per M2 straatwerk, enz.), als het 
maximum .,zijn uitgedrukt. · Burgemeester. en 
Wethouders stellen da·n ten slotte op het man
daat eene verklaring, vermeldende op hoeveel 
de belanghebbende recht heeft gehad. 

,,In. :verband met·de controle, door U,v Col-
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lege ingevolge artikel 59 der Wet van 5 Oc
tober 1841 (Staatsblad· n°. 40), nit te oefenen, 
·zal ik gaarne vernemen·, of de Kamer nader 
van :meening is dat b<ivenbedoelde bevelschrif
ten .niet voor onwettig kunnen worden ge
houden." 

Hierop werd het volgend antwoord van de 
Kamer- ontvangen: 

,,In antwoord op Uwer Excellentie's in mar
gine aangehaald schrijven heeft de Algemeene 
Rekenkamer 'de eer U to berichten, dat 'ook 
naar hare meenirig' ten laste van gemeente
begrootingen- afgegeven bevelschriften, inge
richt overeenkomstig het bij dat schrijven 
gevoegd model, niet voor onwettig kunnen 
worden gehouden. 

,,In de ·gemeentewet toch wordeu, ten aan
zien van de inrichting de~ bevelschriften geene 
andere eischen gesteld dan die, genoemd in de 
a!'tik:elen 114 en 224, namelijk dat in de bevel
schriften behoort. te zijn vermeld hetgeen te 
betalen is en de post der begrooting, waaruit 
de betaling moet geschieden, en dat zij door 
den voorzitzer en een der wethouders moeten 
worden geteekend. Met die eischen is in het 
model rekening gehciuden, ook, naar het ·voor
k:omt, met den. eersten eisch, aangezien door 
de wijze, waarop de termijubetaling in het 
bevelschrift wordt gelast, daarin geacht. kun
nen worden te zijn vermeld de bedragen, welke 
bij het verschijnen van elken termijn moeten 
worden U:itbetaald. 

,,Voor zooveel noodig teek:ent de Kamer 
hierbij nog aan, dat de opmerkin'g, betreffende 
bevelschriften; waarvoor, blijk:ens de daarop 
gestelde quitantien het bedrag in termijnen is 
voldaan, welke aanleidin~ heeft gegeven tot 
het door U overgelegd schrijven van Gedepu, 
teerde Staten van Limburg, sinds het jaar 1906. 
niet meer door haar wordt gemaakt. Genoemd 
schrijven en het model bevelschrift gelieve U we 
Excellentie hierbij weder aan te treffen." 

Uit het .antwoord blijkt, dat o·ok de. Alge
meene .Rekenkamer in het gebruik van be
doelde bevelschriften geen bezwaar ziet. 

(W. V. D .• B. A.) 

25 October 1913. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 12 Februari 
1879 (Staatsblad n°. 34), tot .regaling van 
de examens ter verkrijging der bevoegdheid 
van arts, tandmeester of apotheker, door 
de faculteiten der wis- en natuurkunde 
en der geneeskunde aan de Nederlandsche 
Universiteiten af te nemen. · S. 397. 

WrJ WILHELMINA,. ENZ. 

· Op de yoordracht van Onzen Minister van 
Binnenlan'dsche Zaken van 20 September 1913, 
n°. 8432, 

1
afdeeling Volk:sgezondheid en Arm

·wezen; 1 

Gelet oJ de wet van 28 April 1913 (Staatsblad 
n°. 166), tot wijziging v:an de wet van 25 De
cember 1878 (Staatsblad n°. 222), houdende ·re
geling der! voorwaarden tot verkrijging der be
voegdheid' van· arts, tand:nieester, apotheker, 
vroedvrotiw en apothekersbediende, gewijzigd 
bij d.e we~ten van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 
103), 26 !October 1889 (Staatsblad n°. 137), 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 261), 21 Juni 
1901 (Staatsblad n°. 157), 27 April 1904 (Staats
blad u 0 • 81) en 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 212); 

Den Rlad ·van State gchoord (ad vies van 
7 October: 1913, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden /Minister van 22 October 1913, n°. 
9125, afd~eling Volksgezondheid en Arrnwezen; 

Hebb~n goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

In het :Koninklijk besluit van 12 Februari 
1879 (Staatsblad 11°. 34), zooals dat besluit is 
gewijzigcl jbij Koninklijk besluit van 17 Novem
ber .1893 '(Staatsolad n°. 165), warden de vol
gende wijzigingen gebracht·: 

Het w~ord ,,tandmeester" in het opschrift, 
in de considerans en in de tweecle overweging ; 
het getal ,,10" en de daarv<ior geplaatste komma 
in artikel1 1 ; de woorden : ,,en het laatste lid 
van artikel 9" in artikel 6 en het bepaalcle 
onder e vln dat artikel, vervallen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast mcit de· uitvoering van dit besluit, dat 
in het· Stdatsblad zal warden geplaatst en waar
van afsclirift zal warden gezonden aan ·den 
Raad vari State. 

Amsteriiam, den 25sten October 1913. 
iget.) WILHELMINA. 

De: .Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT V. D. LINDEN. 

I (Uitgeg. 8 Nov. 1913.) 

:l5 Octobei; 1913. BESLUIT, tot nadere wijzi-
· ging 

1

van het Koninklijk besluit van 12:Fe
bruar,i 1879 (Staatsblad n°. 36), tot regeling 
der examens als arts, tandmeester, apothe
ker, 1vroedvrouw en ap<ithekersbedim:1de. 
S. 398. · 

I 

.WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de I voordra·cht van Onzeri: Minister van 
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Binnenla:ndsohe Zaken van 20 September· 1913, 
n°. 8432, afdeeling Volksgezondheid en Arm
,vezen; 

Gelet op_ de wet van 28 April 1913 (Staats
blad n°. 166), tot wijziging van de wet van 25 
December 1878 (Staatsblad n°. 222), houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw, en apothekersbediende, gewijzigd 
bij de wetten van 28 Juni:1881 (Staatsblad n°. 
103), 26 October 1889 (Sfaatsblod n°. 137), 12 
December __ 1892 (Staatsblad n~. 261), _21 Juni 
1901 ('Staatsblad n°, 157), 27 April 1904 (Staats
blad n•. 81) en 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 October 1913, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport yan Onzen voor
noemden Minister van 22 October 1913, n°. 9125, 
afdeeling Volksgezondheid en A rmwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Emig arfikd. 

In het Koninklijk besluit van 12 Ji'ebruari 
1897 (Staatsblad n°. 36), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 2 Mei 1908 (Staatsblad n°. 
128), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

In het opschrift, in de considerans en in de 
tweede overweging wordt voor: ,,tandmeester" 
gelezen : ,, tandarts". 

ln de tweede __ overweging wordt tusschen: 
,,8" en ,,11" ingevoegd ,,10". 

Het opschrift van § 1 --wordt gelezen : 
,,Van de examens als arts, tandarts of 

apotheker en van de theoretisch tandheel
kundige eiamens". 

In artikel 1, eerste lid, wordt achter ,,2" 
ingevoegd ,,9". 

_ In artikel 2, laatste lid, wordt in plaats van 
de woorden te begirinen met: ,,artikel" tot en 
met ,,(Slacifsblad n°: 261)" gelezen : ,,de artike
len 10 en 18 van de wet van 25 December 
1878 (Staatsblad n°. 222), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 28 April 1913 (Staatsbla.d n°. 
165)". 

Artikel 5, derde lid,-wordt gelezen als volgt: 
. ,,De bewijzen, bedoeld in het laatste lid van 

artikel 2 en in het laatste lid van artikel lJ ; 
de getuigschriften, bedoeld in het voorlaatste 
lid van artikel 10, en de diploma's, bedoElld in 
artikel 19 dier wet, worden door hem en den 
secretaris onderteekend". · 

Aan artikel 5 wordt toegevoegd een nieuw 
lid;,. lnidende als volgt: 

,,Aan hem, die bij het eerste gedeelte van 
het theoretisch tandheelkundig examen vol
daan heeft, wordt biervan een bewijs uitge-

reikt, tegen overlegging waarvan bij tot het 
tweede gedeelte van dol examen wordt toege
laten. Dat bewijs wordt door den voorzitter 
en den secretaris onderteekend". 

Na artikel 5 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 6, luidende als volgt: 

,,Tot het afleggen van het-theoretisch tand
heelkundig exameri .wordt minstens-tweemaal 
's jaars gelegenheid gegeven. 

Onze Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, bepaalt de plaats _ waar en den tijd 
waarop- -de .examineerende comniissie_-. bijeen
komt. 

De door de candidaten gestorte gelden wor
de:i na aftrek van de kosten van vergadering 
der commissie, waaronder echter niet medege
rekend worden cle reis- en verblijfkosten en 
vacatiegelden, in 'sRijks schatkist gestort. 
De examens worden in het Nederlandsch ge
ho-uderi". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worclen geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
.Raad van State. 

Ameterdam, den_ 25sten October 1913, 
(get.) WI L HE LMIN A. 

De Minister 1,an Binnenlandsche Zakeri, 
(qet.) CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 8 Nov. , l\Jl3.) 

28 October 1913. BESLUIT, tot uitvoering- van 
· artikel 84, 2de · lid, der Grootboekwet 

(Staatsblad 1913, n°. 123). S. 399. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 84, 2de lid der Grootboekwet 
(Staa.tsblad 1913, n°. 123); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 23sten October 1913, 11°. 97, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len: 

Art. 1. De door het publiek te bezigen for
mulieren van aanvragen en verklaringen tot 
verrichtingen bij de Grootboeken der Nationale 
Schuld warden verkrijgbaar gesteld ten kantore 
van den directeur dier Grootboeken te Amster

.dam, en voorts op alle betaalmeesterskantoren, 
met uitzondering van dat te Amsterdam. 

2. De prijs. van de in het vorig artikel be
doelde formulieren wordt bepaald : 

a. voor het formulier van de in artikel 24 
der Grootboekwet (Staatsblad 1913, n°. 123) be
doelde verkla:ting van ·handteekening' op 21/:i. 
cent per stuk ; 
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b. voor alle overige forniulieren op 5 cent 
per stuk. a, 

· Ingeval aan eenzelfden persoon tegelijkertijd 
100 of een veelvoud van dat aai1tal exemplaren 
van een formulier worden verkocht, wordt de 
in het vorig lid bedoelde prijs verlaagd voor het 
onder a bedoelde formulier· tot 2 cent per stuk 
en voor de overige formulieren tot 4 cent per 
stuk. · 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
1914. 

Onze ~finister van Financien_ is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de.Staatscourant zal ,vorden geplaatst. 

Het µoo, den 28steri October 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien, (get.) BERTLING. 
(Uitgeg. 7 Nov. 1913.) 

"28_0ctober 1913. BESLUIT, tot nadere wijziging 
· van· het Reglement voor de Rijks Hoogere 
Land-, Tuin- en Boschbouwschool, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 3 Au
gustus· 1904 (Staafsblad n°. 203). S. 400. 

WIJ WILHEL~UNA, ENZ. 

Up de·-voordracht van Onzen ,Minister van 
Landbbuw/·Nijverlieid. en Handef vaii"22 Sep
tember 1913, · Directie van den Landbouw, 
n°. 7511, 10 Afdeeling; 

Overwegende, dat wijziging van het Regle
ment vopr de Rijks Hoogere. Land-, Tuin- en 
Boschbouwschool, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 3 Augustus 1904 lStaatsblad n°. 203) 
en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 201), wen
schelijk is ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 October 1913, no. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1913, Direc
tie van den Landbouw, ri0 • 8659, lste Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig Artikel. 

Artikel · l van genoemd Reglement wordt 
gelezen als volgt : 

Het bestuur van de Rijks Hoogere Land-, 
'.l'uin- en Boschbouwschool is opgedragen aan 
eenen directeur en eenen raad van bestuur, 
samengesteld uit de, door Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen, 
leeraren der school. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheicl 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 

besluit, hetwelk in het Staafsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28~ten October 1913. 
(qet.) W 1 L R E L M I N A. 

De ,',,Iin. van Landbowo, Njjverheid en Handel, 
(_get.) '· TREUB. 

(Uitge_q. 5 Nov. 1913.) 

28 October 1913. BESCHIKKING van den· Mi
nister van Oorlog, tot wijziging v:i.n de 
beschikking van den Minister van Oorlog 
van 27 Juni 1913, fioudende uitvoering 
van het Koriinklijk besluit van 3 Juni 1913 
(Staatsblad n•. 202). (Landweer:Instructie I.) 

De Minister van Oorlog, · ' 
Heeft goedgevonden -te be1ialen : 

Met ingang van 1 November 19ii3 word,en 
de Land weerinstructie I en. de daarbij belioo
rende modellen en bijlagen aangevuld en ge• 
wijzigd als volgt: 

TI TEL I "wordt. gelezen : 

.A/gemeene be-palingen. 

1. Alie opgaven, k!lnnisgevingen, mededee
lingeu, administratieve bescheiden enz.,· waar
van in cle artikelen 3, ·20 en :!5 ·van het besluit 
en in de Titels III, VI, VII en VIII van deze 
instructie sprake is, worden toegezonden voor 
zooveel zij betrekking hebben op personeel; dat 
woonplaats heeJ't of -zich vestigt : 

"' -;,; 
Q., 

"' § 
b.O 

"' "d 

.s 

Leeuwarden . . 
Leeuwarderadeel 
G-roningen, 
Zwolle, . 
.Arnhem, .. 
Utrecht, . . 
Amsterdam,. 
-Rotterdam, 
Dordrecht, . . , . 
Tilburg, . ... 

aan den Commandant 
in landweerdistrict 

Leeuwarden; 
Leeuwarden; 
Groningen; 
Zwolle; · 
Arnhem II; 
Utrecht II; 

. Amsterdam I; 

., Rotterdam I ; 
. Dordrecht ; 
. ·s Hertogenbosch. 

2. Ook in alle andere gevallen, waarin den 
zender van stukken betreffende personeel, dat 
·woonplaats heeft of zich vestigt in· eene ·aer 
in het eerste lid genoemde · gemeenten, niet 
bek~nd is aan wien van ·de commandanteri_der 
districten, waartoe de gemeente behoort, de 
~ending moet geschieden, heeft de zeriding 
plaats aan den commandant in het landweer
district, hetwelk achter die gemeente is verltield. 

3. Personen, die wooriplaats hebben oezich 
vestigen · in eeri der ill" het eerste lid genoil!:nde 
gemeenten en ingecleeld moeten wordel'l bij een 
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der districten, waartoe de gemeente behoort, 
worden ingedeeld door den commandant van 
het in dat lid achter de gerneentff vermelde 
district. Deze districtscommandant zendt de 
stukken, welke door hem overeenkomstig de 
beide vorige leden zijn-ontvangen en betrekking 
hebben op de indeeling van het personeel, dat 
door hem is toegewezen aan een antler dan het 
hem onderhoor.ige district, door .aan d!)Ii _com
mandant van het district, waarbij dat perscineel 
is ingedeeld.. ' 

4. Diegenen der in het vorige lid bedoelde 
personen, die ingevolge de bestaande voor
schrift~n moeten worden toegewezeil aan een 
bataljon landweer-infanterie of aan eene com
pagnie landweer van een antler wapen of van 
een dienstvak, staancle onder het bevel van 
of-ressorteerende onder den commandant van 
een der districten, waartoe de in dat tid be
doelde genieente behoort, worden ingedeeld bij 
het district van dezen commandant. De ver
deeling van de ·overigo in bet vorige lid be. 
doelde personen geschiedt zoodanig over de 
districten, waartoe hun·ne wo·onplaats behoort, 
d·at deze niet' meer dan onvermijdelijk in sterkte. 
verschil\en. 

5. De districtscommandant zendt de door 
·.he1n inge'volge··· het · eersto of bet ·tweede-lid 
ontvangen stukken, welkff niet zijn· van· den 
aard als de in het derde lid bedoelde en be
trekking hebben. op personeel, dat niet blj het 
hem, .onderhoorige district is inged_eeld, ten 
spoedigste door aan den districtscommandant, 
voor wien die stukken bestemd zijn. Ter onder
kenning van de bestemming dezer stukken en 
tevens iri het -belling eener zooveel mogelijk 
ge!ijkmatige verdeeling van het landweer-per
soneel over de districten, houden de in het 
eerste lid genoemde districtscommandanten 
aanteekening van het personeel, dat door hen 
bij een antler dan bet bun onderhoorige district 

• is. ingedeeld; zoomede van hetgeen met be
trekking · tot dat • personeel te hunner kennis 
komt krach tens het bepaalde in het eerste lid. 

§ 1. Het eerste lid wordt gelezen : 
In geval van ongesteldheid, .afwezigheid· of 

ontstentenis van den a.istrictscommandant wordt 
diens betrekking- vervuld : 

voor zooveel betreft het toczicht over het 
Jandweerdistrict, -door den hoogst of den oudst 
in rang zijnden- troepenofficier; behoorende tot 
het •personeel van het district ; 

vq_or zooveel betreft bet bevel oyer het ·ba
taljo_n Jandweer-infanterie, door den hoogst of 
den~oudst in rang zij~den der commandanten 
der compagnieen van het bataljon. 

Het vierde lid wordt· gelezen: 
Is de officier, die den districtscommandant. 

vervangt in bet 'foezicht over bet district, niet
ter standplaats ·van dierr commandant gevestigd, 
dan wordt, onverminderd bet gezag, tijdelijk: 
door hem uit te oefenen, de. dienstcorrespon° 
den tie ten bureele van den districtscommandant. 
gevoerd door den hoogst • of den oudst in rang· 
zijnden officier .aldaa·r gevestigd en·- behoorende
tot. bet personeel van het· district. 

§ 2. Het eerste lid wordt gelezen : 
In geval · van ongesteldheid, afwezigheid of 

ontsten'tenis ·van den districts-adjudant wordt 
diens betrekking voor zooveel · noodig vervuld. 
door een Juitenant, daartoe.door den districts:.. 
commandant aan te wijzen uit bet onder zijn, 
toezicht staande personeel binnen zijne stand-· 
plaats of zoo nabij die standplaats gevestigd,. 
dat de bedoelde dienstvervnlling geene aan.:. 
leiding geeft tot uitga ven wegens reis- en ver
blijfkosten· ten nadeele van- 's Rijks schatkist. 

§ 7. Het v,erde lid word t gelezen : · 
Na bekomen bekendheid. met de woonplauts

van de in den laatsten volzin van het vorig· 
lid bedoelde verlofgangers geeft de districts
commandant ·hen, met inachtneming van hef 
bepaalde in § I+, over aan den commandant. 
in het landweerdistrfot;·•waartoe'de ·gemeente,. 
waar zij woonplaats hebben,· behoort. Laatst
bedoelde districtscoinmandant doet daarna aan 
den burgemeester dier gemeente eene lijst toe
· k:omen ter aanvulling van.· de, in het eerste:lid. 
vermelde. 
· · § 8. Het eerste. lid .wordt gelezen: 

Met inachtnemi!:!g van· de bestaande bepa
lingen nopens de indeeling van het landweer
personeel bij de onderscheidene onderdeelen, 
der landweer bestenit de districtscommandant 
de dienstplichtigen, vermeld in de door he= 
ontvangen lijsten model A, voor de compag
nieen van het wapen of bet dienstvak, waar
voor zij in het leger zijn geoefend. 
. § 9 wordt gelezen :. 

1. Is bij eene indeeling, als bedoeld in de
vorige §, het kader niet voldoende gelijkmatig
verdeeld over de compagnieen van het batal
jon infanterie-. onder het bevel van den dis'-
trictscommandant, dan voorziet hij hierin door
kader aan te wijzen, dat bij iedere vereeni
ging van den troep de compagnie, waarbij, 
bet is ingedeeld, ,verlaat en ,intreedt bij e·ime, 
andere door hem aan te wijzen compagnie. In 
geval van mobilisatie gaat bedoelde intrede in. 
eene andere compagnie gepaard met overplaat
sing naar die compagnie. 

2. De districtscommandant· houdt van de in, 
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het vorig lid bedoelde aanwijzing aanteekening 
in zijne kaderlijst en brengt die aanwijzing ter 
kennis zoowel van de betrokken compagnies
commandanten als van het betrokken kader. 

3. Het in het eerste lid·bepaalde vindt geen 
toepassing ten aanzien van dienstplichtig kader, 
behoord hebbende tot de militie-lichting 1914 
of tot jongere niilitie-lichtingen. 

§ 10. Het ·zesde lid wordt gelezen: · 
De straflijsten blijven bij de compagnieen 

. voorloopig berusten. · Zij worden binnen vijf 
dagen na den dag; waarop de dienstplichtigen, 
wie zij gelden, -uit den dienst zijn ontslagen, 
ter oplegging bij de op die dienstplichtigen 
betrekking hebbende bataljonsstamboeken voor 
de infanterie of districtsstam boeken voor de 
andere wapens of de dienstvakken toegezon
den aan de autoriteiten, bij wie die stamboe
ken berusten. 

Het achtste lid wordt gelezen : 
De straflijsten · van officieren blijven onder 

bernsting van · de autoriteit, bij wie de stam
boeken nopens de betrokken officieren berusten. 

§ 11 wordt gelezen : 
1. Bij overgang van den tot de landweer 

behoorende naar eene andere ccimpagnie van 
hetzell'de wapen of dienstvak, dan wel naar 
een ander wapen of dienstvak, worden over• 
gegeven bet contr6le-blad D, bedoeld in § 14, 
eerste ,lid, 1°., · en de straflijst, welke_ bem, be
treffen. Gaat de overgang gepaard met indee
ling bij een antler bataljon, dan wordt tevens 
overgegeven een uittreksel uit bet bataljons
stamboek, waarin hij staat ingeschreven. 

2. Bij' overgang naar een ander district wordt 
overgegeven een hem betreffend uittreksel uit 
het bataljonsstamboek, indien hij tot de infan, 
terie behoort, of uit bet districtsstamboek, 
indien hij tot een antler wapen of. een dienst
vak behoort. Gaat de overgang naar een ander 
district gepaard met overplaatsing als in· het 
vorig lid vermeld, dan worden tevens over
gegeven het contr6le-blad en de strafiijst, in 
dat lid bedoeld. 

3. Hij den in Titel VI bedoelden overg·ang 
met eene vrijwillige verbintenis· worden over.
gegeven bet contr6leblad, de straflijst; zoomede 
een uittreksel uit het bataljonsstamboek of uit 
het districtsstamboek, naar gelang de verbon
dene al dan ni~t tot de infanterie behoort. 

4. De overgifte van . de over te geven be
scheiden geschiedt door den districtscomman
dant, onder wiens toezicht de tot de landweer 
behoorende staat, aan den commandant van de 
compagnie, van bet bataljon, van het district 
of van het korps, waarbij de betrokkene over-

gaat. Het contr6le-blad en de- straflijst, welke 
moeten worden ovcrgegeven, Worden dien com
mandant verstrekt .door den commandant der 
compagnie, waartoe de · betrokkene behoort, 
het over te geven uittreksel uit bet bataljons
stamboek wordt hem zoo noodig verstrekt door 
den commandant van het ·betrokken bataljon. 
• § 16 wordt gelezen: 
De bepalingen .nopens het aanleggen van en 

het inschrijven in·de stamboeken zijn bij afzon
derl,ijke voorschr.iften vastgesteld . 

§ 17 wordt gelezen : 
1.. De districtscommandant zendt · de be

scbeiden, bestemd voor een compagniescom
mandant, die niet tot het bataljon onder zijn 
bevel behoort · of . niet onder hem ressorteert; 
aan dezen commandant toe door tusschenkomst 
van den commandant van het bataljon, waartoe 
de compagniescommandant behoort, of van den 
districtsc.om'mandant, onder wien de compag
niescommandant re~sorteert. 

2. De zending van bescbeiden aan een dis
trictscommandant door, ·een compagniescom
mandant, die niet beboort tot bet onder het 
bevel· van dien districtscommandant staande 
bataljon of niet ressorteert onder dien districts
commandant, geschiedt aan dezen door tusschen
·komst van den commandant van het bataljon, -
waartoe de zender behoort, of van den districts, 
commandant,- onder wien de zender ressorteert. 

§ 18. Het eerste lid wordt gelezen: 
De kennisgevingen, mededeelingen en bij

zondere meldingen, welke betreffende het onder 
zijn toezicht staande personeel bij den districts
commandant inkomen, worden, voor zooveel 
niet anders is bepaald of niet onverwijlde door
zending wenschelijk is, door dezen onder dag-_ 
teekening van den 5den en van den 20sten 
van iedere maand_ bij mutatiestaat, ingericht 
overeenkomstig het bij deze instructie behoo
rend ,model L, ter kennis gebracht van de 
commandanten der cdmpagnieen, waartoe de 
bij dle kennisgevingen, mededeelingen en'·bij
zondere meldingen betrokken personen. be
hooren. 

§ 39. Het eerste ·lid wordt gelezen: 
-De districtscommandant br.engt, zoodra-hem 

door den commissaris · der Koningin in de 
provincie mededeeling is gedaan van.deplaat
sPn, dagen en uren, voor bet .onderzoek ·vast-
gesteld,. een. en ander ·ter,kennis: ,,,·, 

a. voor zooveeL het onderzoek gehoude!l zal 
worden in garnizoensplaatsen, van de daarbij 
betrokkeil garnizoenscommandanten, tenzij.deze 
reeds uit anderen hoofde ter zake mocbten 
zijn onderricht; 
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b. van de compagniescommandanten, die tot 
het bataljim onder' zijn bevel behooren of die 
onder hem relisorteeren. Deze cdmpagnies
commandantei:t zijn, cinvermiriderd de wettelijke 
verplichtirigen, welke overigens met betrekking 
tot de deelnemirig aan het oiiderzoek en aan 
de daaraan te verbiriden oefening op hen-rusten, 
voorzien van de administratieve en andere 
bescheiden der compagnie,. bij het' onderzoek· 
hunner onderhoorigen tegenwoordig; voor:zoo-. 
ver 'dit den districtscommandant noodzakeEjk 
voorkomt. 

Het vijfde lid wordt gelezen : 
- De- districtscorrimandant kan , in ' overleg 
treden: 
· a. · met den plaatselijke- of garnizoenscom

mandant in of.hat meest nabij.zijne standplaats: 
dan wel in of het meest nabij de wooriplaats 
van de- in artikel 29 der wet bedoelde. autori
teit, ten einde voor zoover · zulks .volstrekt 
noodig is om tijdig gereed .te kunnen zijn met 
de nummering van de bij .het .onderzoek uit 
te geven voorwerpen, gedurende ten: hoogste 
een tijdvak van acht werkdage:i:t, voorafgaandei 
aan dat ··van het onderzoek, te .kunnen. be-: 
schikken over een onderofficier of een, kor1;·0-' 
raal, en een soldaat ; 

b. met de plaatselijke- of garnizoenscomman-. 
danten· in of nabij de plaatsen· van onderzoek, 
ten einde gedurende het tijdvak van het onder-
zoek d-e beschikking te verkrijgen over .het 
strikt noodige hulppersoneel van het leger, 
waaronder, zoo noodig, ook te begrijpen. een 
meester-geweermaker en een· kleermaker._. 

§ 44. Het vijfde lid wordt gelezen-: ·: 
Geschiedt de openbare kennisgeving. nomi

natief, dan moet deze, behalve het:genoemde 
in het vorig lid, ook vermelden de geslachts
en voornanien (voluit) van de opgeroepen ver
lofgangers zoomede het wapen of het dienstvak 
en het onderdeel, alsook de lichting, waartoe 
zij ·behooren. 

§ 47. Het eerste lid van pimt2°. wordt gelezen: 
De verlofgang-er van de landweer, op ,wien' 

het Crimin eel W etboek voor · het krijgsvolk te 
lande is toegepast, wordt, bijaldien door den 

-krijgsraad zijne bestraffing. aan de krijgstucht 
is · overgelaten, met kennisgeving aan den 
districtscommandant onder wiens toezicht bij 
staat,. rechtstreeks., ge;,:onden naar het korps, 
dat in de naastbijzijnde garnizoensplaats· gesta-· 
tionneerd is, ten einde daarbij de he~ door 
den districtscommandant, v:oornoemd, .op ·te 
leggen straf te ondergaan. Hij wordt. na bet 
ondergaan der hem opgelegde straf. dadelijk 
in het genot van groot-verlof hersteld; voor 
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zooveel hiJ riiet orider de wapenen of in werke
lijken dienst moet wordei:t gehouden tot' het 
volbreng_en alsnog-van ingevolge de avtikelen 
lt; 1lbis, 1lfer, 28, 35 of 35fer 'der wet door 
hein te vervullen· verblijf onder de wapenen 
of- in werkelijken dienst of tot het ondergaan 
van .. hem· op ~rond van artikel' 32 der wet 
opgelegd kwartierarrest. 

Het tweede lid van punt 2°. wordt gelezen: 
De verlofganger van de landweer, die, tot 

gevimgenisstraf,. militaire detentie of'hechtenis 
is verocrdeeld, wordt na bet oridergaan da:irvan, 
indien hij onder de wapenen 6f in werkelijken 
dienst moet verblijven tot het volbrengen als
nog van ingevolge de artikelen 11, llbis, llter, 
28, 35 of 35ter der wet door hem te vervullen 
verblijf onder:. de wapenen of in wer)relijken 
dienst of tot het ondergaan van hem op grond 
van artikel 32 der wet opgelegd kwartierarrest, 
overgegeven aan den districtscommandant, 
onder wiens toezicht hij staat .. 

Punt 4°. wordt gelezen:. 
·wanneer aan den tot de landweer behoo

rencle, die krachtens artikel 9, tweede lid, der 
·,wet .. tot eene vrijwillige verbintenis is toege
laten, bij recliterlijk_ gewijsde tijdelijk het recht 
om_ bij de gewapende macht of als militair 

· geemployeerde te di_enen is ontzegd, moet van 
zoodanige veroordeeling steeds onmiddellijk 
en rechtstreeks door· den commandeerende
officier van ·het korps kerinis worden gegeven 
aan. den districtscommandant, onder wiens toe
zicht de. veroordeelde laatstelijk stond. 

§ 50, fweede lid, 5°;, wordt gelezen: 
Geschiedt: de open bare kennisgeving .nonii• 

natief, dan moet deze behalve het genoemde 
onder 4°. ook vermelden de'geslachts- en.voor
namen (voluit) van de opgeroepenverlofgangers; 
zoomede het wapen of het dienstvak en het 
onderdeel, alsook de lichting, waartoe zij be
hooren. 

§ 52. Punt a van het vierde lid wordt gelezen : 
de verlofgangers der landweer-infanterie, • 

niet behoorende tot het 3de, het 3'.lste, het 36ste 
of het ,47ste ,bataljon, die van woonplaats ver
anderen. tussche·n den dag waarop de aanplak
-king geschiedt van het stuk, houdende de 
openbare :kennisgeving nopens de oproeping 

. onder .de wapenen en den dag, waarop zij zich 
blijkens die ·oproeping onder de wapenen zouden 
moeten begeven, komen zoolang zij zich niet 
over~enkomstig artikel 25, tweede lid, der wet 
hebben aangemeld bij. den burgemeester der 
gemeente . van hunne nieuwe vestiging onder 
de wapenen met het landweeronderdeel, waartoe 
zij v66r hunne verandering van woonplaats 

68 ' 
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behoorden ; is.dat onderdeel ten tijde van hunue 
bedoelde aanmelding · bij den burgemeester van 
hunne nieuwe woon·plaats· nog niet onder de 

· wapenen gekomen , of ,geweest', dan, komen zij 
onder de wapenen m·et het landweer-onderdeel, 
waartoe zij krachtens hunne nieuwe woonplaats 
komeri te behooren.; nochtans komen zij ook 
nit hunne bedoelde aanmelding bij den burge
meester met eer·stvermeld landweer-onderdeel 

· onder de wapenen, .indien ·laatstvermeld, land
weer,onderdeel ten · tijde van die- aanmelding 

. reeds- in den• loop van het .jaar onder de 
· wapenen is gekomen of geweest; 

Punt b van he't' vierde lid wordt gelezen : 
behooi:t de· nieuwe woonplaats van de onder 

a· bedoelde verlofgangers tot· meer dan een 
landweerdistrict, en moeten zij·niet-ingevolge 
de onder a gestelde regelen onder de waperien 
komen met het Jaridweer-onderdeel; waartoe ziJ 
v66r hunne woonplaatsverandering behoorden, 
dan komen zij onder de wapenen met· de in 
het verlofgangersregister van ·de landweer 

-·hunner- nieuwe woonplaats ingeschreven verlof
gange·rs der ·infanterie, niet behooreiule tot het 
·3de, het 32ste, het 36ste of het 47ste bataljon, van 
het district; waarvan het person eel-, voor zoover 
het niet tot een der genoemde bataljons 
beh·oort, het. Jaatst onder de· wapenen zal 

-komen; · 
Punt c van het vierde lid wordt gelezen : 
zijn in eenig :district voor de infanterie

onderd'eelen, niet belworende tot het 3de, het 32ste, 
het 36ste of het 47ste batal;jon, voor de opkomst 
onder de.wapenen verschillende.data vastgesteld,: 
:dan ·komen--dff onder a bedoelde verlofgangers, 

· yoor zoover zij riiet ingevolge de onder a ge
. stelde regelen: onder de wapenen moeten komeu 
. met het landweer-onderdeel, waitrtoe zij v66r 
hunne woonplitatsverandering behoorden, onder 
de wapenen met de in net verlofgangersregister 
van de landweer hunner nieuwe woonplaats 

· ingeschreven verlofgangers van. het onderdeel, 
•. dat tegen-den.meest vei:wijderden· datum onder 

de wapenen geroepen is; zijn voor -die onder
d eel en geen verschillende ·aata doch wel ver
schillende plaatsen van · opkomst· • onder de 
wapenen vastgesteld, dan zijn de burgemeesters, 
hierna onder e· vermeld, bevoegd uit eigen 
hoof de eeu dier plaatsen als · plaats van op
komst ·onder de wapenen aan te wijzen; konien 
verschillende dier onderdeelen op denzelfden 
datum en op dezelfde plaats onder de wapenen, 
dan zijn de zooeven bedoelde burgemeesters 
eveneens bevoegd 6m te beslissen · met welk 
. dezer onderdeelen de· opkomst alsdan moet 
geschieden; 

Tusschen do punten · d en e van het vierde 
. lid wordt een nieu w punt d1 gevoegd; luidende :· 

de verlofgangers,. die tot· het 8de, het 32ste, 
lief' 36ste of het 47ste bataljon landweer-i11fanterie, 
dan : wel tot een antler ·wapen dan .dat· der 
infanterie of tot een dienstvak behooren, komen, 

. ongeacht hunlie woonplaatsverandering ·als 
onder a vermeld, onder de ·wapenen ten ·tijde 
en· -ter plaatse, waarop en .bij het onderdeel 
van- het leger of van-de landweer, waarbij zij 
o·ok · ·zonder hunne bedoelqe verandering van 
woonplaats onder de wapenen zouden moeten 
komen; kan bij vertrek uit de nieliwe woon-

··plaats. ·ZOO vroeg mogelijk ·op den voor de 
opkomst bepaalden dag door een verlofganger, 
als in dit punt bedoeld, de plaats van opkomst 
niet op het aangegeven ·uur bereikt worden, 
dan · komt hij op ter plaatse,- voor zijne oefening 
·aangewez·en, en op het tijdstip; waarop· hij zich 
tev plaatse kan aanmelden bij zoo vroeg mo!\"elijk 
vertrek uit zijile woonplaats ;· 
· . Punt e van het ·vierde lid wordt gelezen: 

de burgemeesters, bij ·wie de verlofgangers, 
onder a oE d 1 bedoeld, zich overeenkorus_tig 
attikel 25, tweede lid, · der wet aanmelden, 
r~iken · aan die verlofgangers, voor zoover deze 
niet reeds voor de oefeningen onder de wapenen 
zijn gekomeri. of geweest·, een stuk, 'houde'nde 
eene persoonlijke schriftelijke aanwi;jzing nit, 
als in de vorige § · vermeld. 

·§. 54. Het tweede ·lid ·wordt gelezen: 
Gelijktijdig met de uitnoodiging tot oproeping 

aan de burgemeesters :worden door den Minister 
van .Oorlog op dezelfde, wijze van die oproeping 
onderricht de commissarisseri' de·r Koningin in 

. de provincien, .zo·omede de-districtscomman
danten voor zooveel. zij gevestigd zijn in 

-pl:iatsen: waar geen garnzioen ligt. De dis
trictscommandanten, · die ·gevestigd zijn in 
·plaatsen waar garnizoen · ligt, zoomede de 
commandanten· van het 3de, .het 32ste,, het 36ste 
en het 47ste bataljon landweerinfanterie,-wor

: den met de oproeping. in 'kennis gesteld door 
ttisschenkomst van den.plaatselijke'. of gami-
zoe·nsco:rµmandant. 

Het derde .lid wordt· gelezen :·. 
De districtscommandanten ·en de commari

danten van de 'in het. ,vorig lid genoemde 
· bataljous dragen zorg, ieder' voor· zooveel hem 
. betrett, dat onmiddellijk na ontvangst van het 
bericht der oproeping o. a. de ouder hen res-
sorteereride en de onder hunne bevelen staande 

· compagniescommandanten daarmede in· kenn'is 
worden. gesteld . 
· Het vierde lid .:wordt, gelezen: 
.De districtscommandanten en .de in' het 
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tweede lid genoemde bataljonscommandanten 
tr_effen voor een en ander de vereischte voor• 
-bereidende maatregelen. Op hun ·bureel is eene 
lijst voorhanden, verineldende de juiste·adressen 
•der in het vorig lid bedoelde compagniescom
mandanten, alsmede van de boden, die·zullen 
belast zijn met het overbrengen van de aan 
deze compagniescommandanten gerichte ken
nisgevingen, welke kennisgevirtgen reeds van 
te voren zooveel mogelijk gereed_ zijn gema(lkt. 

§ 66 .. De tweede volzin ·van het t_weede lid 
wordt gelezen: -

Op de_n· _dag v.oor de opkomst bepaald, geeft 
. de burgemeester van zoodanig geval kennis 
aan de_n-districtscommandant, onder wiens toe
zicht de verlofganger staat, en legt daarbij 
over eene ter zake betrekkelijke geneeskundigo 
verklaring. 

§ 79 wordt gelezen: . 
1. In de eerste week van ieder kwartaal 

dient de districtscommimdant aan den· Mi
l)ister . van Oorlog een sterktestaat in, welke 
ingericht is volgens het bij deze instructie 
behoorend - model M.- -In d"ezen staat wordt 
vermeld al het personeel beneden .den i:a_ng 
van offici_e_r, dat op den laatsten dag van het 
voorafgaande kwartaal in dienstbetrekking tot 
de landw!ler s_top_d en: 

a. behoorde tot het bataljon infanterie onder 
bevel van den districtscommandant, ongeacht 
of het al dan niet tevens tot het district be
hoorde; 

b. niet tot het bataljon infanterie onder bevel 
_ van den districtscommandant doch ,vel tot het 
_ district. behoorde. 

2. Indien onder den districtscommandant de 
commandant ressorteert van eene compagnie 
landweer ·van een antler wapen dan dat der 
infanterie of van een dienstvak; dient de .dis
trictscommandant eveneens. in de eerste week 

· van ieder kwartaal aan den Minister van Oorlog 
bovendien een sterktestaat in, welke is inge
richt volgens het bij deze instructie behoorend 

• model. ·N. In dezen staat wordt vermeld al 
_het personeel beneden den rang yan officier, 
dat op den laatsten d_ag .v.an het voorafga,an.de 
:kwartaal behoorde tot die compagnie, ongeacht 
of dat personeel al -dan niet tevens . tot het 
district van den commandant· behoorde. 

3 . . De commandanten van het /!de, het 32ste, 
·het 36ste en het 47ste · bataljon laildweer
infanterie dienen ieder in de eerste .week v:m 
elk kwartaal aan den Minister van Oorlog ·een 
sterktestaat in, welke is ingericht volgens het 
bij deze instructie behoorend · model N 1• In 
dezen staat wordt vermeld - al het. persopeel 

beneden den rang. van 'officier, · dat op den 
laatsten dag van het voorafgaande-kwartaal tot 
het bataljon ;beh oorde .. 

Model A. Op het titelblad wordt voor ,,Re
giment Grenadiers ·en Jagers. 

· { lnfanterie. . _ 
• Regiment· ·ves~ing-Artillerie. 

. · __ Gemetroepen." 
gelezen: 
-- .. ,,Regiment Gre·nadiers. 

. Regiment Jagers. 
..• • Regiment Infanterie. 
__ .• Regiment Vesting-Artillerie . 

Regiment Genietroep0n"; en wordt voor: 
,,in het .... •·Limdweerdistrict" gelezen: ,,in 
land weerdistrict ........•.. ". 

Tusschen de kolommen 1 en 2 van den staat 
-wordt gevoegd een kolom la, waarvan het 
hoofd luidt: 

a. Bataljon, 
- b. Oompagnie, 

waartoe in het leger belioor.ende .... 
(Deze kolom behoeft niet te word!)n inge

vuld ten aanzien. van· de·Hospitaal~ol
daten, Administratietroepen, W1elrijders 
en Mitrailleur-Afdeelingeri.)· 

Model B. Op het titelblad ·wordt voor ,,Land-
weerdistrict N° ...... " gelezen: ,,Laiidweer-
district ....... : ... ". 

In ··kolom 1. van deri staat en op de laatste 
bladzijde wordt voor stamboek gelezen: 
districtsstainboek 1) 

bataljonsstamboek "). 
Aan den -voet van· den staat en aan de·n voet 

der laatste bladzijde ·wordt gesteld: 
I) Dit woord doorslaan, indien de staat be

stemd is voor den commandant eener 
compagnie, welke beh'oOrt tot het batal
jon onder bevel van den districtscom
mandant. 

2) Dit woord doorslaan, indien de staat be
. stemd is ·voor den comman(;[ant. eener 
· ,compagnie, welke niet behoort tot het 
bataljon onder bevel van den· districts
conimandant. 

Model G. In·het opschrift wordt voor ;,Land-
weerdistrict N° ... : .. " gelezen: ,,Landweer-
district ........... ". 

Het hoofcl van kolom l van den staat wordt 
gelezen: 

,,Land weer-Bataljonsstamboeknummer. 
(Deze kolom in te vullen ten aanzien van 

.het personeel, dat• ingedeeld wordt · bij 
het bataljon ornler bevel van den .dis
trictscommandant.;)'' 

Tusschen de kolommen 1 en 2 van den st.aat 

68* 
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wordt een·e · nieuwe kolom la gevoegd, waar• 
van het hoofd luidt: 

,,Land weer-districtsst amboeknummer. 
, (Deze kolom in te vullen ten aanzien van 

het personeel, dat niet wordt ingedeeld 
bij het bataljon onder het bevel van 
den districtscommandant.)" 

In het onderschrift wordt voor ,, De Cornman• 
dant in het ••. • landweerdistrict," gelezen : ,,De 
·commandant in landweerdistrict .......•... ''. 

Model E. In kolom 1 van den staat wordt 
voor het woord stamboek gelezen : 

districtsstamboek 1) 

bataljonsstamboek 2) 

-Aan den voet wo·rdt gesteld : 
1) Dit woord door.slaan indien de compag

nie tot de· infanterie behoort. 
2) Dit woord doorslaan indien de compag

nie niet tot de infanterie behoort. 
Model F. In het opschrift wordt voor ,,Land· 

weerdistrict N° .... " gelezen: · ,,Landweerdis• 
trict .............. ". 

Het hoofd van kolom 1 van den staat wordt 
Districtsstamboeknummer '') 

gelezen :- "Bataljonsstamboeknummer' . 

*) Doorslaan het woord. dat niet van toe
passing is.". 

Aan 'den voet' wordt .voor- ,,Commandant in 
het ...... Landweerdistrict". gelezen: ,,Com-
mandant in landweerdistrict .......... ·•. 

Model 'G. In het opschrift wordt voor ,,Land-· 
weerJistrict N° ..... " gelezen: ,,Landweerdis-
trict ............. ''. 

Het hoofd van kolom 1 van den staat wordt 
Districtsstamboeknummer *) 

gelezen: "'Bataljonsstamboeknummer· 

''') Doorslaan het woord, dat niet van toe. 
passing is.". 

In kolom 10 van den staat vervallen de 
woorden: ,,en e.g. van tuniekkraagnummer". 

Aan den voet wordt voor ,,Commandant in 
het ...... landweerdistrict" gelezen: ,,Com-
mandant in landweerdistrict .........• ". 

Modellen H en I. Op het titelblad wordt 
voor ,,Landweerdistrict N° . .. ·_ .. " gelezen: 
,,Landweerdistrict., ......... ". 

Het hoofd van kolom -1 van den staat wordt 
gelezen: ,,Bataljonsstamboeknummer.-

(Deze kolom in te vullen ten aanzien van 
de verlofgangers, die behooren tot het 
bataljon onder bevel van den districts
commandant.)". 

Tusschen de kolommen 1 en 2 van den staat 
·wordt eene nieuwe kolom la gevoegd, waar
van het hoofd luidt: 

,,Districtsstamboekn umrrier. 

(Deze kolom. in te vullen ten aanzien van 
verlofgangers, die niet behooren tot het 
bataljon onder het bevel van den dis
trictscommandant.)". 

Model J wordt vervangen door het bij deze 
beschikking gevoegde model J. 

Model K 1• Voor ,,Starnboeknummer ....... " 

wordt gelezen: Bataljonsstamboeknummer (q) 
"Districtsstamboeknummer . 

Voor ,,De Commandant in het ..... • land
weerdistrict," wordt gelezen: · ,,De- Cornman• 
dant in landweerdistrict .......... ". 

Aan den voet van het model onder noot (/) 
wordt geplaatst een noot (g), luidende: ,,Indien 
de ontslagene behoorde tot het bataljon onder 
bet bevel van den districtscommandant door 
te slaan het woord districtsstam boeknummer. 
Behoorde de ontslagene niet tot dat bataljon, 
dan door te slaan -het woord Bataljonsstam• 
boeknnmmer." 

Model K 2• Voor ,,Stamboeknummer ...... " 

d 1 
- Bataljor.sstamboeknummer(g) 

wor t ge ezen: · Disstrictsstamboeknummer 

Voor· ,,De Commandant in het ..... • land
weerdistrict", wordt gelezen: ,,De Comman-
dant in landweerdistrict ... , ....... ". 

De noot (d) aan den voet van bet model 
wordt gelezen: ,,In te vullen volgens de aan
teekening in het stamboek.". 

Onder noot (/) wordt geplaatst een noot 
(g), luidende: ,,Indien de ontslagene behoorde 
tot bet-· bataljon -onder bevel van den districts
commandant door te slaan het woord districts
stamboeknummer. Beboorde de ontslagene 
niet tot dat bataljon, dan door te slaan het 
woord Bataljonsstamboeknummer.". 

Model L. Op het titelblad wordt voor ,,Land
wee1·distriet ~ 0 

•••••••• 
11 gelezen : ,,Landweer-

district . ............. ". 
.In den noot aan den voet van bet titell,lad 

wordt voor ,,en ir.gedeeld bij, de .... • compag
nie landweer-" gelezen: ,,en ingedeeld bij de 

•.•. c compagnie · ,, 
.... • compagnie, ..... • bataljon land weer• . 

Het hoofd van kolom 2 van den staat ·wordt 
gelezen: ,,Bataljonsstamboeknummer. 

(Deze · kolom in te vullen- ten :aanzien van 
de. in de derde kolom vermelden, · die 
beboor-en tot bet bataljon ouder bevel 
van den districtsconimandant.)". 

Tusschen de tweede en de derde kolom wordt 
eene nieuwe kolom 2a opgenomen, waarvan 
bet hoofd luidt: 

,,Districtsstamboeknummer. 
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. (Deze kolorn in te vul\en ten aanzien van 
de in de derde kolom vermelden, die niet 

· · · ·' behooren tot het bataljon onder bevel 
. van den districtscommandant.)'':-
Het hoofd van kolom 8 wordt geleien : 
,,a. W apen of dienstvak. 

: . b; Bataljon. 
c:· compagnie. 

(L:indweer.)". · · 
Model M wordt vervangen door het bij deze 

be~chikking gevoegde model M. 
· - Mode[ N. Op~h_et titelblad wordt voor ,,§ 79 

der Landweerin·structie t" gelezen: _ ,,§ 79, 
tweede lid, der - Laiidweerinstructie I;,; voor 
,,Commandan( in ~et:._-.:..• landweerdistrict" 
wordt gelezen: ·,,commandant in landweerdis-
trict ..•...... -...• ·." ... 

In kolom: 1 van den _staat" wordt voor ,,dis
trict N° .... ;" :gelezeii:· ,,district ... .-.· .. ". 

Tusschen ci.e· !fodelle~ ·N en O wor<}t opge
non:ien een nieuw: mqdei N1 overeenkomstig 
het .bij deze beschikkin'ii; gevoegde model N 1 • 

Model O. Vak 5 wordt gelezen: · 
,,a. Landweer-bataljonsstarnboeknurnmer. 

b. Landweer-districtsstamboeknuiiliner. 
(Te vermelden het stainboeknufumer, voor

korriende in het land ,~eerve~lofgangers-
register. )". · ·. 

Bijlage A. Op het titelblad wordt v0or,, Land
weerilistrict N°. '··•;•··" .gelezen: ,,Landweerdis-
trict .... : . ..•. :" .. · 

Bijlagen B en 0. Op het titelblad wordt voor 
,,Landwee,:district N• .... : .. ':' _ gele:i:en-, ,;Land-
weerdistrict ....... · ..... :,; ... ': .-

Aan den voet van den staat wordt voor 
,, Commandant. in het .... e land weerdistrict'', 
gelezen: ,,dormnandant in landweerdistrict 

Bijlage D. Op het titelblad wordt voor 
,,Landweerdistrict N° ..... " gelezen: ,,Land
weerdist,·ict •...••.... ". 

In de opmerking aan den _voet·van het:titel
blad wordt voor ,,nummer van het landweer
district" gelezen: ,,naam .van het landwt'ler-. · 
district" en wordt tusschen het ee~ste en bet 
laatste · lid ee~ rii'emv lid gevoegd,' iuidende ':' · 
Bij de· invulling van -kolom··1 wordt "of het 
bataljonsstamboeknummer of het,districtsstam
boeknu~me~ ;e~meid, naar gela~i de in ko: .. 

. loin 2 vermelden al dan riiet behooren tot 
het bataljon -land weer~infanterfo onder bevel· 
van den commandant- in bet landweerdistrict. 

Het gestelde in kolom 1 van den s
0

taat w~rdt. 
gel_ezen·: 

.Nummers. 

a. Volgnuminer. 

b. Landweer-batalfons/ · -· . 
stamboeknumme.1:.· · 

c._'.Landweer0 distriqts-
. stari:ib<iekniimmer. -

li. 

Het hoofd van kolom 1 van den staat·,vordt· -
g~lezen; ·,,Volgnummer,''. 

b. 

::Tusschen de kolommen 1 en 2 van den :itaat 
w6~den ·,t\'vee niiu,~e kofcimmen !'a ei1 lb""ge. 
voegd, waarvan de. hoofden onderscheidenlijk 
luidden: •. 

,,~ataljoii_sstamboeknunimer. 
.(Deze_kolom in te vullen ten aanzien van 
· · de iri kolom '2 vernielden,/ _die· ·behooren 

tot hei bataljon onder het bevel van den 
disti;ict~commandan t. )'' · - ,. · en · 

,,DistrictsstamboeknummiJr .. 

a. 

c, 

a. 

b. 

c. 

. (Deze "kolom in'. te 'vulien ·ti)n aanzieri van 
de · iq l~olom, 2 ve~ineld~u"; die '1iiet- be: 
h~or~n' tot het batalj

0

~n on:de; het)iev.~( V oor den Minister' 
+an den'·disti-ictscomma:ridant.)". De Sec;etari,;-:Generaalr (get.) A. J. DooRM.A.N. ::· .. • '<: ., ! '• . • .. ' 



Naam w, 

t""' van het land-
weerdistrict. 

.... i,,:; 
Getal opge• 

00 roepenen. 
op het 0 

~ ?" bepaalde 'O 
tijdstip. IJ'l 

CD 
~ 
0 

"" !I>- later. s 
CD 
:::, 

Opgekomen op een 
I-' !"' vroegeren dan den 

bepaalden 'dag. 

.... ?°' 
Niet opge-
:komen. 

(ln deze kolom bij voorkomend geval ook te vermelden de 
geslachts- en voornamen van de tot het district behoorende 
verlofgangers, bedoeld in de kblommen 4 en 6, znlk on'der aim- :-' Opmerkingen. 
teekening van de reden der vervroegde of der verlate opkomst 
en van de eventueel opgelegde straf wegens le late opkomst.) 

~ 
--1 .... 

< P- ~ ):,' :;; ::a P-§ CD CD ~ CD "' !:d CD :::, "' ''o u:, t< 
.., 

P- P-
.., co 

~ ., ;;· < . :::, t-, ~ t< 
CD ~ >z: "' §: "' ... ., :::, :::, 

~ 
.., :::, q:i· tl P-

"' 0 [ ::a ts et- CD P- < ~ c!::::: 
Ct> 

"' "' "' :::, co .., :::, 0 1:tj "' :::, 5· :::, -<I ;:;· 'O t,:J ::i. 
0 "' IJ'l 5· P- co :::, 

'O :::, "' p- CD :::, !:d ~ IJ'l < IJ'l g. "' tl .., 
"" "' 0 ·C co < .., oii"- P- H " 0 0 0 Ct> IJ'l co P- u:, Q ... ::i.. co 

.., co ~ co ~ .... ::, 1-3 "' 'O 0 co :::, Ct> IJ'l ~ 
P- :" ~ 0 !:d t-< s :::, O' 'O H 

< ., ~= . "' ~ 0 co < ., :::, :::, 0 1-3 et- 0 :::, g. 3 O' IJ'l s 0 co co 
~ .., P- ):,' .., 

~ CD .., 
0 "' 0 p- :::, c:::: 0 t;j co < .., P- 0 

~ 5· co CD t:j t:sl ... :::, .., 
P- t< 

-=!:::::! IJ'l P- CD ::... P- CD .,. .., 
< < ... :::, ., ., 

0 ~ 
.i:,. 

~ :::, et- Ct> 

cm .N OMINATIEVE S'IAAT, van verlofgangers der landweer, die om de eene of andere reden riiet zijn opgeko~en·. 

~ 
. co 

co .., 
~ 
co 

_s; 
P
co ... 

.. 
0 0 Gemeente, r-: " ~ " bi)~ "' "" ..... waar inge-

8 0 "' Geslachts-

-1 
0 A ~ 0,d schreven · in 

8 s ~.~ l:>iJ;; het verlof-::1 "' en ..Cl'Ci A..., 
1a· ::: 3 .;2 A '""' gangersregis-b1) " Voornamen. Htl ~ 
0 0 

E ter van de :,:, 

> lJ ~ 
·landweer. ,. 

1. 2. 3. 4: 6. 6. 
1. 30. Knbl, Jan 19 .. Serge- Amsterdam. 

Adriaan. ant. 

2. 180. Braining, :19 .. Soi- Idem.· 
Pieter. daat. .. 

3. 181. Visser, 19 .. Idem. Idem. 
Leendert. 

4. 186. Knaap, 19 .. idem. Idem. 
Willem , .. 

"') D_oor te slaan, indien niet toepassA!ijk. 

J 

Reden van: het niet opkomen. Opmerkingen_. 

7. 8. 
Is vrijgesteld van de' opkomst 

ingovolge aanschrijving; van den 
M. v. O. d.d ........ N_o •••••• 

Bevindt 7,ich in hechtenis. Is bij 
vonnisvan het Gerechtshof te Leeu-

(Zie bijlage No. .) 

warden van ..... · vei-oordeeld tot· 
viJf maandell' gevangonisstraf tor 
zaku van diefatal. · 

Bevindt zich 0~ ,ee. Zal vermoedelijk in de maand 
. . : . . . bier te lande 

·onbekend. 
teruggekeerd zijn. 

Bevindt zich met toestem· 
ming van deri Commissaris 
der Konirigin, in Belgie. 

. •..... , den .......... 19 .. . De Goniinandant:in het landweerdistrict, 

Is:) 

00 

0 
0 ..., 
0 
td 
M 
~ 

.... 
C, 
...... 1 
00 
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(Zie,voor de kolommen .24-'-57. de volgende pagina,) 

.. 1.-N FAN '.r ERIE, 
. behoorende tot' het op het titelblad vemelde e bataljon. 

·-- . 
. ' 

11· 

II II 
I 

VRIJWILLIGERS Onderoffieieren. ii Korporaals. Hoornblazers. Soldaten. --;---
d 

EN :;; 

i:1.l 
I I " DIENSTPLICHTIGEN. · " cl. cl. cl. i:i. i:i. i:i. P. ·i:1. i:i. cl. i:i. i:i. i:i. i:i. i:i. C 

s s. s s .i s s s s cl a s s s ci s a a s .i i 
0 0 0 0 0 O• 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 ., t ]. 0 o· 0 C "' 0 o·o 0 .s 0 0 0 0 "' 0 o . 0 0 ..., ..., ..., 

" 
., 

" 0 
~ 

,,. 
" " 

0 ~ 
., 

" " 
0 " " " " 

0 0 

C/.l ::: "' "' .;< b "' "' .,.;< E- "' "' _.;< b ..... "' "' .;<_: E-< E-< 

-1. · 2. 3. 4. 5. 6, 7. s ... 9. 10.ln. 12. 13.14. 15. 16. .17. I 1s.19. 20. 21. 22. 23. 

V~ijwi11igers 

Lichting 19 . en vroegere 
lichtingen ( 1) 

Liohting 19 

,, 19 

enz .. 

- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -·- --
Totaal . .• 

. ' I 
Van de in de_, kolommen 2 tot en met 23 vermelden behooren nlet tot het district 

Vrijwilllgers' I 
I 

. ii 
.. 

ii Lichting 19 ·. . en vroegere 
licbtingen_ (l)_. 

I Lichting 19 
I 

" 
19 ! 

' 
I 

:-enz. . .• _ _I : ... 

- - - - - -- -'--f-1,--:-,...,.-: ·-1------ - - - - -
Totaal ·. •,,, . . . j .. I -

,. ... 

.:;_ 

" 

' 

,·. -
). .,. I 

,. 
' ·_;1'; .• ·, - . ,, ·. 

(1) 'Hieronder samen tie v'atten alle dieristplichtigcn, die wegens onderbr~king ~an diensttijd of uit anderen. hoofde, 
niet me~ de' o~erige ,diens_tpliohtigcn_ liunner, !icllting ontslagen zijn . 

. , 
i ' 
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. (Zie.:voor de·kolominen 68-'-82 de volgende·pagina.)· 

INFANTERIE, 1 · 
niet tot het op het VESTING-
titelblad vermelde . ''ARTILLERIE. · 
ba talj on, doch we! _ in he_ t district. 

tot het district 
behoorende. 

~4. 25. 26'. 7'. : 28: . 29:- 30. 31. 

: I 

Organieke sterkte van -I 
het bataljon. I 

Staf. . 
le Compagnie. 
2e Compagnie. 
3e Compagnie. 
4e Compagnie. 

Blijkens de opgegeven 
aantallen · zij n aan 
vrijwilligers over-
compleet bij het 
bataljon. I 

Staf. 
le Compagnie. 
2e: <!lompagnie. 
3e Compagnie. 
4e Compagnie. 

Blijkens de•, opgegeven I Staf. 
aantallen mankeere'n le Compagnie. 
aan vrijwilligers tot 2e Compagnie. 

· eompleet bij het 3e Compagnie. 
bataljon.· • · " .. :,. . , 4e_c Compagnie, 

, GENIETROEPEN 
· · in het district. ·poNT0N

NIERS 
in he.t 

district. 

I ADMINI 
HOSPITAAL- STRATIE 
SOLDATEN TROEPm 

le, 2e, 3e en 4e 
Compagnie. 

3/i. 36.17.:; 38 .. 

--i--- ·:-·'·:. 
I ' 

6e Compagnie. 
(Telegrafisten). 

in het district. in het 
district. 

~...::._--------:---

Onder·1a./ o~de'roffi~ieren'.vrij..;illigers van· het bataljon 
zijn begrepen: 

Adj udan t-onderofficie~en. 

A. 

' Sergeant-maj;oors (adm.). 
"B. 

_C.,..:-·:· 
D. 

__ ,i ___ ,'_. 

Sergeant-majoors. 

Sergeanten. 

Fouriers. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
c. 
D., 

A. 
B. 
c. 
D. 

_;·1:, 

, :: d 

NB. Onder A, B, G en ·D zijn respectievelijk te begrijpen 
·, . de, categorieen -van .onderoffi_cier.en, ve,r!lleld, ond,er de 

.,':' /'·j:funten a;.b;. c -.~n·• d '.van § ,27' v_an, de 'sedert:. h'erh_aal
" '·' '· ' . :tle!ijk' gewij zigde · Bescnikkiri1f 'van: "den·" Minister' van 

Oor!og dd. 6 Juni 1906, Ille Afd. No. 376. 
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(Zie voor de kolommen 83-114 de volgende pagina.,1 

I_. . . ,INFANTERIE . , IN_FA~TERIE_ 
van het op het titelblad ver- m het· district doch met _be- VESTING

ARTILLERIE. . elde e bataljon. . hoorendetothctophet. t1tel-
m • · • _b_la_d_v_e_r_m_e_l_d_e_b_a_t_a_lJ~o_n_._, __________ ~ 

~ I I ! ! ., 

f 1i I :/ t t 
i:::§1 I- ·§:N 

-. , .I . ~j[ : _. ':I : j :J .. 

T O E LI C H T (N GE N. 

i •'· ~ i' ~;:! ~I~ ~ ~ ~. -1·~ ~ ~- e ~ ~I~ ~. ~ ~r~ ~ ~ ~ c, - :i-· 
L· 58, ' __ __\.::5C.::9c.J' C.60::.:•_,,::6.:::l.o;:6=2:,:,,6:=3.:.,.. 6::..:4::.i·.:.:65:.:•c:.6::..;6"'-Ll .:..6~:.:,•-'--'16..::.8:,;, 6:.:9.:.J., 7cc0;.c.177lc...'cc7_2.-','7_3-',, 7'---4~, ,...7_5_, ,...76_.~•7c...7'c,.'7_8'+. 7'---9-;''c...80'---.'-'-8-'l.-'-'--18 

'

lo. Van de in de kolommen I Adj.-ouderofficieren. I 
I 2 tot en ,net 57 vermel- Sergeant-majoors. 

den zijn in het genot van 8ergeanten .• 

I 
ontheffing (geheel of ge- Fo.uriers. 
dceltelijk) van werkelij-l Korporaals. 

I 
ken dienst, ale bedoeld Hoornblazers, 

, iu artikel 15, eerste lid, Soldaten. 
I der wet. Ziekendragers. 

lo. idem van geheele vrij- j A.dj.-onderofficieren. 
stelling van opkomst in· Sergeant-majoors. 
geval van oorlog, oor- Sergeanten. 

1 
logsgevaar of andere Fouriers. 
buitengewone omstan-1 Korporaals. 

i digheden ingevolge arti- Hoornblazers. 
kel 15, tweede lid, punt Soldaten. 
2o., of derrle lid der wet. Ziekendragers. 

i . 
So. idem van eene toestem

ming als bedoeld in arti
kel 27 der wet, tot ver
blijf in den ' vreemde, 
bui.ten Europa. 

lo. idem ~an eene toestem ~ 
ming , als _ bedoeld in 

, artikel 27_ der wet, tot 
1 verblijf in den vreemdo, 

in Europa. 

io. idem van eene toestem~ 
ming, als bedoeld in arti-

• 1ml 27 der wet, tot uit
oefening van de buiten-. 
landsche zeevaart of van 
de zeevisscherij buitens
lands. 

Ad.j. -onderofficieren. 
S~rgeant-majoors. 
Sergeanten. 
Fouriers. 
Korpora11ls. 
Hoornblazers. 
Soldaten. 
Ziekendragers. 

Adj .-onderofficier en. 
Sergeant-ma j oors. 
Sergean ten. 
Fouriers. 
Korpor11ai3. 
Hoornblazers. 
Soldaten. 
Ziekendragers. 

Adj. -onderofficieren. 
Sergean t-majoo ,s. 
Sergeanten . 
Fouriers. 
Korporaals. 
Hoorn blazers. 
Scildaten. · 
Ziekendragers, 

Adj.-onderofficieren. 
Sergeant-majoors. 

- ' , Sergean ten. 
io, idem van voorloopige Fouriers, 

vrijstelling ale iri punt K 9rporaals. 
2o. l:iierboven bedoeld. Hoornblazers. 

Soldaten. 
,, , Ziekendragers. 

. 'd ' .. t 1

11' . I Adj.-onderofficieren. 
o. I ~m v:an ':rIJB e Ing, .1n- Sergeant-majoors. 

1.1erolge art1kel I fi, twee<!,e Sergeanten. 
lid, punt lo., of derd~ lid Fouriers. 
<l;er wet, va':! de v:erplich-1 Korporaals. 
tmg tot. bywo!"ng yan Hoornblazer@. 
,le oefenmgen, m art1kel Soldaren, 
11 der wet vermeld. , Ziekendragers. 

' 
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MODEL N 1 • 

§ 79, derde lid, der Landweerinstructie I .• 

• . • Bataljon. 
LANDWEER-INFA.NT:ERIE. 

STERKTESTAAT betreffende het personeel -beneden den rang vari ofll.cier, dat t·ot bovengenoemd 
bataljon behoort. 

• • . . . . . · .. , , den . . • : . · 19. _ De Commandant van het. bataljon, 

Onderofficieren. Korporaals. Hoornblazers. Soldaten. 

- --- --.-
VRIJWILLIG ERS 

! EN 
I 

DIENSTPLIUHTIG EN. 
ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. ci. 

i s s E E - s s s s ~ s s s s ...... s s s s 
0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 "' 0 0 0 0 

,._; 0 0 0 0 " 0 0 0 0 .a 0 0 0 .o "' 0 0 0 0 .... .... 
"' 0 0 0 0 

" " " " ' w 0 0 " " E-i " " " E-i " " " " E-i rl <N or., """ rl <N CQ .... ,-( <N or., .... ,-j <N or., .... 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 18. 14. 15; 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

V rijwilligers . 

i 
Lichting 19 en vroegere .. 

lichtingen ("-') . 

Lichting 19 i 
" 

19 .. 

" 
19 

" 
19 

" 
HI 

' 
' 19 

" 
19 .. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --. 
' Totaal 

.; 

.5 
0 

E-i 

22. 

-

("-') Hieronder samen te vatten alle dienstplichtigen, die wegens onderbreking van diensitijd of uit 
anderen hoofde, niet met de overige dienstplichtigen hunner lichting ontslagen zijn. 
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EN 

LIOHTIN G. 

licht. 19 • . en 

Ad . d I vroegere lichtingen 
J•·?n er- licht. 19 . • 

offic1eren licht. 19 • • 
- enz. 

_ . licht. :19 ,· • en 
S · t · 1 vroegere lich tin gen 

ergea:n : . licht. 19 . . . 
rp.aJoors licht; 19 .· . 

enz. 

I 
licht. 19 . . en 
vroegere lichtingen 

Sergeanten licht. 19 • . 
licht. 19 . ·. 
enz . 

Fouriers 

. licht. 19 . , en 

l 
vroegere lich tingen 
licht. 19 . . ' 
licht. 19 . · . 
enz. 

lich t. 19 . . en 

I 
vroegere lichtingen 

Korporaals licht. 19 . • 
licht. 19 . . 
enz. 

licht. 19 . . en 

H I vroegere lichtingen 
oorn- licht. 19 . . 

blazers licht. 19 . . 
- enz. 

Soldaten 

licht. 19 . . en 

I 
vroegere lichtingen 
licht. 19 .. 
licht. 19 . . 
enz. . 

Z. k vroegere lichtingen 
10 en- licht. 19 . . I 

licht. 19 • . en 

dragers licht .. 19 .... , 
· eiiz. ·, · . 

28 0 C TO B E"R. 1084 

VAN" DE TOT HET BATALJON BEHOORENDEN zrJN IN HE'r GENOT VAN: 

'" . " 

f.11, J, 



,1085 28 -0 C T'O,B ER. ,1913 

"' "' ... 
,; 0 ... 

0 0 

..!, e 0 
.. §·8 S--:- "d' 

"' ~ s 
"'"' 2.E 

-~ 
.:l 

-i. ] « 

3 . . e. 'o ""' " ;a 
""~ ~5 :l 0 8. "' <1,.,, to· ~o ~o " 

e, 0 "" " o· 0 0 0 
0 rn rn "' "" :,; b: 00 

o,,~ielro ,t,,-k~ ,~ het b,toljoo. j 
·staf. 

I 
1 e Compagnie. 
2• Compagnie. 
3• Compagnie. 
4• Compagnie. -- --- -- -- -- -- -- -- -

:Biijk~• de ,p,.geveo =t,11,o ,ijo l Staf. 
-1 e Compagnie. 

: aan vrijwilligers overcompleet bii 2• Compagnie. 
: het bataljon. , 3• Compagnie. 

4• Compagnie. -- --- -- -- -- --- -- -·-

Staf. 
IBlijkens de opgegeven aantallen man- / 1 e Compagnie. 

1 
keeren aan vrijwilligers tot corn- 2• Compagnie. 

, pleet bii het bataljon. . 3• Compagnie. 

' 4• Compagnie. --- -- -- -- -- -- -- --

Onder de 011derofficiere11-vrijwilligers van het bataljon zijn begrepen : 

I I 

P. "p_ ~ 

I 

§" 8 6 6 

""' 
0 0 0 0 

"' 0 0 0 0 
w " 0 " " ,-; (N cc "<Ii 

,, 

I I 

I 
A. 
B. ! 

Adjudant-onderofficieren c. 
D. 

{ 
A. 

Sergeant-majoors (adm.) B. 
u. 
D. 

. 

I 
A . 

Sergeant-majoors B. 
c. 
D. 

I A. 
Sergeanten. { 

B. 
u. 
D. 

' { 
A. 

Fouriers. B. 
c: 

I I ,. D. 

N.8. Onder A, B, 0 en D· zijn respectievelijk te begrijpen de categorieen van onderofficieren, vermeld 
onder de punten a, _b, c en d van § 27 van .de sedert herhaaldelijk gewijzigde Beschikking van 
den :Minister van Oorlog dd. _6 .Tuni 1906, III• Afd., N°. 37(i., 
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_ .-28 October 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog, tot wijziging van de be
schikking van den.Minister van Oorlog v·an 
28 Juni 1913, houdende uitvoering van het 
Koninklijk besluit van 29 Mei 1913 (Staats
blad n°. 194). (Landweer-Instructie III.) 

De Minister van Oorlog, 
Reeft goedgevonden te bepalen, dat de Land

weerinstructie · III en de daarbij behoorende 
medellen worden gewijzigd als volgt : 

§ 15 werd gelezen : 
1. De gelden, noodig tot uitbetaling van de 

vergoeding, worden v66r het einde van het ver· 
blijf onder de wapenen of in werkelijken dienst, 
waarvoor de vergoeding werd toegekend, toege' 
zonden aan de burgemeesters van : 

gemeenten, behoorende tot de lanclweerdis
tricten Sneek, Leeuwarden en Heerenveen door 
den administrateur van de IXde Infanterie
brigade te Leeuwarden ; 

gemeenten, behoorende tot de landweerclis
tricten G,roningen en Delfzijl door den aclmini
strateur van:_het Instruetie-Bataljon te ]I.ampen; 

gemeenten, behoorencle tot de landweerdis
tricten Winschoten en Assen door den admini
strateur van de Iste Infanteriebrigade te Assen; 

gemee:1ten, behoorencle tot de landweerdis
tricten Coevorden en ZwoUe door den admini
strateur van het lste Regiment Ruzaren te 
Amersfoort; 

gemeenten, behoorende tot de landweerdis
tricten Deventer en Hengelo door den administra
teur van het 4de Regiment Huzaren te Deventer; 

gemeen ten, behoorende tot de land weerdistri c
ten Zutphen en Harderwijk door den administra
teur van het 4e Regiment Veld-A.rtillerie te Ede ; 

gemeenten, behoorencle tot cle lanclweerdis-
tricten Arnhem I en II door den administrateur 
van de VIIIste Infanteriebrigade te Arnhem; 

gemeenten, behoorende tot ct·e landweerdis
tricten Oss en Nijmegen door den administrateur 
van de XIde Infanteriebrigade te Nijmegen; 

gemeenten, behoorencle tot de landweerdistric-
ten Utrecht I en II door den administrateur van. 
het lste Regiment Vesting-Artillerie te Utrecht; 

gemeenten, behoorencle tot het landweerdis
trict Haarlem door den administrateur van de 
Xde Infanteriebrigade te Haarlem; 

gemeenten, behoorende tot de landweerclis
tricten Naarden en Amsterdam I t/m IV door 
den administrateur van het 2de Regiment 
Vesting-Artillerie te Amsterdam; 
·. gemeenten, behoorende tot de landweerdis
tricten Zaandarn en den.Heider door den admi
nistrateur van het 4de Regiment Vesting
Artillerie te den Helder ; 

gemeenten, behoorencle tot het landweerdis
trict Leide:n door den administrateur van de 
IV de Infanteriebrigade te Leiden; 

gemeenten, behoorende tot het landweer
district 's Gravenhage door den aclministrateur 
van het 2de Regiment Veld-Artillerie te 
's Gravenliage ; 

· gemee~ten, behoorende tot het landweerdis
trict Delft door den ·administrateur van het 
3de ,Regime~t Vesting-Artillerie te Gorinchem; 

gemeenten, behoorencle tot de landweerdis
tricten Bergen op Zoom, Dordrecht, Gouda en 
·Rotterdam I. t/m III door den aclministrateur 
van het 3de·RegimentHuzaren te 's Gravenhage; 

gemeenten, behoorende tot de landweerclis
tricten l,fiddelbiirg en Vlissinge1~ door den 
administrateur van de Illde lnfanteriebrigade 
te Bergen op Zoom ; 

gemeenten, behoorende tot de landweerdis
tricten Breda en 's H ertogenbosch door den ad· 
ministrateur van het 3de Regiment Veld
Artillerie te Breda; 

gemeenten, behoorencle tot het landweerdis
trict Eindhoven door den administrateur van 
het 2de Regiment Huzaren te Tilburg; 

gemeenten, behoorcnde tot de landweerdis
tricten Venlo, Roermond en M aastricht door 
den administrateur van cle Hele Infanterie
brigade te Venlo. 

2. De toezending geschiedt onder de ver
eischte voorzorgsmaatregelen. Het daarbij- te 
voegen bewijs voor ontvangst wordt, na akkoord
bevinding, door den burgemeester zonder uit
stel aan den afzender onclerteekencl terugge
zonden. 

§ 16. In het eerste lid wordt voor ,,,cle ad
niistratie" gele~en: ,,den administrateur". 

· In het tweede licl wordt voor ,,administratie" 
gelezen : ,,administrateur". 

. 
§ 19 .. In -het eerste lid- wordt ,voor ,,de ad

ministratie" gelezen: ,,den administrateur". 
.In § 36 worclt voor ,,de administratie" ·ge

lezen : ,,den administrateur". 
In § 37 wordt voor ,,de afzendster" gelezen : 

,,den afzender". 
Modellen A, B, C, AA, BB en CC. 
Op het titelblad -wordt -voor ,,Landweerdis, 

district :No ..... " gelezen: ,,Landweerdistrict 
............ '', en voor: _ 
,,Behoort tot het .. e Bataljon Landweer

Infanterie .. • Compagnie. 

Behoort tot de .. e Compagnie 
Landweer- Vesting-Artillerie, 
Landweer-Pontonnier s. 
Landweer- Gen{etroepe1i. 
Landweer-Hospitaalsoldaten. 
Landweer-Adni inistratieti-oepen. 
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gelezen: 

-·3 ~ Infanterie .. ;e Bataljon,_ •• • Co!Ilt 
.., il= Vesting-Art.illerie, \ · Jl -: 

• 
00
~_,g Pontonniers. Com- '8 [;; 

'" Genietro~pen, f pagnie - 1:: S 
· ~H · Hospitaalsoldaten, .N°. . • 8 S 

· i:o.~ Administratietroepei:i, g 
· Model D. Op het titelblad wordt voor ,,(Land

weerdistricten XXII · t/m XXV.)"· gelez_en : 
,,(Limd·weerdistricten Naarden en Amsterdam I, 
II, III en IV.)". 

In kolom 9 van den staat ·wordt onder Ves
·ting-Artillerie voor ,,18de Compagnie" gele
.zim·: ,,4. III-I".· 

Modellen E en EE. Op het titelblad ·wordt 
·voor ·,,Landweerdisfrict N°., .• , , . " gelezen 
,,Landweerdislrict .. . ·.: •.. ,. ". · · 

Model DD. Op het titelblad wordt voor 
.;,(Landweerdistrict N°. 16.)" gelezen: ,,Land
weerdistricten Arnhem I en II.)". 

In kolom 9 van den staat wordt · onder 
• Vesting-Artillerie onderscheidenlijk voor · ,,18° 
Comp," en ,,IJ• ·comp." gelezen: ,,4. III.:......1" 

-en ;,I. II-I". -
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get:) A. J. DOORMAN. 

29 October 1913. BESLUIT, houdcnde debekend
rnaking in het S"taatsblad van het op 28 Juli 
1913 te Berlijn tusschen N ederland en het 
Duitsche Rijk gesloten verdrag, strekkeride 
tot uitbreiding· van _het Nederlandsch
Duitsche uitleveringstractaat van 21 Sep
tember 1897 tot het Duitsche Protectoraat 
Kiautschou. S. 401. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ. 

Gezien het op 28 Juli 1913 te Berlijwtusschen 
· N ederland en het Duitsche Rijk gesloten verdrag, 
sti:ekkende· totuitbreiding van het N ederlandsch

. Duitsche uitleveringstractaat van 21 September 
1897 (Staatsblad,1897, n°, 211) tot het·Duitsche 

•:Protectoraat J{ iai,tschou, van welk verdrag een 
afdruk in N ederlaridschen en Duitschen tekst bij 

·, dit besluit is gevoegd ; 
Overwegende dat de akten van bekrachtiging 

nopens bedoeld ·verdrag op 22 Augustus 1913 
-te Berlijn zijn uitgewisseld ; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche: Zaken van den 25sten :October 
1913, Directie van het · Protocol, n°. 21409 ; 
. Hebben goedgevonden en verstaan : voorzegd 
yerdrag, in Nederlandschen en Duitschen'tekst,. 

·te doen bekend maken ·do.or de plaatsing van 
· dit besluit in het Staatsblad. (1) · 

-'. ::'. (1) Hierna•i.is alleen de vertaling opgenorhen .. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem beti:eft, met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Het· Loo, den· 29sten October 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De 111 inister van Buitenlandsche Zalcen, 
(get.) J. LOUDON. 

(Uitgeg. 6 Nov. 1913.) 

V E R D R A G tusschen N ederland en het 
Duitsche Rij k betreffende de uitbreiding 
vrin het op 21 September 1897 tusschen 
Nederland en het D'lj,itsche Rijk gesloten 
uitleveringsverdrag tot het onder Duitsche 
bescherming staande gebied va~ J{ iaut
schou van 28 Juli 1913. 

Hare :O,Iajesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk, 
hebben het doelmatig gevonden de uitlevering 
van misdadigers tusschen Nederland, alsmede 

· deszelfs kolonien en buitenlandsche bezittingen 
en het onder Duitsche bescherming staande 
gebied van Kiautschou door eei:t verdrag te 
regelen en hebben tot dit doel tot Hunne ge
volmachtigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der N~derlanden, 
den Heer W. A. F. Baron GEVERS, Hoogstder
zelver Buitengewoon Gezant en Gevolma.chtigd 
:Minister te Berlijn, 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, den heer vo::-r JAGOW, Hoogst
deszelfs Staatssecretaris van het Ministerie van 
Buitenlahdsche Za.ken. 

De gevolmachtigden zijn, nadat zij elkander 
hunne volmachten hebben medegedeeld en 
dezen in goeden en behoorlijken vorm hebben 
bevonden; omtrent de volgende artikelen tot 
overeenstemming gekomen : 

Art. · 1. Het verdrag tusschen N ederland en 
het Duitsche Rijk van 21 September 1897 
nopens de uitlevering van misdadigers tusschen 
het gebied van Nederland in Europa alsmede 
·van deszelfs kolonien en buitenlandsche· be
zittingen en de onder Duitsche bescherming 
staande alsm_ede de overigens van Duitschland 
afhankelijke gebieden is iu-zijnen vollen omvang 
oak van toepassing op de uitlevering van mis
da.digers· tusschen het gebied van Nederland in 
Europa alsmede van deszelfs kolonien en bui
tenlandsche bezittingen en het onder Duitsche 

. bescherming staande gebied van Kiautschou, 
even also£:. het onder Du:itsche . bescherming 
staande gebied .van Kiautschou·in de artikelen 
2, 3 en in a.rtikel 7, lid 2, van dat verdrag als 



1913 29----,--,-31 0 C rr O'B ER. 1088 

een der van Duitschland afhankelijke gebieden 
vermeld ware. 

2. Dit verdrag.zal bekrachtigd worden en de 
akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk te Berlijn uitgewisseld worden. 

Het verdrag zal drie maanden na de uit
wisseling der akten van bekrachtiging in werking ·, 
treden en zoolang van kracht blijven als het 
verdrag van 21 September 1897, derhalve tege
lijk daarmede ophouden van kracht te zijn. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol- · 
machtigden dit verdrag onderteekend en met' 
den afdruk van hunne zegels voorzien hebben. 

In dubbel opgemaakt te Berlijn, den 28sten 
Juli 1913. 

GEVERS. 
V. JAGOW. 

29 Octobe1· 1913. BESLmT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 25 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 274), waarbij aan de Ver
eeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 
1l1iddelburg, vergunning is verleend op een 
terrein in de gcmeenten Bergen op Zoom 
en Halsteren een gesticht voor krankzinni
gen op te richten. S. 402. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van .Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 October 1913, 
n°. 92_57, afdeeling Volksgezondheid en Arm
,vezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Sta,at~blad. n°. 165) ; 

Hebben goedgevondeu- en verstaan· :· ·• ·: . 
met intrekking van Ons: besluit van ·22-Juni; 

1910 (Staatsblad n°. 165) te'.bepalen: 
Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 
van 25 Juli 1908 (Staatsblad n°. 274) wordt ge-
lezen als volgt : · 

,,In het gesticht, bestaande uit 8 paviljoenen 
en de noodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
clan 346 krankzinnigen, 173 mannen en 173 
vrouwen, verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvo·ering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten October 1913. 
(get.) WILHELM IN A. 

De ]Ji inister van Binnenlandsche Zaken, · 
(get.) CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 14 Nov. 1913.) 

31 October 1913. B.1<:SLUIT, tot nadere wijziging 
van het bij Koninklijk besluit van 13 Ee-
1bruari 1913: (Staatsblad. n°. 55) gewijzig.de 
hrtikel 17, derde lid, en artikel 18, derde 
iid, van het:Koninklijk beslnit van 25 Juni 
l.912 .(Staatsblad n°. 192), waarbij algeineene 

. regelen omtrent den bouw- en de :inrich-
,· · ti_ng van .schoollolrnlen_ voor openbaar lager 

onderwijs zijn vastgesteld. S. 403. 

WIJ WILHELMINA, ENZ 

Op·· de voordracht van Onzen ·Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 September 1913, 
n°. 11392/3,, afdeeling Onderwijs; 

Den Raad. van State geh·oord, ad vies van 
14 October 1913,. n?. 20.;. . 

Gelet op het. nader rapport van Onzen voor
.noemilen Minister :van .28 October 1913, u 0 • 

15581, afdeeling Onderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan .: 

i;net intrekking van Ons besluit van 13 Fe
bruari 1913 (Staatsblacl n°. 55) te bepalen : 

Art. I. Artikel 17, derde lid, van Ons be
sluit van 25 Juni 1912 (Staatsblad n•. 192), 
waarbij algemeene regelen omtrent den bouw 
en de inrichting van -schoollokalen voor open
baar lager onderwijs zijn vastgesteld, wordt 
gelezen als volgt: 

,,Van de regelen, vastgestelcl bij artikel 14, 
vierde tot zevende lid, alsmede .van de· bepa
ling in artikel 7,. dat de gangpaden tusschen 
de naast elkander geplaatste rijen banken eene 
breedte hebben -van ten minste 0,5 lVI., van de 
bepaling in artikel 8, tweede lid, dat de zol
dering van het schoolvertrek niet gewe_lfd mag 
zijn, van de bepaling in artikel 10, derde '!id, 
dat in elk schoolvertrek de onderramen van 

.·ten minste een lichtkozijn geheel moeten kun

. nen worden opengeslagen, en' van de bepaling 
in artikel 14, negende lid, dat waar over water
leiding wordt beschikt waterclosets zijn toe te 
passen, kan door den districts-schoolopziener 
ontheffing worden verleend. Bij het verleenen 
van de ontheffing van de bepaling van artikel 7 
wordt door hem de breedte van de daar be
doelde gangpaden vastgesteld." 

Art. II. Artikel 18, derde lid, van Ons voor
meld besluit wordt gelezen als volgt: 

,,Van de bepaling in .artikel 7, dat de gang
paden tusschen de ·naast elkander geplaatste 
rijen banken eene· breedte hebben van :ten 
minste 0,5 M., van de bepaling ·in artikeL8, 
tweede lid, dat de zoldering van het school
vertrek niet gewelfd mag zijn, van de bepaling 
in artikel 10, derde lid, dat in elk schoolver
trek de onderramen van ten minste een licht-



lr_ozijn~ gep.EfeLmoeten: :kun.nei:i:· wordeJ1- _op_en,-. 
gesl!lge!j, :' en ,vJ\n.' .de ,_bepaling ip .. artikeJ .H, 
negende .. Jid, ·daLwaar-over waterlE1iding,-ivordt 
beschik( :waterclosets , zijn itoe. te · passen·, Jmn • 
dOC\_r/den . districts-schoolopziener. :ontheffing 
worden,-verleepd.:1,,;_:;: , • .-<,·,:· .. ;),:·· ·c·•· 
'. ·on:ze :M}n ister ,:v.an: Binnenlandsche Zike:Ii ,is 
bela,st· -met , de' :Uitv:oering.:van di t .. besluit, ·.het-. 
welk in het Staatsbfad .~zal ... wor,deh geplaat~t 
en waarvan af~chrift-:za!i.wordeif gezonden :aan 
de_n,·Raad. van, .State;· 
·. Het-.'Loo; den. 3lsten; October 1913;,. • 
:. :, ,.· · (g,et;) · .. ,:,. ,W, LL,li·E.LJ¼ I,N_ A. 
·::c·•,_ .. De: Minister,"(!lm:. Binnenlands_che ·Zaken, 
}, ,;,-,~, (get;) . fjOR'l'_'V; D.:' LIN.DEN .. 

_ (Uifg(q. 14 Nov. 1913i) 

31 October 1913. ,BESCHIKKING .van den:Minis, 
. i•:.ter van: Landbouw,,.Nijverheid, en Han:del,' 
:· c: · ,tot ·~aststelling., van-, een Jetterteeke,n; :dat 
: , ':door., zee'. .of:ktistvisschersvaartuigen moet, 
~' · worden gevoerd.,. 
- l)e Minister van·Landbouw, .Nijverheid ,en 
Handel;· : ., .• :• :· , 

.Gelet op• art .. 7 der Visscherijwet (wet·:van 
6 · October. 1908,; Sfaatsblad. n°; 311), gewijzigd: 
bij, de:wet van,8 Febr.uari-1912 Staatsblad,n:0 • 66) 
en op .art.· 8 van.het,Koninklijk besluit ·va11 
12 J uni lllll (Staatsblad: n° .. 144), betreffende 
de .registers voor de:-cze·e,. .en· kustviss.chers
vaartuigen en het voeren. van letterteekens .en 
nu mmers. door de ktistvisschersvaartuigen;·ge
,wijzigd .bij Koninklijk,besluit van. 5 Februari 
HJ12 (Staatsblad n°. 53); • ... ·, •, .· 

Heeft goedgevonden:. ,· 
:te bepalen, dat door de ze,e- -en kustvisschers

vaartuigen,. tehuis behoorende te · Geer:vliet, 
moet worden gevoerd het letterti;eken G.V, 

's: Gravenhage, 31 October .1913. · , . · ...._ 
/ Voor den ·Minister, 

· . De, Secretaris-Generaal, (get.) -VERSTEEG,: 

1 Novemb.er 1913 ... BESLtrIT, houdende wijzi
."' ging van het Landweer.-Besluit I- (S.taafs''. 

::·<: blad 1913, n•. 202).· S. 404. 

Wij WILHELMINA, ENZ •. 
'· ' .. .. 

.,:Op. de voordracht van- Onzen Minister-, van . 
Oorlog-van !28 Oc_tober 1913, Afdeeling.Militie 
e~ :Lan:dweer. (L.),. nq" .. 63 ; .: ... : 

Hebben goedgevo~den·. en verstaan ·te 
bepalen: 

: lie_t La,ndweei:-Besluit ,J ($taatsblad 1913, , 
n?.'i02) wprdt gewijzigd als volgt,:. .;, .. 

;-;A_rtikel l'.wordt gelezen: 
1. De districtscommandant heeft.d~ bevoegd-, 

1913. 

hllict :vap,cde_n k<;frpsc.o,lllJAIJ,!ld.an,t ,0rvopzigf.1te 
Y.1J,n,_tj._e1,benoemii:ig tj)t,(')e~--ri!.ng eq;qe.:-,be;vqrc;l~ 
~ing ij1r1J,ng.yan.het per-soneel, dat,tot:Jan4"'.~.I/.~~ 
co.mpagnieen behoort, wier co~map.d~n,~\JI\ 
Q!ldElr,.h~ID. ressorte\lrei:i; :.~,.-: : : .,, ,; _,,:,' _:;_.,_ 
. , 2 .. ,Hij heeft de beyoegdb.Elid,-yan, c;len, k<;>r,p,s-: 
ClOi;r,ll!).~ndan.t: te,vens ten.,om;_ichte.y!J,n .hetP:Ilc, 
leggen. YIJ,n•:stra,ffeµ aan h(lt:o!ld.er z_ijn t9ezi5J\J.~ 
staande personeel. · " 

i .J. Hij-is,.· llaar rE:lge1en·doo;r On~en<ilfinjs~~; 
1 ya1r,'Qorlog,·va~tgesteJd, g<'lmachtigd ·P.m::, het 
onder zijn toezicht staande _.personeel· zicl,i.: ,te; 
doen vei:plaats.en-voor zo_ove(ll_dit in.het bela;ng 
van d(l11 c!_ien.st in: zij11 district: ~oodig\s. · 
::.'4 .. -Hij ,be)!oeft-verlof' va.11 ... d,e11' .Inspei;teur. d_er 
Infanterie om zich _';vai;t-.-zijn_e .-,standpl!!,ats te~ 
ver_wijderen; indien • c;laarmede:.11,hl'.ezigh_eid g!l-i. 
c)._urende:den_nacht gepaard g!J,_at .. ,,. ·- . . 

5. Bij dringende omstandigheden-nochtan.s i5: 
hij bevpegd, zich-,zond~r. vo~rafgaande ma()_li

' t_iging_:voor ten hoogste pier dage_n b,uiten z_ijne 
standplaats-_te begeven,: mit~. daaryan kennis 
g(lvem;le alj,n de- autoriteit, iu- het· vor.ig ,lid- qe-: 
doeld. . 

6. Hij is bevoegd het opder zijn toezicht. 
staande kader-in.-den offlciers-· en_ in lageren 
rang voor:zooveel dit om zich voor•langeren ·of 
vopr korteren- termijn uit _zijne .. ,sj;andplaaj;s · · 
(woonplaats) te .verwijderen _verlof. behoeft, dit. 

, verlof te verleenen,: z_ulks met ina,cb.tn.eming 
van hetgeen ter zake bij 9-e wet e!l ·bij::wettelijjc_ 
voors9hrift is vastgesteld., . 

· · ?. Hij verricht d!l indeeling· ::van het ond!')r, 
zijn toezicht staande personeel... , 

8. Hij wijzigt, zoo noodig, de indeeling va11, 
de, tot de. landweer behoqrenqen, ,die W11nen 
zijn district van woonplaats , veranderen .. , .· 

.. 9. ' Hij· verstrekt door tusschenkomst '\Tan 
Onzen. commissaris in de provincie aan de. bur-: 
gemeesters. d_er in -zijn djstrict gelegen,gemeen-
ten - bij vo_oi:komend geval aan dEln ,burge-. 
meester der gemeente, binnen welke zijn. dis.-. 
trict is gel,:igen - zoo noo.dig ppga ven betreffen- -
de. het. personeel van.de- landweer, dat. 011der 
d_El wapenen of in werkelijken diens.t moet wor,, 
den geroepen. , 

10.·. Hij ontslaat -uit den dienst bij.·de la.nd:. 
w:eer het persone(ll• beneden den rang van ofli,;: 
cier, dat, hetzij -wegens da1J,rop .verk.regen aan-. 
spraaJ.,. hetzij · w~gen~ andere redenen, voor 
ontslag-. uit den dienst' in . a.anmerking ge_ko-. 
men is .. ·. 

. 11. ~ij-h,011dt. toezicht og de adminis.tratieve 
en. :a.ndere ,-w~rkzaamheden van. de- comµian-.. 
da11tei;t van de:' -l1j,ndwe_er,compagnieen, . die_ 
on.der he111- re_ssorteeren. 
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12. Hij draagt zorg -voor·het aanleggeri .en 
vo"ereri van de adniinistratie der compagriieen, 
welkei: c~mmandanten nog niet mochteri zijn 
aangewezen. 

13. Hij houdt toezicht op de ·magazijneri der 
limdweer· in zijn district, voor zoover· in <lit 
toeziclit,-alsmedein:het beheer, niet op-andere 
wijze door Onzen Minister- van- Oorlog is_ voor-
zien. . 

14: · Hij' bevordert in zijn district de vrijwil
lige deelneming aan het onderricht, ·vermeld in 
artikel 14 der wet. 

15: · Hij neemt, · voor zoover ·de ma:atregelen; 
getroffen in de. met opzicht tot de inobilisatie 
d~r landweer· vastgestelde ,voorschriften, · daarin 
niet ten voile voorzien, alle verdere niaatrege' 
len, welke in het belang kunnen · zijn van eene 
snelle ·mobilisatie der landweer-afdeelingen in 
zijn district. · · · · 
· 16:. De uitvoerip.g der hiervoren omschreven 

werkzaamheden geschiedt overeenkonistig de 
bevelen en de aanwijzingen, die ter zake, voor 
zooveel noodig, do'or · of vanwege Onzen Mi
nister_ van Oorlog dan we] door den Inspecteur 
der Infanterie worden gegeven. · · 

Artikel 3. Het eerste lid wordt gelezen .. : 
Van elke in het tweede .lid van artikeP 9 ·J.er 

· wet bedoelde vrijwillige dienstverbfatenis van 
een tot de landweer· behoorende, bij de zee
macht, het korps mariniers en de · marine
reserve · hieronder begrepen, bij • het leger hier 
te lande of bij de koloniale ·troepen wordt·ke~
nis gegeven aan den districtscomniandant, 
onder wiens toezicht de verbondene laatstelijk 
stond. · ... 

Artikel 25. · Het eerste_ lid wordt gelezen : 
De burgemeester doet van de dOOJ' een ver

lofganger aan hemgedane kennisgeving, bedoeld 
in het eerste lid van artikef 25 der. wet, binneri 
vijf dagen op de dpor Onzen Minister·van Oorlog 
te bepalen wijze mededeeling. zoowefaan den 
districtscommandant; onder· wiens toezicht de
verfofga~ger- staat, als. aan' den burgemeester · 
der gemeente, waar die· verlofganger·· zich ves: 
tigt. Is den verlofganger ontheffing ·:van den 
werkelijken dienst of eene der in artikel-22 be-: 
doelde toestemmingen verleend, . dan . wordt 
daarvan aanteekening gedaari in ·de :aan den 
burgemeester· van laatstgenoemde; ... gemeente 
_gerichte mededeelihg, met vermel<lfo:g;. wat,be
treft de ontheffing, van ha:ren ·duut, en- wat'bec 
treft de verleende toestemming, van de. voor: 
waarden, waaronder :die ·toestemming IS ver
leend,'van haren duur en van·den dag, de-fnaand 
en het jaar waarop deze eindigt ; behoor:t de 
ver-lofganger tot eene der· categorieen -van 

qieristplichtigen, -bedoeld· in· artifel i5, i¥~ede 
lid, der wet, of is hij op grond van het de;~e;l,i'~ 
van dat artikel vrijgesteid,van de verp!i'clitiii'g 
tot.dienstvervulling als dat lid bedoeld, d~J'°'ge
schi'edt ~daarvan··. eveneens ·aanteekenini{'-'ih 
laatstgenoemde mededeeling; :zulks. met_ j~;. 
melding. van de categoric waartoe· hij. behoort, 
bij voorkoniend· geval van de dienstvervulling 
waarvan hij ·is vrijgesteld> · · , .. ·. 

.Het vierde.lid'.wordt :gelezen :· 
De burgemeester, bij wien-een• verlofganger 

zich overeenkomstig het. tweede lid vanfartikel 
25 .der \vet; dan \vel. na overschrijding v:an den 

. daai:-. vastgestelden. termijn·. doch v66r zijne 
ambtshalve · inschrijving, heeft aarigeineld, of 
door wien- een verlofganger ambtslialve inge
schreven is, doet van de aanmelding of. die in
schrijving' binnen vijf dagen, op de door Onzen 
Minister van . Oorlog. te.·bepalen wijze,. kennis
geving, · -zoowel aan · den. ,districtscommandant 
onder wiens toezicht die .verlofganger laatstelijk 
stond of ondanks zijne wocinplaatsverandering 
blijft staan; als. aan den: .bµrgemeest"er 'der ge
meente, waar hij laatstelijk iil'het verlofgangers·
register van de landweer stond ingeschreven. 
De: kennisgeving aan den districtscommandant 
g~at, ingeval de verlcifganger onder het toe-

. zicht van den districtsi:iommandant blijft staan,. 
zoo inogelijk gepaard met toezending, ter wij
ziging, van het in het b_ezit van den verlofganger 
zijnde zakboekje.- Het aldus toegezonden zak-· 
boekje wordt, gewijzigd, binnen vijf d.igen aan .. 
den- burgeineester ter uitreiking aan' den ver
lofganger teruggezonden. 

Het zesde lid wo:rdt gelezen : · 
·vestigt d_e vei'lofganger zich door.zijne woon

plaatsverandering tevens in een antler landweer-
' district; dan geschiedt door den burgemeester 
van zijne in het vierde lid bedoelde aanmelding 
of van •zijne 'inschrijving ;;,mbtshalve, medJ 
kennisgeving aan den commandant van. dit 
district. Is den verlofganger eene toestemming. 
als bedoeld in deri tweeden vol.zin'. van het eerste
lid verleend,' dan wordt i_n de kerinisge·ving aan
teekening gedaan vail'de verleehde toestemming 
.en van de daaraa:q yerbondeJ?- voorwaarden. Bij 
de kennisgeving wordt, te~ wijzigirtg; zoo moge
lijk gevoegd,het zakboekje van den· ve~lofgan
ger.' . Omtrent het iakboekje··geldt ·de bepaling~ 
vervat in den laatsten volzin van het vierde lid. 

Het zevende lid wcndt·gelezen: 
Bij verhui~ingen binnen de gemeente·, vindt 

kennisgeving ' aail' den· districtscommandant 
niet plaats,. noch toezenditig va'u h~t zakboekje,. 
_ook- al behoort de ·gerileente tqt' meer 'da:n een 
landweerdistrict. : _. · ·, " 
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. _Onze. Minister van Oorlog is belast met .de 
:-iiitv.~ering van' dit Besluit, dat in bet Staatsblad 
\ih 'worde.!l geplaatst en waarvan ,afs~hrift· zal 
\~b"tden gezonden aan Onze Ministers van llfa
. rihe, -van Binnenlandsche Zaken en :van Kolo
,·nieli-en aan de Algemeene Rekenkamer. 
. (·'·'• i 
: Het Loo, den lsten November 1913. 

(qef.). WILHELM I-N A. 
De Minister van Oo,·log, (get.)· BosBOOM. 

( Uitgeg. 18- Nov. 1913.) 

;f, N,ov~mbe,· 1913. BEsLUI1',. vaststel!eride den 
datum _van de ·inwerkingtreding. van het 
·.,Reglement voor bet Wed_uwen- en Wee
zenfonds der Europeesche. Officieren van 
bet Nederlandsch-Indische Leger.'.' S. 405. 

Wr;j .WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzeri Minister van 
Kolonien, dd. -28 ()ctober 1913, Stat. Bureau, 
n°. 77; · 

Hebben goedgevonden 1:1n ver·staan : 
Te bepalen, dat het "bij Ons Besluit van 18 

Juli 1913, n°. 61 (Staatsblad n°. 329), v'astge
stelde ,,Reglement voor bet -,veduwen- en 
Weezenfoilds der Europeesche offi.cieren van 
het Nederlandsch-Indische Leger" -in werking 
treedt op 1-- Januari 1914. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats, 
blad zal worden geplaatst en" waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Ortzen Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkai:ner. 

•1!· 

Het Loo, den lsten November 1913. 

(get.) 

(get.) 

W ILH EL MIN.A. 

De Minister van Koloniiin, 
TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. _12 Nov. 1913.) 

:, 8 -November 1918. ARREST van den Hoogen 
... Raad._ 

.::'.•: -· Als certificaten in den zin van art. 2, 
8°. der Loterijwet 1905 zijn te beschouwen 
stukken, blijkens welker •inboud de nitge
ver verklaart zich de beschikking te beb
ben verzekerd, betzij van de o"orspronkelijke 
aandeelen in loterijen of premieleeningen, 
op welker gedeeltelijken eigendom bet stuk 
recbt geeft, hetzij ov1Jr de prijzen of pre
mien· op die _aandeelen· te vallen, -wanneer 
bet .stuk recb t geeft op de aan die aan
deelen verbonden winkans-.-

Die certificaten zijn dus nimmer bet be
wijs vaQ · deelneming in eene geldleening 
(obligatie), .maar geveQ aan tegen welke 

vergoeding en in lioeverre de uitgever van 
zoodanig certificaat afstand heeft gedaan 
van zijn beweerd recht van bescbikking 
<ive·r een of meer aandeelen in• een loterij 
of premieleening of de daaraan verbonden 
winkans . 

T0en de wetgever de premieleeningen, als 
bedoeld in art . .1, 2°, der Loterijwet 1905 
aan de werking der wet onttrok, beoogde 

- hij ·ctaarmede, niet om een vorm van loterij 
toe te laten, maar om de gelegenheid van 
een vorm van geldleening open- te laten. 

· Onder zoodanige premieleening - die nls 
iede·re andere obligatieleening moet zijn 
uitgegeven, oni. gedurende -zekeren tijd de 
beschikking te .. krijgert over· het geleende 
kapitaal -'- is te verstaan eene in meerdere 
aimdeelen · (obligaties,- l'oten) _nitgege·ven 
leening, aan welker aandeelen; bebalve het 
recht op terugbekoming van het geleende, 
als accessoir der leening, die doel der trans
aC:tie b!ijft, de kans verbonden is, orb. naar 
een vooraf vastj!:esteld.plan bnitengewone 
voordeelen (prijzen in geld} te behalen. 

(Loterijwet art. 1 2e iid, art. 2, 3~.) 

Voorzitter: 

-Jhr. Mr.· W. H. de Savornin Lohman. 

- Raadsheeren: l\frs. J. A. A. Bosch, A. 
~·entener van Vlissingen, _C. 0-. Segers en 
H. Hesse. 

A. L., comm1ss10,11nair in effecten, ge
boren te Rotterdam, wonende te Basel, 
requirant van oassatie, tegen een arrest 
van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 
den 21 Mei 1913; waarbij na verwijzing door 
den Hoogen Raad, in hooger beroep met 
vernietiging-_ van een vonnis van den Kan
tonrechter te 's-Gravenhage- van den 24sten 
October 1912, ,,de requirant mer gedeelt~
lijli:e vrijspraak van de aanklacht werd 
schuldig ·verklaard· aan de voortgezette over
treding van bet afleveren van oertificaten, 
reohtgevende · op de aan een oorspr-onkelijk 
aandeel in eene premieleening verbonden 
winkans bij trekkingen" en met -loepassing 
van de artt. 23 en 56 Sr. en 1, 2, 6 en 8 
der Loterijwet·. 1905 -werd veroordeeJd· tot 
eene geldboete van vijfhonderd guld-en en 
dertig dagen vervangende heohtenis alles 
met beschikking over de stukkeil van over
tuiging al"s in het arrest is omscmeven. 
(Advocaat Mr.· L. P: Denekamp te 's-Gra
venhage). 
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-'Conclusie varrden AdvocaatGeneraal Mr. 
'R: B: Looeboer. : 

. ·Bij . pleidooi zijn twee cassatiemiddelen 
voorgedragen · 1 uidend-e : 1 °: ; ,Schending · van 
art. 1 der Loterij-wet 1905 door te ·beslis
sen, dat de onderweipelijke geldleening niet 
als ee-n-e·- prei:nieleehing in- den, zin der 
wet is te beschouwen, -omdat de premie in 
geenerlei• verb and: staat met de aflossin·g der 
oblig.atie". :-:; 

·2°. · ,,-Sohending: ·van artt. 1 en 2, 3°., 
omdat -het Gereohtshof vermeent, dat ·het
zelfde stuk, bewijs van aandeel (obligatie) 
in eeri.e'"g.eoorloofde premieleening ·.een ver
boden :oe'rtificaat kan zijn"._ - · ... 

• Ten ·aanzien van, het.-"eerste middel · ziJ 
opgemerkt, dat het Hof· we!. is"'wa:ar· .. in de 
9de overweging van het-. arrest. te: kerinen 
h1ieft . gegeven- · ,,de onderw-erpelij-I~e" geld
leening · niet · als eene- premiel-eening . iri: den 
zin der :wet,,te b-eschouwen",· doch, dat 
deze opvatting• blijkens ·de 10de overweging 
in -geen:erlei v'erband staat met· en ,zonder 
eenigen -·invloed ·is ·gebleven:- qp. 's Hofs 
beslissing, dat de bij dagvaarding bedoelde 
stukken zijn. oertificaten als in de 13e 
overweging 9msohreven ,e,11 ·de op_~ die _ b-e
slissing gegronde schuldigverk:laring en ver
oordeeling weg-ens . de ·als · bewezen aan
genomen feiten; zoodat -het middel als ge
richt uitsluitend tegen een dee! van de 
motiveering doch niet tegen de beslissing 
van het Hof, niet. tot cassatie · zou kunnen 
leiden. 

Tweede middel. Het -f-Iof besliste, dat • de 
' bij dagvaarding · bedoelde stukken zijri cer

tificaten, recht gevende op de : wrnkans bij 
ttekkingen verbonden. aan de op ·die stukken 
vermelde Antwerpsche loten over het jaar 
1887, zijnde aan.deelen in eene prnmie
leening. der Stad Antwerpen,. (13de · over
weging) en achtte het onder die omstandig'. 
heden zonder belangd ot de ,,onderwerpe
lijke" leening, d. i. eene leening ·ten laste 
van beklaagde, eigenaar-exploitant · van het 
Administratiekantoor voor Effecten en Pree 
miewaarden ,te :'.s-Gravehha.ge, · al uan ·met 
als · eene premieleening .in . den zin .d-er 
wet was aan te merken, hoewel- het zelf; 
•zooals ik boven reeds · aangaf, als .. zijn 
oordeel ·-te •kennen- had gegeven,·. daf. die 
vraag e.g. cintkennend ·mo·est- worden . be
-antwoord. :zooals· het middel is gesteld'; 
bestrijdt ook dit middel niet- de bij. het 
arrest gegeven beslissing, dat het stuk 

/: ':; _· 

een ,,certificaat" is, doch alleeri, dat· daar
mee - e.g. vereenigb·aar - zou zij:n, · dat · het 
stulr een aandeel zou zijn iii- de .genoerride· 
premieleenirig, is dus ook dit middel zooit:ls 
bet .· is· opgezet · uitsluit-end · gericht -- tegen. 
de motiveering' var:. het arrest niet -tegen 
de beslissing en kan het als zood:ari.ig 
niet"s fot; cassatie voereit. . : . ". 

De ·vraag ot .he,t -Hof terecht de· stukkeri, 
zooals · die . in de d"a:gvaa.rding zijn om: 
schreven, als certifi-caben van aand'eelen 
in ·de Antw'erpsche premiele-ening heeft a;a.n'. 
gemerkt, · verdient" echter na_dere heschmi
wiri.g. · De bepaling hetreffonde', c•ertificaten 
is in art. 2 3°; opgenonie-n- naar' aanleidin.g 
van de· opmerking .in:•.het voorl-oopig- verslag 
der · Tweede Kamer betreffen.de · het· ont
werp van de · Loterijwet' (BijL Hand. · 2e 
Kamer 1903/4 37-1) dat als aandeelen in 
eene - loterij · niet zijn te besoho-uw-en <le 
certificaten van loten, waarin iemand die 
zioh : voordoot als· bezitter van een lot 
in ·eene: of andere loterij, zich verbindt 
aan den, 'llemer zeker: bedrag uit te· keeren, 

. wanneer. op dat lot een prijs valt en die 
dus enkel- eene persoonlijl,:e vordering teg,en 
den uitge'ver versoliaffen., Zulke .c'ertifica." 
ten zijn - zoo voerde men, aim.-'-', in--den 
laatsten tijd uitge,geven met het bedriegelijk 
oogmerk van wederr-echtelijke bevoordee
ling-.. ·. . doch z'ullen ook zonder bedrie
gelijk oogmerk kUILllen worden uitgege-ven 
enkel met de bedoeling om bepalingen als 
de voorgestelde te . ontduiken. De · Regee
ring verklaarde -bij. Memorie van antwoord 
(19b4/5, 15::....1 Bijl. Hand, 2e Kamer) met 
deze- hesohouwing fo te stemmen en voegde 
n°. 3 aan art." 2 toe, dat zoowel op de 
geoorloofde als op · de verboden loterijen 
ziet. 
· ·onder het uitgeven ·en. venten met be
driegelijk oogmerk bedoelde men kenlijk het 
uitgeveii- ·en ventein: vari··-certificaten vari. 
loten ·en aandeelen, waarvan de· uitg'evei'" 
zicl:i -· wiel · voordeed als bezitter va:u- hef 
oorspr'onkelijk lot of aandeel, ma:ar dat 
in -werkelijkheid' niet bezat. M. -i. zag men 
voorbij;· cl.at in dat · geval riiet werd ui( 
iegeven· een-'certificaat van een lot of ·aan: 
d-eel, maar een' aaniieei in · eene door-- <lien 
ilitge"v'er -aangelegde en·-· behoudens even.
tueele' wettelijke toestemming · - door- art. 1 
verboden loterij·. Wat toch is •een certificaat 
van ·een aarideel of lot? -Hef woordenboek 
der:- Ned .. -taal zegt: ,,certificaten van· aan
doolen, - 6bliga:tien enz., zijn. bewijzen:. aan 
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.t9onder;. aandeelen, obligatien enz, of· dee
len -daarvan vertegenwoordigende, uitgege_
.v~n doo_r eene -banki1ist~ll_i_ng, lfv. }Va.flneer 
-_de_ oorspronke-Iij,ke stukken mo•eilijk_ ver
handel\)aar zijn of wap.neer Jiet wenschelijk 
is, dat deze tijdelijk in eene hand berusten''.. 
Wei komt mij die omschrijving.:in enkele 
opzichten .te eng voor, maar juist 'en geheel 
in:•ov:ereenstertmJ..ing met het gebruik_ in het 
dagelijksch handelsverkeer is, dat een ,,cer
_tifica·at" he_t~ oorspronkelijk aandeel ·of een 
dee]·. daai'.van· vertegenwoordiut, ·en daarop 
;komt-. het :in deze · zaak ni.- i. . juist aan. 
Want ook iri de .bepaling van art._ 2 .. sub:_ 3 
k·omt- die eisch - ook al verklaa:rde de 
Regeering fen onreohte · met de onjuiste 
-beschoil.wing in het . voorloopig verslag in 
te stemmen,-,- tot zijn ·recht, · immers- recht 
op. den gede1eltelijken eigeridorn van ·een 
obrspronkelijk · aandeel •in eene loterij o± 
premieleening of_ o,p de. daaraan verbonden 
.winkaris ·bij. trekkingen · kan slechts worden 
overgedragen door iemand die den geheelen 
of gedeel_telijken eigendom · van dat oor
spronkelijk stuk of de· winkans aan dat 
stuk verbori.den, heeft en . de :certificaten 
in. die bepaling bedoeld, zijn dus zoodanige 
sl.ukken, clie- bet oorspronkelijk aandeel ge-
heel of ten deele vertegenwoordigen. ' 
:- Toets ik ri.-u hieraan bet bewezen ver
.klaarde dan · blijkt m. i. geeriszins, dat de 
afgeleverde stukken recht gaven op de ge

-heele ·of gedeeltelijke winkans· verbonden 
aan de op. die stukken vermelde Antwerp
,;che· loten ot aandeelen in de Antwerpsche 
premieleening 1887, immers uit -niets -blijkt, 
dat de uitge,ver der afgeleverde stukken· 
zelf eenig-e winkans op die oorspmnkelijke 
loten ot aandeel-en had, er is trouwens 
in de dagvaarding in· het geheel niet gesteld, 
of . de. uitgever zoodanige ·winkans al dan 
niet zou bezitteri; uit de onder ·nos. 3 
en 4 o-p .de afgeleverde stukken ·vermelde 
.voorwaarden -volgt integendeel. zo:nder meer 
alleen, dat de -houder een winkans ,Ii.ad op 
een prijs geliJk aan een evenredig dee! van 
de prijs die eventueel · op een bepaald 
Antwerpsch lot wu val!en. Er b!ijkt dus 
niet dat de stukken, waarvan de aflevering 
als be-wezen is aang,enomen, de oorspron
kelijke aandeelen geheel ot ten deele ver
tegenwoordigd-en en ze ·•zij:n m. -i. ten 011-

rei;hte bij bet ·bestreden arrest als ,,oer
tificaten" nader in de 13de overweging om
sc-hreven, aangemerkt. 

'Ik merk nog ·op, dat aan het slot der 
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oorspronkelijke dagvaarding we! is gesteld, 
dat de bedo.elde- stukken waren ,,oertifica
·ten'.' als_ daar '.ilader .omsohreven, doch 
d_it _ dee!· der dagvaarding: hield -niet in -'-
zooals ook bet Hot tereoht aannam .'-- eene 
-feitelijke telastelegging,_ ·maar de naar hel 
oo-rdeel van-. den steller · ·dier dagvaarding 
.passencie juridisohe .omschrijving van het 
voorafgaande. 
. Het 'a:ls, be,wezen aangencime-ne, bij· de 
oorspronkelijke dagv'aarding te laste gelegde, 
aoht jk _ mitsdien niet. strafbaar. 

Ik conciudee,r aib:i'o t.ot vernietiging -van 
-bet bestredeh arrest, .voor zoo,ver betr,eft 
de daarbij aan he-t als bewezen aangenp- . 
,niene gegevffil qualifioatie, de schuldigver
.klaring, de .veroordeeling en de- bepaling van 
den· duur der vervangende hecht-enis em. 
_dat de Hoo,ge Raad , het -bewezene niet 
gtrafbaar - zal ve-rklarew en. beklaagde zal 
ontslaan vaii_ alle rechtsvervolging te dier 
zake: 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord 'he-t verslag van den. Raadsheer 

Bosch; 
Gelet op de middele-n van cassatie, na

mens· den' ·requirant- voo-rgesteld bij, iilei
do'oi: (iie C'onclusie adv.-gen.); 

0. dat oij het bestreden arrest in over: 
eenstemming. met de aanklacht met beklaag: 
des .schuld er .aan wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, dat de requirant te 
's-Gravenhage als eig,enaar-exploitant · van 
het Administratiekantoor voor effecten en 
·premiewaarden, gelegen in de Emmastraat 
173; in de Iaatste helft van: Ootober 1911 
heeft afgeleverd aan J. K., wone-nde onder 
lie gemeente Wij-he, <lrie obligaties als 
letter en nummer dragend-e respectievelijk 
a 11 n°. 01, a, II n°. 06 e1i a II 11°. 08 
en: van den volgenden iri.houd: · ,,Admini-
stratiekantoor voor Effedten en Premiei
~aarden fo 's-Gravenhage 5 pet. Premie
obligatie .aan toonder groot vijftig gulden, 
ten Iaste van·. bet A<lministratiekantoor voor
Effecten en Premiewaarden te 's-Gra-
venhage ;: 

Voorwaarden·: 1. Deze obligatie, groot 
vij,ftig gulden, is· aflosbaar na tien jaren. 

2. Zij werpt een interest at groot 3 pot .. 
p·er jaa.r, welke betaalbaar is den len. 
April van elk jaar, tegen inlevering van . 
de desbetreffende ooupon; 
·. 3. Behalve de genoemde interest werpt 
deie obligatie als premie at 5 pet. van 
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alle_ prijien en (of) .premien,. die bij de 
12 eerstvolgende trekkingen vallen op de 
navolgende Antwerpsche loten van het jaar 
1887; volgende hierna op elk der obligaties 
a II n° .. 01 en a; ff n°. 06: 

.;,Serie 181, n°. 20'\. (hierna-.volgen door 
getallen aa:ngeduide series en. nos:); 

.terwijl hierna volgde op elk der obli
gaties: 
. 4. _De betaling dier premie geschiedt. op 

v:ertoon van deze- '.obligatie .. : _- - - -·. _ 
De genoten • premien -.worderi ·op dez!) 9bli0 

gatie .genoteerd:- Admi~istratiekantoor -voor 
Effecten- en Premiewaarden, 's:Gravenhage 
den len April. 1910,. (volgt. de handteeke
ning. vari· beklaagde),. aan elk van welke 
obligaties ·coupo-ns ,verb'onden -Waren, - res
p-ectievelijk .onder letter en - nummer a, II 
01, a. II. 06, a II .. 08, van den volgenden 
inhoud :. ,,Administratieka.ntoor voor Effec
ten en Premiewaarden. coupon" (volgt ·num
mer van de coupon) ,,Goed voor een gulden 

_ vijftig cent. Betaalbaar" (volgt datum van 
betaling); 

Ten_ aanzien. van het_ eerste- middel: 
0. dat het Hof in .het bestreden arrest 

we! -als, zijn gevoelen uitspreekt, dat .de 
on_derwerpelijke geldleeniiig niet. als een 
premieleening in den zin der wet .is te be
f>c;ho,u wen, omdat de _ premie µi geenerlei 
verband staat met de aflossing ·der obli
gatien, _maar daarna tot de slotsom komt, 
dat stukken als in het_ bewezeii dee! der 
aanklacht . omschreven zijn ,,certificaten, 
reohtgevende aan den rechtmatigen hou,
der • dier stukken op de· winkans, bij- trek
kingen verb_onden aan de op- die stukken 
vermelde Antwerpsche. loten van- het jaar 
1887, zijnde aandeelen . in eene premie
leening der stad Antwerpen" en _ dan in 
oyereenstemming met_ die -slotsom· de_ bewe, 
zen verklaarde feiten qualificeert als boven 
ornschreven; 

dal.. derhalve 's Hofs. beslissing -niet is 
gegrond op de, in het _middel gewraakte be_
schou~ng ~n_._dit middel _dus -nimmer tot 
cassatie kan leiden; .. 

Ten aanzien van het tweede middel :_ . 
.0. dat_: het _Hof heeft_ ·beslist, -dat onder 

andere eene _ obligatie, · waaraan dezelfd!e 
winkans is verbonden · als aan eenig aan
deel in- eene Ioterij, . _ot prem.iel-eeriing, is 
een oer_tificaa_t in _ den zin der L~terif-
wet 1905; _ · 

dat aangenomen de juistheid dezer pe
:schouwing - waarover onder. - het Hof 

zonder zijn arrest op -met elk:aar strijd~~4f 
motieven. te doen steunen kon -beslissl\n,'' 
dat de in- de aanklacht omschreven stU:ficcii 
zijn certificaten en teve,ns' obligaties· ~nJW 
geldleening, zoodat dit · middei' niet tot ca.~1 
satie ka1deiden; - ,, ;;;.~-,;<~ 
. 0. ambtshalve: · _ .,,,.; 
. dat het Hof · ten onrechte heeft aange 

nomen, ·dat stukken van den in het beweze'ii'. 
deel der aanklacht omschreven inhoua. ··zijn . 
certificaten als bedoeld in art. 2 su'b ·_ .t-: 
der Loterijwet -1905 daar toch . slechts als 
zoodanige certificaten - in. den · zin dei- w~t 
zijn· te beschouwen: stukken blijkens we1:· 
ker .inhoud .de uitgev-er verklaart. zioh de_: 
beschikking te1. hoo'hen verzekerd, : hetzij 
o-ver de oorspronke1ijke .aandoolen iri lote
rijen of premieleeningen, op welker g,edeel
telijken eigendom het. stuk reaht . geeft,_ 
hetzij .over de prijz,en of prerriien op die 
aandeelen te vallen, wanneer het stuk_ · reoht 
geeft, . op. de aan, die aandeelen · vierbonden 
winkans; 

dat die stukken dus. rummer_ zijn het be
wi;Js ·van _deelneming in ·eene geldleening 
(obligatie) -maar aangeven tegen we!k'e ver, 
goeding en in hoev-erre de uitgever · van 
zoodanig certificaat. afstand heeft ged·aa.n 
;aii. zijn .beweerd reoht van beschikking 
over een of meer aandeelen in _,een loterij 
ot premieleening of de daaraan verbonden 
winkans; 

dat mitsdien het. hestreden arrest teri_ on
rechte .. arL 2 .sub 3° .. der- Loterij1wet 1905 
op -_ de -bewe2Jen verklaarde feiten . toepas
selijk .heeft geaoht; 

0 .. eohter dat de stukken -waarvan ten 
deze sprake den. houder er. van het reoht 
geven , om mede te dingen naar prij•zen in 
~Id, _. waarvan . de winners . worde,n aan
gewezen .door. den _uitslag der na 1 Ap-ril 
1912 twaalf _eerstvolgende trekkinge~ der; 
Aritwerpsohe loten 1887, dus _door eerie 
kansbe,paling, waaro,p zij1 geen o,verwegendeii' 
invloed kunnen .ui toefetnen; 
- _ dat derhalye die stukk;en zijn aandeelen. 
in eene Ioterij als. bedoeld in art. .2 sub-
20. der Loterijwet 1905, tenzij . des· re, 
quirants blij1k:ens he-t bestreden- -a:ftest ge
voerde verwering, dat z'ij, zijn aandee.Jen 
in oone geoorloofde premieleening als he, 
doeld in art. 1. a.Iinea 2 sub' 2°. dier wet,_ 
gegrond ,mopht blijken; · · · 
-. .a. daaromtrent: 

dat de wetgever toen hij .. de premieleenin' 
gen voorbedoeld aan de werking der wet 
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01ttrok, daarmede beo.ogde, niiet om .een sluit van 8 September 1909 (Staatsblad n°. 305), 
v<;irin_ van loterij toe te laten, maar om houd,.e~iJe gadere vaststelling van de Instructie 
d;; 'gfleg-enheid voor een vorm vari "geldlee:'"'vooii"St.allingc_ommandanten en commandanten 
rHiii operi te laten; . · van Mzonderlijke Forten voor tijd van oorlog 
·
1·a1tf dit vooropgesteld in den zin· .der of van oorlogsgevaar; 

Lbfi)rijwet- 1905, oJider z·oodanige preniie< Hebben. goedgevonden en verstaan, in- de 
leening - die. als ieder. andere obligatie- Instructie, behoorende bij genoemd Ko~klijk 
leening .moet zijn uitgegeve·I). om gedurende- Besluit de-navolgende wijzigingen vast te stel7 

zek~ren tijd de beschikking te 'krijgen over len: 
li~t"geleende kapitaal -,, is te verstaan eene 1°. aan artikel 1 worden_twee nieuwe.alinea's 
in·,_· meerdere aarideelen - (ob!igaties, loten)' toegevoegd, luidende: 
uitgegeven leening, aan welker aandeelen, ,,D!') vaststelling ·van het, tot eene stelling 
liehalve het reoht op terugbekoming van het behoorende, ·gebied heeft niet de strekking,het 
gel:een:de, als · acoessoir .der leening, di,e tactisch gebruik van de, -ter beschikking van 
doe! der transactie blijft, - de kans· ver: den stellingcomma1_1dant staande, · strijdkrachc 
bonden is om naar .een vooraf vastgesteld ten en strijdmiddelen alsmede. de maatregelen 
plan ·buitengewone voordeelen (prijzen in. voor dat gebruik tot dat gebied te beperken:· 
geld) te behalen; Wordt van het gebied, hetwelk onder het 

dat-derhalve voor _de beslissing dezer zaak militair gezag van eene. andere autoriteit staat, 
vast. moet . staan, of de stukken, waarvan voor tactische . doeleinden gebruik gemaakt; 
ten· de·ze. s])rake is;. onderdee1en zijn eener dan is ·mededeeling aan of, wanneer de omstan, 
premiele-ening a!s· boven omsclhre·veh, wat digheden zulks toelaten, · overleg niet die
vooralsnog niet het geval is, ware ·het autoriteit gewenscht". 
alleen maar omdat · door den reohter aan 2°. De slotalinea van artikel 13 wordt ver-
wien het oordeel over de feiten toekomt, volgd met : 
niet. is uitgemaakt of die stukken zijn de ,,Wanneer het ~ilitair gezag de bevoegdheid 
onderdeelen eener werkelijk als zoodanig verkregen -J:ieeft om spoorwegE/n, telegrafen of 
bedoelde leening,'. dan we! met de~ naam .telefonen te-vernielen, wordt·tot die vei:nieling, 
van ,,obligatie•" uitgedoste aandeelen in hetzij binnen of buiten de·stelling, niet over
eene loterij ; · gegaan dan met toestemming -van den Opper-

dat mitsdien het bestreden· arrest moet bevelhebber, tenzij in geval van dringende 
worden vernietigd wegens verkeerde toe- noodzaak". 
passing van art. 2 sub 3°. der Loterijwet 3°. In_artikel 16 wordt voor ,-,actieve leger" 
1905 en wegens schending van art. 211 gesteld ,,leger". 
in verband met de · artt. 221, 223 oo 4°. De .eerste alinea van artikel 18 wordt 
239 Sv.; vervangen door:· 

Vernietigt het arrest van het Gerechtshof ,,De stellingcommandant is bevoegd binnen 
te 's-Gravenhage van 21 Mei 1913 ;· het gebied der stelling de aanvraag te doen tot 

Reohtdoende krachtens art. 106 der Wet de leverantien, bedoeld in artikel 32 der wet 
op de R. 0.; van 14. September 1866 (Staatsblad n°. 138), 

Ver'>'.>i;ist de zaak naar het Geroohtshof te voor zooveel door den opperbevelhebber te 
A:Ihsterdam ten einde o:p het bestaande dien aanzien geen beperkende · bepalingen 
liooger beroep opnieuw· te worden berecht worden gemaakt. . 
en. afgedaan. Voor zoodanige aanvraag buiten het gebied 

(Ned. Jur.) der stelling, behoeft de stellingcommandant 

5 November 1913. BEsLUIT, houdende nadere 
' · · wijziging van de ,,Oorlogsi;structie-Stel

lingcommandanten". S. 406. _ 

WIJ WILHELMINA, ENZ 

Op de voordracht van Onze: Ministers van 
Oorlog en van Marine van 22 October 1913, 
Kabinet Litt.· 0 93 en van -1 November 1913,. 
bureau S, n°. 3904 A.- geheim; . 

Gezien het sedert. gewijzigde Koninklijk_Be-

de machtiging van den opperbevelhebber". 
5°. Artikel 20 wordt vervangen door : · 
,,Indien overleg nioet worden gepleegd met 

Onze Cominis~~rissen in de provincien, ·nopens 
de maatregelen tot· handhaving der open bare 
orde en -in het algemeen omtrent al hetgeen 
betreft het verleenen van militairen bijstand. -
is de stellingcommandant daarmede belast,. 
onverminderd zijne bevoegdheid om voor. dit 
doel onder zijn commando staande bevelvoe
rende officieren aan te ·wijzen" .. 
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·: ;6( -De'2de-alinea ''.van- artilfol 2Y,votdt ver- zonder: m.achtiging van den Opperbevelhebber, 
varigen: door:.·,_,_·. · tenzij' degemeenscihap metdezen verbroken:is,~' 
,. ';;Bij. 'net' ii::t ·-staat van verdediging- -brerigen · · 10° .· -·-iret · gestelde: ih · a:rtikeJ: 40: .wordt-";ver
vati" de ·stellirig kari'.hij,- -als hoogste,•militaire : vangen door: : : ; < •·c, :~-' .·,,,~: 

autoriteit ter plaatse, de· liepalii::tgen; vervat in : ,;De ··stellingcon:imandant :beslist, hehoudens 
artiJii)l -73 -der· ·wet van ·28 Augustus 1851 de.:hem verstrek'te bijz-ondere instri.rctien/6nd'er 
(Btaatsblad n°.cl25piri' in· artikel 2 der wet van zijne uitsluit"ende· en. pe:rsocinlijke veran~~.oo'1< 
15·-ApriV1896•(Stdaisblad n°: 7i) in·toepassing delijkheid omtre:gt de wijze van: ontruimfo.g·of 
brengen of doen brengen". . over:gave:.en-het ·tijdstip.·en: de vciorwaarden 
,_- 7°:· ::De ·-eerste ·-d:rie- alinea's van artikel · 22 eener capitulatie; tenzij 'de; gem'eeilschap~·-riiet 
worden vervangen door : is verbroken,- in welk'geval hij. daartoe _machti: 

·,;l.Vfoeten inui:rdatien, die.-tot·verdediging•-van ging van .den Opperbevelhebber behoeft." . ··. 
een·e, stellirig .-dieneri, ·worden -voo:rbereid 'of ge- : :•I'IQ:.' Bijlagen I en IT .worden :vervangen· door 
steld, da:n Word:€ de' eerstEi-to'egiivoegde ·ofli.cier de: a.Is- bijlagen. ·I' en ·II· bij' -het tegenwoordig 
diir getiie in-'de stelling met de iiitvoering bela:sti Besluit gevoegde -staten:: . . 
met ·die:ri-vei'stinde; dat de stellirtgco·mmaridant · OnzeMinisters van Oorlog. en van Marine zijn; 
door-hem I:riet'de te Iiemen: inaatregelen wordt 'ieder vcior zooveel.hem betreft, belast met-de 
in keimis gesteld en daaromtrerit beslist. uitvoering van dit Besluit, :waarvan afschrift 
, · Zo'odra· :v3:n :Ortzeii •Minister- vah'Oorlog· de zat :ivorden gezoirden. aan ··onze -Ministers van 

last of•de rnachtiging bedoeld ·in artikel' 1 der Justitie; .van Bfrinenlaridsche Zaken, van:Water: 
w·et· va:r:i 15 April ·1896 i(StaatsblaiT 'n°. 7i) is·, . staat··en iv·an Landbouw, Nijverheid en Handel 
o:ritvangen, --z<'>rgt genoernde· ge'nie-autoriteit en··dat· in het·Staatsblad zahvorden·geplaatst~ 
onverwijld, zoo mogelijk in over leg met,. den·· ' ·Het Loo, dei:r 5den· November-191:3. _,; ,. · 
Burgerneester; voor openbare'-bekendmaking ·' - :: (get.) WI L H·E L M:I N·:A•:·:·. 
in de gerneenten van het in gebrtrik :nemen .. De Ministe'r van. Oorlog, . (get.')-' BOSBO'OM: 
van ·de eigendornmen; welke ten belioeve-·van · .. ; __ •iJe Minister,.vaii ·Marine;> 
de inundatieir ,benoodigd·zijn.' '. ··(_get.). ::;·.:c: ·J::.·J.'"R.A'.MBONNET.· 
, Onvermin:derd de -verplic:hting van de 'be- '.:·.•."(Uitgeg:,2!i·Nov/I913.) . 

heerders '.- ,van ·, waterstaatsw·erken ·irigevolge. . . . · .. : .. --
arti~el 3- Van -de wet" van 15 April 1896 ·(Staats- Behoort bij het Koninklijk Besluit' 
blad·-n°.'.71):kiinuen-alle tot het voorbereiden -- :van den 5den November 19i3· 
of stellen der inundatien dienende wijrktuigen · (Staatsblad n°. 40.6):' 
fin terrein:voo:rrwerpen, zoowei -passie've . als 
actieve, te weten : sluizen, kokers, , waters 
keeringen·, enz.,· onverschillig- aan -wien' zij be-

. hooren, dadelijk door genoernde genieautoriteit, 
. of. de ·.oni:ler- zijne -lievelen staande personen, -in 

gebruik ·worden genornen; .zo-nder dat iernand 
zich daartegen :rnag :verzetten. De. stelling
co:inni.andant. doet den noodigen bijstand ver
leenen,' zoowel bij _de werkzaamheden tot het 
voo_rbereiden en.stellen der inundatien, als bij• 
de bewaking· van ·deze." 

S0• Artikel 25 vervalt. 
· 90, Het gestelde in artikel 39 wordt.:'ver.van-

gen door: _. 
,,De stellingcornmandant is persoonHjk ver

antwoordelijk, dat de verdediging, der "stelling 
met· de meeste kra9ht eri tot het alle:ruiterste: 
wordt- gevoerd ... Hij rnag de. stelling of eehii 
onderdeel ·,faanan niet doen-ontruimen; noch· 
met den vijand cinderhandelingen tot capitu
latie · aanknoopen · of machtiging diLartoe' aan · 
co'mmandanten '.van onderdeelen der · stelling 
verleenen; v66rdat alle middeleri van verdedi''· 
ging volslagen uitgeput·zijn en ook dan'nog niet 

OPGAVE van.'·de 'Stellingen in den zin· 
van artikel 1 der I nstructie voor: Stelling: 

' .. ; C6irimandanten · en Oommandanten·. van 
Afzonderlijke Forten vod1_· tijd van oorldfj 
·of van oorlogsgevaar, met. aaniiuiding 
van het gedeelte des Lands tot die Stellingeri' 
·behoorende:- · · .. - · 

A. Te 1 an d. 
·PROVINCIE NOORI/HOLLAND. 

Gemeente Aalsmeer·;'-.Akersloot; Amster=: 
darn· ;-An:kevee~; Aslieiidelft; Beemster; Bever::~ 

:w1jk; · Broek in -Waterland; Buiksloot·; Die
'rnen ·; Edam ; -:Graft ; Haarlem ; · ·Haarlemmer
liede en Spaarmyoude ; Haarlernmermeer ; 
Heernskerk; Heem:stede ·; Ilpendam.-; Jisp ; 
Koog aan· ·de Zaan; Katwoude; Krornmenie; 
Kwadijk ; · · Landsmeer; · Marken; Middelie ;.-• 
Monnikendarn; Muiden; Naarden (a)'; Neder~ 
horst den Berg·(b) ;·:iNieuweridam; Nieuwer-. 
.Amstel; o·osthuizen; Oostzaan-; ·-Outler-Am-



-S~\'ll-;;:Pu:rmerend; Rarisdorp; ·M-Rijp; Schei:
i:rie:thorn ;, Sclioten-; ;,Sfotin f'Spaarridam:;'·Uit

_ g<;)f)st; Uithoorn; Velsen; Warder;: WS:ter-
graafsmee·r-; -Weesp-·;_- Weespefkatsj:>el; :-west

,~iHJ,n; Wijdewornih,; Wijk aan Zee en'-Duiri'; 
·,Wormer ;' -Worm:er:v'eer; ·zaaridairi'; · Zaaridijk•; . 
.Zuid- en• Noordschermer'. ··. 1 .. :. 'c•: :' 
,;.:;.·.. , I'ROVINCiE· UTRECHT.' 
,:·al.Genieerite· Abctnide-Baambrtigge; -Aocoude'. 
,Proostdij ; -Mijdtecht; Nigtevecht ; Vinkeveen; 
:Wilnis. : ,: ·· ,,. · 

PROVINCIE ZumHOLLAND. 
1 ;,,Gemeente0Leim:uiden ;· Nieuwveen. 

-· · (d) Alleen liet gedeelte dezer: 'gemeent1i' 'ge
legen -ten Westen van ·eene lijn, welke van.:de 
oostwaarts uitspringende punt van··het gebied 
der· gemeente Weesperkarspel · -benoorden;.· den 
voormaligen' Ocisterspciorweg, · loopt ·civer 0~het 
Pr6vinciaa1Migazljn aan den·W estdijk•t11sscheri 

langs <le ·Noordhollaridsche kust,: en een:e -liJil'i 
welke· in. algenieene strekking deze die:ptelijti 
volgt. -:-:.:)''· · ... ,- -· '· -~--, --:·0 

JI. DE NIE"9W1jl H~~A~~;C~E WATEBi.INIE:. 

PROVINCIE,,GELDERLA'Nb:· i.,, ... ,, 

-Geineerit~ Beesd; ·Bettsicl:i:em ·; Brakel'; 0 Bui 
ren ; Buurnialsen ; 'Culenborg {:Iieil; Est · en 
Opijneri ; Geldermalsen '; •Haaften ;· Herwjjneir; 
Maurik; Ophemert; Poederoijen; Tiel; Varik; 
Vuren; Waardenbilrg; ··Wadenoijeri; Zoelen; 
Zuilichem. 

; , . PfQVI,NC_I:m. ~/)ORI)~R~~,A',ls_T,:;;, . : 
· Gemeente 'Almkerk ;"Giessen; Op-.,en Neer~ 

Andel; Rijswijk; Veen; Werkendain; · d6 
Werken en Sleeuwijk; Woudrichem. 

' :: PRQv;:\NCIE.Noo:RDIIOLLAND.. . . 
. , Geµieen,te.Il\aricum; Bussum; 's Grav:~land; 
Huizen:; ')lilversum; Kortenhoef; Laren; 
Naa;den-(aJ\ Nederhorst A<in,Berg (bi: - ·· 

Muiderberg en Naarden. ::· -- .-PROVINCIE ,UTRECHT. , •. 
(b) Met uitzondering- vail-liet gedeelte dezer · Gemeente .Aohtl,ienhov!)n ;- Amerongen; 

gemeente, gelegen-: ten. Zuiden ·vaii eene :lijn Baarn; de: Bildt:; Breukelen-Nijen'rode; Breu:a 
welke :lo opt van het' sriijpunt van . ifo 'grens- kelen-St .. 'Pieters ;' Bunnik; Cothen ; Doorn; 
scilieiding der: gemeenten Nederhorst- den- Berg Driebergen; Eemnes.·; Haarzuilens; ,Houten··; 
en Vreeland ·met de aslijn 'van de· Reevaart of Jutphaas.; ·Laagniiu1wkoop; Langbroek; Leer
Niem've· Vecht;-rechtho"ekig op die scheiding tot · sum; Loenen; Loeii.ersloot ;: Loosdrecht ;' 
h~t ·ontmoet1ngspunt· niet den Oostelijken teen · Maarssen ; Maarsseveen ; Maartensdijk; Odijk; 
van· de kade -op· den: Oostelijken'Vechtoever,' Oudenrijn-; Rijsenburg; .Ruwiel; Schalkwijk ~ 
verder langs dien teen· en 1angs den binnenteen Soest; Tienhoven.; Tull en 't Waal; Utrecht; 
van· de kade van den·-Blijkpolder tot liet punt,, Veldhuizen; _ Vleuten ; Vreeland ; Vreeswijk: 
waar het verlerigde·in Westelijke richting van- Werkhoven; Westbroek; Wijk bij Duurstede; 
de gi:ensscheiding tusschen :de gemeenten An- IJsselste_in ;, Zeist; Zuilen .. 
keveeri en Nederhorst·den Berg dien binnente·en PROVINCJ'E: ·ZuIDHOLLAND. 
snijdf en vei-volgenidangs dit verleiigde. -Gemeente --Arkel ;' Asperen·; · Everdingen ; 

.:Ret· gedeelte. van~ de ·zuiderzee, begrepen 
tusschen den va·sten- wal van de Provincie 
Noordholland en eene-lijn, w·elke aanvankelijk 
de oostelijke grens van de gemeente Muiden· 
(in de Zuiderzee) volgende', loopt van: de noord
oostelijke punt ,van· het gebied der genoemde 
gemeente naar de meest oostelijke' punt· van 
het eiland Marken, en verder in de richting van 
den toren van Hoorn tot aan eene lijn, welke 
in, reclit oostelijke· "rich ting · de grensscheiding 
tusschen de genieenten .Beets ·en Oosthuizen 
verlengt, om · van ·daar bij die grensscheiding 
aan den vasten wal aan te sluiten. 

Het gedeelte van ·,de Noordzee, ingesloten 
door de lijnen, welke in recht westelijke richting 
verlengen de gr~nsscheidirigen tusschen de ge
meenten ·castricum en Iteemskerk, en Velsen 
en Bloemendaal tot aan. de lijn, van 80 d.M. 

Giessen-Nie'uwkerk; Gorin.chem ;" .ffagestein-i-
. Hardil)-xveld ; Hei- en Bo•eicop ; Heukelum'.;: 
Hoogblokla'nd; · Hoornaar-; Kedichem; Leer~ 
broe_k ;· Leei-dam; Lexmond; Meerkerk ;-Nieuw-· 
land; Noordeloos; Schelluinen; <Bchoonre:~ 
woerd ; Vianen. 

Opmerking~n., 

(a) Met ·uitzondering van het gedeeite deier 
gem·eente-- gelegen--,ten westen-. vari eene· lijn;: 
welke van- de oostwaarts ·uitspringende punt' 
van .,het-'gebied. der: gemeente Weesperkarspel" 
benoorden q.en'Oosterspoorweg; loopt over'het 
Provinciaal Magazijn aan den Westdijk tusschen: · -~ 

_Muiderberg·en Naarden:. . 
. (b) :Met =uitzond'ering van het ·gedeelte, .. dezet· 

gemeente gelegen ten Noorden van eene lijn,
welke loo pt .van het.snijpurit: van de grensschei
ding · der gemeenten N ederhorst · den Berg: eri, 

, Vreeland met·. de aslijn van de Reevaart of-
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Nieuwe Vecht,rechthoekig op die SQheiding, tot 
het ontmoetingspunt met den .O,ostelijken teen 
van de kade op den Oostelijken Vechtoever, 
verder langs dien teen en langs .den binnenteen 
van de kade van den Blijkpoldeftot li~t pU:nt, 
waar het verlengde ip. .West_elijke richting van 
de grensscheiding tusschen de,gemeenten Anke
veen en Nederhqrst .. den Berg dien.binnenteen 

_ snijdt en vervolgens langs.dit_ ver_lengde .. 

III. DE STELLING VAN DEN HELD.ER. 

A. Te Land. 

De Gemeerite den II~lder in . de. provincie 
·Noordholland. 

B. Te-wate·r·. 

De zeegaten· en vaarwaters _om' de. Stelling. 
Westelijke grens : de lijn · loopende over de 

verkenningstonnen, fa het Noorden :aanslui
tende aa~ den _vasten wal van Texel, 'in het 
Zuiden aan den vasten wal-van-Noordholland; 

Oostelijke grens : een cirkelboog; getrokken 
uit' het midden van den Oostelijken koepel van 
het fort op de Harssens als middelpunt, met een 
straal van 10 K.M., in het Noorden aansluitende 
aan den vasten wal.van Texel. en i.n.het •'.?ii.iden 
a&µ, dien -van Noordholland. 

IV. DE STELLING VAN DE Mo-NDEN DER MAAS 

EN VAN'HET HARINGVLIET.-:·. 

A. Te Ian d. 

In de provincie Zuidholland _-de gemeenten: 
Abbenbroek; Brielle; Dirksland.;_':Geervliet; 

·· Goedereede; 's Gravenzande ;_ Heenvliet; He
kelingen ; Hellevoetsluis ; Nieuw-Helvoet; Her
kingen.; Melissant; Nieuwenhoorn; Oostvoorne; 
Ouddorp ; Oudenhoorn; -Rockanje-; Rozeiiburg; 
Sommelsdijk; Spijkenisse; Stellendam·; Vier
polders ; Znidland ; Zwartewaal. --

B. Te water .. 

De vaarwaters der Stelling. 
Westelijke grens : de lijn Joopende in recht 

westelijke richting van de gemeentegrens tus, 
schen 's.Gravenzande en Monster naar de lijn 
van 80 d.M. langs de Zuidhollandsche kust, 
verder in a,lgemeene strekking langs .. deze. lijn 
tot een· punt ter.h~ogte van- de uiterton vi,;;ii het 
Slijkgat en van daar aansluitende .aan de me·est. 
westelijke punt van den vasten wal .van het 
eilaJ;1d . Goeree ; 

Oostelijke grens: in den Nieuwen Waterweg 
de gemeentegrens van 's Gravenzande tot haar· 
ontmoetingspunt met de gemeentegrens . van 

I Rozenb_urg, voorts deze laatst_e gi;ens in. ~et 
Scheur en in de verbinding tusschen Scheui ,~n 
Botlek ; ,:.{{ 

. In. de Oude Maas de gemeentegrenzen _ Vl!;n 
Spijkenisse en Hekelingen, in- het Spui de,:g~
meentegi;enzen. van Hekelingen_ en Zuidla~~ ; 
in het Haringvliet de gr_e:n,s_ tusschen,de,gemee~
ten Numansdorp .en Zuid-Beijerl.and en ~e~e 
lijn tusschen het Zuidelijk uiteinde van die g1:e!?s 
en het Noordelijk uiteinde v;m d\)n Schenke!dijk 
ten Noorden van het dorp Ooltgenspla!J,t. -,:~ 

' • . •-,,1:_ 

V. DE l:!TELLING VAN 'T.Hq~;ims~H DIEP ~N 

HET. V OLKERA;K. 

A. Te 1 a 1i'd. · 
De ·gemeenten Willemstad, Fijnaart en Hei

ningen en Klundert- in .de provincie Noord
brab~nt, en de g~meenten den ,Bommel, :Kla~~
waal,. -Middelharnis, Nieuwe. 'j'onge, Numans
dorp, Ooltgensplaat, Ouci.e Tonge, Stad aan 
't Haringvliet en Zuid-l_3eijerland in de provin, 
cie Zuidholland. · · 

B. Te w.a.te-r.-
. De yaarwaters .der Stelling._ 
Westelijke grens: in het.Haringvliet de grens 

tusschen d_e gemeenten Numansdorp en Zuid
Beijerland. _en eene lijn tusschen he.t _Zuidelijk 
uiteinde · van die grehli en. -het_ ~ oordelijk · uit-· 
einde-van den Schenkeldijk ten_Noorden van 
het dorp Ooltgensplaat; in het Volkerak en de· 
Krammer eene.lijn van den toren van Bruinis13e· 
naar en langs de Westkant. van de haven van 
Battenoord (gemeente Nieuwe-Tonge); 

Oostelijke grens : in het .• Ho)landsch :Qiep 
eene lijn van het oostelijk hoofc;l ,yan de haven 
van Moerdijk naar de qostelijke lantaarn bij de. 
uitmonding van de Dordtsche Kil 

Ons bekend : . 
. ·De _111 inister van. Oorlog, .(get.) BosBOOM. 

De llfinister van Marine;,. 
. (get.) ·J .. J .. RAMBONNET; 

Behoort. bij . het. Koninklijk. Besluit 1 . 

. van den 5den November . .1913. 
(Staatsblad n°. 406). 

BiJLAGliJ° Il.71 

=. OPGA VE. van de Forten in. den zin . . va'!t,, 
. artikel 4 der. I nstructie _voor Stelling, 
commandanten en: .Oommandanten •'l!(fn 
Afzonderlijke. Forten, voor tijd van oor{og, 
of. van oorlogsgevaar. 

I. DE STELLING VAN AMSTERDAM.' 

Het werk aan_het IJ op hetYnurtoreneila_nd. _ 
.Het. fort,bij Edam.,· 
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''ket fort bij Kwadijk. 
Het' fort behoorden ·Purmerend. 
Het fort aan den Nekkerweg. 

'Het fort aan den Middenweg. 
-Het fort aan den Jisperweg. 
· H~t fort bij Sp~jkerboor. 
Het fort bij Marken binnen. 

):{et fort b~j Krommeniedijk .. 
'.)let_ fort aan den Ham. 
'Het fort· bij-Veldhuis. 
Het fort aan den St. Aagtendijk. 

_Het fort bij' Velsen. 
Het · fort Zuidwijkermeer .. 
Het .fort benoorden Spaarndam. 
Het fort bezuiden Spaarndam. 
Het fort bij Penningsveer. 
Itet fort bij .de Liebr-qg; 
Het.fort bij de Liede. ·· 
Jiet fort bij Vijfhuizen. 
Het fort bij Hoofddorp .. 
Het fort bij Aalsmeer. 
Het fort bij Kudelstaart. 
Het fort bij de Kwakel 
Het fort aan de Drecht. 
Het fort. bij Uithoorn. 
Het fort· Waver-Amstel. 
Het •fort in. den Botshi:>l. 

' Het fort aan de Winkel.. 
Het fort bij Abcoude. 
Het fort bij Nigtevecht. 
Het fort Hinderdam. 
Het fort Uitermeer. 
Het fort Coehciorn. 
De· vesting Weesp. 
De vesting Muiden. 
Het. werk aan -het IJ v66r Diemerdam. 
Het kustfort·bij IJmuiden. 
Het fort aan het Pampus. 

Ii. DE NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE. 

De vesting Naarden .. 
Het Ronduit. 

I 

De vijf batterijen ten Zuiden van· Naarden. 
· De werken aan de Karnemelkslciot: 
De redoute op de Kortenhoefsche Zuwe (ge-. 

woonlijk genoemd fort Kijkuit). 
De redoute op de Bloklaan (gewoonlijk ge-

n6emd fort Spion). 
·.Het fort Nieuwersluis, 
• De redoute aa:il de Tienhovensche Vaart. 
· Het werk bij Maarsseveen. 
Het fort aan de Klop. · 
Het fort de Gagel. 
Het fort op den Ruigenhoekschen dijk. 
Het fort Blauwkapel. 
Het. fort op den Voordorpschen · dijk .. 

• 
·Het fort··op 'de Bildtstraat. 
Het werk aan den.Hoofddijk. · 
Het fort Vossegat .. 
De vier lunetten op de Houtensche vlakte. 
Het fort bij Rijnauwen. 
Het fort bij Vechten. 
Het fort bij het Hemeltje. 
Het fort te Jutphaas· met de batterijen· aan 

den Overeindschen weg. 
Het verdedigingswerk te Vreeswijk. 
Het werk·aan de Waalsche Wetering. 
Het werk aan den Korten Uitweg. 
Het fort Honswijk. . 
De Lu:ilet -aan de Snel.·.• 
Het .fort Everdingen .. 
Het werk aan het Spoel. 
Het werk op den spoorweg bij ,den Diefdijk. 
Het wei:k bij Asperen. 
Het fort· bij de Nieuwe Steeg. 
Het fort bij Vuren. 
De vesting Gcirinchem. 
De batterij onder Brakel.-
De batterij onder Pouderoijen; 
Het fort Loevestein. 
·De vesting Woudrichem.· · 
Het fort Giessen. 
Het fort· aan- den Uppelschen dijk. 
Het werk aan devBakker;kil. • · 
Het fort bij het Steurgat. · 

III. DE STELLING VAN DEN HELDER. 

Het for~ .op de Harssens. 
Hej;. fort Erfprins. 
.Ifet fort Kijkduin. 
Het ·fo;t O_ostoever .. 

IV. DE STELLING VAN DE Moi<rriEN DER MAAS 

.·EN VAN. HET HA-RINGVLIET.·. 

De vestihg Brielle. 
Het werk op den Penscherdijk 
H~t werk op ci.en Noorddijk. 
De vesting Hellevoetsluis. · 
Het fort aan den Hoek vari Holland. 

V. DE STELLING VAN 'T HOLLANDSCH DIEP 

EN HET- V OLKERAK, 

De vesting Willemstad. 
Het fort de Hel. 
Het fort.in deri Sabina-Henricapolder. 
Het fort Prins Frederik i:net voorwerken. 
Het verdedigingswerk aan den mond van de 

Haven te Num·ansdorp; 
Het verdedigingswerk bij de Bovensluis ten 

oosten van Willemstad. 

VI. AFZONDERLIJKE.-FORTEN. 
' '·-·, . 

Het verdedigingswerk bij. Westervoort. , 



,. 
' 

" 
Het fort op den Hoof<ldam',bij"Pannerden. 
Het fort Nieii'W ~St .. :!Andries:"·' ~ · ":·.-r ;>c.::, 
Het fort'Crevecoeur ... ~:;:.-:::·. ;:· ~·:;,i ,\-h 

.cJje:vesting·'Geertruideµberg:5 · .. :.i ·;· ·-· "' ,
Het fort de Ruijter;·.-. ·,,,,,.'~. 
De kustbatterij bij Neuzen> 
Het fort te Ellewoutsdijk'.,-·' L•. 

. : : .. , , ., ,', ::·. :· .• : .0 Ons ·bekerid· ,:: 
(get.) De· Minister van 'Oorlog, 

BosJiooM.,. 
1Je.,Minister· van ·Marine, 

.,,(get:) : ·,,· , '. · J. · 'J.,,RAMBONNET. 
:; . 

5 November 1913. BE
0

SLUIT>tot wijzigirig van 
den algemeenen maatreg·eLvari bestuur; als 

· bedoeld in de."artikelen 5, .9.:en 17 ·van 
de: Schepenwet, ,,vustgesteld .bij:Koninklijk 
besluit van 22 September 1909 (Staatablad 
n°. 315.) S. 4'07. · 

Op 'de voordracht ·van Onzen Minister:van 
Landbouw, Nijverneid en Handel van ,19, Mei 
1913, no, 2998, afdeeling Nijve:i:heid; : , : .. :. ·, 

Den Raad .van State gehoord; advies·van:22 
J uH 1·913, no. 23; 

Gezien ·-iiet nader rapport .van·.Orizen voor
noemden Ministe";., -van -- 31 October ·1913i n°. 
6379, afdeeling Nijv'erheid; ·'• 

Gelet. op. de artikele.n .5, 9 en .17 van de 
Schepenwet ·; · · ' ' · · .. -· · ._. '·:· _ - .--.. 

Hebben goedgevonden" ·en ·v.erst~an_: :. ': ' 
a. met ingang van 1 Januad .1914,_ in'den 

· algemeenen maatregel vari· bestimr; ills bed~eld 
in de artikelen 5, 9 en 17 ~an de Schepen\\'et, 
vastgesteld bij ·Koninklijk-besluit v:an _2.~ Sep: 
tember 1909 (Staatsb.lil4 n•. 315), de,)n de arti
kelen I tot en met XXXXII .. omschreven . . :' ,•· '' '· 

wijzigingen aa1;1 te brengen. . . , . 
Art. I. In. het eerste lid van· artJkel 1, ver-

vallen de woord~ii _:-' - ·. · · · · · · 

.,groo.te vaart; de. vaart met . schepen yan 
meer dan 206 ton (2.83 l'l8.) bruto inhoud; .. 
' kle'ine- vaarf. ;,·de vaart 'iriet scheperi van 200 
ton (::!.83 M3 .) -bruto-inhoud-en daar beneden ;", 
worden na het woord· ;,very!).ngt?'. ingevoegd 
de woorden : - : •: ·~ ,; 

.,kustsleepvaart-; · vaart meLs.leepbootiin .van 
en .naar .N ederlandsche havens en zeegaten, op 
de Nederlandsche -kust en lapgs d,e Nederland
sche en Oostfriesche eilande'n:.tot 11an demon
den ,van de :Eider· en_ de ,Elbe·, en door :het 
Kaiser Wilhelmkariaal .naar en in de_.Sont. en 
de Belten en verder tot aan de lijn Aarhuus
Kullen iii het 'N oorden -en' de lijn · Sandham
mern....:..oostkltst 'Bornholm-Stettin in• het·Oos-

, .-. r r 
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ten;" en wordt in de j>laats .-vaii : ;,wat&ii;/.J; 
de lijn van de::grootste, geoorloofde inzinkii{f;; 
gelezen: .-.. ,,,·. _. · -, ·- · , , 

,,lastlijn; de.· lijn:vari 'de grootste.geoorlcii5£d; 
inzinking in zout ·water.:: . , : :: .· : : ·,: >c'·>c: 

Art. II. Het cijfer 1 staando voor.het·e'~i~til 
woord van- artikeHJ. vervalt. ·-

Het vierde punt·v'ali het eerste lid van artikei' 
,2 wordt gelezen: ;, .. :, , ... ,, ., .. ·· '':~ 

4°. dat de waterdichte:deuren en sluizen;g6·ed 
werken en da1i.iioor·hunne inrichting die gcl'~'.dil 
werking te allen tijde gewaarborgd is;' . . 

" A.an het zesde punt :van:het:eerste licl.'~ari'. 
. artikel ·2 wordt.'toegevoegd,~ ;,, ·tenzij aim ·den' 
ambtenaar van de;,scheepvaattinspectie blijkt; 
dat het schip ~P ,·27--September. 1909 reeds 
bestond of op stapel was gezet ;". --

Aan het slot van het-achtste·pimt·.van,:•het 
eerste lid van· artiJrnL2' wordt na het woord 
,,werken" toegevoegd·.: •.',;e'n ·zoo. noodig·. dcior· 
stangen zijn afgesloten'' ;: ., •,., .,-

In het elfde punt van: het eerste lid van 
·artikel 2 wordt in plaats. van -,,waterlijn'./,- ge
lezen: ,,lastlijn" en . worden ,t'usschen ae :woor
den: ,,samcnstelling" . en· ,,zijil" ingevoegd· de 
.woorden: .. ~n afdoeriae :bescberirid" .. •' ·: ,: · 

Het twaalfde punt van het eerste lid van 
.artikel 2 wordt gelezen :ils volgt : > · 

12°. dat van pijpen, die op minder dan·0,75M. 
boven de lastlijn uitinonden;' het' ondei-ste ge
deelte zoo ver als het gebogen,fa',. en dat. van 
pijpen, .die onder de lastlijn uitmonden; ·het 
gedeelte ten minste tot op de' ·Iastlijn .is· ver
vaardigd van staal, koper,,ijier of :.een antler 
stark weerstand biedend -metaal ;. _:·.: 

Aan -liet . slot . van het · veertiende punt ,van 
het· eerste lid van:artikel2 wordt.na het wo<ird 
.,lensgepompt" toegev,oegd: ;,en dat deleid-ingen. 
in go~den _staat verkeer.!Jn en. i!e pomplJn goed . 
werkim; ae· j>laat~irig·va:ii deze lenspoinpen'. 
moet, tenzij aan den ambtenaar van de scheep'.. 
vaartinspectie blijkt, dat het schip op l.J aniiar.i; 
19i4· reeds onder de.Schepenw'et vial, z66dani1f 
zijn, dat:zij ·ocik,bij slecbt,weder gemakkellj·~ 
te · bereiken. en te behaiidelen zijn". , .. 

In het vijftiende pu'nt'.van'het eerste lid·vaii'' 
artikel . 2 · wordt. het woord . ,;houten'!. voor . 
.,motorschepen" geschrapt, wordt het woo~il -'_ 
.,en" tusschen .,schotten'.'. en ,',binnen"- .~er-., 
vangen door :het :woorcL '.,dat!' en .wordt na ·liet 
laatste woord ,,zijn'.' toegevciegd: ;,en·dat zich . 
deugdelijke lekbakken ',o_nder , de tanks -b.e- · 
vinden". · - ·, 

In. het zestiende purit van het eerste ·lid :V'an 
artikel 2 wordt het woord .,houten" .geschrapt. 

Na het zestiend.!3 punt van het _eerste .lid van 

- -- ·---- - ------------------------------------



artikel : 2 worden twee 1Jieuwe. pun ten toege-: I pen,,.el! de deksels. :van ,cil~ncj.ers; stooms.<;i!1,n~: 
v.6~gd, luide~de.:': · .. ,·, . ., :._·, ,,. • , __,., ... ,.. kasten .e_n _afslulter~'.'_ .. ,_ .·'/,,.,,·1,-.,.-.·!-;. ,,:, .·.·:, 
, ;,17°. dater behoorlijke middelert van:;gemeen- · .. Art. V--: · Hetdweede)ld_-va)),,~rti_keL7. word.t 
scliap .:Zijn• .. tU:sschen· .. de .plaats;· vanwaa.r .. het gelezen· als volgk ,_,;:_;,< '"···-•. 
J6li1p · gcleid. w.ordt;·· en ._de .plaats;· w~ar· ie: • 2. Het. verzoe_k,schrift . mo!lt' z90. rµogelij!r 
ll)_~CJhines zijn opgesteld; vergezeld zijn ,van .dim,meetbriet <\en ·]?ijJbriet 
:'']8°. dat· de :omgeving van, den lierke.tel :vol en. den ,zeebrief. of --van. gewaarn;rerkte, · a:f~ 
d9_ende, tegen brandgevaar _ is, heveiligd . .-., schriften. va1,1 ,_deze. stukken,,_. •· · 
:Het tweede lid 'van artikel.2 wordt' ges!)hrapt. . . In_ het. derde . ljd-. van. artikel· 7 wordt-i;r 

, Art. III .. -Na ·den eersten:·zin·.van artikel ,3 plaats van.: .. ,_. .. · .. ,,L.• 
,{q~dt een nieuwe zin toegevoegd, luidende.: . •,-,3. V.oor een .schip, als·bed9eld.il\,!!-rtiket~. 
·-··zoo ·nocidig, ·moeten op =.aanwijzin!! van.·de onder. ·Ii•. of. d van ,d.e Sc}l.ep~µwet1' .gele_i-:_en: 
~mbtenaren ·.van de· sclieepvaartinspectie in: de ,-,3.-. V,o.or·. een visschersvaartuig'.'.,-_ : . 
t~ppen der-' ballasttanks mangaten, van :eene , .In· het vijfde :ljd,:l(an: artikel 7: very_allen. de
afme'ting .... van,. ten: minstli·. 30. ·cM .. :.,bij. 40 cM,:. woorden: ,,als bedoe_ld tn ,het Jwee,de-.Jid;','. "/ 

· worden bijgemaakt .......... , . . ,Art; YL,;:A.~n -artikel .. !(-;wor,dt een_ I)le~,v, ":.• 
Art .. IV; '·.In· ,den''aanhef.-van ·het. eerste.lid' vijfde, lid toeit~voegd, luiden<;l_e,:.• ... '.r \: .... 

van .. artikeL·4, w'or.den ·tusschen de woorden: -·6,·. Wanneer· ten ,gevolge .van de regaling der 
,;wordt" .en ,,vereischt'.' ingevo\)gd de. woorden::· werkzaamheden. a.an .schip of-:werktuigen een 
,,··, voor . zooveel ,de machines: ell wer_ktuigen noodig geo.ordeeld onderzoek· door de -~9heep' 
met· beider, toebehooren, betreft,':',.·, vaartinspectie:moet.plaats hehb.en tusschen ;,;_es 

HAt vi~rde:punt.van het eerste lid van artikel uur .des Ii.amiddags en acht uur des v9or,mjdqags 
4 wordt gelezen: . . of op ,een. Zondag of een 'algemeen ~rken_de.n 
,. 4°. ·dat, behalve voor den voorpiek, de-lens- Christelijken. feestdag, dan is_ claar;1:oor door 

leidingen · zij n aangesloten-- op . de machine]ens- de.- reederijen e~ne vergoe_ding. aan · )Jet: -Rijk 
pbmp en in· staat. zijn om elk-gedeelte van het_ verschuldigd, waarvan--·het bedrag . wordt ;he-. 
8Chip lens te.pomp,en. Voor bal!asttanks_lrnn rekend naar-een door·Onzen_Minister vast te 
warden volstaail met andere w.erktuigelijke stellen tarief. , •,: , , 
pompen. De leidingen -behoor.en. in goeden. Art: VII. Aan het .eerste lid van,artikel_l0, 
staat .te zijn .en .de pompen behooren goed .te. wordt .na. het :Jaatste, woovd,:,,geld_en"_. toege-

• werken ;. voegd: ,,en, indien er aanleiding is om. ten 
In het, v-ijfde -punt van het eer.ste · lid va'n gevblge · van den: bouw-, clen toes.tand·· of de 

artikel 4 wordt in plaats van ,,waterlijn" ge- uitrusting van het schip dienaapgaande bep_er
lezen·: ·. ·,,lastlijn''· en worden'. na ,,afsluiter_s" kende bepalingen te, muken,:_yoo, ._welke -:wa-, 
in•gevbegd de woorden: .. ,;of kran.en.'-'. ,i . ,· teren'".. 
·In · het .;,:esde punt van het· eerste lid ·yan ., _Art._.-.VIII.--ln:artikel 11 .wordt overal w_:i.at 

artikel · 4 wordt;'rta· het· !aatste woord ,,zijn!' staat ,,expert" gelezen :. ,,el<pert of agent" •. 
toegevoegd: · ,,en :voorzien. zijn ,_va_n dui_delijke Art. IX .. Na den eersten zin: van het eerste ' 
aanwijzing hoe gedruaid moet worden om .de lid v11n a~tikel l4. ;~rdt een .nieuwe _zin toege:_ 

· afsluiters·-te oj)enen en te sluiten,.een.en_ancler voegdtluidende: ,,Invulling vaµ.·de l,olommen. 
tenzij aan den ambtenaar van de scheepva_art- 2, 3, 4; 5 en 10 e_n:mededeeling: van de- gene·_. 
i~~pectie ,blijkt, dat het schip PP .27 September rale :koe.rs : en• .verheid in. _de journalen vqo_r. 
1909. reeds bestond· of op stapel. was_ gcze.t ;". visscher_svaartuigen _is .:v66r. I Januari 19~6 

:,Na het zesde punt van het eerste .lid van niet vereischt." 
aftili:el ·4 wordt een nieuw. punt to~g~voegd·, ln den. laatst~n zin .van. het eerste lid .v11n 
luidende: 

:·1°: dat de noodige stangen, leuningen en 
b~schermkappen tot beveiliging van de sche-. 
p~ii.iigen aanwezig zijn. . 

: Het tweede lid en het derde. lid van artikel 
4 worden ~ geschrapt. In verband hi\lr)nede
wordt het vierde.lid, ·tweede lid. 

In · het laatste lid: van artikel 4 ·wordt-in · 
plaats van : ·,,alle boyenmetalen, de. deksels van 
cilinders,. stoomsch uifkasten, - kleppen. en af- • 
slliiters" ge.lezen: ,,alle.-1:!ovenmetalen en klep-

artikel 14 worden tusschen de wogrden : ;,ur_en_,'' 
en ,,mag" :ingevoegd ~e _:woorden: -,,en , op, 
schepen, uitslui_tend JJestemd en gebruikJ voor 
vaart_ ._over, ,de: Wadden, de ,mon_dlJn· van. de. 
Wezer en,de Elbe en in de Sont en de Beltet1;''. 

Het derde ,lid_ van.-artikel 14-·w:ordt gelezen. 
als volgt: · 

3 .. De schipper zendt • b_innen d,ie dagen .na 
binnenkomst, van . het schip · hier •te Ian.de_ en 
bij vr_oeger -.vertrek tot: p.et doen,- ,van_, _eene: 
nieuwe .--rei_s in h,ider .geval v66r_ bet: ,vertrek; 
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liet journaal ter inzage aan het ciistrictshoofd kennis te geven van op de afgeloopen reis,.ypq,-
van de scheepvaarUn~ifectie of 'aan den door gekomen averijen en ongevallen. ·· ·:•·· 
dezeh aan ·te:wijzen ambtenaar. Wanneer het · Art. XI .. In .het· derde lid vim artik~Cl6 
schip in het buitenland wordtopgelegd, zendt wordt in plaats van: ,,en,goed·onderho;;-d~n 
de schipper het journaal-binnen drie dagen zijn", gelezen: ;, ,·goed onderhoudime~.ddei-
op a·an het hoofd van -het-district-, waar het matig zijn". . · ... :·::;.:, 
schip thuis·behoort. ·Het distrfotshoofd _is be- . Art. XII. ·Het eerstl:l lid van artikel 17 w2,rdt 
voegd in Onzen naam- v-rijstelling van de ·na• gelezen. als ·.volgt :· ~., 
leving van dezll voorschriften te geven in ·ver- 1 ... Aan boord van elk schip nioet ten minste 
band met den ·korten duur van de reis, of o·p het •hieronder :vermelde aantal .reddingboeien 
grond van andere bijzondere· omstandigheden. aanwezig zijn: .. 

Het model van· de journalen voor visschers- · 'voor zeilvisschersvaartuigen en.schepen,. ~.it
vaartuigen, vervat in de bijlage II, wordt vei'- - · sluitend beste.md en gebruikt voor vaart over 
vangen door het mo'del, ·het,velk als bijlage A de Wadden, de monden van de. Wezer en. de. 
bij dit besluit is gevoegd·. Elbe en· door het Kaiser Wilhelmkanaal tot 

Ark X; Het eerste lid van artikel 15 wordt Kiel. . . . • . . . . . . .. ·; . ·. • • ; 1· 
gelezen als volgt :· voor zeilschepen van 200 ton (2.83 M3.) 

1. Elk zeilschip van 200 ton (2:83 M8.) bruto bruto inhoud en daar beneden en stoom, 
inhoud eri ··d11ar beneden en baggermateriaal; visschersvaartuigen .. ·. . . . . . . • . 2 

· hetwelk gesleept . vervoerd wordt, moet ten voor passagiersschepen . . .· . . . . ·. . • 6 
minste eenmaal in de·vier en twintig maarideff; voor alle andere:schepen een voldoend aantal 
elk ander schip ten ininste eehmaar in detwaalf ter beoordeeling in elkbijzonder geval van·den 
maanden, in een -dok of op andere wijze droog• ambtenaar van de scheepvaartinspectie. 
gezet ·worden; en wel op- zoodanige wijze, dat Aan boord. van alle schepen van meer dan 
de geheele bodem . behoorlijk kan worden 400 ton (2.83 M3,) bruto inhoud riioet boven
onderzocht. -Het districtshoofd van de scheep- dien ten minste: een reddingboei. met licht, 
vaartinspectie kan in bijzondere omstandig- dat in het wa1er ontbrandt, _aan.;..,ezig zijn.· 
heden eenmaal een uitstel van. teri hoogste ·In bet de.rde lid van artilrnl 17 ·.wordt in 
drie niaanden verleenen. plaats van: .,,en .goed onderhouden zijn''..ge-

Het tweede lid van artikel 15 -wordt gelezen lezen : ,, , goed onderhouden en doelmatig 
als volgt: zijn", 

2,' Telkens wanneer een schip gedokt of op · Het vierde lid van artikel 17- wordt· gelezen 
andere wijze droog gezet zal worden of wan- als. volgt : 
neer aan het schip of' aan de werktuigen her• 4. Reddingboeien moeten.hoefijzervormig en 

· stellingen zullen plaats hebben, moet hfervan zoodanig .verstijfd z(in, dat de openmg 36.a.4(} 
tijdig aan het districtshoofd van ife,scheep• centimeter blijft, tenzij aan den ambtenaar van 
vaartinspectie kennis worden gegeven, opdat de- scheepvaartinspectie -.blijkt;._ dat zij op 27 
deze- in de gelegenheid zal zijn, hierbij toezlcht September 1909 . reeds .in g~bruik · waren ge
te houden of te -doen houden. Wanneer- het nomen. 
onderzoek in het buitenland geschiedt, komen Art. XIII. Artikel 18 .wordt gelezen ~ls-
de reis- ·en verblijfkosten van de' uit te ·zenden volgt: 
ambtenaren, berekend · naar eon · door' Onzen · .. Aan ·boord van elk schip m9eten ·zich scheeps
Minister vast te stellen tarief, ten taste van hooten bevinden naar den volgenden .maatstaf a 
de reederij. a. schepen van meer dan. 200 ton (2.83 )\18.), 

Het vijfde lid van artikel 15 ver_yalt.· bruto inboud, welke ingericht · zijn voot'. bet. 
Aan het artikel worden een nieuw vijfde· lid vervoeren van minder dan dertien pass·agiers,. 

en een -nieuiv · zesde lid toegevoegd, luidende: of die riiet voot passagiersvervoer zijn inge-
5; Door·ifen schipper van een schip, hetwelk richt, aan elke· zijde Mine of meer .booten .van 

steeds buiten Europeesche wateren blijft, moet zoodanigen inhoud, dat a!le :opvarenden 'in de
eenmaat per jaar ··een certificaat van een: der booten van "eene •zijde_.·kunnen worden opge
door Ons erk:e'nde particuli'ere. onderzoekings
bureaux of een gewaarmerkt afschrift daarvan
aan den hoofdinspecteur worden gezonden;. · 
· 6. De schipper van een eene Nederlandsche 

haven - binnerikomend · schip · is verplicht · aan 
het districtshoofd van de scheepvaartinspecitie 

nomen; 
b. schepen -van ·meer -dan 200·-ton (2.83- M3.) 

bruto · inhoud, · w,:illre ingericht ·zijn voor het 
vervoeren van meer dan 12 passagiers, booten,. 
waarvan de gezaniehlijke•iuhoud;en-het aantal· 
worden bepaald -volgens Bijlage ·III van dit. 
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'beslult, Zou 'de. gezamenlijke bootruimte,' be
_rekend volgens · Bijlage :)_II,· grooter :zijn --dan 
-JiqOdig ·is om alle· opva~;~den te bev-ai'ten~- da:n 
')an·-worden ·volstaan met de hiorvoor noodige 
b'ootruimte. "ls de gezamenlijke -bootruimte, 
berekend volgens · Bijlage "Ill, niet voldoende 

18m' alle opvarenderi: •op:·te- nemen, dan- moet 
deze bootruimte a-angevuld worden-metvlotten, 

"sf!rrienvouwbare bociten· en ander_e- reddings
"middelen; van· voldoenden inhoud om met -de 
jCheepsbooten· tezainen-, alle opvarenden- op·te 
'nemen;· 

'·;.-. c. ·alle andere schepeir, met uitzondering van 
''sleepbooten;· ·welke- slechts dienst doeil'-in de 
; ·onmiddellijke nabijheid .-an de liaveris,: waar 
· zij -th uis - behooren · en welke te klein -zijn -om 
eene boot te voeren, eene of meer booten groot 
genoeg om daarin alle opvarenden op ' te 
nemen. 
· Art. XIV.· Het eerste en ·het"tweede lid van 

artikel 19 'worden -gelezen als volgt ::"" 
1: Op nieuw te· bouwen schepen moeten de 

in: het vorige artikel· onder a en b ver1p.elde 
booteri reddingbooten ·zijn. Hieronder-zijn te 
verstaan booten, · welke voor en achter scherp 
zijn en waarvan" het drijfvermogen met ten 
minste 10 ·pet. der grootte is vermeerderd' door 
het aanbrengen van"Iuchtkasten of andere doeF 
treffende · hulpmiddelen. Op, schepe·n, welke 
op 1 Januari 1914 reeds bestonden of op stapel 
waren gezet, 'is het voldoende, · indien de helft 
van. het aantal. booten- aan- dezen· eisch bearit
woordt, mits van de andere booten ·het drijf
vermogen door doeltreffende hulpmiddelen-met 
ten minste ·5 pet. is verhoogd. 
'2. De booten moeten_ voldoende stevig ge

bouwd en in goeden staat zijn. De luchtkasten 
· van · de reddingbooten miieten vaii doelinatig 

materiaal en .mogen niet-van zink vervaardigd 
- zijn. De luchtkasten van ·de reddirigbooten 

mogen, evenmin van hout· vervaardigd· zijn en -
· --_iiioeten ·van' schroefdoppen :Zijn voorzien; een
- :·en antler tenzij aim ·den· ambtena:a:r v·an de 
(;scheepyaartinspeetie is gebleken, dat de redding-. 
:'boot reeds v66r 1 Januari 1914 in gebruik is .... - . 
' genomen.· 

-:, - ·1n het ·vierde lid van- artikel ·19 wordt -in 
?Plaflfs van. ,,nieuw" gelezen: ,,vool:' het-eerSt". 
:;,:, In · het · zesde -lid van artili:el· 19 -wordt in· 
'phiats van: ,;c eri, d van· art." gelezen-: ,;a ·en· 

b van artikeJ.'1 
- ·Artikel• XV . .- Het cijfer 1 staande -voor ·het 

· eerste woord van ,artikel· 20 vervalt. · 
_:-Het tweede lid van artikel 20 wordt geschrapt. 

Art XVI. In het eerste lid van artikel -21 · 
-wcirden- "tusseheri 'de woorden: ;,Alie" enc'.,boo-

ten"·-· iilgevoegd- · de" woorden :' ,,aan dek ge
voerde". 
, Aan h~t-:eerste lid van- artikel 21 wordt toe

gevoeg·d : Schepen van -rrieer 'dan 400 ton 
(2.83 M3 :) bruto inhotid moeteri voor:Zien :zijn 
van inrichtingen;-wanrd<Jor de booten zonder 
bemimnin·g onder normale omstandigheden d"oor 
ten -hoogste-·vier rti'an vltig· buitenboord ei:J. 'te 
water kunnen word.en gebracht, t~nzij aaii den 
ambtenaar van de seheepvaartinspectie blijkt, 
dat de 'schepe-n op 1 Januari 1914 reeds onder 
de "Sehepenwet_ vielen'. -- -
· ·In '.het· tweede iid van"' artikel 21 worden 
tusschen de"woorden: ,,dolboord;,_ en ,,moeten" 
ingevoegd de ~oorden: · ,,van booten; · gevoerd 
aan·-boord,van schepen van meer- dan 200 ton 
(2.83 M3.) bruto inhoud". -

Artikel XVIl. ·De -aanhef van het eerste 
lid van- artikel 22 wordt· gelezeri : 
-1. In alle booten, ilitgezondeid- de booten 

aab · boord van zeilvissehersvaartuigen en van 
schepert, -uitslriitend bestemd· en gebruikt voor 
vaart over de Wadden, de monden van de 
Weze'r en de Elbe en door'het Kaiser Wilhelm
kan_aal tot Kiel, moet aanwezig zijn: een roer 
met'· heli:µst<iK of juk0 en een stuurriem met 
do!'; ten:; minste eeil riem ·en dol' meei-, dan 
vo·or- het--·foeien: benoodigd zijn -(de riemen 
kunnen,: desve!kiezende, vervangen' worden 
door pagaaijers). 
- In het tweede lid van artik&l 22 worden 

tussehen- de woorden: ,,vissehersvaartuigen" en 
,-,, 'moeten" -irigevoegd -de tvoorden-: ,,en· van 
sehej:>en, uitEluitend ·bostemd ·en gebruikt voor 
vaart over' de Wadden, de inonden van de 
Wezer-en de Elbe en door het-Kaiser Wilhelm
kanaal · tot Kiel"· en wordt in-·plaats van: ,;de 
noodige blauwlichten" gelezen-:· ,,ten minste 
drie - blauwlichten, beneven_s een flambouw". 

Het vierde· lid ·van artikel 22 wordt gelezen 
als volgt :-

4; In- -de booten, met uitzondering- van· de 
booten· aan ·boord van zeilvisschersvaartuig·en, 
mogen geene andere zaken worden geborgen, 
dan die, welke tot hare eigeneiuitrusting behoo
ren. In de booten aan boord van· zeilvissehers
vaartuigen-,-mag :geen -viseh worden -geborgen.-

Art. :XV-III.· In bet eerste lid-van artikel-
23- wordei;t tussehen -de- woordeii ,, De" -en ,;be
-wegende" -ingevoegd de·woorden: ,,davidp<itten
moeteri watervrij en de". 
· Aan :bet tweede lid· van artikel :23 w·ordt 

toegevoegd:: Op p'assagiersschepen moeten de
volgens de sloepenrol als roeiers aangewezen 
sehepelingen '· ten minste eens ·in de :-iwee maan
' den·, geoefend 'worderi 'in 'het: rollien, -' ,, 
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Art .. XIX-.. l;[et .. twel;lde :. :lid. van. artikel. 24 
wordt gelezen als volgt : 
"2, Sch(lpen, met een, _maxjmum-diepgang van 

~!l~ mins~e. ·40 .d_¥. of van m.e!lr dan .500 ·to11 
(2.88. M3.) l;mJ~o inh9µd moeten een: middel 
l:),ebbell 9m _reddinglijnen te schieten, en. te~ 
minste drie_ .!ij11en, elke ten n;iinste· 200 M;: 
la,ng. ~ene gebruiksaanwijzing moet op eene 
zichtbare- plaat.~ _,in. de. nabijheid van· het toe
Stl!l word.en .opgehangen. 

Art. U- Jn het.,eerste .lid van;;11rtikel 25 
worden tusschen de woorden ,,zeilschepen!' en 
,,va:n". e:evoegd ,.de woorden: ,, ; al- of -n:iet 
voo,zi1w. van· een hglppiotor.t, en wordt in 
pl!\atij"vaµ ,,100" gel_eZ\)ll ,,ioo·:. -:, 

fa· tlief tweeJe licl:,'°van ar'iike\ 25: wo~dt in 
plaats van ,,andere''.· geleze.Ii ·,,gr,ootere" en 
worden_ .tuss_qhen de :w.oorgen_ ;,zeilschepen" _en 
,,moeten" gevoegd de .woord.en: ,;en .. ze_ilsche, 
pen met :hulJ>mot9ryerm9ge:n''. 

Het. derde ]id vall•.ai,tikel 25 wordt geschrapt. 
In . yer.band h,iermede wordt het :vierde lid, 
derde lid. 

Het nieuwe i!~rde ljd van. ar.tikel 25 wordt 
gelezen ats volgt : 

3.- Aan -J:>oord van- schepen en vaar.tuigen 
met stoqmver:mogen of ,motorve:rinogen, met. 
uitzondering van boot~n .in: de kustsleepva:art, 
IDO!)t ten . minste 'een. :werktuigelijk bewogen 
pomp van voldoende capaciteit, die .. ona£han~ 

·_ kelijk .van het _hoofdwerktuig kan gebruikt 
wordjln, aanwezig zijn, welke voor brandspµit 
is inge~icht en voorzien is van-buizen of slangen, 
ten einde -elk gedeelte van het schip te kunnen 
berejken.: Voor b,ooten· in· ·de kustsleepvaart 
gelclt het·vporschrift, -vervat in het eerste lid. 

A.nn artikel 25, wwdt-een-.nieuw vierde lid 
toegevoegd, luidende: · .,_.-. 

·4. :OP stoom- en op motorschepen -van.me!'lr 
daI\ .:WO ton .(2 83 M3.) bruto inhoud,,n;ioe.t· een 
brandrol aangeven, welke plaats iede;en·.sche
peling bij bran(l is aangewezen, , In-·,elk.logies 
moet een .. !\tschrift vaµ die brandrol worden.· 
opgehangf:!n. 

In: het zesde. li_d van artikel ·25 wordt na de11-
eersten zin toegevoegd :. Op alle r,ndere schepen 
van. meer. dan 200 ton (2.83 l\1.3.) bruto inhoud 
moet ten minste een rookmaske, aanwezig·,zijn 
en bpvendien pp alle vrachtstoomschepen, motor', 
schepen en·. schepen met hulpmotorvermogen· 
een extincteur. · 

Art. XXI. Achter artikel .25 worden inge
voegd de artikelen ·25a, 25b, 25c, 25,t en 25e,. 
lµidende :,, , 
. Artikel 25a. D!l commimdobrug op elk.stqom-. 

schip en op elk motQrschip moet over de· ge~. 

heele ,bre_edte v_an.· het- scl].ip 'doorloopeii/'eii'< 
z9qdi:1nige _hoogte. hebben;': dat yandaar ... Uit•,v 
rmder .. normale · ·omstandigheden -~en, ·vrij' uit-:·,. · 
zicht over het voo_rschip word.t. verluegen/:, ,,,:,-. 

:A,t_ikel· 25b. Schepen van meer dan 200.fah 
(2.88 M3.) brut9. inhoud:moeten :voorzien>,zijif '' 
yan. een, stormladder, die· voldoet aan: ·illlii'''' 
.da!lraan , redelijkerwijs. te ·stellen , eischen. • ·:0 • '! ,, .. , 

.. •,4rtikel 25c.: 1. D.e bergplaa:tsen ,voor gevulde' ;c 

lam pen,: petr_oleum , en, aangemaakte. verf 'iii·, · 
qpen. bus&en· ·moetert .do.or jjzeren. schotte_n zijn·' ·, 
omgeven, een cementen vloer hebben, v:oorzien · · ,. 
:liijn 3/an. eene deugdelijke_,,ventilatie-inrichting- · 
en niet-. in r!'lchtstre~ksche;·verbinding staah 
rµe_t de verb,lijven _van pa:sngiers of beinaniJing; 
tenzijJt_an ·den .ambtenaa_r van. de' scheepvaar.t; 
inspectie. blijkt, .,dat-:he:t schip.op 1 Januari 
1914;-ree{is __ onqer-.de Schepenwet viel. 

2. De in het vorige lid vervatte voorschrif, 
ten zijn niet;:va_n to.epassing op zeilsche'pen '!\RD 

200 ton ~2 .. 8~_,·M3.) bru_to .inhoud en. daar be, 
ned.en; -.voor zoover de,._aan_, boord· aanwezige 
inrichtingen naar het_oqrdeel van:den ambte' 
naar :.van' de scheepvaartinspectie- voldoende 
waarborg(ln voor. de .veiligheid. opleveren. 
,:,Artik,:il:;2/)d.. Op· kuilschepen;• moet, zoo d,e. 
a~bten!l!lr yan · de : scheepyaartinspectie zulks 
n_oodig oordeelt,. _eene,inrichting zijn,. wa:arlangs· 
de- bemanning · gelegenheid,· heeft · zich van·:-uit 
het .n1iddenschi p veilig naar het voor- of ach ter-. 
schip te begeven, indien ·het schip· toegeladen 
is_ .tot zijn_.:uitwateringsmerk eh ·het_geen dek-· 
last aan boord heeft. : 

Art.: .25e. · Op :mo.torschepen mag 'de ruimte; 
· '\\'.aar de machines zijn opgesteld, niet. in :recht-: 
streeksche verbinding staan met de verblijven 
van .. passagiers en bemanning en: moet deze: 
ruimte een direct en ui tgang naar het dek he b ben. 

.. In. verband• met de 'opneming. van artikel. 
2.5c_ wordt._artikel 47 geschrapt. : 
. Art. XXII. In .artikel 26. worden ·.tusschen 

de· __ woorde_n.:- ,,verbandmiddelen" ·,en ,,aan-: 
we.zig". gevoegd · de , w:oorden : ,,en eene des 0 • ' 

betreffende handleiding'; .. , 
. 'tn artikel 26 worden.' na den ,eersten zin toe-' • .. i 

gevoegd de woorden : , ,De bedoelde handleiclingi 
wor{lt vanwege Onzen-. Minister uitgegeven" . 
. · Bijlage IV, bevattend'e de' voorschriften be-. 

treffende,-de heel': en verbandmicldelen, wordt • 
•verv:angen door··de nieuwe-Bijlage :lV, welke: ·, 
als Bijlage B bij ditJiesluit is gEiY-oegd .. ,:· . 

Art. xxnr. In het ·eerste lid .van artike.l 27 
, wordt aan den· eersten, zi!l.'toegevoegd : ,, ·, ·a!s- _. 
mede: een· stroomkaart,,yoQr.,,de _ N'oordzee · en· 

·het· Jl]ngelsche Kan!\alc ,., 
_,Jp,:. ,het '·derde :lid: van ar,tikel · 27 ·wordt in· 
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pl!IJ!,tS; ;van·: ,,,;in ,de groote vaart' ! geleien·:. ;, van. zij!I niet, vim'. toepa-ssin•g .. ·op ;g'esleept' ,vd1;dehd'e 
m~~I'. dan 200 ton (2.83 M8.f·:bmto•·inhoud'\ schepen.', .•,:•.<' ·:. · .. ·,;''·:·r .::_,·: 

en.'w_ordt•:aan. het• slot• toegevoegd.:,'.;, ;,ii.lsmeae .. ·Art .. XXVJI. ... In·het.vierde-Iid. van' artikel 13: 
een. Zeemansalmanak'.'. : wordt··tuss'chen"·de •woord:en• ';;onmiddellijk!!: en· 

·0,Art.-;~Xl:V,• In· het: eerste, lid van 'artikel:28 ,;geluid,;-' gevoegd, het woord• ,,goed'', en -wordt: 
w6.~.4~ in.'plaats .van·:1,,1: .A'an b'oorcl• van •zeil-' aaw .bet·,slot toegevo.egd,: :Het ,,.onderste :1fe'J 
vissqbersv'aartuige:n, en.zeilschepen•fo. de kleinei deelfie ·vim de 'iitoomleiburs naar,'de fluit' moet' 
vaart'! gelezen : ... ,;,1. ·: Aim .boord van. zeilvfa., behoorlijk. bescbermd •zijri. : Motorscbepe1i' en 
sc4~svaartuigen, · zeilschepen· van -~00 -. ton' scbepen met bulpmotor'vermogen illoeten·ivoor'' 
(2:~_3-· J\,1:3.) · bruto inhoud· en daar- · bene'den, zien zijn van,een goed klinkeiid·e fluit,' ten:einde;, 
vis_s~hei:svaartuigen· · met: hulpmotorvermogen· als de motor te werk staat, de voorgeschi-eveh · 
en,1booten. :in :de -kustsleepvaart"-, ·en .. wordt: in: sigrialen · te kurinim · geven: ., , : :: ..,.. _ 
plaats van: ,,bet tijdstip,vanfo werkingtredfng, Ar,t. XXV:IIL- In,het·eerste lid van artikel'33' 
va~ dit besluit" gelez·en: ,;27 September 1909l". wordt , na den :tweeden · zin toegevoegd·; ,, Eeri 

In het eerste lid van artikel 28 worde:b. exemplaar -van-d~zeri· leidraad .inoet-zich' aan 
tussche·n de· woorden ,\meening". en· ;; van" ge• boord, van: alk -schepen; :waaro'p · electriciteit' 
voegd de ·woorden: ,,van •.den ambtenaar;'. ,vordt toegepast, ·bevinderi.'.' .· · 

In het tweede lid·· van artikel 28 worden· 'De woorden :,;tenzij ook de·rtoodverlichting• 
tusschen:de woorden ;;kompassen"·en ;,bekend"- electrisch is en automat1sch, \Vordt ontstoken;, 

'gevoegd de woor'den:: ,,of, indien ·meer kom- als ·de-strocim iri•'de hoofdgeleiding,o'phoudt". 
passen· aan'bciord zijn opgesteld, van ten minste· voorkoniende ·aan het -slot van- sbet tweede: lid· 
twee ·kompassen,"·. vall' artikel 33,•wordcn ges-Ohrapt .. 

In het derde lid van artikel 28 woi·den tus0 ' Art:- XXI'X; In het eerste lid va'n artikei 34 
schen. de, woorden :· ;,cloor", en ;,de" gevoegd: worden tu.sscheri de woorderi :· ,,visschersvaar-· 
de' -woorden: ,,den ambtenaar. va:b.'i;' tu1gen" en· ;;eerie" ingevoegd de·woorden: ;,,en· 

. In het · vierde lid -vim artikel --28 · wordt fo : baggermateriaa!, hetwelk g_esleept vervoerd · 
plaats van-: ,,bij de inwerkingtreding van dit wo~dt,":• • 
besluit" gelezen: .,,op 27 Septeinber-19091'. ·' -In het.,derde 'lid-van artikel 34 wordell'tus-' 

Art. XXV. In. het eerste lid ,van artikel 29 scben · de woorden:: ,,visschersvaartuigen" eri' 
wordt na den eersten zin.toegevoegd: ·Van het ,, · ;een" •iugevoegd '·de ·woorden: ·,,en bagger-; 
hebben van een hoekmeetinstriunent zijn echter materiaal, hetwelk gesleept vervoerd, wordt''., • 
vrijgesteld schepen, welker reizen zich niet ver- Art. XXX. In het eerste lid- ·van :artikel 35·. 
deruitstrekkeri dan deO6stzee totdelijn Gothen- worden ·dp, -woorden: ,,op: aanvraag van den 
bmg-Frederikshaven eri.,langs de'Oostkust van eigenaar.'-' geiichrapt; .. wordt· in plaats van:: 
de :Noordzee van Calais tot ·het Aggerkanaal. 1 ,,stooinlieren'' gelezen-,: ;,lieren'1 en iu · plaats, 

In het · tweede lid van artikel ·29 wordt in• . van: ;,stoomspil· of •een stoomlier": ,;werktu.i•- · 
plaats van: ,,in de groote vaart'! gelezen: ,,van: gelijk bewoge'n · spil of· een werktuigillijk b'e
meer .'dan 200 ton (2:83 M3.) bruto inhoud." , wogen lier". 

In het derde lid van artikel 29 'wordt in de Aan ·het eerste lid van artikel 35 wordt emf 
plaa,ts ·van: ;,in de groote;vaart"· gelezen :. ;;van: · rtieuwe •zin' 'toegevoegd;'- luidende :·· De ciom-
meer,:dan, 200 ton (2.8'3 ·M3 ,) bruto inhoud'' ,-ei:i.· missie is .echter bevoegd ·om·- in ·bijzoridere· 
worden tusschen de, woorden ·;,en" en· ;;gecon" gevallen · ten aanzien van .kleii:Je schepen vrij-

- troleerd". ·g'evoegd de,woorden.: ,,door eene· der stelling· te verle'enei:t van het·plaatsen .op:het· 
Filiaal-Inrichtingen van het Koninklijk Neder- acihterschip van de bedoelde. werktuigen.; 
landsch Meteot'ologisch'In'stituut". In. het t'weede lid •van arti!rel 35 worden· 
·.Aa'n:het-sfot van liet vijfde lid van artikel 29 tusschen de '&oorden :-,,hout".en-,;-;eene" inge

wordt· ·toegevoegd: ·;;Op ·schepM; welker reizen · voegd de woorden: ·,;aan 'dek en in ·de ri.iiinen" .' 
zich niet· ~·erder · riitstrekken dan ·de Oostzee; A:an •artikel 35 worat ·een· nieuw lid tbege-
de ,Noordzee, tot de lijn -Orkneys-'--Shetlands,, ,voegd, luidende': · · 
Bilanden'-Stavanger; en·,he€ Kanaal' tot de-lijn' 4.· Bif-vert1·ek naar·zee na het innemeri. va11' 
Landsend-'-:--Kaap : St. :Matthieu; kan · worde1L eene' h·outlading, zullen een' of meer bodemtanks' 
volstaan ·met een•rhandlood met•.lijn, ·waarvan: met ,eene 'gezaniehlijke' gewichtsinh'oud teii' 
-de Iengte ·afhankelijk.:-is vari- de ,diepte der· minste -gelijk aan de helft van het' gedurehde' 
vadrwateren,: welke'. zij'bevaren..''· . .. de- ·reis te 'verw'achten. meerder verbruik van·· 

· :A:rt;, XXVI. ·.A>rtikel 30wordt gele7.ert als vblgfr kolen: ui t 1;uimen- ·onder: liet· hoofddek- dan va·n ~ 
De _bepalingen van de artikelen 27-, :2,>en':29: ·uit' · dW · d'aar-boven .·gelegen:;, lfanevens het tt 
J913. 70 
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verwachten gebruik aan · water, ledig moeten 
zijn. Deze tanks welke dan gedurende de reis, 
naar behoefte .gevuld kunnen w6rdei:i, ·.moeten, 
tenzij' •aan· den _am btenaar ·van de• scheepvaart-· 
in:spectie bhJkt; .dat het-schip op 1 Jailtiari, 
1914 .reeds bestond of op stapel was gezet, van 
een langsschot • zijn voorzien, ·. Bovendien is de 
schipper , verplicht .in het jouinaal te •vermel-' 
den de hoogte der deklast bij vertrek, alsmede 
dagelijks. cJ,e-·slagzijde van· het schip in graden 
uitgedrukt._ 

Art. XXXI. In het tweede lid· van artike1' 36 
word en tusschen de. woorden : ,, rb.oet"· en ,, vol
doencte~•- ipgevoegd de woorden·:._,,zoo noodig". 

Art. XXXII. In het vijfde lid-van artikel 37 · 
wordt: in plaats van: ,,aan dek" gelezen: ,, ,zoo 
zij aan dek bevestigd zijn,", ·wordt het woord 
,,moeten" gevoegd tusschen d.e: wo.orden ,,en" 
en ,;tot", en wordt aan het slot toegevoegd: ,;Op 
schep_el) -van 200 ton (2,83 MS.) bruto inhoud 
en daar beneden kan in plaats van deze kokers 
worden volstaan met ijzeren stangen, welke in 
de ladipg kunnen worden gestoken: · De noo
dige thermoiµe.ters voor het geb,uilr in de .tem
peratuurko~ers moeteu aan" boor~ aanwezig 
zijn". 

In het zesde lid van artikel 37 wo.rdt aan 
het slot toegevoegd: ;, ,tenzij dff .ruimen ver
licht · worden · door luchtdicht afgesloten elec
trische gloei!ampen; -smeltverzekeringen en 
stroomafsluiters mogen in deze·ruimten niet 
aanwezig zijn". 

In het zevende lid van artikel 37 worden 
tusschen de woorden : ,,moeten" en ·,,de" in
gevoegd de woorden: ,,ter beoordeeling van 
den ambtenaar . van de scheepv:aartimipectie". 

In het negende lid van artikel 37 wordt in 
plaats van: ,,het tijdstip van inwerkingtreding 
van di~ besluit reeds in aanbouw of afgeb,oi,iwd 
zijn" gelezell': ,,27 Septemb~r 190~ .reeds in 
aanbouw of afgebouwd waren'.'. 

In het tiende lid van artikel 37 wordt in 
plaats van: ,,in de kleine vaart" gelezen•: ,,yan. 
200 ton (2.83 Ms.)• bruto inhoud ell' daar 't>e
neden, op welke havens deze oo~ var~n". 

Artikel XXXIII. Het eerste -lid ·van arti
kel 39 ·wordt gelezen als v_olgt: 

1. Licht ontplofbare stoffen, zooals buskruit, 
. schietkatoen, slagkwik, dynam_iet, enz. mo.eten, 
als zij bene_dendeks geborgen wqrden ·: .1°. in 
rnimten, welke hetzij door ~chottell, li.et.zij ·door 
haren kleeden afgesloten. zijn -van de andere 
lading, en tevens zooveel rnogelijk verwijderd 
zijn van de machinekamer en van de bewoonde 
gedeelten van het schip, worden geborgen, en 
2°. zoo mogelijk zoodanig zijn. g{lplaatst, dat 

zij · gemakkelijk geworpen,.of onder water ga, 
zet kunilen worden: 'o;;J•;; 

Tn het .derde lid van artikel 39 worden 
tusschen de woorden : ,,enz.'.' ··en· ,;;moeteh" 
ingevoegd de .\\ioorden : ,.·,,en : wii:aronder ook 
begrepen zijn de lichton:tvlambare stoffen, welke. 
bestemd' zijn als brandstof-: voor de :in .. thet 
schip geplaatste- werktuigen", en wordt,·aan 
het· slot toegevoegd : · ,,,, 

,,Op schepen, welke niet in het bijzoilder 
'\'oor. dit doe! zijn: ingericht,'· mogen- ziJ·als 
lading alleen ·vervoerd worden. in -hermetisch 
gesloten .stalen cilinders'•' •. .-

Het :vierde lid van artikel- 39 wordt gelezen 
als · volgt: . ·. 

4, -Steffen; welke gassen kunnen ontwikkelen, 
die door hunne vergiftige eigenschappei:t· ge
v,iar voor menschenleven·s kunnen doen ont
staan, zooals 'het geval. is rn·et sommige soor
ten· ferrosilicium, mogen alleen benedendeks 
geborgen- worden als zij .-waterdicht verpakt 
zijn. Steffen, welke gassen kunnen ontwikke
len, .welke, vermengd met lncht, ontplofbare 
mengsels vormen, zooals o. a. calciumcarbiet, 
moeten altijd waterdicht verpakt · :e1ijn. Op 
zeilschepen kan na verkregen vergunning van 
den ·•ambtenaar van ,de· scheepvaartinspectie 
van. de naleving van dit voorschfift worden 
afge·weken. 

Na het-vierde lid van artikel 39 wordt een 
nieuw vijfde lid toegevoe'gd, luidende . als 
volgt: · 

5. Onverminderd het bepaalde in het Konink
lijk besh1it . van 15 October 1885 (Staatsblarl 
n°. 187), Iaatstelijk ge'wijzigd bij Koninklijk 
besluit van 27 J uni 1912 (Staatsblaa' n°. 194), 
is het innemen in eene Nederlandsche haven 
van de in het eerste, derde en vierde lid van 
di_t artikel bedoelde stoffen als lading in een 
passagiersschip niet geoorloofd, tenzij door het 
districtshoofd van de scheepvaartinspectie,'. in 
aanmerking genome!! .de .wijzEI van verpakking 
en . van inlading en· de hoeveelheid der in :te 
laden stoffen, vooraf eene schriftelijke vergtin
ning i's verleend. -Indian · stoffen als in. •het 
eerste, derde en vierde lid van dit artikel- be
doeld, in eene niet-Nederlandsche haven als 
lading in een passagiersschip worden ingeno
men,. moet dit in ·het scheepsjournaal. woi'.den 
vermeld . en . moet daarin tevens worden. aan
geteekend, wat bij de inlading eh gedurende
de reis· is gedaan, om ongelukken als gevolg
van de aanwezigheid dezer lading te.voorkomen. 

Het vijfde lid wordt zesde lid, het zesde lid. 
wordt zevende lid en het zevende lid· ·wordt 
achtste lid. · 
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:·:,• _Aan ·artikel 39, wordt .een.nieuw negende lid 
toegevoegd, luidende: · . : :-.·.· .,i',, · --

.. :<~- -, E!essc.h~n .. ,~et ,bijt,e~de .:z:\lre)l: m9gen..in 
.dee ,mi men-. -niet. anders:. geborgen .. word~n- dan 

,;:iii een~ :.bedding. van l~aik, of als dezll niet te 
, .. v,erkrijg~~ is, yan eene- and!J~!l. doelmatige_ stqf: 
,·ten minste.3Q.cM, djk. ;·,. ,:· 

·, ·'rl Art .. XXXIV. 'rn het e'erste lid van ar,tikel 
40 w~rdt in plaat~. van »art:>: gelezen ,,artil~el;,'_ 

:c, ,Art. xxxv.: · Het eersteJid ;v11p _,artikel 41 
· :wordt gelezeri als volgt: . : 
: _,,::L De: bemanning ,van een stoom-. of_ motor: 

scl_1ip, dat niet g~o.oter i~ d_aµ _7.00 ton (2;S3 1d3.j 
,,bruto en nietlanger dan ~OM .. , m,oet_vold?en,de 

zijn - om, behaJve den. ss:hipper of .den .'lj'acht, 
.hebbeu'den stuu~man, -t·e. alien· tijde ten minste 
aan ,dek te hebben een roerg:_mger,en ee,n uit'. 
kijk. Is bet stoom- of motorschip grooter, dan 

· ·moet op elke wapµt bo,vl:lndien nog een. man 
aan dek beschikbaar zijn,. Op •de .~acht in t;le 
!llachinekamer mqet- -op elk stoomschip .en. op 
elk motors.chip, behalve .den machinist, -nog 
,een mau .. zijn, 'die: voor zoover_het !len stoo~
schip betreft, in de machinekamer of op_ de 
stookplaats en, voor zoover bet. een motorschip 
betceft; in de . machinekame,r . eenig'szins ge
we:nd is,. tenzij in verband : met .. de. beperkte 
ruimte ·. en de kleine afstanden .tusschen de 
ver~chillende. deelen' in de machinekanier, of 
in verband met d:i aan~ezigheid ·van btjzon: 
t;lere inrichtingen, de behan!=leling.van de werk
tuigen -aldaar, volgens bet oordeel van den: 
ambtenuar van de scheepvaartinspectie, vei\ig 
aan- een. man kan worden toevertrouwd. Op 
stoomschepen, waar eene der stookpliiatsen 
onmidde.llijk: aan de -machineka~er grenst en 
van bieruit. rechtstreeks . zonder bet. openen 
van deuren te bereiken- is; kan de aldaar diensi
do-ende ·stoker of een · der· aldaar dien stdoende . ~ . 

stokers, als . de voor.ge_scbreven tweede man 
worde:Q -· bescbouwd. De · am-bteriaar, van de 

:,,sch~epvaartinspectie is, bev.or.gd met bet-.oog 
: ·. op. inrichting, grootte of, besteinming van bet 
: schip aanvulling van bet wacbtdo~nd -pe~so
: _nee! ·aan dek en in de machinekamer voor .te 
"schrijven, 

Na bet .tweede lid van artike_l 41 worden 
~en nieuw derde en_ een_ nieuw v:ierde lid toe-

,.gevoegd, luidende als volgt : . , . . . . . 
3. Indien aan boord twee of meer gediplo

· • meerde stutirliedei:t of twee of ni.eer gediplo
. meerde macliinisten aanwezig zijn, moet de 

zeewacht zoowel aan .dek als in de machine
kamer steeds aan een gediplomeerde worden 

, opgedragen. ,Ongediplomeerden, die met dispen
satie varen in de plaats van een gediplomeerde 

worden voor ,de-toepassing van. laatstbedoeld. 
voorschrift als gedipiomeerd~n ,bes~hq~~d. ' -
,.4. Het. ,is:den ,ss:hipper_ ya~ een,:,;~re?cl 

visscbersvaartuig onder. ,alle. omstandigheden 
~erboden den dekdien~t ~~ d;t ·v~artuig '.C)~e~ 
te laten aan minder, d!in .twee ,pe~sone~,; .de~e 
person~ri ~oeten beke~d ~!Jn ro~t de· bepaii,n
gEin op het,.uitwijken,,,te~\Yijl .tEln .ni~nste een 
van hen llcbamelijk 'geschikt moeLz_ijn. Voo.r 
eeq schip, dat .aan; de baringnet~~~ }igt, ].an 
met , een man,. die lichamelijk , gescbikt .is, 
worden volsiaan, ' ' . 
. , Het derde lid. van -artikeLil wordt v}jfde 
Fd, bet vierde iid wordt zescie lid e~ bet 'vijfde 
lid wordt zevende :lid,. 
--, I~ -het, vljfde. Hd van _artikel '41 wordt, in 
plaats van ,·,,in zee.ww.dt,qpgedragen'! gele.zen: 
,,in zee kan worden. opgedragen", en wor~en 
tusscbendewClorg.en: ,,(uitkijken)'' en,, ,moeten'" 
gevoegd de ·w~orden : ,,alsmede de ongediplg
me_erde personen, aan wie de wacbt op de brug 
9f.in de macbinekamer. wordt opgedragen". 

In bet vijfde lid ·.:an artikel . 41 wordt ·na 
t;l~n eersten zin. e\)n .. nieu.w.e zin ingevoegd, 
luidende: :,rndien ;ko~ten tijd_v_66r het vertrek 
van een schip de. bemanI\ing moet worden 
~angevuld, kan, indien dri~gende o~standig
heden nopen ·tot aa_nmonstering van .personen, 
~ie · ·niet in het bezit · zijn v_an geneeskµndige 
v·erklaringen,. als in dit lid bedoeld, daar-voor 
yerg_unning .worden gegeven, en -weL in . bet 
buitenland. door den bevoegden consulairen 
ambtenaar, in. de kolonien door den bevoegden 
!i:olonialen ambtenaar en. in Nederlan_d d~or 
bet ctistrictshqofd van de scheepvaartinspectie, 

Het' vijfde lid van artikel 41 wordt zevende 
lid e;;_ wo~dt gel~zen als volgt: .. . 
· ,,7. Overrnacbt v_oorbehouden·, mag niemand 
eenige wac_bt betrekken,. indiei:i bij njet in de 
vijftien u.reI!, die .aan die wacbt voorafgaan, 
gedurende ten. minste drie ur_en_ achtereen vrij 
van .dienst is .geweest". _: 

Art. XXXVI. Het opscbrift van § !J v·an 
Hoofdstuk • PI 'YOrdt gelezen als volgt : : 

,,§ 9. ·B_ijzondere bepa_lingen oi.trejfende het 
vervoeren van passaqiers. en van dekpassagiers". 

·Art. XXXVII. Artikel ,42 wordt gelez,en 
als ,volgt,: · .. · · · 
, · _Het is,: behoudens het_ bepaalde .. in artikEll 
46bis, verboden een schip, dat niet is een pas
sagiersscbip, . te .bezigen voo; bet· vervoeren 
van meer dan 12 passagiers. 

• Art. XXXVIII. De aanhef van bet .e.ei:ste 
lid. van artikel 43 ·wordt: gelezen : _ 

1. Op passagiersscbepen mogen. ruin:iten, 
waa;.: p_assa¥iers. verbiij:ven, µiet lager 

70* 
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De aanhef van ·het eerste lid van artiker 44 
wordt' gelezen : 
. 1. OJ) passagiersschepeil nioet voor· ~eizen, 

die lailger dan 48 uur duren, vcicir elken pas~ 
sagier . '. ·. . . 

'De aanhef van het eerste lid van· 'artikel 45 
wordt gelezen: 

I. · Op passagiersscheperi moeten voor de 
pass'agieis beschikbaar zijn : " 

· De aanhef ·van· artikel _46 wordt g'elez·en: 
Op-·passagiersschepen moeten ..... 
Art. XXXIX. Achter artikel 46 wordt in

g,;'voegd een artikel 46bis, luici.ende·: 
Artikel 46bis. Vervoer van meer dan twaaif 

dekpassagiers in de Middellandsche Zee, ·de 
Roode Z~e. den Golf van Aden, den Indischen 
Oceaan en de Cara'ibische Zee is ook met een 
scbip, ·· betwelk ·niet is een· passagiersschip, 
toegestaan, mits de ondervolgende voorwaarden 
wordim nageleefd: · 

1°. dat · er ·voor alle aan boord aanwezige 
personen voldoende ruimte. in' de booten be
scbikbaar is ; 

· 2°. dat het op de certificateil van deugde
lijkheid te vermelden aantal dekpassagiers ·niet 
mag worden overscbreden ; 
· 3°. dat voor alle aan boord· aanwezige per

sonen een reddinggordel beschikbaar is; , 
· 4°. · dat op· de scbepen ten minste zes redding

boeien en bovendien een reddingboei·m~t licbt, 
hetwelk in bet water ontbr:indt, aanwezig zijn; 

5°. dat er voor iederen dekpassagier teri 
minste 0,85 M 2• vrije ·dekruimte aanwezig is; 

6°. dat het aantal ·vervoerde dekpassagiers be'. 
boorlijk in het scheepsjournaal wordt vermeld. 
· -7°. dat de in den aanbef van bet artikel 

omschreven geographische grenzen riiet mogen 
worden ·overschreden. · · 

·Art.· XXXX. in :artikel 50 ~ordt in plaats 
van ,,21-24, ·26" gelezen': ,,21~25, 25b, 25c, 
25d, 25e, 26, 29" _- ' . 

Art. XXXXI. Artikei 51 wordt gele;en als 
volgt: '; . . .. . . 

Met 'hechtenis van ten hoogste d~ie maanden 
oi geldboete van . ten hoogste -driehonderd 
gulden wordt· gestraft: -
' · a. de eigenaar,' die niet zor~t·, a.;t ~ijn· schip 
binrien den tijd, bepaald in artikel 15, eerste 
lidi in een . dok of ~P andere ~vijz~ wordt 
drool' gez~t'; · · · · 
·: b. ·de schippe·r; die 'inet zljn schip eene reis 
onderneemt of voortzet, ·teriviJl .~et)cliip eene 
deklading hout -van meer da'n'--5 pet; van zijn 
draagvermog'e:ri' v<iert, zorider dat· voor · zijn 
scnip - een 'speciaal ce~tifica~t voor de boht
vaart· is afgeg~ven; · het~elk ··nog geldig: is--op 

hat oogenblik van bet ondernemen of voort
zetten der reis ; 

c. de eigenaar of de schipper, die niet het 
geldige speciale certificaat ·vo6r de houtvaart 
op eerste aanvfaag vertoont aan de in artikel 
63 van de .. Schepenwet bedoelde ambtenaren. 

Niet strafbaar is hij, die aan·voormelde_11ap.·, 
vra~g geen gevolg geeft, omdat·hiJ ·dat'--stuk 
nog niet heeft' kunnen verkrijgen:: · · · 

d. de schipper van een passagiersschip, die 
in eene N ederlandsche haven stoffen·, als. iii 
b~t eerste, derde en vierde iid van· artike( 39 
b~doeld, als lading inneemt zonder daartoe 
vooraf van het districtshoofd van de· scheepc 
vaartinspectie . eene . scliriftelijke vergunning, 
als bedoeld in het vijfde lid' van arfikel · 39; 
te hebben verkregen; .. 
- e, de schipper, die een scliip; hetwelk ·niet 
is een passagiersschip, bezigt voor het vervoe
ren van_ mccr dan twaalf passagiers; 

f de · ·s<;hipper, die bij- e·en vervcier als be
doeld in artikel 46bis niet zorgt, dat de voor 
dat · vervoer gestelde voor,vaarden 'worden na-
geleefd. · 

Art. XXXXII. Overal waar in den alge
meenen maatregel van oestuur, als bedoeld in 
de artikelen 5, 9 en 17 van de Scbepenwet, 
gesproken wordt van den ,,bevoegden" of deri 
,,ter plaatse _ bevoegderi" ambtenaar. ·van de 
scheepvaartinspectie, dan wel van het ·,,be'. 
voegde" districtshoofd van de scheepvaart-
inspecti e, vervallen de woorden ,,bevoegden"; 
,,ter plaatse bevoegden" en ,,bevoegde". 

b. te bepalen, dat de·. tekst van den alge0 

rri.eenen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet; 
zooal_s deze is gewijzigd krachtens de artike: 
len I -tot en met XXXXII, zoo spoedig moge: 
lijk na de. totstandkoinin'g. vari .dit' besluit ·op' 
Onzeri last in· het Staa·tsblad wordt geplaatst 
in eene doorlo·opende reeks van ar_tikelen, me:t; 
wijziging d,ienovereenkomstig van· _de· aanha~ 
ling daarin van artikeien - of gedeelten vari 
artikelen. . ... 

'Onze Minister van Landoouw, Nijverhe_id en 
Handel is belast met de uitvoering -van dit 
besluit, het"".elk in hot Staatsblad ·zal worden 
geplaatst en waarvan_ afscbrift zar worden ge-" 
zonden aan den Raad vari · State. · 

Het Loo, den 5den Novembe'; 1913. . . . . 

De .Min. va·n Landbouw, ,Ni;jverhe:id- en Handel; 

(qet.). · TR:idrn; · 
'' ' ·:, · ' · (Ui~fjeg. 15 Nov; i!113,_{\ 
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.BlJLAGE A. 

19 JOURNAAL 

stoom 
van:· het. Nedllrlands(lhe ·Visschersschip 

. zeil 
· .. 
g~naamd: 

g~merkt: 

Sc,:hipper: 

Het journ(lal wor.dt gehouden ingevolge: 

-A.it. 9, 1• lid ohde{ci_van de Schepenwet; 

A.."rt; 1°4 van: den .daarbij behoorenden_ Alge_: 
:· meenen Maat·fegel van .Bestuur; en . . 

A~t. 60 v·an het-._l~µrgerlijk Wetboek-; (i.~schrij
. :ving van· s~~!fg!lvallen aan boord.)_ 

·-De· bladwiJ~ii°r moet omtrent de daar aange- · 
wezen onderwerpen, ·onmiddellijk en volledig 
worden· bijgep.oude~. . · · 

De kplommen, waarvan de hoofden niet zijn 
ingevuld, kunnen · voor<het visscherijbedrijf 
worden geb~ui!i:t. en hiervoor iiaar de behoefte 
met hoofden bedrukt worden. 

BLADWIJZER. 

0NDERWE RP EN·, / . Bladzijdeu 
I van bet journa(IL 

- - -· ·en · · · · 
Z:iekte of verwonding van 

OJ)V·arenden. . -

Overlijden vanopv;irenden. 

I Nalatenschap van over
ledenen. I 

·I 

0ntslag, achterblijven ·of 
· desertie van _opvaren
- den. 

Aanvaringen of aandrij
. ringen. 

Aan den grond loopen en 
andere ongevallen: 

Dokken of op andere wijze 
· . droogzetten. · 

Kompas compense·eren. 

Verificatie :9f a_ankoop van 
· nieuwe zeekaarten. 

I 
Wanneer cl.e" boot buiten I 

boorcl is ge,1·eest. · I 
- I 

Verli~s varf·netten en het 
visschen '-van.- netten . of 
apdere voor,verpen. 

Ontvangen hulp van, of 
verlnende hulp aan iedere 
v!iiirtuigen. . 



dag 19 

.i "'"' Aantal J:16 Voorvallen en opmerkingen 
.i 'O 'O ' J:l,d 

"' s~ ra _,_; :R • .s-~ slagen der .-d " ..... ~ver schip; kracht van wind, ..... <V ~ be Behouden ~" .... 

I I I I: I I 
..c::i " 

0 <V .... ~ g-5, machine J:I "d-'l$ I , toestand van zee, lucht· Q ~ 0 ""' 
... "'A i .: J:I s " ..... "'0 Q i"~ koers. 

~~ waarmede is (zi:lhtbaarheid) dieptl) en._. 
~ :;.:, "' bll,.b: .;'sc, 

cl,~ gestoomd. 11.l 'O : grondsoort enz. I 

1. 2. I a. I 4. I 5. 6. 7. 8. I 9. I 10. l11.f12. f 13.f 14.fl,5.116.f 17.1 18. 
A I I I I I · I I I I I I I 
p I I I i' I ; I I I I I I 
E I I I I I I I I I I I 

I I I .I I I -1 I I .I I. I 
D I -I I I I · 1 I I I I I 

' I .I V· .I 
Afgevaren Breedte Afgevaren Lengte 

I I ', I I I I I .-'l--"-1:--'-I ~~---i----,----

. G~~bserveerd_e Breedte.-. · , . 1·w aargenomeri' fout ~an het kompas: 
Bekomen Breedte. . . . Bekomen Lengte . 

Restant kolen, (1) gisteren op den middag: 
Generale koers en verheid.:. biJ kompasskoers fout 

. tonnen. · Het .. etmaa! in• zee. 
Sedert gjsterenmiddag verbruikt : 
Restant kolen, heden op de11, ~-iddag: 

)De Schipper, 
(1) Op motorschepen te vervangen door de soort brandstof, die da_ar· aan boord :gebrµikt· w:.ordt. :·De _Stum·man, 
N .B. Ter visscherij behoeven de kolommen 2 t;;t en met 10 niet· te wordeiJ: ingevu~d en kan over. de verticale. lijnen heen 

worden geschreven tot het doen 'v'an mededeelingen van allerlei aard. De kol'ommon 11 tot en met 17 kunnen;steeds gebe
zigd worden voor mededeelingen, speciaal de visscherij ·betreffende. Invulling van de kolommen 2, 8, 4, 5 en 10 en mede
deeling. van de generale koers en verheid in de journalen voor visschersvaartuigen is v66r 1 J ar,uari 1916 niet vereischt. 

. . dag 19 . . 

P :I 
E J 
Hi 
DI 
VI 

8. I 4. I 5. I ·6. 7. I 8. 9. I 10. 111.f12.ll3.ll4.l15.f16.l17.I 18. 

I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I 1 · I I I I I I I I I 
f I I I I I I I I I I I 
I · 1 I· I I I I I I I I I 

· Afgevaren Breed te , : 1\fge~aren Lengte Geobsei-veorde Breedte 
General'e koers en verheid 
Het . . etmaal in zee. 

Waargenomen•fout v!ln h~t;kompas: 
· Bekonien · Breedte. . · . Bekonien Lengte. . 

· Restant kolen, ·gisteren ·op ·den middag: ... tonnen. 
.Sedert gisterenmiddag verbruikt.: 

. Restant kolen, (1/heden op d,en middag·-. --~ 
' I ' 

.bij kompas-koersi. fout ' 
" ; 

De Schipper, 

(1)° Op motorschepen te vervangen· door de soort brandstof, ilie daiir aa!l boord gebruikt '.wori\t. ·. , , De Stw,;,i·ma11, 
N.B. Ter, visscherij. behoeven de kolommen 2 tot en met 10 niet to worden ingevuld e~;Jrnn· ove~: de ve/ticale lijben hecn 

worden geschreven tot het doen van mededeelingen van allerlei aard. De kolommen Il- tot en met 17 ki.innen steeds gebc
zigd worden voor mededeelingen, speciaal de visscherij betreffende. Invulling van de kolommen, 2, 8, 4;;5 en 10 eif mede
deeling van de generale koers en verheid in de journalen voor visschersvaartuigen is v66r 1 Januari 1916 niet vereischt. 

B,ehoort bij Koninklijk besluit van den 5den November 1918 (Staatsblad n°. 407). 
Mij bekend, De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, (.get:-) TREUB. 
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Heel~ en ·verbandmiddelen. 

~ Wanneer geen geneeskundige aan bo9rd is,.· ,meld, mogen · niet met de voorgeschrevene in 

moeten aanwezig zijn de in achterstaande lijst dezelfde kist zij11 geborgen.: 

vermelde: 

I. middelen voor inwendig gebruik, .,-

II. riliddelen voor uitwendig gebruik, 

III. ontsmettingsmiddelen, 

IV. verbandmid~elen, 

in hoeveelheden als daarinverm~fd, :in~t de 

daarbij behoorende _aanwijzingen. . 

·: De. heeJ• en verbandmiddelii'n moeten gepikt 

zijn. in _een of meer kisten, vervaardigd van 

goed droog hout, van_ ten mins.te ·een centi

.rileter dik, m:et kope're~ houtschr~even. 

Zijn de verbandmidcl.elen met de overige 

· · middelen in e~n kist gepakf: dari ~oeteri~zij 

door een ho_uten t_ussche?schot van deze zijn 

~-r _gescheiden. :_ 

·t Artikeien, ,- n_iet :in achterstaande. lijst ver• 

In elke =-Jdst moet .. aan de biiin~nzijde yan 

het deksel · eene duidelijlie leesb~ri:i"irih6uds-- : ) : 

opgave_ zijn bevestigd. 

Op elke ·eenheid van verpakking. inciet ·de 
: - . . . ' 

inb:oud met de in de lijst ·ge~eve,n ,,benaJnin~"· 

worden vermeld. 

Op de eel)heden van v:irriakking de/~·idde

len die met '" of ""'" zijn ·aangeduid moet een 

merk zijn aangebracht, ~~aruit blijkt, dat de 

: inhoud .door een: ap~thek~r is ingeleverd. Dit 

merk _moet bij de middelen die met '"* zijn 

aa~·geduid-; zoodailig' •zijn. aangebracht, dat de 

eenheid' niet kan geopend:worden, zohdei- dat 

. het merk beschadigd wordt: 



= Schepen van meer dan 200 ton (2.83 M8.) 

.8 .8 ::; - bruto inhoud. 
Oc~ 1-~-~--,----;.--------------§'.lli"O ~ waifrvande 

WElUUNG. BENAMING. 
SAMENSTELLING 
(volgens de Nederl.· 

Pharmacopee)., ·· 

~·--:- ai-ai overtocht 
~S:"ti al nieflai:i"ger 
&., g .c dan \jen 
"°'l"' etmaal 

i•·met langere rei_zen dan een etmaal. 
' Voor iedere 60 verblijfdagen en 

~. gedeelten daarvan (zie noot). 
.,, ... s d. • ·t I a5.~. UUf • 

I ·B. : c:: I. D. 
I .. : M;iddelen voor inwendig gebrui_k .. 

Purgeermiddel **Wonderolie: Oleum Ricini. · ; . Flesch. 150 G. 100 G. • ---:· • lt G. met kleinste hoeveelh. van 100 G. 
Stopmiddel. ** Bismuth- N itratis bism.utliici.basici .. Buisje . 30 St. 20 St. . 2_0 St. r 1;,t. ,, 10 St. 

opium- · .0.300 G. van 10 st. 
tabletten. Pulveris Opii ·.0.030 -G. · · 

Koortsmiddel. **Kinine-ta- Hydrochloratis Chinini · .. idem. 
bletten. , 0.260 .G. 

Pijnstillend ** Aspfrine-ta- Acidi acetylo-salicylici · idem. 
middel. · bletten. . ,0.500 G. 

3Ci"- St. 20 St. 20 St. 

4:' St. 

1 St. 

Hoestmiddel. **Hoest-ta- Pulvoris Opii compos'ti idem. 
bleiten. · 0.100 G. 

30 St. 20 St. 20 St. . . 1. St. ,, 

Maagmidde!.' 
Druiper- ' 

middel. 

. Bicarbimatis natri0.400G. ·: Fiesch. 50 G. _50 G. 
*'*Maagzout. Bicarbonas natriCuS. :_ ·· 
**Copaiva-bal- Balsamum Copaivae. idein. 

sem. 

W ond- en oog- ** Boorwater. 
· . II.-: Middelen: voor ·uitwendj,g gebruik. 

Sojutio Acidi borici 3 ~/0• Flesch .. · 600 G. 600 G. . - ' 
Lwater. 

· Tegen onge
dierte. 

**Petroleum Olei Petrae · venalis, Sa-
met groene ponis viridis, Aquae 
zeep. aii par.fas .aequales. _- . 

Str'ooipoeder ** Dermatol. Gallas bismuthicus ba-

idem. : ::iO0 G. 100 G. 

Strooibus. 

5·. G. 

2½G, 

50' G. 

·25 G,. 

bij zweren. 'sicus. · 
Brandmiddel. *"'Li,inolie met Olei Lini, Solutionis Hy

kalkwater. · dratis •calcici: aa partes 
Flesch. 300 G. 2()0 .G. 200 G. · 25. G,i·,, 

aequales. , .. 
Gorgelmiddel. **Kaliumchlo- Chloratis ·kalici,. LG. 

raattabletten. · • . . ,. 
Wondmiddel. *Peru'.balsem. Balsamum peruvianuin. 

idem. *Boorzalf. Lanolinum cum Acido-

idem. 
borico 10 Qf.. · 

**Jood-tinc- Sol.utio Jodii spirituosa. 
tuur. 

III. 
Ontsmettings• ,**Kresolzeep ILiqu. or Kresoli sapona-

zeep. oplossing. tus. • 1 

. --· - ..... . 

Buisje ·. 
va:i:r 10 st. 

Tulie. · 
idem. 

Nauwmonds 
stopflesch 

met boil.ten 
omhulsel.,. 

30 'St. ' 20 St. 

50 ·G. "·26 .G. 
50 .. G. -25,G. 

15_.G .. 10 G. 

Ontsmettingsmiddelen. I Flesch. I - I l 

26 G. 
26 G. 

,· 
1' St.,, 

5 Gi,, 5 G::,, 
· .. ' ,, 

lOSt .. 

lOSt. · 

lOSt. 

50G. 

30G. 

600 G. 

100 G. 

6G. 

,, 200G. 

10 St. 

26 G. 
26 G. 

10 G. 



·. BE·N AMIN G. Verpakking. 

S h
. Schepen van meer dan 200 ton (2.83 M3.) 

c epen •.-bruto inhoud. · · :·' 1 • van200ton · · 
Visschers- (2.83 M3 .) _waar:vande 

vaartui' bruto in- ·overtocht.: 
· gen. ·houd en · niet langer 

daar gan· een 
beneden. -etmaal 

· ·-duurt. 

A. 

met Jangere reiien dan-'~en etmaal:. 
· Voor ·iedere 50 verblijfdagen en,. 
·, gedeelten.da'arvan (zieinoot)~: 

·rv. Verbandmiddelen. 
'-: ''Geperste watten, -in '. rhllen, met 
· . pa pier doorschoten breed 10 cM. , Rol a 25· (L 

, '"*Hydrophile gaas ...... -: .. : Pakje·arnx1/ 16 M. 
""' idem · . . . . . . . . . . . idem· a ¼ M ... 
**: idem . . . , . · . . . . .. . idem a ½ M. 
Cambric ·windsels, fang 5 M., breed 5 cM: , Pakje. . · 

: idem. _ _, -_,, -5 .M:, breed 8 cM. idem. 

Sneiverband, klein . , . . . idem. 
, idem · , :iniddelsoort .. ' . · ·· idem .. 
· ideni · , ,groot.. .. . . . . . _ •.. , _idem. 

- t:, \1oek:· met, en ~onder figmen . )dem: 

Caoutchouc hechtpleister, lang. 5 M.,. 
breed :-i¼ cM. . . ; : . . . : '. ·. . ·. 

Vei_Jjgheidsspelden, van roestvrij me
taal, in verschillende grootten . 

SpaJken, ten minste. Jang 26 cM. 
VeHe watten,. in .rol\en, Jang -2 M., 

· ·· breed 10.-cM. . : l .. - • :· • :. · 
Engelsch pJuksel' a ¼ M, .. ·. . . . 
Billroth-battist, lang'l M., breed 25 cM: 

SpoeL_ 

Pakje. 

Ro!.' 
Opgerold iri pakje, 

-idem.· 

200 o. 
1 M. · 

·¼M, 
. i/,tM. 

· · 5 St .. ' 
5 St.' 
3 St,: 
2 St .. 
1 St. 
3 St. 

(I met fig.) 

1 St. 

12 St. 
eenige. 

2 st.· 
1 St. 

:1 .St. 

100 G. :i50 G. 
1 M. ·tM. 

¼-M. i/4·M. 
-¼M, ½M, 

5 St .. · 2 St. 
5 St. 2'.St. 
3 St. 1 st: 

. 2 St. 1 St .. 
· 1 Sf . I .St. 

3 St. 1 St .. 
(1 met fig.) (met fig.) 

· I St: l St. 

12 St. 12. St·. 
e(lnige;• eenige. 

2 St:· 2St; 
.1 St. :r,st. 
1 St. 1 St. 

50 G. met kleinste hoeveeih .. ~an JOO G.::· y 
1/; 8 M. ,, . . -· 1 M. 
1/s M: ·,, ·; ·'' ,;· ¼ M. 
1/aM;•,,-.- ½M, 
½o Sk,,. · 5 St. 

. ½o St. ..5. St 

} 
fn ~t. - · ,.,. 
s'.oor- ·;, . . , ,, · ::3 St. 
ten. , 

1/4 St.;, . ,, . 3,St;: 
.. (!"met fig,) 

. .. ·, ' 

¼ 0 St._ 

1 St.·,,· 
eenige .. , 

1 St. 

12 St. 

¼ St. met kJeinste hoeveelh·: vap. :- :.! St. 
1/10 -St. ,,,-: " : ... , ,: .' .,- ,;:., ~-;1 St. 
1 ( 10 _.St.-,, ·.. · · . .' .1 S.t . 

. Bovandien inoet. ieder v,aartuig ~an boord 'hebben: eene -van .Rijkswege uitgegeven gedrukte)1and_leitling_,v:ocir bet- gebri.1ik de.~ 
middeJen, 'voorts: eeu splintertang en een verbandschaar, beide van roestvrlj m~taal, 'terwijJ d·e ·schepen,-vallende "onder· de; vierde 
'rubriek, ·een maXimaal~l~~ortsthermometer a'an: boord moetell hebben. . . . . ; .· -.·. '. . , ... ---· ' 
. ' . . . . . . 

Noot Hefgetal ,,vei:-bHjfdagen" verkrijgt men door het aantaJ. opvarenden te vermenigvuldigen p.iet liet · aa~taJ dagen _ver~oede. 
lijke duur ,der reis: meer dan· 2000 verblijfdagen worden niet bere~end. · . 

· Bchoor~ bi.i Koninklijlcbesluit .van den· 5deii November 1913 (Staatsblad .no·. 4()7). 

Mlj bekeu·a, 
De Ministe1· vmi Landbouw, Nijverheid en 'Hand~l, • ,(.,g~t.)'. 
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5 November 1913. BESLUIT tot nadere wijziging 

van het Koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1865 (Staatsblad n°. 130). S. 408. 

WrJ WILHELMINA; ENz,• .. 

Op de voordracht · van Onzeri Minister van 
Landbouw, Nijverheid en HancJer van 12 Juni 
1913, n°. 3605, Afdeelin~ Nijverheid; · · 

Den Raad van Stat~ -gehoord . (~dvies van 
22 Juli 1913, n°. 25); ·', 

Gezien het_._nade;:· rapport van Onzen voor
noemdenMinistervan3i October 1913, n°. 4818, 
afdeeling Nijyerheid :; - : -
. Gelet op artikel 24 van de wet· van 1 Juni 
i861 (Staatsblad n°. ,53), houde,nde bepalingen 
omtrent den : doortocht en het vervoer v:an 
landverhuizers, gewijzigd bij'-"de· ·wetten van 
1.5 Juli 1869 (Staatsblad n°. 124) en van·25 April 
i886 (Staatsblad n°. 64) ; -

Heb.ben goedgevonden en verstaaff: 

0 
met ingang :van 1 J anU:ari 19lfin'het Konink

lijk besluit van 27 November 1865 (Staatsblad 
n°. 130); gewi]zigd bij de Koninklijke besluiten 
van 30: September 1869 (Staatsblad p0 • 155), 
21 Juli 1875 (Staatsbiad n°. 138) ·~n 12 jmii 1912 
(Staatsblad n°.187) de in de artikelen 1 tot en 
met X omschreven wijzigingen aan te brengen: 

Art. I. In het derde lid van artikel 2, 
eersten zin,• wordt 111 ·plaats· van: ,,en goed 
onderhouden zijn" gelezen: ,, , goed ·onder
houden- en' doelmitig _zijn". 

Art. II. In het derde lid van artikel 2a, 
eersten zin, wordt in .plaats van : ,,en goed 
onder:houden zijn" .gelezen :_ ;;, , goed onder-
houden en dQelmatig. zijn". -
· Het vierde lid van a1tikel 2a ·wordt gelezen 

als volgt : - -· . 

, 4. Reddingboeien moeten hoefijzervormig 
en zoodanig verstijfd .zijn, _dat de opening 
35 a 40 c.lVI. blijft, tenzij blijkt, dat zij op· 
29 Juni 1912 reeds in gebruik waren genomen. 

Art. III. Het tweede lid van -.artikel 2b 
:wordt gelezen als volgt : 

-2. Is de gezame_nlijke bootrtiimte, berekend 
volgens den maatstaf, vervat in .het· eerste· lid;· 
niet voidoend~ om all~ opvarendeff op te nemen, 
dan moet deze bocitruimte aangevuld worden 
met vlotteri,- samenvouwbare booten en andere· 
mddingsmiddelen, .. van voldoendep injioud om 
met de scheepsbooten te_zamen-alle opvarenden 
op te nemen. - , .. 

Art. IV. Het eerste .en het tweede ·lid vsi,Ii. 
artikel 2c worden gelezen als volgt : 

1. Op nieuw te bouwen schepen moeten de 
in het vorige artikel bedoelde booten redding
booten zijn. Hieronder zijn te verstaan booten, 

welke voor en achter scherp zijn en waarva:n · 
het drijfvermogen met ten minste 10 pCt. -de1ci 
grootte is vermeerderd, door het aanbren:gen 
van luchtkasten of andere doeltreffende hulp-' 

:'niiddelen. Op ·schepep, welke op 1 Januarf-: 
1914 reeds bestonden gf op stapel waren gez!)t~ · ' 
is het voldoende indien de helft 'van het_, aanfal 
booten aan dezen eisch beantwoordt, mit,s· van,: 
de andere booten het «:irijfvermogen dooi<doel
treffende hulpmiddelen met ten minste 5--pCk 
is verhoogd. . · 

2. De booten moeten voldoenile stevig ge- · 
bouwd en in goeden staat zijn. De luchtkas-ten · 
van de reddingbooten moeten :van doelhiatig· 
materiaal en mogen niet van ziµk verv'aardigd 
zijn. ·De luchtkasten van de'. reddingbooten 
niogen ev'erimfo'vari -h9ut verv~ardigd zijii,en 
moeten ·vari sohroefdoppen zijni voorzien; een 
en ander·tenzij blijkt, d~t-de reddingboot reeds. 
:v66_r ,.LJanuari.1914 in gebruik is genonien.::- :C 
, "Itihiit'vierdelid van artikel 2cwordt in pl~ats' 
_van : ,',~ieuw", gelezen : ·,, voor het ·eerst". ; · 

Art. V. Het cijfer 1, staande;voor het eerste'· 
woo!"d van artikel 2d, verv~lt. :_ 

Het t~eede· lid van artrket 2d wordt ge> 
siihrapt. · 

Art. VI. In het e~rste iid van artikel 2e 
worden tusschen~· de woorderi : ,,Alle" en 

. ,,booten" ingevoegd de woorde_n: ,,aan. dek 
· gevoerde". ,, : · .-

Aan het eerste lid van artikel 2e wordt toege
voegu : ,,Schepen van me;r idan 400 ton 
(2.83 M'.) brut~- inh~ud moeten voorzien zijn 
van in!'ichtingen, waardoor "de ·booten zonder 
bemanning - onder: no_rmale omstandigheden 
door ten hoogste -yier _man vlug buiten boord 
en te water kunn_en: worden gebraoht, teilzij 
blijkt, dat de soheperi op 1 Januari 1914 reeds 
onder de wet vielen" .. 

Art. VII.' In het eerste lid van artikel 2/ 
wordt in plaats van: ,,benoodigd zijn. De 
riemen kunnen_ desverkiezend ver.vangen worden 
door pagaaijers.;" gelezeri: ,,benoodigd zijn, 
( de riemen kunnen, des_verkiezende, vervangen 
worden. door pagaaijers)';". · 

, In liet_ tweede lid v-an artikel 2/ wordt in 
plaats van : ,,de noodige blauwlichten" gelezen : 
,,ten minste drie blau·w1ichten, benevens 'een 
flanibouw". · ._- : · 

Art. VIIL I~ het eerste lidivan artikel 2g 
worden tusschen de· woorden: · ,,De" en ,,be
wegertdEi' ingevoegd de woorden : ,,davidpotten 
nioeten watervrij z,ijn en de". · 

Aan het tweede lid van artikel 2g wordt toe
gevoegd : ,,De volgens de sloepenrol als roeiers 
aangewezen sohepelingen moeten ten minste 
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eens fn de' twee ·maanden· geoefend. ~ordeh in 
het roeien';. -
·. -.Art> IX. In het eerste lid van' ai·tikel 2k 
vervallen de woorden: ;,naar liet ·oordeel \rart 
di:J~- bevoegden·· am.btenaar van . de. scheep-· 
v_a'artinspcctie"; ,,.. · · ,,,, 

-.Het t~eede lii:l vnn artikel 2li wordt 'g'el~zen 
a'ls, volgt : . · · .. , ' . . 

. '2. · A.an ' boord' vari alle : schepen: · mo~ten' 
riliddelen zijri oin 'reddinglifnen te s<Jhieten; ~n 
ten minste··drie· lijneri;'elke teii:·minstii 200 M_
Iang. · Eene gebruiksaanwijzitig' lllci~t op een' 
zichtbai-e plaats in de' nabijlieiq. v'an h·et'toestel 
1Yi:>rden 6pgeharigen:.. . 
:,-. Ai't.- · X. --In l:iet· ·eerste · lid vari ·artikel · 2i' 
worJen tussche'n de woorde1f: ·;,zeil~chepen'\. 
er{ ;,moet'en" in~~voegd de·woordei:J. :_ ·;;~n ziiil, 
schepen met hulpmotorvermogen'';·· ·- · 
···-rn liet tweede lid van artikel ·2i word.en 'tus
schen de wciordeiI: ;,stoomv~rmogen" en, 
,-,riioet" ingevoegd de w~orden· i ·,,of' motor: 
vermogen", wcirdt {n pl~at; van: ;;een stoo~-
pomp'; ge_lezen : ,,een werktiiigelijk . bewogen 
pomp" en wordt in plnats van : ,,de· groote 
machine" gelezen: ·,;liet hoofdwerktuig". . 
·· Achter· ·het tweede lid van artikel 2i' wordt 
een -nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 

3 .. Eene brandrol moet aangeven; · welli:e 
plaats iederen schepe'iing bij brand is aan
gewezen: In elk logi~s· ·moet· een afschrift van 
die · brandrol worden opgehangen. · · 

In verbnnd met·het opnemen van dit nieuwe 
derde lid wordt het derde lid vierde lid en-wordt 
h~t vierde lid vijfde lid: . . . _ 
.. ·onze Minister van La1idboui,, N·1jve~heid en 
H~ndel is _belast met de uitvoering. van dit 
besluit; hetwelk in liet Sta~tsbl~d zal' ~orden 
geplaatst . en wa~rvan af~chrift z·at \~~rden 
gezonden ian den Raad van State. 

Het Loo, den 5den Nove~ber 1913. 

(get.) .. W :I L H E L M I N A. 

De lYli-n:. vail. ·Landbintw, Ni:j~~rh~id en 'Hand~l, 
(get.) TREUB. 

.(Ui;geg. 15 Ni:,;. 1913:) 

5 November 1913. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de· Corinnissarissen d·er 
Koningin in de provincien 'betreffende 
·vrijstelling van opkomst bij den· landst'orni,. 

1. Ingevolge art. 15, tweede lid, der Land
wee'rwet en art. 7, tweede lid, der ·Landstorm'. 
wet zijn in den algemeenen maatregel van 
bestuur, in eerstgenciemde bepaling bedoeld -
het Landwe'er-Besluit iI -, en in art. 14 van 
het Landstorm-Besluit aangewezen onderschei-

denlijk ·ae categorieeri landwee:rplichtigen en 
landstormplichtigen, die" in· gevar van o'orlog, 
oorlogsgevaa:r · 6f andere · buitengewone om
standigheden niet of· voorloopig niet·' in wer
kelijken dienst behoeven te k'e1men. 
·: 2. Uit· vergelijking zal kunnen blijken, dat 

de categorieen; welke bij ·art. 14 van het Land• 
storm-Besluit worden vrijgesteld of voorloopig 
vrijgesteld'vaii 'o'pkomst tot dienst bij·den land
storm', ongeveer ·dezelfde·zijn als die, welke bij 
d·en · hiervoren bedoelden · algemeeri.en · 'maat
regel van bestnur zijri 'vrijgesteld of voo'rlo_c>pig 
vrijgesteld van -opk'orrist, in geval van oor
log en'z. tot dienst bij ·de landweer: · · 
· 3. Bij ·de· aanwijzing van bedoelde' catego-• 

rieen 'van: laiid,vee~plichtigen·: heeft de 'Reg·ee
i-ing'' zich, b~pitald tot dezulke, die in· oorlogs
tijd in nun werkkririg volstrekt onmisl5aar en 
niet -door· anderen··te ,iervangen zijn- en die• 
derhalve 'in· ieder geval in dien werkkring be
hooren ·te· blijven, hetzij voorgoed, hetzij voor
loopig.' 'In eene miler omvangrijke opsomming 
vall' -c·ategorieen landweerplichtigen,' die be
doeide vrijstelling · zouden ·behoeven, · wenschte· 
de' R·egeering destijds, niet te. treden. · Zulks 
in ''d'e eerste· plaats · niet; omdat het niet wel 
mogelijk'is eene volledige opsomming te geven 
van ~llen, wier aariblijven in hun maatschap
pelijken werkkririg meer of minder klemmerid 
door het · algemeen belang wordt gevorderd; 
ten andere niet, onidat art: 15, voorlaatste lid, 
der Landweerwet aan den Minister van Oorlog 
rnimschoots gelegenheid geeft de categorieen 
van vr_ijgestelden naar · de behoeften van. den 
pu:b!ieken dienst en van p.et sociale !even aan 
te vullen. · 

· 4. Het lag in de bedoeling, van deze bevoegd
heid' gebruik te niaken in- dien zin, dat · te ·ge
schikter tijd zou worden bepaald, dat· tot dienst 
bij' de landweer niet behoeven·op te komen de 
dienstplichtigen : ' 

a., 'die werkzaam zijn hetiij aan een der 
departementen van algemeen bestuur, hetzij 
in eene betrekking, 'onder een van die 'departe
menten ressorteerende, voor zooveel deze,dienst
pli~htigen in hun werkkring onmisbaar en·niet 
te vervangen'zij'n en zij niet reeds zijn·vrijge-' 
steld ·bij den· hiervoren meerbedoelden alge
meenen maatregel van bestuiir ; · 

b.· die deelhebben·aan het bestuur van eene 
provincie of eene gemeente en voor dat bestu·ur 
onmisbaar zijn en niet reeds zijn v~ijgesteld als 
bovenbedoeld ; 

·c. die werkzaam zijn bij ee~e provinciale 
of gemeentelijk~ instelling, · waarbij dan -wel 
in. Eiene positie, ·waarin zij onmisbaar en niet te 



y~rv3<ngEln _2:ijIJ, (ln~vvaariµ zij h1_ het .. 11,lge10een. ,;!Jei;istp)j.~ht!ge11.;va11 <Jen lan!tstor:r;u,de,bep.o!}.{/;!l 
9elang · ~oete_l).;.gehal).dh_aafd_ bJijven ..... ·; ,. · aan vrijstelling va;;. opkomst eers_t· .1:/Jijl.~.,,gij 
_ ,Ji. :QI) o,r ·eElne ;d_erg!\lijke regeling. zo!k,. zo911½ i.11~r'!l~e_!!d.en_, . qorJogstwist11nd,, 9n 11,~sqazj.1 . )i_eP 
d!lstijds:w:ei:d en .o.ok .thans ,nog,:wordt_ge~een,d, Departeinei;it • V\J,D,. Oorlog, ,~op. ,al_ pere~k:9\t!L.lc, 
op de meest doelt~effenck -~ijze. ~qrcle_n tege:1 in. ,ve1e _geyallep_ niet ,SP,Ollcl.ig ge11oeg tEl. ber:ef~(3_1:\ 
~o_et,,-ge)<::9:g1en,..,:11a11, cj.f'l. b!lhingen,,cwa~rop/,de . zal zijn om de voor belanghebben<Jen 11ood1,1J,,:; 

· w;etgevf!r -b_itarJ: 1_5,;-d\mi_e)id; clllr. Landweer_,. k:elij]i:a v;rijl!tll_lling nqg.tijdig te verki;ijgen;,f··J 
vvet het oog heeft_g_ehacl..,-. ._;, .. .. ll. ··Derhalve verzoek ik u, om-~an diege:n,\'\~ 
_: 6. : Gelijke ~ toepassing .en_:, be~temmi;ng \ _nu _dei: hiervc>pm ,oµder .cl.e p~nte;n b en ~' ~edoelg!J 
werdtli;i_, Jiij, tle ,flalI!ens_telling., va!l ai:t.,. lf yaµ dien~t.1:1lioli_tigenr;bij. d«:,n,)a}!-dstprm,. gevest~gcl 
het-Lanc/.st,oJ:'.m,13eslui,t Jqegedaoht .a~n'.1J;rt. ,7·,, . ii;i-,lfW!l pi;ovh1oi_e,. y~Qrwfe yrijstelling o,f-;vo_o:,;; 
derde. lid,"dllr. -Landstormwet. , :,. •, · , - ,, ._ . _, l9_()pig1e. vrijs_tellJng 13:n, vpk:o;mst.,p ter),:elij/!:e.~ 
-, 7 .. i()~do~~d~ z'.~~ 90,~ t~:de;el!· ~~1ir~g;µpg' diens~.u blijkt 115>0cl.igJe weze)?-, .z~ocl.anjge ,yrjj, 

zijn te trefl'e_11, ~elke_)n:·de_. pr_a;ktijk: het best. stelling namens mij te verl~e!len. Ko:ni_t de 
zou yoldoen en _het ze~Elr!'1t zoJI_beap.twporden red()n,. ,w1J,a1,om (!ene., yrijstelli,ng" van; ,opkon;ist 
aa1;1 hilt, ~egmsel,_. dat bij. liet-:yoi;dei:en v11,n. do.or U is· verstrekt, te ,vervaHen, dan zaldie 
diensten in oorlogs~ijd aan ·clen qpenb1J,ren cliens,t V!ijstilling :v~e:rzijd~ tijdig beh,oore~ t_e, ~ord~-~ 
geen kraol:iten vvorden onttrokk:en, vvelke yqor ingetrokken, .. ,. · . 
zijne ,beh9eften, V{)Ol',zijn _be_s~~l!,n_ en voor ·het- . _12.; .ya_arne __ zaUk jaarHjk:s in Janua;i e_ene,. 
sooiale)_ev:en on_qntbee,rlijk .. zijn_t,e:a.ol:itep. gemee11tegewijze - mgerfohte,,. opgaaf .van ·"Q 
_ 8 .. -Ik aoht_l:iet-than!l 11oodig on;i:~en o,pziolite ontvangen nopens d~ oategorieiin, waartoe de 
van,-. cj.~ hiervoren in ~et vierde lid. onder b, tl_i~i;i~tpliohtige~ bij de_n l~I\dst~rm, Aie op 
en. c b(l_tloelde ·pe~sonen, vo_or ZOOV!)el zij tot d~n, 1 J anuari van het jaar in, het genot .. zijn .. van 
landstorm b_ehp_oren, bedoelde regeling te tr~fl;en; ~erie do~r ·u·:v:e~leend~ v;iJ~t~ll.ing, .als bedqeid, 

9, ; Uit_ d~en_ hoof de, he~ ik: qe. eer, U]joog7 naar liun-:wer~ring_ behoo:i;en ... D.e. oategorie£i11 
edelgestrm;ige 1,1it te no9digen, wel. te ~i_llep van bij-vo~rtdudng .e~. vai;i si(le;h~s: voqrloopig 
nagaan,. -wie, ,van de onder. de punten. b , en _c v~ijgestelden gelieve U in die opgaaf gesoheiden 
beclo,;ilde personen in_Uwe provinoie als diei:ist-. te houden:~ ·•· . -
pliohtige_, bij denlandstorm voor vrij!ltelling of -: ,13._ . :JiJe_ne regeling .. der _ vrijstellingen, op 
~oorloopige v_rijstelling van C>pkb~;t in.-werk.e:· grond,van art. 15, derde lid, :der Landweerwet, 
lijken. di()n!,t ~aar .Uw ~ordeel in· ~a11~erking. vo~r 'd~. ~~der b en c bedoeide pe;so:n,~11 vo~r 
moeten ko!llen. · · · zoove.el cieze landweerpliohtig. zijn,._za}:eer]ang 
.. Uw aandaoht ~ij er op ge:vestigd -: zij het vo.lgen., . 

oo]i: ten _overvloede ~ dat in de ee1w gemeente 
de behoefte kan bestaan aan d;; onafg~broken 10 November 1918. ARRES:l' :_van:· den Hoogen 
aanwezigheid- van personeel in een bepa_alden ;Raa·d. . 
werkkring, tm;wijl in een andere gell)-E:Em"te _,:lie . , Uitlegging van: ·de artt. 9 en 13 der, W.!!t 
behoefte. met opzicht tot. gelijken·werkkrmg v_an i Ju~i 1865. (St~~tsblad n•. ·s1): ,.; 
niet bestaat; dit zal bijv. het gev~l1zijn met ··. (Wet ~itoefe~ing Artse~ijbereid(cunst 
~mbtenareD., ter gemeente-seoretarie, g":meente-. a:r,-tt _9, eri J3.) 
ontvangers; ambtenaren van den bu:rgerlijke_n 
stand,. personeel bij den reinigings.dienst, bif - Voorzitter: 
d(!-verlj(/hting, bij de drinkwater:vo,orc1:iening, ,hr. Ml'.. W. _H, ;de Sav9,rgin Lohman; 
bjj de .brandweer, bij den . geneesku~digen 
dienst;. · · · _ · · - ·· ' : A R~ad.~heer:n 'c· Mr

0
s_.. 

8
A. M. B. -HHanHlo, ); 

10. ,Het komt mij wensohelijk. en noodig · · · · osc ; · · egers en · esse:-. 
vp~r,- _de vrijst~llirig · aan ·meerbedoeld~ dienst
pliohtigen. bij. den. landstorm : niet persoonlijk 
te verlee~~n, do~h het: 1:erl~e~en van die ;rf 
st_eHmg aari u over·te late_n. Wensohe~ijk te~ 
vermijding va_n omvangrijke11 arbeicl. voo,r:mijn 
:pep;,,rtEl.:r;nent in deze materie; ten aanzten ~aar.:' 
v;,,n het militair belang. i:iiet strikt l)isoht, dat 
hare ~~handeling uitsluitencj. biJ _dit Departe
ment gesohiedt ; noodig omda_t te11 aa11zien 
van · een . willic;ht .. nie-t ·, :Q~ belang:rijk. aantal 

. A. R,., . f:i2. faren, •. apothe!rnr, geboren .. te 
A,m,sterdarn;. 'fOnende _. te Arnhem,. requirant 
van, cassatie-.·.tegen, eep. vonnis ,van de 
4:r:r.-R~htbank ,tf .. -Afn,heni v.a:rf J0.Juni. 
1913, . waarbij hij . in. hooger bernep; met 
v:ernietiging van het vonnis van den· . Kain-. 
tonre~hter te Ar~hem . ;a:n . 9 -Apri( is:(;:!, 
_i's schuldig . verklaa,rd 'aan: ,,he( als apo~ 
theker doeii. afleveren va.1i v,ergiftige ,z,elf: 
standigheden' ~de~ da~ op_ het. vo9;schrijt 
~ _, _. -, ~- • -- : !. '·.' • ~ '. -, ,, ,• . , ' • 
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van•·Jeneti geneeski'mdige of'· a:an ·-apothe, . 
lce'rs; : a:ai:r ge•heeskundigen tot' het levereh 
vim geneesmiddelen bevoegd, aa.n'v'~eartsen 
of1 -op schriftelijke en ondei:teekende aan: 
vra'aif met· ·opgave van het doel, waartoe 
de'· ·vergiftige zelfstandigheden dienen· ·_ moe
ten, · aan andei:en; dcieh bij• hem bek'end)e 
personen", ·en, met -toepassing \ran de artt 
13''en 31 der wet van: 1 Juni 1865 (S. 61), 
j1fncto art. 10 n°. 19 en 11 der Invoerings, 
wet;· art. · 23 Sr., veroordeeld tot- betaling 
eerier geldboete van f 100, en ve~vangende 
hecht~riis van tien dagen, met· last dat 
de in · beslag genomen fleschjes zuUen wot
den teruggeven aari Mevrouw · de Weduwe 
G_- H. B. (advocaat Mr. G.' J. J. Salm· te 

._ Ainsterdam): 

Conclusie· van d~n Advocaat-Gerieraal''l\fr. 
J;' J. • L. van Hangest -baron -d'Yvoy. 

,·.:i)ezen rn\;[Uirant was b'ij. introductieve 
dagvaafding ten laste gelegd: ,;dat hij· op 
6 ·Decemb'er 1912l ··althans omstr~~ks <lien 
tijd t~ Amherii -als apofheke~ aati. E. J. S:; 
weduwe van G. H. · B. heeft-° afgele:verd 
of · daen afle-veren eerie hoev,eelheid hy, 
drochloras morphirii, zijnde een ve~giftige 
zelfs.tandigheid; zulks niet op b:et -- voor, 
schrift' van een deskundig·e, eii" ev,eninin 
bp schriftelijke en onde'rteekend-e aanvraag 
met opgaat van het doeI;· waartoe die ver
giftige zeUsta.ndigheid di,enen moest, ·en 
terwijl genoemde' vrouw niet was apotheker, 
vee;arts ot genee'sk:undige tot bet Ievere1i 
van geneesmiddelen bevoegd. De Rechtba:nk 
heeft iri · het aangeva.Uen vorims, met ver
nietiging van het vonnis p.es Kantonrechters, 
het subsidiair ten · laste gelegde met ·de 
schuld van bekl~agde, daara.an bewezen 
verkla.ard, lietzel ve gequalificeerd als ,,!Jet 
als a.potheker doen afleveren van v·er
giftige · zelfstandigheden anders dan op het 
voorschrift van een geneeskundige ot · op 
s~hriftelijke en oride;teekende, a.anvra.ag met 
bpgaaf van het doe! waa.rtoe de vergit
tige zelfstandighederi dienen · mo-eten ·a.an 
anderen <loch bij, hem bekende personen, 
of ,a.an · apothekers, · aa.n geneeskuridigen 
t'ot het le,veren van gene·esmidd,elen bevoegd 
of· aan veeartsen · en beklaa.gde te dier za:ke 
met toepassing o. a. van artt. 13, 31 der 
Wet van 1 Juni 1865 (Stbl. 61) veroor
'deeld tot geldhoete. Tegen die heslissing 
is bij,· pleidooi een · cassa.tiemiddel voor;· 
gedragen luidende: ,,Schending a.ltha.ns ver-

koorde· foep:issing vari ·de aitt-. -"9 ·en 13 der 
Wet· van 1 Juri'F1865, (Stbl>61), regel~nde 
de uitbefeninir,m\r: · a±ts~n~bereidkunst 'jtis: 
ai-tf. 216, '257 Sv. doordien de Rechtbank 
teti. onrech'te -beslist d'at de · aflevei:ing der 
hydrochloras"°: :rnorphiin heeft plaats -geha.d 
iiiet 'o'ri voors~biift van een geneeskundige". 
Dit m:idde1 steui:J.t · hierop dat, · wann~r 
eeri a.potheker eenma.aJ in het -bezif is van 
een re·cept waa.rop eene vergiftige zelfstan° 
digheid ·is, voo:rgeschreven en wa.a.rop niet 
vbarkomt: 0 ,,ne iteretur" hij. ·daa.ra.an · de 
lievoe.gdheid ZOU ,ontleeiien om later a.ah 
de,~elfde fierso'cin, ·wie dat recept gold,. die 
zelfde vergiftige zelfstandigheid ,af' te le, 
veren. · N a.ar -mijrie meening is ilie op vatting 
onjuist; Macht ·art. 9 der" voornci-emde. wet 
al' -~oo'rschrij-ven, dat de apotheker geen 
geneesiniddel ma.g· afleverieri' dan op·-recept, 
of d1;f' met bepaald'e·, a.ariduiding van het 
verlangd geneesiniddel - gevra.agd warden, 
eri h1eruit vo'cirtvloeien dat ook bi.]- herha.ling 
het. op- een eenmaa.I° op· -'reoept ·vcicirgesohre
ven~· ·mag w'orden- afgeieverd, <lit lijdt uit, 
,fonderfog · ·w'aar geenerlei co:pie of v•erwij
zing naar eenig 'recept" plaats heeft, des' te 
meer wa.a.r het de ahevering van· vergiftige 
zelfstandighedeiJ betreft. Art. · 13 der even
gimoemde wet schrijft uitdrukkelijk vaor 
dat zooda.nige zelfsta.ndigheden, behoudens' 
in enkele gevallen die zich hi,er niet voor
·doen, alleen mcigen warden : afgelever·d ,op 
voarschrift van een geneeskundige: · · Zoa
danig, voorschrift betrekking ·hebbende op 
\Jen · be'paa.ld .persoon voor · een bepa.ald 
ziektegeval, a.tgeg,even -op e•en a.a.ng,eg·even 
tijdstip en vermeldende een · aangewezen 
hoeveelheid van de vergiftige zelfsta:ndig
heid kan voor den apotheker niet anders 
zijn dan een machtiging orri die hoeveel
heid op dat _ tiJdstip ten beho,eve van die 
bepaalde persoon · a.f te leveren; wat tege
lijkertijd meer of• later nog van die ver
giftige zelfstandigheid wordt afgeleverd _moet 
gea.cht warden zonder voorsohrift van -den 
gerieeskundig·e, wiens bovenbedo,eld voor
sch:tift -door het- da.a.raan voldoen is uit
gevoerd en· beeind1gd, te zijn verstrekt. 
D1t- is oak de kennelijke bedoeling vaii het 
wetsvoorschrift, da.t strekt -om waa.rborgen 
tegen inisbruik_. van vergiftige ze.lfstandi~
heden te geven. bit doe1: zou allerininst 
worden· bereikt 'indi-en een · a.potheker be
voegd was te handelen als thans is ge
schied. In een der vroegere wetsantwerpen 
iS56/5'1 kwa.m·-een- bepaling voo-r· da.t het 
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apothekers, verboden was eenig vergif at 
te le,veren uitgezonderd als gen,eesmiddel, 
in ·het ontwerp 1861/62 kwam · .reeds eene 
bepaling voo:r dat het hem verboden was 
vergift1ge zelfstandigheden at te leveren, 
zonde,· geneeskundig voorschrift,- hetziJ een
voudige, , . hetzij, samengestelde, daaronder 
vielen evenals in het tegenwoo:rdig art. 
13- ook · recepten. De omstandigheid, dat 
het vergit a:ls geneesmiddei is bestemd, 
kan dus den apotheker niet dekken. , Er 
is een b_ernep _ gedaan op het teit dat op 
het recept niet voorkomt ,,ne reiteretur"; 
en dat ook uit het _ gemis van die woorden 
de bevoegdheid tot herhaald aflever~m voor 
den apotheker zou ontstaa:n. De wet kent 
echter· -die· aanteekening · ni,et, · en al mog~ 
uit het -gebruik daarin eene ·vingerwijzing 
voor de apothekers worden, gezien het 
kan niet zijn een aan de wet ontleend: 
voorschrift, in de-ze van eenig belang. · Op 
grond van vorenstaande beschouwing@ 
kom ik met de Rechtbank tot de. slotsom 
dat waar .elke aflevering van vergiftige 
zeltstandigheden een gene,eskundig vo_or
schrift nl. een· ongineel recept noodig is. 
lk acht alzoo het middel ongegrond en heh 
de eer te concludeeren tot verwerping van 
het beroep: 

De Hooge Raad, enz.; 
-Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hanlo; 
-Gelet op· het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij1 pleidoo1: (zie 
conclusie adv.-gen.); _ 

0-. dat bij, het bestreden vonnis wettig 
en overtuigend bewezen is. verklaard met 
requirants schuld daaraan: 

dat hij op 6 Decemb'er 1912 te Arnhem 
als apotheker aan E. J. s~, weduwe van 
G. H. B. -heeft doen afleveren eene hoe
veelheid hydrochlor;i.s morphini, · - zijnde 
een vergiftige zeltstandigheid - zulks niet 
op voorschrift van eenen geneeskundige en 
evenmin op schriftelijke en onderte,eklencLe 
aanvraag met opgave van het doe!, waax, 
voor die ve,rgifbge ·zelfstandigheid · dienen 
moest, en terwiJ1 genoemde E. J .. S. niet 
was apotheker, veearts of geneeskundige, tot 
het leveren van geneesmiddelen hevoegd.; 

dat dit feit is gequalificeerd: en de re
quirant deswege veroordeeld, zooals in het 
hoofd van dit axrest is vermelq; · 

0. wat het eenige ()assatiemiddel hetreft: 
dat tot. ondersteuning daarvan in hoofd-

zaak is aange,voerd, dat requirant in· het 
bezit was _van een .recept van Dr-. R. -van 
Juni 1911 ten behoev,e van Mevr. wed.· B., 
.waarop _: bedoelde morphine was ·voorge, 
schreven en op welk recept de woorden 
,,ne iteretur" niet. voorkwamen, zooals ·hiJ 
a<p, grond van dit .recept gerechtigd was 
bij voortduring ook zonde~ nader ·voorschrift 
.~an een g~neeskundige . de verlangde mor
phine te verstrekken; 

·dat derhalv~ de Rechtbank ten onreohte 
heeft beslist, dat de aflevering der Hydroch
loras morphini heeft plaats gehad niet op 
voorschrift van eenen geneeskundige ;· 
- Ten aanzien van dit alles: 
· 0. dat ci:e wet van 1865 (S. 61) · afzonder

lijke bepalingen hevat voor het afle,veren 
van geneesmiddelen in het algemeen en -
voo;r vergiften in het bijzonder; · _ 

-dat die wet - 'behoµd,ens thans niet ter 
zake doende vo.orschi,iften over den v.orm 
waarin :rpoet wo;rden afgeleverd en het 
bewaren __ van recepten - den v-erkoop. van 
geneesmiddelen in het algemeen geheel vrij 
laat ,met de-ze beperking alleen, dat blijkens 
haar art. 9 de aflevering niet mag ge
schieden dan hetzii op recept, hetziJ met 
aanduiding van -het .verlangd geneesmiddel, 
met welke aanduidmg ·wel eenerzijds werd 
bedoeld er tegen te w:aken, dat de apo.the 
kN·s zelve de geneesmidde1en zoud,en aan
wijzen, die tot genezing eener omschreven 
ongesteldheid met vrucht zouden kunnen 
worden aangewend, maar, anderzijds tevens 
beoogd werd de mogelijkheid open te laben 
van de heirhaalde. afgifte · van· een genees
middel, dat oorspronkelijk op recept was 
aigeleverd; 
· 0. dat -naast deze, · regeling van de af

levering van geneesmiddelen in het alge
me~n. in art.-13 derzelfde wet is opgenomen 
.eene regeling der aflevering, van vergiftige 
zelfstandigheden in het bijzonder, o.ok al 
zijn het geneesmiddelen _ of hestanddeelen 
daarvan, waarbij - behoud,ens de thans 
niet ter zake doende aflevering _ aan vak
genooten, geneeskundigen en v·eeartsen,. -
is voorgeschre-ven, dat vergiften niet.. mo
gen worden afge1everd dan hetzij op het 
voorschrift · van een. geneeskundige, hetziJ 
op schriftelijke aanvraag van aan den apo, 
theker bekende person.en met· opgave van 
het doe!; · · 

.dat in de, bij, de totstandkoming dezer 
.wet in de Staten-Generaai gewissel<ie stuk
ken, uitdrukkelijk is·_ vastgesteld, dat -liet 
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•:.doe! •dezer voorschriften. was de vrije afle
. vering van geneesmicj.delen ten aanzien. 
.van vergiften te beperken en dit , voorop

.. gesteld ook: moet worden aangenomen, · dat 
er met het , verbod van .aflevering anders dan 
1 .• op,het voorschrift van een geneeskundige is. 
:. •bedoeld, dat zoodanige .at1evering niet mag 
:·,worden. gedaan, dan. op een. ter zake .van 
. de aflevering · gegeven voorschrift, dus . niet. 
op zoodanig voorschift gege·ven · ter zake 
.van eene vroegere aflev·ering, ware · het 
alleen maar omdat in dit laatste geval niet 

. de minste ,waarborg. zou bestaan, .dat de 
aflevering gevraagci werd op .het voorschrift 
van een geneeskundige, gegev,en _naa.r aan
leiding van een door hem ·behandeld ziekte
geval; · 

0. dat mitsdien het middel is ongegro:nd; 
Verwerpt het beroep. 

(Ned, Jµr.) 

18 November 19[8. KoNINKLIJK. BESLUIT. 

Autoriteit, bij wie moet worden aange
vraagd de vrijstelling, :iedoeld in art. 21, 
derde lid Militiewet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. A. PEnrns te Neuzen, tegen het:besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland ·van 
18 Juli 1918, n°.121,-8de afd., waarbijhij niet
ontvankelijk is verklaard in zijn verzoek om 
vrijstelling van den dienst bij de militie als 
kostwinncr; 

Den Raad van State;- Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies. van 
29 October 1918, n°. 816; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche .Zaken van 10 November 1918, 

· n°. 7578, afclePling Binnenlandsch Bestuur, 
Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 

bun bovengomeld besluit; G. A. PETERS in 
zijn verzoek niet-ontvankelijk hebben verklaard 

· uit overweging, dat uit de verstrekte inlicb
.. tingen blijkt, dat de redenen waarom vrijstel

ling wordt aange·vraagd, reeds aanwezig waren 
op 21 Maart 1918, zoodat d.e vrijstelling op 
grand van art. 21, 3de lid, der, Militiewet, aan 

· bun College had moeten ~i,in gevraagd; dat 
volgens art. 42 van bet<Militiebesluit de be-. 
wijsstukken uiterlijk 14 April 1913 bij · bun 
College hadden moeten zijn ingezonden ; 
, dat appellant in beroep aanvoert, dat bij in 

het-levensonderhoud· van zijne echtgenoote en 
kind voorziet en deze onverzorgd zullen acbter-. 
blijven, indien bij onder ·de wapenen moet 

komen; · danr niemand van de wederzijdsche· 
familie in staat is• gedurende dien· tijd in, bet 
onderboud rnn zijn gezin te v6orzien; dat deze 
redenen van vrijstelling ontstaan zijn door de 
geboorte van zijn kind op 7--Mei .1918; 

.Overwegende: .dat volgens·appellants bewe: 
ring, de reden,. waarom bij, recbt op vrijstel
ling van den dienst · bij de militie wegens . 
kostwinnerschap zoude hebben,. is ·ontstaan na 
21 Maart 1913; 

dat toch de .goboorte van zijn kind heeft 
plaats gebad op 7 Mei 1913 en dat •hij in zijn 
aan Ons gericht·advies van 21' Mei 1913, nader. 
bevestigd door. zijn eveneens aan, Ons gericht 
beroepscbrift van 80 Juli. 1913, vreest, dat bij 
deze vermeerdering van zijn buishouden door 
zijn verblijf in werkelijken dienst voldoende 
middelen tot levensonderboud_ zoude.n komen 
te ontbreken aan zijn gezin ; 

dat - daargelaten of dit werkelijk het geval 
zal ·zijn -- de mogelijkheid hiervan ten deze 
niat is uitgesloten en dat mitsdien moet wor
den aangenomen dat de reden, die aanleiding 
tot vrijstelling zoude kunnen geven, is ontstaan 
na 21 Maart 1918; 

dat volgens art. 21, clerde lid, der Militiewet 
(Staatsblad 1912; n°. 21), in ·verband met de 
artt. 33 eh volgende van. het bij .Ons .besluit 
van 13 ap~il 1912 (Staatsblad n°. 145) vastge
steld Militiebesluit, vrijstelling van den dienst 
bij de militie wegens kostwinnerscbap, na 
21 Maart ontstaan, bij Ons moet worden aan
gevraagd, tot· het verkrijgen van welke vrij
~telling een, staat van inlicbtingen moet wor
den overgelegd, waartoe door. of van wege 
den gene,. die vrijstelling ·verlangt, in de maand 
November van bet jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin · hij zbude moeten worden ingelijfd, 
bij den Burgemeester aan vraag gedaan moet 
worden;· 

dat uit bet .voorgaande blijkt, dat deze aan
gelegenheia" niet behoorde tot de bevoegdbeid 
van Gedeputeerde Staten, die door in deze 
zaak een beslissing te nemen bunne bevoegd
heid hebben overscbreden; 

dat mitsdien bun bestreden besluit behoort 
te worden .vernietigd·; 
· Gezien de Militiewet (Staatsblad 1912, n°. 21); 

flebbeir ·goedgevonden en· verstaan : 
het bestrecfon besluit van Gedeputeerde-Sta

ten van Zeeland van 18 Juli 1918, n°. 121, 
3de afd., te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast enz. (W. v, D. B. A.) 
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· 13' Nove,nfj;;r 19l8, .MISSIVE- van den:·Minister' ,,geri v6or bet reserveeren .. van:,1,ijtuigafdeelirf-,·,, 
... -i van. ·Binnenlarid·sche· •Zaken aan:•de Uom' ,,gen '3de klnsse in•·de treinen., waarmed·e·,de 

-•:mis'sariss·en· der Koriiligin .in de-provincien, ,;reis. wordt voortgezet ... '-''.: ·· •:. ·; : ,(~• 
betreffende bet vervoei vaii krankzinnigen: ;,Voor behoeftige:krankzinbigen,;en hun'gei\'' 

Van :den 'Insp.ecteur van·· het krankzirinigen' ,; !eiders geschiedt. het beschikbilar::stelleil ~,a -; .·. 
wezeri J , .. :VAN DEVENTER · SZN.'-te :Amsterd"am ,;de· "gereserveei'de rijtuigafde~lingeb,·3de-ldasse:c. 
o:ntving· ik .een · sclirijven; waaraari ik bet vola ;,tegen·.berekeiling van°den:vrachtpi'ljs voorhet_, 
gende ontleen.: •,;daarin plaatsnen:iende ·aantal personefl met dieii0 

: 

·. In :April 1911 wei·d door mij overleg,gepleegd ,;v~rstande, dat, ·indien ::heL'verV:oer. geschiedt 
met den heer Chef van den dienst .van .bewe- ,,onder:-geleide :van 'bet ope_nbanr gezag,. de-: 
ging eri reizigersvervoer-der Staatsspoorwegen ;;begeleidende beambten van'--politie;• -mare-. 
betreffende het vervoer .van ·krankzinnigen--.en ,;chaussee :enz. daarin vrij vervoerd worden op· 
gewezen. op de wenschelijkheid van;,wijziging- ,,een- bun. verstrekten reisorder,- waarmede ·is 
en· aimvulling v:m de,desbetreffende bepalingen. ,,t~>handelen zooals -is· bepaald in-de.instructie 
---He( gepleegde'overleg leidde tot·liet resul' ;,betreffende gerequireerd-vervoer- (V-23 Vm, 
taat; dat-- eeh :nieU:iv voorschrift' werd uitge· ,;b .iio: 29-32 a:d.c26 April 1905 van den toen-· 
vaardigd, · dat··het· stations-._en .. treinpersoneel- ',,maligen Dienst van Vervoer en Handel's:. 
zoude·.ontvangei:i:. ter zake, het vervoer..van ;,zak<in).". 
krankzinnigen. ,,Bij verblijf op een· station nioefaan krarik-

Eene -bespreking .met- den Chef. van-Dienst ,,zinnigen ·en hun geleiders zoo mogelijk ·een 
van vervoer der HollaQdsc;ihe:IJzeren Spoor- ,,locaal worden a_angewezen, waar het publiek 
weg-Maatschappij hail· ten gevolge, dat ·door ,,geen toegang- heeft ;- ook: in ·andere opzicbteri 
genoenide. Maatschappij eene instructie ·werd ,;nioet wo.rden gezorgd·· bet ongerief,: dat de 
uitgev'aardigd . betreffende bet vervoe+ van· ,,overige -reizigei's ·van het vervoer van :krank
krank:,;innigen over de lijnen der ·Maatschappij; ,,zinnigen li:unnen ondervindeii, zooveel-ni.oge-
welke 1 November 1913 in werking·zal treden ,,lijk to beperken.'.' . , . 
en, thans gebeel uniform is.aan die· van de Aan deze instriictie ·is door de Hollandsche 
Maatscbappij tot Exploitatie van Staatsspoor- IJzeren Spoorwegs:Maatscbappij nog toege-
wegen; afgezien van enkele details. voegd de -navolgende bepalirig :-

De:Ze instructie luidt voor beide Maatschap' · ,,Ten slotte wordt· omt:rent bet vervoer van· 
pijen .als volgt: ,;krankzinnigen op den locaalspoorweg Hoorn~ 

,,Het vervoer van krankzinnigen -en bun ge-:. ,,Medemblik · nog bepaald;:-dat,- iridie:ri ge'en· 
,,leiders · .mB.g -.slecbts geschiedim. in afzonder- ,,afdeeling 3de klasse beschikbaar is, eeno afdee

. ,;lijke rijtuigafdeelingeri, .omtrent het· afhuren· ,,ling 2de klasso kan worden aangewezen,:zon
. ,,waarvan de gewone regelen gelderi, voor ZOO· ,,dee dat daarvoor bijbetaling verscbuldigd is". 

,,ver .. niet bieronder andere bepalingen worderi In de voorlaatste alinea der instructie' van· 
,,vastgesteld. de Maatschappij tot Expluitatie van' St:iats:: 

,,Bij .ver:voer van behoeftige krarikzinnigen- spoorwegen: luidt de :]aatste ·helft eenigszihs 
,,zal in den regel 24 uur te voren _de betrokken· anders, is. de navolgende redactie gekoY.en 
,,autoriteit aan het station van vertrek :van den achter de:. woorden: voor .het.daurin plaatne-· 
,,krankzinnige van- het vervoer konriis ·geven, niend aantar·personen, -· ,,met· inachtneming 
,,onder vermelding van· hef station van bestein •. ,,der. bepalingen cimtrent het kosteloos vervoer 
,,ming en den trein waarmede gereisd··wordt. ,;der begeleidende beambten. van politie, enz:'': 
,,Deze autoriteit is·meestal :de Burgenieester ter • Blijkens-· verkregen inlicbtingen. zouden de· 
,,plaa_tse of de- Directeur van een krankzinni- bepalingen, welke ten ·aanzien: van het-vervoer 
,,gengesticht. bestaan bij de N ederlaridsche · Centraal-Spoor-' 

,,Het station van vortrek geeft aan°het station,! weg-Maatschappij en de: Nocird-Brabantsch-·• 
,,dat. deh, treiri sam·en_stelt, ·van hot vervcier Duitsche Spocir.weg-Maatscbappij geheel_ ·of:•' 
,,kennis, met verzoek een rlituigafdeeling-3de gro·otendeels ·daarmede'overkomen; geerie ·bli-' 
,,klasse te: re~erveeren, waarvoor · bij voorkeur zwaren zou het· opleverew deze' geheel gelijk-: 
,,is te kiezen. een. afdeeling in eeri .rijtuig, dat: luidend te: niaken :wan'neer zulks niet h'et• geval · 
,,tot bestemrning van den .krankzinnige door-· ,mocht zijn.· ·' ,'., i-.,'..' 
,,loopt; is hot -la.atste. jiiet mogelijk; 'dan geeft · Bij · eerie .bespreking wellre ·ilr te' dezer zake 
,,he't.:,station · van· _.vertrek· ook kennis aari .bet . had· •met .den ·Referendaris ,.bij" de Nederland, ! 
,,station of de stations, waar moet worden over- :scbe · Cent'raal-Spoorweg-Maatscbappij,' •onde'r• 
,,gestapt, opdat ook deze stations kunnen zor- wien :de ·Dienst van Yervoer :ressorteert,. werdl 
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mij:i zulks. _uitdrukkelijk verklaard ten aanzien 
vari. die,,Maatschappij. 

De ervaring heeft geleerd, dat van de Spoor• 
weg0Maatschappijen de rneest mogelijke mede
werking werd ondervonden. Naar aanleiding 
vjm,'de, desbetreffende vraag werd de verzeke
ring, gegeven dat de .. directien gaarne te mijner 
kennis zouden brengen gevallen -van ·_aanstoot0 

gevende behan\leling van krankzinnigen. Ook 
de stationschefs, het stations- en treinpersoneel 
bleken de belangen ,van de krankzinnigen en 
hunne begeleiders t_e·bevorderen, wanneer hunne 
hulp en.-medewerking werd ingeroepen. 

Een bezwaar, dat niet zelden: bleek te be
staan, was dat in menig geval niet de hand 
vrerd · gehouden aan de bestaande bepalingen 
betreffende het vervoer van -krankzinnigen,. 
omdat de geleiders van die bepalingen niet:op 
de hoogte_ waren, even zoo rnin de burge
meesters van onderscheidene gerneenten, de 
hoofden van ziekeninrichtingen, ·in het lllge-

. meen de lastgevers tot het vervoer. De moei-. 
Jijkheden . welke de begeleiders bij het v:ervoer 
ondervonden, bleken in menig geval bet gevolg 
te zijn van bovenstaande omstandigheid. 

Het is om die reden dat bet, naar rnij voor• 
komt, gewenscbt zoude zijn bet bovenstaande. 
o~der de aandacht te brengen van de. burge-. 
meesters der onderscheidene gemeenten, als
rnede enz. 

Ik zoude · bet zecr op prijs stellen, zoo U 
H.E.G. bet bovenstaande ter kennis wildet. 
doen brengen van -de- burgerneesters in .Uwe 
provincie. 

De 111ini.ster van Binnenlandsche Zaken,. 
:Voor den Minister, 

De B~cretaris-Generaal, (get.) J. B. KA.N. 

15 Novernber 1913 .. EESLUIT, waarbij aan de 
· Vereeniging der -Broeders van Liefde, ge, 

. vestigd ~en Venray, vergunning wordt 
• verleend op· een terrein ·in de ·gemeente 
-Noordwijkerhout ,een gesticht voor krank-• 
zinnigen- op te ,ricbten. S. 409. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op -de voordracht. van· Onzen Minister van 
Einnenlandsche Zaken,van :13 November 1913, 
n°. 9783, afdeeling Volksgezondbeid en Arm
wezen; _ 

Gelet op de wet van,27 April 1884 (Btaatsc 
blad n°. 96),.laatstelijk gewijziga bifde wet van 
27 April ).912 (Staatsblad n°. 165) ; 

·Hebben goedgevQnden en verstaan : 
te bl)palen :· 
Ar:t .. t .. _Aan-de Vereeniging der'Broeders:van· 

1913. 

19'f3' 

Liefde, gevestigd te Venra'y, erkend 'bij"Ons
besluit van 20 Juni 1905, n°. · 54,·wordt vergunc· 
ning verleend in de gemeente Noordwijkerhout, 
overeenkomstig de door haar ·bestuur overge-· 
legde teekeni:il.gen en.beschrijvin[c cip het daarbij · 
aangege,_en terrein· een gesticht .'voor krank
zinnigen op te· ricbten. · 

2. In het gesticbt, bestaande ilit 8 _pavil
joenen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 525 kra·nkzinnigen, ·uitsluij;end 
mannen, verpleegd worden. 

Onze Min,ister van Binnenlandsche Zake:n· 
bepaalt na de.voltooiing van'elk paviljoen bet 
tijdstip, waarcip dit in gebrilik mag worden 
genomen en bet-maximum van het getal_ ver
pleegden, dat daarin rriag .worden opgenomen. · 

3~ Zander toestemming van Onzen ·Minister· 
van Binnenlandsche Za~en rnQgen geen ,op-. 
stallen, tenzij overeenkomstig de teekenirigen 
_en beschr~jving, genoemd in. art. 1, op bet ge
sticbtsterrein. worden opgericht, en mag niet 
aan derden de bescbikking over eenig dee! van 
r.'it terrein worden gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onze:h Minister 
van Binnenlandscbe Zaken mag in de gebou
wen, de rioleering en ·verdere inricbtingen op 
bet terrein, zoomede in de afrastering 'Van het 
terrein en in de omheining d~r tuinen gee:h · 
verandering worden aangebracht, welke tenc 
gevolge zoude hebben,dat zij niet meer- gebeel, 
overeenstemden met de teekeningen en bescbrij
ving, bedoeld in artikel 1. 

-5. In elk voor -meer dan een verpleegde . 
bestemd slaapvertrek wordt ·op eene duidelijk 
zichtbare plaats bet aantal person:en aangege
ven, waarvoor het bestemd is. 

6. De_ geneeskundige behandeling der ver
pleegden womt opgedragen aan ten minste drie 
geneeskundigen, die gevestigd _moeten zijn in 
woningen cip het terrein van het gesticbt. en 
buiten bet gesticbt geen geneeskundige praktijk 
mogen uitoefenen. 

Zoolang het aantal verpleegden ·niet meer dan 
17 5 bedraagt, ·moat aan ten minste · 1, zoolang 
het aantal verpleegden meer dan 175, doch niet
meer dan 350 bedraagt, aan ten minste 2 genees- · 
kundigen de geneesk1.mdige behandeling zijn 
opgedragen. 
, · 7. Een ·afscbrift van t.it besluit en van de 
Ministerieele· beschikkingeil, bedoeld in de 
artikeleri 2, 3 en 4, zoomede de bij dit besluit· 
hehoorende teekeningen en beschrijving, be
doeld in. artikel 1, moeten in het gesticht aan
wezig · zijn en aan· de inspectetirs voor bet 
Staatstoezicbt· · op .·krankzinnigen en krankc 
zinnigengesticbten e·n · aan den Officier van-

7 l 
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J ustitie ten alien tij de op verlangen- ter inzage 
voorgelegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering 'van dit besluit, dat 
in· het Staatsblad zal warden geplaatst. 

Het Loo, den 15den November 1913. 
(get.) ·WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT v. D; LINDEN. 

( Uitgeg. 29 Nov. 1913.) 

15 November 1913. BESLUIT tot .vaststelling 
van het tijdstip van de gedeeltelijke inwer
kingtreding der Vogelwet 1912. S. 410. 

Bij dit besluit wordt bepaald, dat de Vogel
wet · 1912, met uitzondering vim het tweede 
lid van artikel 2; in werking treedt op 1 Ja
nuari 1914. 

18 November 1913 .. BESLUIT, houdende vrij
stelling van invoerrecht vooi: lederappre
tuur, bereid met · glucose; benoodigd als 
hulpmiddel bij de werkzaamheden in fabrie
ken of trafieken. S. 411. 

WIJ WILHELM:INA, ENZ. 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 24sten October 1913, ii.0 • 80, 
Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad no. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 November 1913, no. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 November 1913, 
n°. 111, afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len: 

Eenig artikel. 

Er wordt vrijstelling v·an het invoerrecht 
genoten voor met glucose bereid lederappretuur, 
benoodigd als hulpmiddel bij de werkzaam. 
heden in fabrieken of trafieken. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van toe
passing de bepalfogen, vervat in de artt. 3 

· tot en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staatsblad _n°. 284). 

Ooze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in liet 
Staatsblad zal warden geplaatst eri waarvan 
afschrift za!' worden gezonden .aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 18den November i913 .. · 
(get.) WILHELMINA; 

De Minister van Financien, (get.) .BERTLING. 
. (Uitgeg 9 Dec. 1913.) 

18 November 1913. BESLUIT, houdende bepalih~ 
gen ter uitvoering van de artikelen le, :fS, 
19, 23 en 33 der Vogelwet 1912. S. 41~?:-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de wet van 23 September 1912" 
(Staatsblad n°. · 303), houdende bepalingen tot' 
bescherming van in het wild levende vogels ; .. · 
. Op de voordracht van Onzen Minister v~n 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Juli· 
1913, Directie van den· Landbouw, n°. 6272;· 
tweede afdeeling, Bureau :i3 ;,-· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Augustus 1913, n°. '15); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 November 1913, 
Directie van den Landbouw, no. 7182, tweede 
afdeeling,- Bureau B ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. · Als schadelijk voor den land-, tuin

of boschbouw of yoor de visscherij warden aan
gewezen: 
de schollevaar Phalacrocorax carbo (L.). 
de blauwe reiger Ardea cinerea L. 
de sperwer Accipiter nis1ts (L.). 
het smelleken Falco merillus (Gerini). 
de wouddui.f Golumba palumbus L. 
de kraai Gorvus corone L. 
de ekster Pica pica· (L.). 
de vlaamsche gaai · Ga~rulus glandarius (L, }. 
de huismusch .Passer domestica (L.). 
de ringmusch Passer montana (L.). 

2. Zendingen van beschermde vogels of van 
eieren of nesten van beschermde vogels van 
personen, aan wie eene vergunning, als bedoeld 
in artikel 16 der Vogelwet 1912, is verleend, 
worden gedekt door eene desbetreffende ver-
klaring, onderteekend door den afzender en 
gedrukt op strooken oranjekleurig linnenpapier 
ter lengte van 11 centimeter on ter breedte van 
7 centimeter, die op de collis worden bevestigd. 

3. · Zendingen- van beschermde vogels of van· 
eieren of nesten van beschermde vogels van· 
andere personen dan die, bedoeld in artikel 2~ 
naar de door Ons aan te wijzen wetenscbappe'. 
lijke inrichtingen warden gedekt door deshe
treffende verklaringen, onderteekend door den 
directeur der inrichting en gedrukt op strooken: 
oranjekleurig linnenpapier te:dengte van 11 cen
timeter enter breedte van 7 centimeter, die•op, 
de collis worden bevestigd. · 

4. Zendingen van-beschermde vogels of van 
eieren of nesten van beschermde vogels uit 'het: 
buitenland ·naar de door Ons aan te wijzen 
wetenschappelijke inrichtingen warden, indien 
zij niet voorzien zijn van eene verklaring, als. 
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bedo!lld in artikel 3, gedekt door eene verkla
ring yan een ambtenaar der invoerre_chten, 
lar:igs ,viens kantoor de zending wordt ingevoerd, 
inhoudende, dat de zending uit het buitenland 
afkomstig is, en gedrukt op strooken oranje
kleµrig · linnenpapier ter lengte van 11 centi
~~te~ en ter breedte van 7 centimeter, die op 
de, collis worden bevestigd. 

,5._ Verklaringen, als bedoeld in de artikelen 2 
ep._ 3, worden !loor Onzen Minister van Land
bquw, Nijverh(lid en H_andel op hun verzoek 
afgegeven aan de- houders van vergunningen, 
als bedoeld in !\rtikel 16 der Vogelwet 1_912, en 
aan de directeU:ren van de wetenschappelijke 
inrichtingen, bedoeld in artikel 3. 

6. Tot de in artikel-19 der Vogelwet 1912 be
do_elde vogels behooren : 

de havik 
de giervalk 

FALCONIDAE. 

Astur palumbarius (L.). 

de witte giervalk 
Hierofalco · gyrfalco (L.). 
Hierofalco gyrfalco islandus 

de slechtvalk 
de boomvalk 

de torte_! 

( Briinnich). 
Falco peregrinus Tunstall. 
Falco subbuteo L. 

COLUMBIDAE. 

Turtur turtui· (L. ). 

. TURDIDAE. 

de zwarte lijster Turdus merula L. 
de beflijster Turdus torquatus L. 
de kramsvogel Turdus pilaris L. 
de groote lijster Turdus viscivorus L. 
de zanglijster Turdus musicus L. 
de koperwiek Turdits iliacus L. 
de Naumann's lijster Turdus · naumanni Tem-

de vale lijster 
de bruine lijster 

minck. 

de siberische lijster 

Turdus obscurus Gmelin. 
Turdus dubius Bechstein. 
Geocichla sibiricus (Pallas). 

ALAUDIDAE. 

de leeuwerik 
d~ -b~-omleeuwerik 
d·e. kuifleeuwerik 
d_e. _bergleeuwerik 

Alauda arvensis L. 
Lullula arborea (L. ). 
Galerida cristata (L.). 
Ere~ophila alpestris · fiava 

(Gmelin). .. 

AMPELIDAE. 

de pestvogel 

de klapekster 

de raaf 
di" kauw 

Ampelis garrulus L. 

LANIIDAE. 

Laniits excubitor L. 

CoRviDAE. 

Oorvus corax L. 
Ooloeus · monedula (L. ). 

de,europeesch~ no-:. N ucifraga cary_ocatactes' 
· , tenkraker . (L. ). 

de siberische noten- Nucifraga caryocatactes· 
kraker macro1·hynchos Breh.m. 

de wielewaal 

de spreeuw 
de rosespreeuw 

ORIOLIDAE. 

Oriolus oriolus (L. ). 

STURNIDAE. 

Sturnus vulgaris L. 
Pastor roseus (L. ). 

FRINGILLIDAE. 

de vink Fringilla coelebs L. 
de keep Fringilla montifringilla L. 
de kneu Oannabina cannabina (L.). 
het fratertje Aegiothus fiavim~tris (L. ). 
het barmsijsje Aegiothus linaria (L.). 
het kleine barmsijsje Aegiothus linaria cabaret 

de putter 
het sijsje. 
de rotsmusch 
de europeesche ka-

narie 
de kruisbek 

(P. L. S. · Muller). 
Oarduelis . carduelis (L. ). 
Ohrysomitris spinus (L.). 
Petronia petronia (L. ). 

Serinus serinus (L.). 
Loxia ·curvirostra L. 

de groote kruisbek Loxia pytyopsittacus Bork-
bausen. · 

de witbandkruisbek Loxia bifasciata (Brehm). 
de haakbek Pinicola enucleator (L. ). 
de roodmusch Oarpodacus erythrina 

. (Pallas). . 
de groote goudvink Pyri·hula pyrrhula (L. ). 
de goudvink Pyrrhula pyrrhula euro-

de groenling 
de appelvink 

de geelgors 
de witkopgors 

paea Vieillo t. 
Ohloris chloris (L. ). 
Ooccothraustes· coccothraus

tes (L.). 
Emberiza citrinella L. 
Emberiza leucocephalos 8. 

G. Gmelin. 
de cirlgors Emberiza cirlus L. 
de grijze gors Emberiza cia L. 
de ortolaan Emberiza hortitlana L. 
de boschgo;rs Emberiza rustica Pallas. 
de wilgengors Emberiza aureola Pallas. 
de dwerggors Emberiza pusilla Pallas. 
de rietgors Emberiza schoeniclus L. 
de grauwe gors Emberiza calandra L. 
de sneeuwgors Plectrophenax nivalis (L.). 
de ijsgors Oalcarius lapponica (L.). 

7. Het vangeu en in het veld .buiten open
bare wegen en voetpaden vervoeren van vogels_, 
genoemd in het vorige artikel, is toegelaten van 
15 Septemb!)r tot en met den laatsten Februari. 

8. Het is verbodep. vogels te ':'angen of- te 
dooden door niiddel van : 

kunstlicht ; 
lijm; · 

7 I* 
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strikken; 
beugels; 
vallen; 
klemmen; 
kanonge,veren ; 
slagkooien ; 
staitn,etten ;, 
vang-. of treknett_en, waarvan de vleugels 

eene Iengte hebben van meer dan tien Meter, 
gemeten van stijggaren tot_ ·stijggaren, zooals 
het is bevestigd aan de bovenlijn, en ·eene 
breedfo van meer .·dari twee Meter, gemeteri
volgens de ]engte ·. der sta ven en ~aarvan de 
mazert.-eene 1engte en eene breedte hebben van· 
minder dan drie centiineter; -. . 

giftige ·of ~erdoovende middelen; 
lokvogels, die geblind of verminkt zijn. 
Hij, aan wien eene vergunning is vedeend; 

om vogels te vangen voor de kooi, mag gebrU:ik 
maken van netten, waarvan de ·mazen eene 
lengte en eene breedte hebben-van ten minste 
twee centimeter. . 

9. Op verzoek van de eigenaren of gebrriikers 
van gronden of wate:ren, kan door den burge'.· 
meester van de gemeente, waarin die gronden 
of wateren gelegen zijn, aim. hen . oJ hunne 
lasthebbers vergunning worden verleend, oni. 
bij het vangen of dooden van vogels, genoemd 
in artikel 1, ·gebruik te maken van een of meer 
der in artikel 8 genoemde iniddelen, met uit·
zonderi.ng van kunstlicht, onder de door den_ 
burgemeester te· stellen voorwaarden. 

10. Aan h·en, wien eene vergui:ming, als ·be'. 
doeld in artikel 9 of 16, of eene aanstelling, als 
bedoeld in artikel 15 der Vogelwet 1912, is 
verleend; kan worden vergund gebruik te maken 
van een of ·meer· der in artikel 8 genoemde 
middelen, met ·uitzondering van kunstlicht, 
onder de door de autoriteit, die de vergun
ning of aanstelling verleent, te stellen voor
waarden. 

11. -Door Onzen · Minister van -Landbouw;· 
Nijverheid en Handel wordt bepaald, dat, iil
dieit :vogels, behoorende tot bepaald-aangewe
zen soorten, ·schade· toebrengen of overlast ·ver
oorzaken of zulks dreigen te doen, de vergun
ning, bedoeld fo artikel 9 der Vogehvet 1912, 
zal z~jn ·beperkt tot het dooden met vuui:
wap·enen. 

12. Het is aan· ieder, belialve aan hen, die 
eene vergunning, als bedoeld in artikel 9 of 10; 
liebben verkregen, verboden zich in het veld 
buiten· openbare wegen en. voetpaden te bevin-
den met: •· ·' 

kunstlich t; 
strikken; · 

. beugels; 
vallen; 
klemmen; 
kanongeweren; 
slagkooien ; 

. staltnetten; 
7

,_ •. 

vang- of ·treknetten, waarvan de vleuge)s. 
eene lengte hebben van meer dan tien ·Met:er; 
gemeteri van stijggaren tot stijggaren, zoo,als 
het is bevestigd aan de bovenlijn; en eene 
breedte van meer dan twee Meter, geme~en 
volgens de lengte der·sta.ven eii waarvan d~ 
mazen eene lengte eri eerie breedte hebben ;varf 
minder dan drie centimeter ; · · · 

lokvogels, die geblind of vei·minkt zijn. · . 
Hij, aan wien eene vergunning is verleend, 

om vogels te vangen voor de kooi, mag zich in 
het veld buiten openbare_ wegen en voetpaden 
bevinden met netten, waarvan de mazen. eene·· 
lengte en ,cen\) breedte· hebben van ten n:iinste 
twee centiineter. · 

Onze Minister van Landbouw,- Nijverheid en 
Handel is be]ast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk iri het 13,taatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den November 1913. 
(get.) · W I L H E L M IN A. 

De 11iin. van Landbouw, Nijverheid::en _lfandel, 
(get.) TREUB. 

(Uitgeg. 25 Nov. 1913.) 

20 November 1913. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 8 Ja
riuari 1898 (Staatsblad n°. 24), houdende_ 
vergunning aan Regenten van het genees
_kundig gesticht voor krankzinnigen, . te 
's Gravenhage, tot oprichting van een ge-. 

. sticht vdor krank_z_innigen op het landgoed. 
,,Oud-Rosenburg", gemeente Loosduinen, 
alsmede bepaling 'van het maximum .der 
verpleegden en_ het minimum der genees
kundigen. S. 413. 

WrJ ·WILHELi\UNA, ENZ. 

Op de voortlracht van Onzen Minister ya,n 
Binnenlandsche Zaken van 17 November 1913, 
no. 9900, afdeeling · Volksgezondheid en- Arlll
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April _1884 (Staats-. 
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de· wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Onze besluiten van 4 Sep:·. 

teniber 1905 (Staatsblad ~0 • 263) en vaq.18 .Juli 
1907 (Staatsblad n°. 227), te bepalen, dat-in Iiet 
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Koninklijk besluit van 8 Januari 1898 (Staats
blad n°. 24) nader de.volgende wijzigingen war
den gebracht : 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : ·,,In het 
gestjcht, bestaande uit een hoofdgebouw, drie 
paviljoenen en de noodige dienstgebouwen, 
mcigen niet meer dan 392 krankzinnigert, ·172 
Illi1imen- en 220 vrouwen, verpleegd worden". 

Arti],<:el 5 wordt gelezen als volgt : ,,De ge
neeskundige behandeling der verpleegden wordt 
o~gedragen aan ten minste drie geneeskundigen, 
die gevestigd moeten zijn in eene woning op 
het terrein van het gesticht en daar buiten geen 
geneeskundige praktijk mogen uitoefenen"; 

Onze Ministe~ van Binnl)nlandsche Zaken _is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten November 1913. 
(get.) WILHELM IN A, 

De 1Vlinister 
(get.) 

van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 2 Dec. 1913.) 

·20 November 1913. - MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betref
fende de uitvoering van den Burgerlijken 
Pensioenwet. . _ . 

In verbanci met de op 1 October I.I. in wer
king getreden gewijzigde bepalingen der bur
gerlijke pensioenwet - in het bijzonder met 
de voorsch:riften der teg:enwoordige artt. 20 
en 23 - heeft de Burgerlijke Pensioenraad 
a.an mij opgave verzocht van· de onderwijzers 
aan openbare lagere scholen, die nevens hunne 
betrekking als zoodanig op 1 Oct. 1913 eene 
betrekking bekleedden · als burger_lijk amb
tenaar in den zin van genoemde wet, of na dat 
tijdstip eene betrekking als laatstbedoeld 
nevens hunne onderwijzersbetrekking hebben 
aanvaard. 
· ·onder onderwijze~s zijn hier ook te verstaan 

de onderwijzeressen en de hoofden der scholen, 
doch niet de Of> den voet van art. 33 der wet 
op het L. 0. tijdelijk aangestelden, noch de 
door art. 45 dier wet van de pensioenbepalingl3n 
uitgesloten vakonderwijzers en vakonderwij
ier"essen. 
· · Tot de burgerlijke ambtenaren in den zin 
der burg: pensioenwet behooren niet alleen zij, 
die <lit volgens art. 2 dier wet zijn w~gens het 
bekleeden eener. rijks- of provinciale betrek
king, maar .ook de (mannelijke en vrouwe]ijke)' 
leeraren der gymn~sia, directeuren en leeraren 
der gemeente-hoogere burgerscholen, direc
teuren en leeraren der gemeente-burgerscholen, 

directeuren en leeraren ,der geineentelijke 
middelbare scholen voor meisjes, en directeureii 
en onderwijzers der gemeent<'>lijke kweekschol13n 
voor onderwijzers en onderwijzeressen ; met 
uitzondering van hen, die · gehruik gem:J,akt 
hebben van de bevoegdheid, bedoeld in ar~. 6 
der wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad no. 154). 

· Waarschijnlijk zal van de: b_ovenbedoelde 
cumulatie h6t_meest voorkoni.en·de. gelijktijdige 
vervulling .van de onderwijzersbetrekking met_ 
die van directeur, onderwijzer. of onderwijzeres 
bij rijksnormaallessen, met die van onderwijzer 

-of onderwijz~res bij voorbereidende klassen, 
aan rijksnormaallessen verbonden, of met di~ 
van leeraar of leerares aan gemeentelijke 
burgeravondscholen. 

Ten einde de beschikking te verkrijgen 
over de gegevens, welke noodig zijn om aan het 
verzoek van den Burgerlijk-en Pensioenraad te 

-voldoeri, heb ik de eer U te verzoeken het 
bestuur van elke ge~eente in Uwe provincie 
aan te schrijven, aan alle onderwijzers hier-. 
boven bedoeld op te dragen, dat bestuur mede 
te deelen, of zij op 1 Oct. 1913 eene burgerlijke 
be~rekking in den zin der burg. pe"nsioenwet 
bekleedden, of in die maand hebben aanvaard, 
en het eveneens van het aanvaarden eener 
de~gelijke betrekking na 3.1 October I.I. voor 
het vervolg onmiddel!ijk bericht te doen. 
Daarbij ware de aandacht der onderwijzers er 
op te vestigen, dat nalatigheid of onnauw
keurigheid. in het verstrekken dezer opgaven 
voor hen belangrijk financieel nadeel · ten ge
volge kan hebben.· 

Het zal mij aangenaam zijn, v66r 16 Decem
ber a.s. van U eene opgave te ontvangen van 
de openbare onderwijzers als bovenbedoeld 
in Uwe provincie, die op 1 October I.I. in 
bedoeld geval verkeerden of_ daarin in den loop 
van die maand zijn. komen te verkeeren. Deze 
opgave zal behooren te vermelden : naam en 
voornamen, geboortedatum en standplaats van_ 
den onderwijzer; alsn;iede den naam der burger-
lijke- betrekking met standplaats. _ 

Desgewenscht kunnen de door U van dl3 
gemeentebesturen te vragen opgaven in originali 
warden overgelegd. 

In -afwachti,;g van nadere voorschriften. 
hieromtrent, welke vermoedelijk naar aanlei
ding van den in art.· -52 der burg. pensioenwet. 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur· 
zullen warden gege:ven, heb ik de eer U te ver,. 
zoekeI). in. de mutatielijsten model A, vastge
_steld • cfoj Kon. besluit van 21 Febrnari 1906 
(Staatsblad n°. 37) te_beginnen met de lijst over 
de maand Nove_mber van dit jaar in de kolom 
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,,Aanmerkingen" er van melding te maken, 
wanneer een nieuw. benoemd of herplaatst 
onderwijzer tevens eene betrekking als bur
gerlijk ·ambtenaar bekleedt en warineer een 
reeds in functie zijnd onderwijzer :rievens de 
betrekking als zoodanig eene burgerlij\<e be: 
trekking heeft aanvaard. · ' 

In verband hiermede is het wenschelijk, dat 
vo-ortaan door de gemeentebesture:ri nauw-

., keurig 1vordt nagegaan, of eene juiste i:rivulling 
plaats vindt van de burgerlijke betrekkingen 
in de laatste kolom van den ·door de nieuw 
benoemde en herplaatste onderwijzers in duplo 
in te leveren dienststaat, bedoeld in de· dezer
zijdsche circulaire van 26 Juli 1905, n°. · 5638, 
afd. 0., welke staten worden gevoegd bij de 
bovengenoemde mutatielijsten, en- dat die- be
sturen Uw college geregeld opg:we doen van 
het aanvaarden van burgerlijke betrekkingen 
door reeds in dienst zijnde onderwijzers. 

21 November 1913. PROCLAMATIE, betreffende 
.de herdenking van het eeuwfeest van 
Neerlands onafhankelijkheid .. S. 414. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GoDs, 
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN 
ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

AAN MIJN VOLK. 

Het is mij eene behoefte Mij op dezen gedenk
waardigen _dag-te wenden tot het Nederla'ndsche 
Volk .. 

Heden voor 100 jaren was het oogenblik 
geboren, · waarop de· Vereenigde Nederlanden 
hun nationaal bestaan hernamen. 

Ik herdenk met dankbaarheid de woorden 
waarmede VAN DER DurJN VAN MAASDAM en 
GIJSBERT KAREL VAN HoGENDORP den 21 No
vember 1813 het bewind hebben aanvaard: 

,,vVij voldeden aan den wensch van alle onze 
Bondgenooten, wanneer wij, in afwachting van 
de komst van Zijne Hoogb,eid den Heere Prinse 
van Oranje, en in zijnen Naam, dezen dag, ons 
.stelden aan het hoofd der regering ; wij namen 
-die taak op ons, met vertrouwen op de hulp 
der Goddelijke Voorzienigheid, wier hand de 
aanstaande verlossing van ons verguisde 
vaderland zoo zigtbaar bestuurt ; maar wij 
deden het ook met vertrotiw_en op den bijstand, 
.op de hulp van elk Nederlander, die, zonder 
llerinnering aan het verledene, zonder onder
,scheid van rang of staat of van Godsdienstige 
cgezindheid, met ons de behoefte gevoelt van 
nog eenmaal te herwinnen dat Vaderland, dat 
op de elementen, op PHILIPS en ALBA veroverd, 

van den moed onzer voorvaderen zoo heerlijk 
getuigde, doch · met smaad en schande"te lange 
bezoedeld werd." · 

Dat vertrouwen is niet beschaamd: 
Het vaderland is -herwonnen: 
De gewesten van Nederli.hd zijn 'saamge

groeid tot onverbreekbare · nationale' eenheid-
1\foederland en kolonien zijn nauw verbonden. 
De vrijheden en het zelfbestuur der beyolking 

zijn gestadig -uitgebreid. · 
's Lands welvaart, begunstigd door een opge' 

wekten ondernemingsgeest en verbeterde ar, 
beidsvoorwaarden, is belangrijk toegenomen. 

Een krachtig streven naar-zedelijke en geeste
lijke verheffing heeft zich baan gebroken. · 

In wetenschap en kunst dingt Nederland met 
andere volken om den voorrang. 

Het is Mijn innige wensch dat onder Gods 
zegen vrede, vrijheid en voorspoed mogen be-
waard blijven. -

De eendracht van alle Nederlanders ,,zonder 
onderscheid van rang of staat of van Gods
dienstige gezindheid" zij ook in de toekomst de 
hechte grondslag der nationale onafhankelijk" 
heid. 

Met het N ederlandsche Volk hoop Ik sameri 
te werken tot geluk van het Vaderland: 

Lasten en bevelen dat deze proclamatie in de 
B_taatscourant en het Staatsblad opgenomen en 
ter ·plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aange-
plakt zal w_orden. · 

Gedaan ten Paleize het Loo, op heden den 
2lst_en November 1913. 

·_(get.) WILHELMI·N A. 

De J11inister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) J: LOUDON. 

!J.e Minister van Justitie, (get.) B. ORT. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
· (get.) CORT v. D. LINDEN: 

De 'Minister van Mar·ine, 
(get.) · J. J. RAMBONNET. · 

De Minister van Financien, 
(get.) BERTLING: 

De. Minister van Oorlog, (get.) BosBomI. 

De ~Winister van Watei-staat, (get.) C. LELY 

De Jliin. v_an Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(g,et.} TREUB. 

De Minister van Kolonien, 
(get.) TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 21 Nov. 1913.) 
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.. 21 _November 1913. BESLUIT, houdende wijzi
. · __ ging van het Koninklijk besluitvan 15 Sep
·.,:· · t~inber 1913 (Staatsblad n°. 368), tot vast-

stelling eener regeling van de aanstelling, 
d~ bezoldiging en den dienst van de beamb
ten en bedienden bij de Krijgsraden van de 
·Landmacht, bij den Zeekrijgsraad binnen 

,.- ·het Rijlr in Europa, bij d~ Auditeurs
"'.. :qiilitair bij de Krijgsraden van de Land

ip.acht en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgs
raad bi~nen het, Rijk in E1tropa. S. 415. 

Wr, WILHELMINA, ENZ. 

._Op· de voordracht van Onzen Minister' ·van 
Justitie -van den 6 October 1913, 4de Afdeeling, 
n°. 600; 

.. Overwegende, dat . het gewenscht is Ons 
. :Sesluit van 15 September 1913 . (Staatsblad 
n°. 368), houdende vaststelling eener regeling 
van de aanstelling, de bezoldiging en den dienst 
van de beambten en bedienden bij de Krijgs
ra_den van de Landmacht, bij den Zeekrijgsr(l,ad 
. binnen het Rijk in ~uropa, bij . de Auditeurs
. militair bij de Krijgsraden va}! de Landmacht 
en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgsraad binnen· 
het Rijk in Europa, in overeenstemming te 
brengen met Ons Besluit· van 2 October 1913 
(Statitsblad n°. 376), waarbij is bepaald, dat de 
Zeekrijgsi:aad binnen het Rijk in Europa wordt 
gehouden in de Directie der Marine te _Witlems
oord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 4den ·November 1913, n°.--27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
.van Justitie van 18 N9vember 1913, 4de Afdee
ling; n°. 5Q9; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te··bepalen: 
Art.•. I. In artikel 11 van het Koninklijk 

Besluit van 15 September 1913 (Staatsblad 
n°. 368) vervallen de woorden: ,,te Amsterdam 
:van ten hoogste f · 300 voor de gehuwden en 
ten hoogste f 150 ,voor de ongehuwden; aan 
die" .. 

Art. . II. Artikel 16 ·van evengenoemd 
Besluit wordt gelezen als volgt : · 

De ja!l,rwedden van de bediendep. bedragen : 
a. voor concierge en bode bij den·Krijgsraad 

te '8 Gravenhage ten, minste / 700 en ten hoogste 
t 000; 

b. voor concierge _en bode bij de overige 
Krijgsraden ten minste f 600 en ten hoogste 
f 800; 

c. voor hen, die _behalve de betrekking van 
concierge ook die van bode bekleeden, bij- den 
Krijgsraad te 's Gravenhage ten minste f 900 

·~::;{ ,. 

en ten hoogste / llOO en bij de overige Krijgs
·raden ten ruinste f SOO en ten hoogste f 1000 ; 

d. voor knecht ·(portier daaronder begrepen) 
bij den Krijgsraad · te 's Gravenhage· ten minste 
f 400 · en ten hoogste / 650 en bij . de overige 
Krijgsraden ten minste f 400 en ten hoogste 
t 600; · 

Art. III. In artikel 17 vau- evengenoenid 
Besluit wordt in plaats van ,,de Krijgsraden te 
Amsterdam en 's Gravenhage'.' gelezep. : ,,den 
Krijgsraad te 's Gravenhage".. . 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan · afschrift zil 

-worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Alg'emeene Rekerikamer. · 

_Het Loo, den 2lsten November 1913 . 
(get.) WILHELM-IN A . 

De Minister van Justitie, (get.) B. ORT. 
(Uitgeg. 28 Nov. 1913.) 

21 November 1913. BESLUIT, tot herziening van 
het Koninklijk besluit_ van 9 April 1913 
(Staatsblad n°. 127), houdende aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 12·octo
ber 1899 (Staatsblad n°. 217), gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 169) en 9 October 1905 
(Staatsblad n°. 285), tot intrekking der 

• voorwaarden - waaronder Rijkstelegraaf
kantoren en van nadere bepalingen, 
waaronder hulptelegraafka"ntoren kunnen 
warden opgericht, alsmede van. het Ko
ninklijk be~luit · van 1 Augustus 1904 
(Sta'l,tsblad n° .. 202), gewijzigd bij. het Ko
hinklijk besluit . van 28 Augustus -1905 
(Staatsblad n°. 257), houdende voorwaar
deh, waaronder met medewerking der 
gemeenten, verbindingen to.t··aansluiting 
van hulptelegraafkantoren ook vo6r den 
interlocalen telefoondienst kunnen warden 
dienstbaar gemaakt. S. 416. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Telegraaf- eri '.]'elefoonwet 1904 
(Staatsblad no. 7) ;· 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de in 
het Koninklijk besluit van 9 April 1913 (Staats
blad· n°. 127) vervatte aanwijzing van aantal 
en ·soort van telegramm·en, respectievelijk 
telegrammen en telefoongespr_ekken, ·waardoor 
aanspraak wordt verkregen .op een uitkeering 
van Rijkswege in de ten laste van de gemeenten 
komende · kosten van hulptelegraafkantoren 
en van hulptelegraaf- en -telefoonkantoren, 
te herzien; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van. 
. 1Vaterstaat van 15 September ·19{3, n°. 17, 

. Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 ·October 1913, n°. 19); 
Gezien he£ nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat van-17 November 1913, n°. 14, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie; • 

Hebben· goedgevonden· en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van het · Koninklijk 

besluit ivan 9 April 1913 (Staatsblad n°. 127'), 
worden de woorden : 

,,het aantal verzonden binnenlandsche ·en 
verzonden en ontvangen buitenlandsche tele
grammen over het laatstverloopen kalenderjaar 
meer bedraagt dan drie duizend (3000)" 

cvervangen door de woorden : 
,,het aantal behandelde telegrammen over 

het laatstverloopen kalenderjaar meer be
draagt· dan· acht' e.n twintig honderd (2800)". 

2. In artikel 2 van bovengenoemd Konink
lijk be~luit worden de woorden : 

,,het aantal v~rzonden binnenlandsche, ver
zonden en ontvangen buitenlandsche tele
granimen, uitgaande interlocale en uitgaande 
en inkomende internationale telefoongesprek
ken te zamen over het laatstverloopen kalender
jaar meer bedraagt dan drie duizend (3000)" 

vervangen door de woorden : • 
,,het aantal behandelde telegrammen en 

telefoongesprekken te zamen over het laatst
. verloopen kalenderjaar meer bedraagt 
acht en twintig honderd (2800)". 

Onze voornoemde ]Hiniste): is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Siaatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

. worden gezonden aan. den Raad van State. 
Het Loo, den 2lsten November 1913. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister mn Waterstaat, (get.) C .. LELY. 

( Uitgeg. 17 Dec~ 1913.) 

24 November 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Volgens ·het N ederlandsche taa!eigen. is 
onder het veerschippersbedrijf ·niet alleen 
te verstaan het als bedrijf exploiteeren van 
een overzetveer, maar ook het bediPnen 
ale schipper .van · een beurtveer, terwijl 
niet blijkt, dat de wetgever in art. 10, 
sub 70_ der Ongevallenwet 1901 de uitdruk
king ,,veerschippersbedrijf" in eane andere 
of meer beperkte beteekenis heeft gebe• 
zigd dan daaraan ·in het taaleigen wordt 
gehecht. 

(Ongevallenwet 1901 artt. 10 6°. en 7°.) 

Voorzitter:· 

Jhr. Mr. W. H. ae. 5avorniµ Lohman . 

Raden: llfrs. A. M~· B: Hanle>·, "J: :A. 
A.· Bosch, A. Fentener van Viissingen· en. .. :, 
~-· - ~-. Se~0r~. •,.~ · 

C. M. K., van beroep, b:eurtschipper, ge
boren te· Willemstad, worn:;nde te Terneuz,en, 
requirant :van cassatie tegen een vonnis 
'van de Arr.-Reohtbairk te . Middelburg van 
24 Juni 1913, waarb'ij hij . in hooger be
roep, na vernietiging · van een vonnis van 
den Kantonreohter .te T,erneuzen van 2 
Mei•· 1913 is sohuldig · verklaard aan :· ,,het 
als werkgever in een verz-ekeringsplichtig 
bedrijf niet aanhouden · van een loonlijst 
ter berekening der premien en sohadeloos
stellingen", en- deswege-,, met toepassing 
van de artt. 10 sub' 7°., 45 en· 98 alinea 1 
der Ongevallenwet 1901 en art. 23 Sr., is 
veroordeeld -tot eene geldboete van dertig 
gulden, subsidiair hechtenis van tien• da
gen (advocaat Mr. J. · A. de ·Wilde, 's-Gra-
vanha'ge). · 

Conclusie ,~an .den Procureur-Generaal ·.Mr. 
'I'. J. Noyon. 

Aan · :den 11equirant is ten - laste gelegd 
en .te zijnen laste is bew-ezen ·verklaard dat 
hij niet op eene loonlijst heeft geplaatst 
den naam van eenen , knecht, · bij hem wer k
zaam in zijn verzekeringspliohtig beurtschip
persbedrijf, en op grond dat daarmede nie·t 
is bewezen dat hij uitoefent het verzekerings
plichtige veerschippersbedrijf wordt bij bet 
eenige cassatiemiddel, gesteld: Schending of 
verkeerde toepassing van artt. 10 sub 7°. en 
45 der Ongevallenwet, en 211, 221 en 
223 Sv. 

Bi.] dit middel wordt alleen de, · vraag 
gesteld of onder veersohippersbedrijf ook 
beurtschippersbedrijt begrepen kan worde!ll; 
de requirant beantwoordt ze ontkenneind'. 
m. i. ten o'nrechte. 

Onder veer is te, verstaan ,de ge,regeld·e 
dienst tu~schen twee :.p]aatsen. De requi, 
rant beroept zich op eem.e uitlating van den 
betrokken Minister dat onder .. veerschip
pershedrijt o,ok t•e vierntaan is het _exploi
teeren van overzetv,erein, maar daaruit volgt 
allerminst dat het zou zijn beperkt tot 
bet" varen tussohen twee o,eycers. 

Nu kent onze taal ook het woord- beurt
veer, en voorts w'ordt -a~n veer .ook de 
beteekenis · geheoht van gereg-eld,en ·dienst 
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tusschen twee onderling v,erwijderde plaat
sen; blijkens de benaming in onze steden 

·-·gegeven aan de afvaartplaatsen van· ·schepen 
in geregelden dienst; ik wijs op de Amster-
1amsche veerkade te 's-Grav-enhage en het 
Haagsche veer te Rotterdam, bewijs genoeg 

0 da.t een veerschipp-er niet · enkel is een 
overze.tschipper·, maar iemand die in g,ere

·gelden dienst vaart, dus ook wat men 
noemt beurtschipper, schipper die in beurt-

, vaart. met anderen een vast tr:ijeot bev~art. : 
Intussche:ri is het taalgebruik niet uit

·sluitend beslissend indien uit de wet moet 
· worden afge,leid, dat cfoor haar aa:n een 
bepaald woord eene afw'ijkende· beteekenis 

·wordt . gehecht. En daarvoor is wellicht 
·eenige red-en te vinden in n°. 6 van art. 10, 
waar gesproken wordt van het schippers
bedrijf met ·schepen, W€lke in den regel 

-van ee,ne plaats hier te land~ naar eene 
andere plaats hier te, lande varen, onder 
welke omschrijving ook valt wat men beurt

· Schippersbedrijt noemt. Maar dan is dit be
'drijf op zich zelf en nevens dat van veei:
. schipper als verzekeringplichtig bedrijt op
genorrien en zou d:e requiraht dus ook te 
reoht veroordeeld z'ijn. 

Dan is de e•ellli@e fout van het vonnis 
waarvan, beroep dat het art. 10, - 7'. in 
plaats van art._ 10, ·6°. op het be,wezen 
verklaarde feit toe,passelijk verklaart, eene 
fout die• blijkens art. 351 Sv_ het ~wone 
beroe,p in cassatie niet rechtvaardigt. 

Ik ·concludeer tot verwerping van• het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
--Gehoord · het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gele,t OiJ} het middel van cassati,e, na

mens den requirant voorgesteld biJ plei
dooi: (zie conclusie, adv.-gen.); 

,0. d'at .bij het bestreden v9nnis wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard met 
des heklaagden schuld daaraa,n hetgeen den 
beklaagde biJ inleideinde dagvaardi.Jng ten 
laste is gelegd, te · w,eten: 

· dat hij als werkgever gedwende het tijd
vak gelegen tusschen 31 Dec. 1912 en 11 
Maart 1913 te Tern,euzen, terwijl hij voor 
de uitoe.fening onder het hem door het 
Bestuur der Rijksv·erzekeringsbank · toege
diend bedrijfsnummer z. E. 968. van zijn 
verzekeringsplichtig b'eurtschippersbedrijf 
den schippersknecht H. A. M. tegen loon· 
in zijn dienst had, we,Ik loon ad f 5 per 

\veek werkens: aan M. · voornoernd in g,eld 
door hem, beklaagde; wek€lijks werd uit
hetaald, die uitkeeringen· niet . heeft ver
meld op eenige door· hem, b~klaagde; ge
houden loonlijst, waar,O'p. dit feit. 1s ge
qualificeerd en waarvoor stiaf is opgelegd, -

·gelijk: hierboven is omschreven; . 
0. dat ter ·toelichting van het middel 

van cassatie is be,toogd,. dat ten onrechte 
in het bestreden vonnis is aang,enomeii, 
dat het door requirant uitgeciefend 'bedrijf 
van beurtschipper een v,e:rzekeringspl{chtig 
bedriji zou zijn, daar het beurtschippersbe
drijf geenszins -identisch is met het . in 
art. 10 sub 7°. der Ongevallenwet 1901 
vermelde ,,ve•erschippersbedrijf"; 

dat toch bnder veerschipper is te ver
-staan· iem.and, die een · overzetveer · exploi
·te{}rt, wat biJ requirant niet het geval ·is; 

dat deze we! is waar het in art. 10 sub 6°. 
bedoelde bedrijt van binnenschipper uitoe
fent, maar dat dit bedrijf ingevolge het 
bepaalde biJ art. 11, 2cfo lid der Onge
vallen wet· sl1echts ondet zelmre omstandig
heden belastingplichtig is en ten deie 
geeri.szins· vaststaat, dat die omstandigheden 
aanwezig zijn; 
· 0: · hieroiritr~nt: · 

dat volgens het ·Nederlandsche taaleigen 
onder ·het veerschippe:rsbedrijf niet alle·en is 
te verstaan • het als bedrijf exploiteeren 
\ran een· ov,erzetveer, maar ook het als 
schipper bedienen van een berirtveer, ter

·wijl niet blijkt, dat de wetgever in art 
10 sub 7°. voornoemd de uitdrukking ,,veer
sch1ppersbe<lriJf" :in eene anclere· of meer 
beperkte • beteekenis heeft gebczigii dan 
daaraan in het taalgebruik -worclt gehecht; 

dat · waar · ten · deze als hewezen is aan-· 
genomen, dat requirant uitoefend•e het be
drijf van beurtschipper de Rechthank mits
dien .te-recht mocht beslissen, dat hij het 
in art. 10 sub 7°. der wet bedoelde bedrijt 
van veerschipp_er uitoef.ende; 

dat, waar dit bedrijt steeds verzekerings
plichtig is, riiet meer. behoefde te worden 
nagegaan of het door -requirant uitgeoefend 
bedrijf wellicht nog onder eoo antler in de 
wet opgenoemd verzekeringsplichtig hedrijt 
was te :rangschikken; 

dat het vonnis de,rhalve · juist is gewe
zen ·en heC middel niet · fot cassatie kan 
Leiden; 

Verwerpt het beroep. · 
(Ned. Jur.) 



1913 26--29 NOVEMBER. 1130 

26 Novembe,· 1913. BESLUIT, to_t regeling van 
den _herijk der maten en gewichten in 1914 
en __ 1915. S. 417. 

. Wi.J .WiLHELMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 Oc
tober 1913, n°. 5993, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, letter a, der wet van 
7 April 1~69 (Staatsblad n°. 57), waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk b_esluit van 29 November 1874 (Staatsblad 
n°. 143); 
_ Den Raad van State .gehoord (advies van 

11 November 1913, n°. 23); 
Gezien het nader rapport ·van Onzen Minister 

"an Landbouw, Nijverheid en Handel van 
22 November 1913, n°. 6904, afdeeling Nijver
heid; . 

l{ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1°. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1914 of 1915 worden onderworpen aa_n den 
herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, der boven
genoemde wet; 

2°. _ de herijk heeft plaats binnen het tijdvak 
van 1 Jariuari 1914 tot en met 31 December 1915; 

·s0 • aan Gedeputeerde Staten .der provincien 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waar
op de herijk voor elke getneente binnen het 
onder 2°. genoemde tijdvak zal geschieden; 

4°. bet merk van goedkeuring, dat in 1912 
en · 1913 bij den ijk en herijk van maten en 
gewichten gebezigd is, i, geld_ig. tot 1 Janu-
ari 1916. · 

Onze Minister van Landbonw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 

-geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Hct Loo, den 26sten ·November 1913. 

(get.) WI L HE LM;IN A. 

De Min. van Landb.omo, Nijverheid eii Handel, 
(_qet.) - TR!rnB. 

(Uitgeg. 6 Dec. 1913_.) 

29 N ovembei· 1913. BESLUIT, tot plaatsing in 
het Staatsblad van den tekst van den alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in de artikelen 5, 9 en 17 van-de-Schepen
wet, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
den 22sten September 1909 (Staatsblad 
n°. 315), zooals deze is gewijzigd. bij Ko
ninklijk besluit van den 5den November 

1 1913 (Staatsblad n°. 407). S. 418. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordracht van Onzen Minister_-yan 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 N_o
vember 1913, n°. 6700, afdeeling Nijver~ej4 ; 

Gezien het bepaalde onder b, van het _ Ko
ninklijk besluit van den 5den November 1913 
(Staatsblad n°. 407) tot wijziging_ van 'den alge
meenei'i maatregel van bestuur, als bedoeid in 
de artikelen 5, 9 en 17 van de ,,Schepeni~t;,, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van d_en 
22sten Sept~mber 1909 (Staatsblad n°. 315); 

Hebben_ goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de tekst van bedoelden alge

meenen maatregel van bestuur, zooals deze is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 5den 
November 1913 (Staatsblad n°. 407) in het 
Staatsblad zal worden opgenomen als bijlage 
van dit besluit en in eene doorloopende reeks 
van artikelen, me_t wijziging dienovereen-

-komstig van de aanhaling daarin van artikelen 
of gedeelten van artikelen. 

_Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel _is belast met de uitvoering van dit 
besluit., hetwelk in het Staatsblad en in de 
Sta'Ltscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten November 1913. 
(get.) W IL HE LMJN A. 

De JJ1_inister van Landbouw, 
Nijverh;eid en_ Handel, 

(get,) .. TREUB. 
(Uitgeg. 9 Dec. 1913.) 

KONINKLIJK BESLUIT van den 22sten 
September 1909 (Staatsblad n°. 315) tot 
vaststelling .van een algemeenen maatrege/, 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
5,,9 en 17 van de Schepenwet, zooals deze 
is gewijzigd lnj Koninklijlc besluit van_ den 
5den November 1913 (Staatsblad n°. 4()7). 

. HOOFDSTUK I. 

illLEIDENDE BEPALINGEN. 

Art. 1. 1. _ Voor de toepassing _ van dit 
besluit wordt verstaan onder : 

Onze }If inister ; Onze Minister met de uit
voering ,. an_ dit besluit belast ; 

schepelingen ; allen, die zich als scheeps
offi.cieren of scheepsgezellen aan boord be
-vinden of zich als zoodanig hebben verbonden ; 

schipper ; elk gezagvo~rder van e_en schip of 
die dezen vervangt ; · 

kustsleepvaart; vaart met sleepbooten van 
en naar Nederlandsche havens en zeegaten op 
de N ederlandsche kust .en langs de N ederland-



1131 29 N Q V E l\l B ER. 1913 

sohe en Oostfriesohe eilanden tot aan de monden . 
van de Eider en de Elbe, en door het Kaiser 
Wilhelmkanaal naar en in•deSont en de Belten 
·en verder tot aan de lijn Aarhuus-Kullen il). 

· het Noorden en de lijn Sandhammern-Oost
kiist Bornholm-Stettin in- het Oosten ; . 

· '' ipassagiersschip; een schip, dat ingericht is 
voor hot vervoeren van meer dari twaalf 
passagiers ; 
· lastl{in ; de lijn van de grootste geoorloofde 

irizinking in zout water .. 
2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 

onder ,,schip" begrepen een vaartuig, een 
· sleepschip, een dok en elk antler dergelijk drijs 

vend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne 
bestemming wordt gesleept. 

3. Voor de toepassing van dit besluit, ook 
wat de strafbepalingen betreft, wordt onder 
,,eigen·aar" verstaan de persoon, die het beheer 
over het schip heeft, hetzij hij eigenaar,. reed er 
·of boekhouder van de reederij van het schip is, 
hetzij hem het · schip in gebruik is gegeven. 

HOOFDSTUK II. 

0NDERZOEK. 

2. Voor het verkrijgen van een certificaat 
van deugdelijkheid wordt vereischt; 

1 °. dat zoowel de dikte als de wijze van 
samenstelling · en van klinken van de huid 
voldoende is en dat het klinkwerk goed is uit
gevoerd; 

2°. dat van de verbanddeelen bovendien de 
afmetingen "en de onderlinge afstanden vol

. doende zijn ; 
3°. dat de afdeelingen van· het schip, die 

als waterdioht worden ·beschouwd, ook indcr
daad waterdicht zijn; dat de waterdichte 
schotten: voldoende hoogte· hebben of tegen 
waterdichte dekken aansluiten e·n voldoende 
verstijfd zijn ; 

4°. dat de waterdichte deuren en sluizen 
goed werken en dat door hunne inriohting die 
·goede werking te allen tijde gewaarborgd is; 

5°. dat de mangaten naar behooren kunnen 
worden gesloten; 

6°. dat de waterdichte deuren behandeld 
kunnen worden van een dek, dat steeds boven 
water blijft, tenzij aan den. ambtenaar van de 
scheepvaartinspectie blijkt, dat het schip op 
27 September 1909 reeds bestond of op stapel 
was gezet; 

7°. dat de openingen in de dekken, de huid 
en de schotten van gesloten dekhuizeri afdoende 
kunnen worden gesloten en voorzien ; 

8°. dat in gesloten versohansingen voldoende 

ontlastpoorten aanwezig zijn, die goed :werken 
en zoo noodig door stangen zijn afgesloten ; 
. 9°. dat de. ankers en kettingen of ap.)rnr

touwen in voldoende aantal aanwezig zijn, de 
vereischte zw:aarte en lengte hebben. en, voor 
zooveel ankers en kettingen betreft, aan hiertoe 
bevoegde inrichtingen onderzocht. zijn_ en d_at 
alles, wat tot het grondtakel behoort, in 
orde is; 

10°. dat b,et roer in .goeden. toestand · ver
keer~ en beho6rlijk beweegt en. de stuurinrich
tingen goed :werken; 

11°. dat de ontlastpijpen .van privaten en 
dergelijke,. vooral -wanneer zij_ op of beneden 
de lastlijn_ uitmonden, van deugdelijJre samen
stelling ·en afdoende beschermd zijn; 

12°. dat , van pijpen, die op minder dan 
0. 75 M. boven de-lastlijn uitnionden; het onder
ste gedeelte zoo ver als het geboge~ is, en dat 
van p1jpen, die onder de lastlijn uitmonden, 
het gedeelte ten minste tot op de lastlijn is 
vervaardigd van staal, koper, ijzer of een antler 
sterk weerstand biedend m.etaal ; 

13°. dat de verschillende deelen niet te 
veel versleten of ingeteerd zijn ; 

14°. dat elk gedeelte van het schip, voor 
zoover het hiervoor vatbaar is, ook door middel 
van een met de hand b_ewogen pomp kan worden 
lensgepompt en dat. de leidingen in- goeden 
~taat verkeeren en de pompen goed werkiin ; 
de plaatsing vai'i. deze lenspompen moet, 
terizij aan den ambtenaar van de scheepvaart
inspectie blijkt, dat het s_chip op 1 J anuari 
1914 .r.eed§ onder de Schepenwet vie], z66danig 
zijn, dat zij .ook bij sleoht w_eder gemakkelijk 
te bereiken en. te behandelen zijn ; 

15°. dat op motorsohepen de motor en de 
tanks voo,i•,bem,ine of petroJeum geplaatst zijn 
tusscheµ ijzeren · of met plaatijzer bekleede 
scho.tten, .dat binnen de hierdoor gevormde 
:i:uimte de .houten deelen. van het schip met 
plaatijzer bekleed zijn en dat zioh deugdelijke 
lekbakken onder de. tanks _bevinden; 

16°. dat de vullingen.aan boord .van motor
schepen, waarin zich, petroleum of benzine 
kan verzamelen, geene gemeenschap hebben 
met de overige deelen van het schip en dus af
zonderlijk kunnen worden lensgepompt; 

17°. dat er behoorlijke middelen van ge
pieenschap zijn tusschen de plaats vanwaar 
het schip geleid wordt, en de plaats, waar de 
machines zijn opgesteld; 

18° .. dat de omgeving :van den lierketel 
voldo!lnde tegen brandge.vaar is beveiligd. 

3. Telkens wanneer de ambten11,ren van de 
scheepvaartinspectie dit noodig achten, zal 
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de dubbele bodem. toegankelijk en de bodem 
van het schip sclioon en dro'og moeten worden 
gemaakt en zal de bewegering op door de 
ambtenaren aan te wijzen plaatsen nioeteri 
worden verwijderd. Zoo noodig moeten op 
aanwijzing van de ambtenaren van· de scheep·
vaartinspectie in de toppen der ballasttanks 
mangaten· van eene afmeting van ten minste 
30 c.M. bij 40 c.M. worden bijgemaakt. Buiten 
noodzaak wordt dit onderzoek met op andere 
tijdstippen dan tijdens de inspecti~s , van de 
particuliere onderzoekingsbureaux gehoudeh. 

4. 1. Voor ·het verkrijgen van een certi
ficaat van deugdelijkheid wordt, voor zooveel 
de machines en werktuigen met beider toebe-
hooren · betreft, vereischt : - · 

1 °. dat de fundaties van · werktuigen en 
thrustblokken en van de blokken der assen in 
goeden staat verkeeren ; 

2°. dat de verschillende deelen niet te veel 
versleten of ·ingeteerd of op gevaarlijke wijze 
gezakt zijn ; 

3°. dat de· verschillende deelen· de ver
eischte afmetingen hebben; 

4°. dat, behalve voor den voorpiek, de lens
leidingen zijn aangesloten op de machinelens
ponip en in staat zijn om elk gedeelte van het 
s3hip lens te pompen. Voor ballasttanks kan 
worden volstaan met andere -werktuigelijke 
pompen. De leidingen behooren in goeden 
staat te zijn en de pompen -behooren goed te 
werken; 

5°: dat alle pijpen, die in gemeenschap staan 
_met ·het buitenb'.lordwater op of beneden de 
lastlijn, in de onmiddellijke nabijheid van de 
huid voorzien zijn van afsluiters of kranen, die 
gemakkelijk te sluiten zijn ; 

6°. dat de hoofdstoomafsluiters van het dek 
te behandelen zijn en voorzien zijn van duide

. !ijke aanwijzing hoe gedraaid moet worden om 
de afsluiters te openen en te sluiten, een en 
ander tenzij aan d~n ambtenaar van ·de scheep
vaartinspectie blijkt, dat het schip op 27, Sep
tember 1909 reeds bestond of op stapel was 
gezet; 

7°. dat de noodige· stangen, leuningen en 
beschermkappen tot beveiliging van de schepe
lingen aanwezig zijn. 

2. Bij de periodieke inspecties van de werk
tuigen, welke zooveel mogelijk gehouden 
worden tegelijk met die van de' particuliere 
onderzoekingsbureaux: en voorts telkens wan
neer de ambtenaren ·van de scheepvaartin
spectie · dit om bijzondere redenen noodig 

. achten, moeten, zoo de ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie dit verlangen, alle boven-

metalen en kleppen, en de deksels van cilinders, 
stoomschuifkasten en afsluiters worden afge' · 
nomen, :de zuigers uitgenomen, de schroera~ · 
ingevoerd; de pompen beproefd en alles gedaarr · 
worden, wat verder voor het onderzoek' lJ'e,· · 
vorderlijk kan zijn. 

5. 1. Het onderzoek van de stoomketels• 
geschiedt door de ambtenaren voor het stoom,·
wezen, overeenkomstig het bepaalde in en 
krachtens de Stoomwet (wet van 15 ApriJ 
1~96, Staatsblad ri0 • 6~)-

2. De eigenaar van een schip kan bij elk 
onderzoek verzoeken de stoomketels op ander- : 
half maal de werkdrukking te beproeven en 
vo.or nieuw vervaardigde stoomketels op het 
dubbele van de werkdrukking. Aan laatst
bedoeld verzoek kau- de bevoegde ambtenaar 
voor het stoomwezen slechts gevolg geven 
waml.eer de constructie van de ketels dit naar 
zijn oordeel toelaat. Op verzoek van den 
eigenaar worden de uitkomsten van die· be
proevingen in de akten van vergunning voor 
het gebruik der stoomketels vermeld, en in 
het certificaat van deugdelijkheid overgeno
men. De op de dubbele werkdrukking be
proefde en in deugdelijken staat bevonden 
nieuwe stoomketels zijn gedurende de eerst
volgende vijf jaren · van herbeproeving vrij
gesteld: 

6. 1. Door Ons kunnen particuliere onder
zoekingsbureaux op grond van hunne betrouw-· 
baarheid worden erkend. De door de erkende 
bureaux vastgestelde regelen voor den bouw 
van schepen worden gevolgd bij de beoor
deeling van de zeewaardigheid -van bij die 
bureaux geclasseerde schepen. 

2. De erkenning kan door Ons te allen tijde 
worden ingetrokken. 

7. 1. Het verzoek om een certificaat van 
deugdel,ikheid voor een schip te ontvangen 
moet schriftelijk tot den hoofdinspecteur wor- · 
den gericht. 

2. Het verzoekschrift moet zoo mogelijk 
vergezeld zijn van den meetbrief, den bijlbrief 
en den zeebrief of van gewaarmerkte afschriften · 
van deze stukken. 

3. Voor een visschersvaartuig moet bet 
verzoekschrift bevatten opgaven van de soort 
en de grootte van het schip in bruto register' 
tonnen van 2,83 l\1:3., 'het ·materiaal, waarvan • 
het gebouwd is, en den ouderdom van het 
schip. 

4. Indien het schip staat onder het toezicht 
van een der· door Ons. erkende particuliere 
onderzoekingsbureaux n.oet het nog geldige 
certificaat van dat bureau worden overgelegd. 
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./l- :-Voor een schip,. dat niet onder tbezicht 
staat van een der door Ons erkende particu- · 
liere .. onderzoekingsbureaux, moeteli. de iloodige 
P,laAteekeningen · ·warden overgelegd, ~aar
oii(ler zich moeten beviriden een bewerkt groot
spali.t, waaruit zoo duidelijk mogelijk. de afa 
metingen van· alle verbanddeelen . blijken en 
eene langsdoorsnede van het schip .. 
. fi. Indien h~t ve~oek betreft het ver

nieuwen van een certificaat van deugdelijkhei_d, 
moet, wanneer het schip zich binnenslands 
bevindt; bij het verzoekschrift zoo mogelijk 
het nog geldige certificaat vall' een· der ·door 
Ons erkende particuliere onderzoekingsbureaux 
warden overgelegd. Be.vindt het schip zich 
in het buitenland; dan kan eventueel warden 
volstaan met overlegging van een gewaarmerkt 
afschrift van het nog geldige. certificaat van 
een der door Ons erkende particuliere onder
zoekingsbureaux. 

8. 1. Voor een schip, waarvoor een certi-· 
ficaat is overlegd, als bedoeld in het vierde' lid 
van artikel 7, wordt door den ·hoofdinspecteur 
van Onzentwege een certificaat van deugde-. 
lijkheid in twee exemplaren afgegeven, tenzij 
a.an de ambtenaren van de scheepvaartinspectie 
bij onderzoek blijkt, dat ,het certificaat van het 
particuliere onderzoekingsbureau ten onrechte 
werd toegekend, dat sedert die toekenning de 
toestand van het schip zoodanig is veranderd; 
dat de· zeewaardigheid onvoldoende is ge
worden, of dat uit anderen hoofde tegen de 
afgifte · van een certificaat va.n _ deugdelijkheid 
bezwaar- b·estaat, 

2. Voor een schip, waarvoor geen certificaat
van een der door Ons erkende particuliere on
derzoekingsbureaux wordt overgelegd, wordt 
het certificaat van·· deugdelijkheid slechts af
gegeven, nadat aan de ambtenaren van de. 
scheepvaartinspectie door een volledig en:.zorg- · 
vuldig onderzoek. is. gebleken, dat het .in alle 
opzichteh in voldoend zeewaardigen toestand 
verkeert. 
• ,3. De kosten, vallende op het in het vorige 
lid bedoeldo onderzoek,'. worden berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stellen tarief 
en bij de nitreiking van het certificaat voldaan. 

-4. Wordt de . afgifte van een certificaat 
van deugdelijkheid geweigerd, dan wordt die 
weigering met opgaaf van redenen aan den 
aanvrager schriftel_ijk medegedeeld. . 

5. Wanneer ten gevolge van de r·egeling 
der :werkzaai:Ii.heden aan schip of werktuigen 
een noodig . geoordeeld pnderzoek door ·de 
scheepvaartinspectie· moet plaats .hebben tus
schen zes uur des namiddags: en acht uur des· 

voormiddags of op een Zondag of een algem~en 
erkenden Christelijken feestdag, dan is _daar
voor door de reederijen eene -~ergoeding aan 
het Rijk versGhuldigd, waarvan .het bedrag 
wordt berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen tarief. 

9. lndien den hoofdinspecteur blijkt, . dat 
het schip ·niet. aan alle _eischen voldoet; kan . 
hij voor het· geval, dat dit_ zonder gevaar voor 
sohip en bemanrung- kan geschieden, het certi-: 
fioaat van deugdelijkheid uitreiken, mits 
daarbij de voorwaarde gesteld wordt, dat 
bin:nen een door hem te bepalen termijn uit-. 
drukkelijk in de _voorwaarde .. te noemen on-, 
volkomenheden in orde moeten warden _ge-_ 
bracht. Wordt deze voorwaarde niet nage
leefd dan wordt- het c~rtifioaat. van deug
delijkheid inge~rokken. ,, . . , . 

10. -1. De :hoofdinspeot_~ur. b_epaalt_ vo·~;_ 
welken termijn, de uitgereikte certificaten van 
deugdelijkheid zuilen gelden en, ind.ien er, 
aanleiding is om ten· gevolge van dei;i. bou~, 
den toestand of de uitrusting van het schip 
dienaangaande beperkende bepalingen te ma
ken, voor welke wateren. . . 

2. Certificaten ·van deugdelijkheid ku~nen· 
door den ambtenaar der scheepvaartinspectie 
warden ingetrokken, wanneer het schip sch.ade, 
heeft beloopen of eene -lierstelling niet naar 
behooren is geschied. Van de intrekking wordt 
den eigenaar . bij geadviseerden dienstbrief 
bericht gezonden. 

11. Indien een ·schip schade heeft beloopen 
en in de buitenland,sche-,haven, waar het· is 
binnengeval_len,, zich een expert of agent van 
een der door Ons erkende particuliere onder
zoekingsbureaux bevindt, dan ~ag de reis_ 
niet worden vervolgd, v66rdat door dien expert -
of agent eene verklaring is afgegeven, inhou-, 
dende, dat de .herstelling_ n_aar behooren is 
geschieiL Bevindt zioh daar ter plaatse geen 
zoodanige _ expert of agent, -dan- is _de schipper 
be~oegd de,reis te vervolgen,-onder gehouden
heid om van die omstandigheden in het scheeps-, 
journaal aanteekening te houden _en ze _ z_o_o 
mogelijk -:te doen- constateeren door een ter 
plaatse aanwezigen Nederlands~hen Consulairen 
a;mbtenaar. 

12 .. . H~t; tarief,. bedoeld, in artik:el 17, 5de 
lid, der Schepenwet, is als .Bijlage I bij dit. 
besluit gevoegd .. 

13. -1·. _De toeschatting der _in _het vorige 
artikel . bedoelde vergoeding geschiedt, ook 
wan~eer geen. beroep_ is jngesteld, door den 
Raad .voor _de sch!')ep;vaart. . 

2: Geene vergoedi11g word,t U:itgekeerd, inge-: 
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val de aanhouding heeft _pl~ats · gehad -op 
grond, dat geen geldig certificaat van deug
delijkheid kon worden -vertoond. 
· 14. - 1. De schipper is verplicht ·oin als 
scheepsjournaal te bezigen een stevig inge
bonden journaal, samengesteld van duurzaam 
papier en ingericht overeenkomstig het'model, 
dat als Bijlage II bij dit besluit is gevaegd. 
Invulling van de kolommen 2, 3_ 4, 5 en 10 
en_ mededeeling van de generale koers en ver
heid in de journalen voor visschersvaartuigen 
is v66r 1 Januari 1916 niet vereischt. Wanneer 
de bladzijden 1 tot·en met 5 van het model van 
de -jotirnalen voor koopvaardijschepen en de 
bladzijden 1 tot en met 3 van het model van 
de journalen voor visschersvaartuigen onver
anderd worden overgenomen en behoorlijk 
worden ingevtild, mogen in de daarop volgende 
gedeelten ,ran de journalen af~ijkingen van de 
vastgestelde modellen worden aangebracht, 
mits dientengevolge de aard van het journaal 
naar het oord~el van den anibtenaar -van de 
scheepvaartinspectie niet te veel -verandert. 
Op schepen in vaste lijnen, waarvan g.e reizen 
niet !anger duren dan 48 uren,-en op sehepen, 
uitsluitend bestemd en gebruikt- voor. vaart 
ov"er de Wadden, de monden van de vVezer 
en de Elbe en in de Sont en de Belten; mag, 
mits de bladzijden 1 t'ot en met 5 van het 
model onveranderd worden overgeriomen en 
behoorlijk worden ingevuld, een journ3;al van 
eenvoudiger inrichting worden gebezigd. 

2. Exernplaren van het in het vorige lid 
bedoelde model worden door de ambtenaren 
van de scheepvaartinspectie op- verzoek van 
den eigenaar of van den schipper kosteloos 
uitgereikt. 

·3. De schipper zendt binnen drie ciagen na 
binnenkomst van het schip hier te lande en 
b~ vroeger vertrek tot het doen van · eene 
nieuwe reis in ieder geval v66r het vertrek, 
het journaal ter inzage aan het districtshoofd 
van de scheepvaartinspectie of aan- den do.or 
dezen aan te wijzen ambtenaa·r. Wanneer 
het schip in het buitenland wordt opgelegd, 
zendt de schipper het journaal binnen drie 
dagen op aan het hoofd van het district, waar 
bet schip thuis behoort. Het districtshoofd 
is bevoegd in Onzen· naam- vrUstelling van de 
naleving van deze voorschriften -te geven -in: 
verband met den korten duur -van- de reis, of 
op grond van andere bijzondere -omstandig
heden. 

4. Het · journaal zal zoo spoedig- mogelijk 
worden teruggegeven, v6orzien van de gedag
-tliekende ·en onderteekende verklaring, dat het 

door den ambtenaar van de scheepvaar.t
inspectie is gezien. 

15. 1. Elk zeilschip van 200 ton (2.83 :MO.)_ 
bruto' inhoud en daar beneden .en bagg~r
materiaal, hetwelk .gesleept vervoerd wordt,, 
moet ten minste eenmaal in .de vier.en twintig-, 
maanden, elk antler schip ten minste eenm~al -
in de twaalf maanden, in een dok-of op andere 
wijze droog gezet worden, en wel op zoodanige _ 
wijze, dat de geheele bodem behoorlijk ka_n: 
worden onderzocht. Het districtshoofd van 
de scheepvaartinspectie kan in bijzondere. om
standigheden eenmaal een uitstel van ten hoogste 
drie maanden verleenen. 

2. Telkens wanneer een schip gedokt of 
op andere wijze droog gezet zal.worden of wan
neer aan bet schip of aah de werktuigen her-, 
stel.µngen zullen plaats hebben, moet hiervan 
tijdig aan bet districtshoofd van de scheepvaart
inspectie kennis worden gegeven, opdat deze 
in de gelegenheid zal zijn, hierbij toezicht te 
houden of te doen hotiden. W anneer het 
onderzoek iri bet. buitenland geschiedt, komen 
de.reis- en verblijfkosten van de uit te zenden 
ambtenaren, berekend naar een . door Onzen 
Minister vast te stellen talief,_ ten laste van 
de reederij. · 

3. Blijkt den ambtenaar, dat_de zeewaardig
heid is verloren gegaan en niet_ voldoende 
wordt hersteld, dan wordt ;door hem het cer-, 
tificaat van deugdelijkheid ingetrokken of 
niet vernieuwd. 

4. Van de intrekking .van e_en certificaat 
wordt aan den eigenaar b~j gead viseerden 
dienstbrief, onder vermelding __ van redenen, 
bericht gezonden. 

5. Door den schipper van een schip, hetw_elk 
steeds buiten Europeesche wateren blijft, moet 
eenmaal per jaar een certificaat van een der 
door Ons erkende particuliere onderzoekings- -
bureaux of_een gewaarmerkt afschrift.daarvan-. 
aan den hoofdinspecteur -worden gez_onden._., -_ 

6-. De schipper van een eefle Nederlandsche 
haven binnenkomend schip_ is verplicht aan 
het districtshoofd van d<i scheepvaartinspectie 
kerinis te geven van op de afgeloopen reis voo.r
gekomen averijen en. ongevallen. 

. HOOFDSTUIC III. 

UITRUSTING, BELADING EN BEMANNING. 

§ L Reddings1ll,iddelen en veiligheidsmidd~ler{ 

. 16. 1. Aan boord van elk schip moet ten 
minste een zoodanig . aantal reddinggordels 
aanwezig zijn, dat e:c voor iederen, opvarende
een beschikbaar is. 



29 NOVEMBER. - 1913 

2.- •,De reddinggordels moeten _zoodanig ge
borgen zijn, qat zij in gevaLvaii. gevaar gemak
kelijk te bereiken zijn; terwijl er voldbeii"de aan
wijzingen :moeten zijii · v'oor alle 'opvarenden 
betreffende de plaatsen,· Waar de gordels ge-· 
b·orgen zijn en· betreffende het doelniatig ge
bhiik der gordels. 

· 3. De reddinggordels moeten van deugdelijke 
samenstelling, geed onderhouden en doelmatig 
zijtt Reddinggordels, welke v66r het ·gebruik 
moeten worden · opgeblazen, worderi -iroor het 
vereischte aantal niet medegerekehd. 

·4. Elke reddinggordel moet ten minste 
zooveel drijfvermogen hebben, dat hij eeii ge
wicht van 6,8 Kilogram ijzer, dat er aaii wordt 
gehangen, gedurende ten minste 24 uur kan 
dragen. 

-17. 1. Aan· board van elk schip nioet ten 
minste het hieronder vermelde aantal reddihg
boeien aanwezig zijn: 
voor zeilvisschersvaartuigen en · schepen, -

uitsluitend bestemd en gebruikt voor · 
-vaart over de Wadden, de inonden 
· van de Wezer en de Elbe ·en door het 
Kaiser Wilhelinkanaal tot Kiei. . . _ 1 

_ voor· zeilschepen van 200 ton (2.83 M3:) 

bruto inhoud en daar beneden· en 
stoom visschersvaartuigen .. ·. . . . . 2 

voor passagiersschepen . ·. . . . . . . . 6-
voor alle andere schepen een voldoend aa·n: 

ta! ter beoordeeling in elk bijzonder 
geval van den· ambtenaar van de 
scheepvaartinspectie. 

Aan board van alle schepen van- meer · dan 
400 ton (2.83 M3.) bruto inhoud mo~t boven-· 
dien ten minste een reddingboei met licht, 
dat in het water ontbrandt, aanwezig-zijn. · 

2. De reddingboeien moeteil zoodanig· zijn 
opgehangen; dat •zij snel aan ·een drenkeling 
kunnen · warden toegeworpen. Zij moeten, 
voor· zooveel mogelijk, gelijkelijk over stuur
en bakboorzijde verdeeld wordeh ·en op· zeil: 
schepen op het achterschip, op stoomschepen 
op de brug en op het achterschip worden op-
gehangen. · 

3. De reddingboeien moeten van ·deugdelijke 
sa_menstelling, goed onderhouden en doelmatig 
zijn en zoodanig geverfd, dat zij op het water 
duidelijk te onderscheiden zijn. Redding
boeien, welke v66r het _gebruik moeteii wo·rden: 
opgeblazen, worden voor het- vereischte aantal 
niet medegerekend. . 
- 4; Reddin:gboeiim moeteil hoefijzervormig 

en zoodamg verstijfd zijn, dat de opening 35 a 
40· centimeter blijft, tenzij aan den ·ambtertaar 
van de rchecpvaartin:spectie blijkt,·dat· zij op 

27 September 1909 reeds in: gebruik "'aren 
genomen. . _ _ 

5. Elke reddinltboei moet ·ten min:ste:·zooveel 
dr~jf;ermogen bezitten, dat zij een·gewicht'van 
1·4 I(ilogram ijier, dat er· aan wordt g'ehangen, 
gedurende · ten mins~e 24 uur kan dragen. 

18. Aan. boord van elk schip moeten -zich 
scheepsbooten· be;,inden naar den- volgenden 
maatsta[: 

a. schepen van meer dan 200 ton (2.83 M3.) 

bruto inhoud, welke. ingericht zijn voor . het 
venoeren van minder dan dertien passagiers, 
of die niet ~oor passagiersv-ervoer ·zijn inge. 
richt aan ·elke zijde eene of meer bcioten van 
zoodanigen inhoud; 'dat alle opvarenden in 
de booten van eene -zijde ·1mnrten worden op
genomen; 

b. schepen \>'an meer dan 200.ton (2.83 M:3.). 
bruto inhoud, wdke -ingericht zijn voor het 
vervoeren van meer dan 12 passagiers, hooten, · 
waarvan de gezamenlijke inhoud· en het aantal 
worden bepaald volgens Bijlage IJI van dit 
besluit. Zou . de gezamenlijke bootruimte, 
berekend volgens Bijlage· III, grooter zijn dan 
noodig is om alle opiarenden te bevatten, dim 
kan warden ·volstaan met de hiervoor noodige 
bootruimte. fs de gezamenlijke bootruimte, 
bervkend volgens Bijlage TIT, niet voldoende · 
om alle opvarenden op te ne~en, dan -moet 
deze bootruimte aangevuld worden met vlotten, 
samenvouwbare booten en andere reddings. 
middele.n,- van voldoenden inhoud om met de 
scl:ieepsbooten tezamen alle opvarende~ op 
te nemen; 
. c. alle ·andere . sohepen, met uitzondering 

van sleepbooten, welke slechts dienst doen -in:•· 
de onmiddellijke nabijheid van de havens, 
waar zij thuis behooren ·en welke te klei~ zijn 
om een~ boot te voeren, eerie of mee; booten 
groot genoeg om daarin ·alle opvarenden op 
te nemen: 

19. 1. Op nieuw te bouwen schepen nioeten 
de in het vorige artikel onder a. en b vernielde 
booten reddingbooten zijn. 'Hieronder ~ijn 
te verstaan · ·booten; welke · voor· en achter 
soherp zijn en waa:r~an het ·drijfvermogen· met 
ten minste io pOt: -der grootte is vermeerderd 
door het aanbrengen van luchtkasten of andere 
doeltreffende liµlpmiddelen. Op scheperi, welke 
op l· Janua;i 1914 reeds bestonden, of op 
stapel waren gezet, .is het voldoende, fudi~n 
de helft van het aantal booten ,aan · dezim 
eiscli beantwoordt; inits van de·andere ocioten 
het · drijfvermogeri door · doeltrefferi-de · hulp
middelen met ·teri minste 5 pet. is verhoo-gd. · 

2. De booten : moeten _ voldoencle stevig 
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gebouwd en in goeden staat, zijn. De lucht
kasten van de reddingboote~ moeten van doel
matig. mat_eriaal en mogen niet: van zink ver
vaardigd zijn. De luchtkasten van de redaing
booten mogen evenmin van hout vervaard.igd 
z"i}n en moeten van schroefdoppen.zijn voorzien, 
een en antler tenzij aan den ambtenaar van de 
scheepvaartinspectie is gebleken, dat de red
dingboot reeds v66r 1 Jan~ari 1914. in gebrul.k 
is genomen. , 

3. De inhoud van eene boot wordt bepaald 
door·. het .product van lengte, · breedte en holte 
-te vermenigvuidigen met 0.6. Lengte· en 
breedte worden gemeten aan de buitenzijde 
der huidplanken, de holte van den bovenkant 
der kiel tot den bovenkant . v;i,n het dolboord 
op het midden der lengte ; zijn er echter 
scheegaten in he.t dolboord, dan:wordt de holte'' 

··slecht~. gemeten tot aan de onderzijde, der 
scheegaten. 

.4. Het aantal personen, dat eene boot ge
rekend wordt te kunnen dragen, wordt ver-

. kregen door den inhoud in kubieke meters te 
deelen door 0.28. Bij eene boot, welke voor 
het eerst in gebruik wordt genomen, moet 
echter beproefd worden, of _dit aantal volwassen 
personen er behoorlijk plaats in kan vinden. 
zonder het roeien te belemmeren en met· 
behoud van voldoende stabiliteit en uitwate
ring, 

5. ':an stoom.- en motorbooten wordt alleen 
het gedeelte, dat niet door den ketel, den motor 
en de werktuigen is ingenomen, in rekening 
gebracht. 

6, In de . gevallen, b()doeld onder a· en b 
van artikel 18 mo.e.t elke boot een inhoud hebben 
van ten minste 3.5 M3• ; in de andere in dat 
:1rtikel bedoelde gevallen · worden kleinere 
bouten alleen toegelaten, wanneer de aan boord 
bcschikbare ruimte in elk bijzonder geval ter 
beoordeeling van den ambtenaar van de sc.o.eep
vaartinspectie niet vergunt, eene . boot van 
deze afmetingen te plaa.tsen. . . 

20. Het aantal personen, dat een- der tot 
aanvulling di~nende reddingsmiddeli,n :geacht 
woi;dt drijvende te_ kunnen houden, w~rdt ver,. 
kreg.en door den inhoud in kubieke. meters 
van. luchtkas.ten en soortgelijke drijfm.iddelen 
te deelen door 0.085. Het draagvermogen van 
samenvouwbar~ booten . wordt :berekend op 
gelijke, wijze als dat van gewone booten. 

2.1.. 1. Alie aan . dek gevo~rde booten 
moeten geplaat.st zijn onqer,davids of zoodanig, 
zijn opgesteld,. dat zij J:iehoorlijk zeevast staan, 
en vlng .en zonder veel rnoeite door. de beman
ning te wate~ knnnen wp~den gebra_cht .. ~~lie: 

pen vari .. meer dan 400 ton (2,8,l .1VP.) brµto,:•• 
inhoud- moeten voorzien zijp. van .in.richtingerr,, : 
waardoor d,e booten. zond_er bemanning onder, ·· 
normale . omstandigheden · do.or ten hoogste,•; 
vier man vlug buitenboord en te ·water kunnen 
worden gebracht, tenzij __ aan ,d\)n ambten3:ar, :: 
van de scheepvaartinspectie · blijkt, . qat :.de,,. 
schepen op 1 .J11nuari rni4 reeds_ onder,.de·,·., 
Schepenwet vielen . 
. 2. Aan het dolboord van booten, gevoerd, .. , 

aan boord van schepen van mee_r da,n· 200 ton ... 
(2.83 M3.) bruto inhoud, moeten bevestigd · ., 
worden een nummerplaat. en_ een plaat, aa,n
gevende het aantal personen, dat-. de boot kan 
bevatten. · 

.3. De bootstakels moet_en van• voldoende
lengte zijn om van nit de neergevierde. boot, 
zonder den looper nit te.scheren, het beneclen
blok _bij ledig schip tot op het water te kunn.en 
overhalen. 

4. In de boot moet eene inrichting z~jn, · 
waardoor de benedenblokken der takels zeer 
gemakkelijk en vlug kunnen worden uitge
hoekt; deze blokken mogen geen haken hebben. 

22 .. ]. In alle booten, uitgezpI1derd de boo
ten aan boord yan zeilvisschersvaartuigen en 
van schepen, uitsluitend .bestemd en gebruikt 
voor vaart over _de '\Vadden, de. monden van 
de Wezer en de Elbe en door het Kaiser Wilhelm-· 
kana~l tot Kiel, moet aanwezig zijn: een roer. 
met h~lmstok of juk en een stuurriem met dol; 
ten minste een ri\)m en dol meer, dan voor het 
roeien benoodigd zijn (de riemen kunnen, des
verkiezende, vervangen worden doorpagaaijers); 
voor ieder propgat, dat niet · door· een klep 
a11,tomatisch gesloten wordt, eene doelmatige 
prop met nog eene prop waarloos; een hoosvat 
eri eene puts; voldoende touwwerk om, zoo 
noo_dig, van de in de boot aanwezige voorwerpen 
een drijfanker s.amen te st~llen ; eene vanglijn 
van voldoende lengte; de middelen.om op doel
matige wijze olie te storten en een voorraad•• • .. • 
pJa,ntaardige of dierlijke olie ; een goed gesloten · 
vat met v.ersch drinkwater ;· een goed gesloten 
blik of trommel met hard brood; eene vlag.: 
en eene bijl; een akertje om. te dtinken eri een;]. · 
misthoorn. · : ·.-, 

2. · In de booten van schepen ·van meer dan·· 
200. ton (2.83 M3.) bruto inhoud, uitgezondei:d, 
de booten aan. boord van visschersvaartuigen. 
en van schepen, uitsluitend bestemd en gebruikt 
voor vaart over de Wadden, de monden van·de 
W·ez~r •en de· El):ie en,door het Kaiser Wilhel'nr
kanaal _.tot KieJ, moeten bovendien, aanwezig , 
zijn.: .\)en bruikbaar koll'..lpas ; eene gevulde , 
laptaarn !llet de middelen om deze •aan .·te; 
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steken ;· -een• dr<clg -met ;dregge.touw ; · ten. minst~, 
drfo; ablauwlicbten, benevens e.en, flambou:w ;
e_ene:zeekaart.van dii,z!leen,. welke het;schip_za) 
beV<J,~en en .0\lJJ. volledig: ze_ilj;uig, 

3.c_,.,Jn stalen of.ijzeren booten rnoet ;.oor:het. 
kompas eene _ vaste, p)aa.t.s zoodanig _zijn inge". 
ric}:it,.dat ,het slechts in:een,stand hiedn.-past1 

en: moeten· in.de. )mot ofs aan·. de kist, waarin· 
het' _kompas .. wordt ·gebruikt, de noodige- corn-.. 
pensatiemiddel\)11 zijn. bevestigd om mogelijke. 
fouten te beperken binnen voor het practisch 
gebruik toelaatbare -grenien, 

4:: . . I11_,de boo ten,. met- uitzondering van de 
booten ·aan boord van ;zeilvisschersvaartuigen, 
mogen geene andere zaken worden geborge_n, 
dan_ die, welke tqt -hare eigene uitrusting pe
hooren. In de booten aan boord van zeil
visschersvaartuigen mag . geen -visch warden 
geborgen. 

5. · Boven· het- in_ artikel 18 voorgeschreven 
aantal booten, . mag : aan boord aanwezig zfo1 
eene, werkboot-.of vlet,. die•slechts gedeeltelijk 
of niet op de voorgeschreven _wijze is uitgerust. 

23. 1. De loopers der bootstake)s moeten 
steeds klaar opgeschoten en.voor gebruik gereed 
zijn en de sjorringen der booten moeten gemak
gelijk kunnen w:orden .losgemaakt. De david
potten moefon watervrij en 'de -bewegende 
deelen, als <la vid~, klampen en dergelijke moeten · 
roestvrij worden gehouden, terwijl in het 
bijzonder moet worden toegezien; dat zij niet 
door verven of herhaald teren worden · vast
gezet. 

2. Elke boo_t ,moet ten minste een maal in 
de vier maanden buiten boord worden gedraaid 
en M water gelaten, waarbij op haar waterdicht
heid' moet worden gelet. Van <lit te ·water 
brengen en van-den toestand, waarin booten en. 
toebehooren zich hierbij ·bevonden, moet in het 
scheepsjonrnaal melding worden gemaakt. Op 
passagiersschepen moeten de volgens de 
sloepenrol als roeiers aangewezen schepelingen 
ten rninste eens in de twee maanden geoefend 
worden in het roeien. 

3. _Een sloepenrol moet aanwijzen, .welke 
schepelingen in . elke boot behooren plaats te 
nemen. In elk logies op schepen, die aan elke: 
zijde_twee of meer booten voeren, wo:rdt een af
schrift van de sloepenrol opgehangen, 

· 4., _Het drinkwat_er. en het harde b:rood in de. 
booten moeten. zo<;> dikwijls worden ververscht, 
als noodig is om_-deze levensmiddelen in· goeden 
toestang te houd_en. ; 

24. 1. Aan boord_ van alle schepen moeten 
naar het oordeel van den ambtenaar. van de 
scheepva:i,rtinspectie: ge;,chikte- middelen: tot 

1918. 

19.13: 

storten ,van qlie: v<;>or bet sj;illen der gelven·. en· 
een_e voldoende hoeveelheid. t:raan of · vette, 
plantaardige olie.aanwezig zijn, een en antler·, 
in.:v:erhand· met, .de te oo,dernemen :r;eis :en·•met. 
de· lengte van het :iichip:. 
.·2·.: Schepen, met- -een· .-m:aximum,diepgang 

van ten minste 40 d.M. of .van meer dan 500 
ton (2,83-M3.) bruto inhoud moeten .een mid.de! 
hebben om reddinglij11en · te schietenl en· .. ten· 
millste-drie lijnen,. elk ten rninste 200 M. -lang. 
Eene gebruik:saanwijzing- mqet· op .eene zioht-., 
bare· plaats -in de· nabijheid v_a11 het toestel 
worden opgehangen. 

3. Aan boord van motorschepen moeten 
veiligheidslampen aanwezig zijn om te kunnen 
werken · in ruimten, waar zich benzine-· of. 
petroleumdampen hebben opgehoopt. • 

25. 1. · Aan boord van zeilvisschersvaar
tuigen en zeilschepen, al of niet vqorzien van een· 
hulpmotor, van niet, meer dan 200 tqn (2.83 M3.) 

bruto inhoud moeten aa11wezig. ziin de noodige 
putsen :om -water van buiten boord op te slaan. 

2. -Aa,n boord. van grootere. zeilschepen eh 

zeilschepen -met hulpmotorvermogen moeten 
aanwezfg zijn eene goed werkende handbrand
spuit met zuigbuis. en .voldoende slangen, om 
alle deelen van het sc.hij:, te kunnen bereiken. 

3. Aan ·boord -va.n "Sehepen en vaartuigen 
met stoomvermogen of motorvermogen; met 

· uitzondering van booten in de kustsleepvaart, 
rnoet ten minste een werktuigelijk bewogen 
pomp -van· voldoen<).e capaciteit; die onafhanke--
lijk van het hoofdwerktuig kan gebruikt worden, 
aanwezig zijn, welke voo:r brandspuit is ingea 
richt en. voorzien ,-is van puizen of s_langen, ten 
einde elk gedeelte- van he.t schip te kunnen be
reiken. Voor booten in. de kustsleepvaart geldt 
bet voorschrift, vervat in het. eerste lid.-

4. Op stoom- en op motorschepen; va~. II1e\)r 
dan 200 ton (2. 83 M3.) bruto inhoud moet een · 
brandrol aangeven, welke plaats iederen sche
peling bij brand is aangewezen. In elk logies 
moet een afschrift van die brandrol worden op
gehangen. 

5. Inrichtingen om stoom, yloeibaat kool- -
zuur of een brandblusschend gas in een goed 
af te sluiten ruimte te brengen, kunneh, voor 
zoover deze ruimten bet_reft, brandspuiten en 
stoompompen veryangen. 

6. Aan boord-van,-.schepen, welke passagiers 
vervoeren, moeten, be.halve de genoemde mid
delen, eenige goed werkende extincteurs en ten 
minste twee rookmaskers _aanwezig zijn. Op 
alle andere schepen van meer dan 200 ton 
(2.83 M3.) bruto inhoud moet ten minste een 
rookmasker aamvezig z,in en. bovendien. op alle-

72 
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vrachtstoomschepen, motorschep.en en schepen 
met hulpmotorvermogen een extincteur. De 
extincteurs en rookmaskers moeten_ OP. daarvoor 
bestemde plaatsen zoodanig geborge:ir'zijn·, dat 
zij te alien tijde gemakkelijk z(jn. te bereiken. 
Het persimeel.aan boord moet met de wijze van 
gebruik- bekend zijn. 

26. De commandobrug op elk s·toomschip
en op _elk motorschip nioet ·over de geheele 
breedte. van het schip doorloopen, en· zoodanige 
hoogte hebben, dat vandaar uit onder normale 
omstandigheden een vrij uitzicht over bet voor
schip wordt verkregen. 

27. Schepen van meer dan 200 ton (2.831\!3.) 
bruto inhoud moeten voorzien zijn van een 
stormladder, die voldoet aan alle daaraan 
redelijkerwijs te ste!len eischen. 

28. 1. De bergplaatsen voor gevulde lam
pen, petroleum en aangemaakte verf in open 
bussen moeten dbor ijzeren ·schotten zijn om
geveri; een cementen vloer hebben, voorzien zijn 
van • eene deugdelijke ventilatie-inrichting en 
Iiiet in rechtstreeksche verbinding staan met de 
verblijven van. passagiers of bemanning, tenzij 
aan den ambtenaar van de scheepvaartirispectie 
blijkt, dat het schip op 1 Januari 1914 reeds 
onder de Schepenwet viel. . 

2. De in het vorige lid vervatte voor~chriften 
zijn niet van toepassing op .zeilschepen van 200 
ton (2.83 lVP.) bruto inhoud en daar beneden, 
voor zoover de aan boord aanwezige inrichtingen 
naar het oordeel van den ambtenaar· van de 
scheepvaartinspectie voldoende waarborge11 
voor de veiligbeid opleveren. 

29. Op kuilscbepen moet, zoo de ambtenaar 
van de scbeepvaartinspectie znlks noodig 
oordeelt, eene inricbting zijn, waarlangs de 
bemanning gelegenheid beeft zich van uit .bet 
:middenschip veilig naar bet voor- of achterschip 
te begeven, intlien het scbip toegeladen is tot 
zijn uitwateringsmerk en bet geen deklast aan 
boord heeft. 

30. · Op motorscbepen mag de ru1mte, waar 
de machines zijn opgesteltl, niet in· recht
streeksche verbinding staan met de verblijven 
van passagiers en bemanning eri moet tleze 
rnim te een directen uitgang naar bet tlek beb ben. 

31. Aan boord van elk schip moeten de 
noodige heel- en verbantlmiddelen en·eene des
betreffende handleiding aanwezig zijn;· ycilgens 
de voorschriften, vervat in Bijlage--IV'van •dit 
besluit. De be'doelde handleiding wordt .ran
wege Onzen Minister uitgegeven. 

§ 2. Hulpmiddelen lnj de "!'avigatie. 

32: 1. · Aan boord v'an elk schip moeten 

aanwezig zijn de .in goeden staat verkeere:irde 
zeekaarten, wclke noodig zijn voor de fo onder-· 
nemen reis, alsmede een· stroomkaart voor ·de 
Nocrdzee en het Engelsche Kanaal. -Dii·kaar0 

ten moeten zijn op e~n voldoend· groot bestek 
om er behoor!ijk op te kunnen navigeeren;:en 
nioeten zooveel · noodig worden bijgehotiden: 
vblgens -de opgaven, voorkoineride · in ".de 
,,Bericbten aa:ir Zeevarenden". Kii,arten, welke 
te verouderd zijn - om -beboorlijk te worden' 
bijgewerkt, word en geacht ·niet in goeden. staa1;· 
te verkeeren. Tevens moeten aan boord zijn. 
een paar driehoeken of een parallcl-liniaal-·en 
een· paar passers oin peilingen en bestek af: te 
zetten. 

2. Aan boord van elk schip moet aanwezig 
zijn eene bijgewerkte Lichtenlijst van de kusten, 
welke op de voorgenomen reis in het gezicht 
kunnen komen. 

3. Aan boord van alle schepen van meer clan 
200 ton (2.83 l\'P.) · bruto inhoud moeten aan
wezig zijn bijgewerkte Zeemansgidsen of Zeil
aanwijzingen, welke noodig zijn voor de te 
ondernemen reis, alsmede een Zeemansa!manak. 

33. 1. Aan board van zeilvisschersvaar
tuigen, zeilschepen van 200 ton (2.83 M3.) 

brnt'o inhoud en daar beneden, vissc~ersvaar
tuigen met hulpmotorvermagen en J:iooten.in-ue 
ktistsleepvaart, mo·et ten minste ·een en aan 
boord van alle andere schepen moeten ten 
minste twee goed werkende kompassen, welke 
op vaste plaatsen zijn opgesteld,. aanwezig zijn. 
Deze plaatsen moeten zoodanig zijn gekozen, 
dat bet kompas niet te veel storing ondervindt 
van in de nabijheid geplaatste· ijzermassa's. 
011· schepen wellrn v66r 27 September 1909 zijn 
op stapel gezet, geldt -deze laatste bepai.ing 
slechts in zoover de omstandigheden aan boord 
dit naar de meening van den ambtenaar van de 
scheepvaartinspectie toelaten .. 

2. Aan board van schep·en, welke van staal 
of-ijzer zijn gebouwd, of waar zich belangrijke 
ijzermassa's aan boord bevinden, moeten de 
kompassen behoorlijk gecompenseerd zijn · en 
moeten, blijkens een te vertoonen stuurtafel; 
de fouten van ten minste een der kompassen··of; 
indien meer kompasseri aan boord zijn-opge~ 
steld:; van ten minste twee kompassen, bekend
zijn. 

3. · vY anneer niet nit' de· aartteekeningen van 
den schipp~r blijkt, da;t de fouten der -kom'.. 
passen in zee door waarneniingen geregeld wor~ 
den gecontroleerd, moet dit hinnenslands door 
een bevoegd persaon warden verricht, zoo dik
wijls als dit door den ambtenaar v·an de·scheep
vaartinspectie wordt noodig geoordeeld•.· 
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,, 4. ,•Aan. boord van schepen voorzien vap 
tw.e:e. of meer kompassen moet ten mi.lli!te een 
der kompassen zoodanig.zijn geplaatst, dat men 
van~.de .plaats, waar dit kompas is opgesteld, 
vrij ,.uitzicht heeft over ten minste 24 streken 
v.an,, den horizon. Voor schepen, welke. op 
2'7-!September 1909. reeds in de vaart wareri _en 
vo.or op dat oogenblik op stapel staande en 
reeas gedeeltelijk voltooide schepen; geldt 
deze. bepaling slechts voor.zoover zij naar het 
oor.deel van den ambtenaar van de scheepvaart
inspectie kan :warden nageleefd, zonder. belang. 
T'ij~e-wi_jzigingen in den bouw noodig te maken. 
Zulk. een kompas moet voorzien. zijn van eene 
geschikte peilinrichting, welke op hare juistheid 
is onderzocht. Op schepen, welke van eene 
electrische inrichting zijn voorzien, moeten de 
enkele geleiddraden en de schotten, welke door 
deze inrichting magnetisch warden geinduceerd, 
zich op zoodanigen afstand van de· kompassen 
bevinden, dat hierdoor geene storende afwij
kingen kunnen warden veroorzaakt. 

34. 1. Aan board van alle schepen moet 
ten minste een kijker en ten .minste een hoek
meetinstrum_ent ~anwezig zijn, dat zich in 
bruikbaren toestand bevindt en. waarvan de 
fouten door een deskundig onderzoek tot op 
ten hoogste l' na beken,d zijn. Van het hebben 
van een hoekmeetinstrument zij1i".echter vrij
gesteld schepen, welker reizen zich niet verder 
uitstrekken dan de Oostzee .tot de lijn Gothen
burg-:F:rederiksba ven . en fangs de Oostkust 
van .de Noordzee van Calais to~. het Agger-
kanaal. · 

2. Aan boord van schepen van meer dan 
200 ton (2.83 M3 • .) bruto inhoud, welker reizen 
zicb verder.uitstrekken dan Europa en de_Noord
Westkust van Afrika; niet inbegrip der Canari
scbe en Kaap Verdiscbe Eilanden en der 
Azoren, moet ten _minste een cieugdelijke tijd
meter aanwezig zijn, waarvan stand en gang 
b~kend zijn. 
_,j,, Aan boord van scbepen van meer dan 
2.00 ton (2.83 M3.) bruto in.baud; welker reizen 
!'ich niet b_uiten de in het ·vorige lid genoemde 
grenzen uitstrekken, kan warden v9lstaan met 
eeµ -deugdelijk en door eene der. Filiaal-Inrich
ting~n van bet Koninklijk Nederlandscb Meteo
rologisch Instituut gecontroleerd zakuurwerk, 
dat · ecbter op eene vaste plaats aan. board 
onbeweegba.ar moet zijn opgehangen. Stand 
en. gang van. zulk een uurwerk moeten be
kend .zi]n. 

4. _: Aan boo.rd . van alle . schepen moe_t een 
door een desku~dige-geeontroleerde baro~eter 
aanwezig zijn. 

5. Aan board van alle schepen :rnoeten aan-. 
wezig zijn een. han_dlood, met lijn, .. eene doel-, 
matige loodinrichting, geschikt om diepten 
van ten minste 100 vademen te meten en eene 
betrouwbare- log. Op schepen, welker reizen 
zicb niet verder uitstrekken dan de Oostzee, de 
Noordzee to.t. de_ lijn . Oxkneys-Shetlands-· 
eilancien-Sta~anger, en bet Kanaal tot de lijn 
Landsend~Kaap St. Matthieu, kan warden 
volstaan met een handlood met lijn, waarvan 
de lengte afhankelijk is van de diepte der vaar
wateren, welke zij bevaren. 

35. De bepalingen van de artikelen 32, 33. 
en 34 zijn niet van toepassing op gesleept wor
dende schepen. 

§ 3. · Voorkoming vdn aanvaringen en nood
se.inen. 

36. 1. Aan board van alle schepen moeten 
aanwezig zijn de hulpmiddelen, voor hunne 
soort voorgeschreven bij Koninklijk besluit, 
bedoeld bij artikel lvan de wet van' 11 Juli 1882 
(8taatsblad no. 86) .. 

2. De schermen der boordseinlichten moeten 
zijn geplaatst en ingericht gelijk is- aang~geven 
bij het .in het eerste lid bedoelde .Koninklijk 
besluit. 

3. De voorgeschreven lantaarns en, v:oor 
zoover noodig, hunne onderdeelen, · moeten zijn 
gemerkt en van een certificaat voorzien, afge
geven door een· der Filiaal-Inrichtingen .van het 
Koninklijk Nederlandsch Met_eorologisch Insti
tuut. 

4. De stoomfluiten en- sirenen tot bet geven 
van mistseinen moeten zoodanig zijn ingericht,' 
dat zij, als er stoom op is, steeds ge,eed zijn 
om onmiddellijk goed geluid. te geven en op 
voldoende hoogte geplaatst zijn, opdat het ge
luid door niets onderschept kan worden. Het 
onderste gedeelte -van de stoomleibuis naar de 
fluit moet behoorlijk beschermd -zijn. .M:otor
schepen en sch.epen met hulpmotorvermogen 
moeten voorzien zijn van een goed klinkende 
fluit,. ten-einde, als de motor .te. werk staat, de 
voorgeschreven signalen te kunn_en • geven. 

§ 4. LensinricMingen. · 

.· 37. 1·. Aan boord v.an. zeilvisschers, aar
tuigen moeten ,ten minste twee v~st~ ,of ver
plaatsbare pompen aanwezig zijn, welke zoo
danig z~jn .of kunnen worden geplaatst, dat het 
water uit-elk gedeelte van de vulling kan warden 
weggepompt. . 

. 2.· Aan l1oord van zeilschepen - geen ..-is
schersvaa;tuigen zijnde - moeten teri minste· 
twee lenspompen . aanwezig . zijn, zoodanig 
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geplaatst, dat altijd het water uit het. iaagste 
gedeelte · va,n de vulling kan worden -wegge
pompt'.. 

§ 5. Electrische inric!itingen. 

38. 1. De electrische iririchtingen m9eten 
de :goodige ·.waar!Jorgen van veiligheid geven: 
Vanwege Onzen · Minister wordt een· leidraad 
betreffende de toepassirig van electriciteit aan · 
boord van schepen uitgegeven. Een exemplaar 
van dezen leidraad moet zich aan boord v3:n 
alle schepen, waarop electriciteit 'll ordt toege-
piist, bevinden. · 

2. · Op schepen, waar de verlichting electrisch · 
is, moet in de verblijven der passagiers en bij de 
voornaamste doorgangen eri .trappen voor de 
noodige 1ioodverlichting worden gezorgd, die 
steeds brandt, waIJ.neer de hoofdverlichting be-
hoort te brandeIJ.. · · 

'§. 6. U itwatering. 

· 39. 1. Door eene comruissie, door Ons voor 
dit doe} te ben9emen, wordt ·voor elk schip, 
met . uitzondering van visschersvaartuigen en 
baggerµiateriaal, hetwelk gesleept vervoerd 
wordt, eene minimum-uitwatering• ,astgesteld, 
welke het schip onder verschillende omstandig-· 
heden moet behouden, behoudens het bepaaide 
omtrent . het voeren van dekladingen hout.' 
Hietbij worden de regelen in ·acht genoruen, 
welke als B~jlage V bij dit besluit zijn gevoegd. 

·2.. Het bepalen en aanbrengen ,an uit
wateringsmerken kan aan door Ons erkende 
parti_culiere onderzoekingsbureaux wo.rden opge
dragen, behoudens to.ezicht door· ·bovenge
noemde commissie. De hierop vallende kosten 
worden door den eigenaar aan het· onderzoe-
kingsbureau vergoed. . 

3. Door ·bovengenoemde comniissie wordt· 
voor elk schip, met uitzondering van visschers
vaartuigen en baggerruateria?'l, ·hetwelk ge
sleept vervoerd ,vordt, een certificaat van 
uitwateiing uitgereikt. 

'4_ In dit certificaat wordt vermeld, hoever . 
de verschillende merken zich bevinden beneden 
de deklijn, vanwaar de uitwaring wordt ge
rekend. 

40. 1. Voor het vervoeren :van dekladingen· 
hout van meer dan 5 pCt. van het draagver
mogen ·van het schip' is behalve het gewone 
certificaat noodig een speciaal certificaat voor 
de houtvaart, dat door de in het vorig artikel 
vermelde commissie zal kunnen worden afge
ge'ven, indien ten genoegen die_r commissie 
wordt aangetoond : dat het betreffende schip 
geschikt is en redelijken waarborg voor vol-

doende stabiliteit geeft voor het vervoeren v:an 
houtladingen op dek; dat verschansing en dek 
voor dit doel ·zwaar· genoeg gebouwd en -{an· 
bevredigend~ saruenstel.ling ·zijn; dat de·:ver
blijven der schepelingen antler alle oru:standig: 
heden, di.is ook bij verschuiving·der dekla:dilig; 
voldoende toegankelijk zullen blijven·; dat de' 
wijze van plaatsing . en de samenstelling der 
stu~rinrichtingen de bestuurbaarheid .van -het 
sohip ond~r al!e omstandigheden· voldoenaJ 
waarborgen ; dat, warineer de deklading te hoog 
is om een tros vaii af ~en der lieren naar achter, 
uit te laten doorloopen, op het achte.rdek eeil 
werktuigelijk bewogen spil of een werktuigelijk 
be'wogen· tier aanwezig is,' en· dat overigens 
voldaan wordt aan de door Ons betreffende dit 
speciale certificaat ·eve~tiieel · nag ·nader· vast 
te stellen regelen. De · commissie . is echter 
bevoegd om in bijzondere gevallen ten aanzie'n 
van kleine schepen .;rijstelling te verleenen v a~ 
het plaatsen op het achterschip van de bedoelde 
werktuigen, 

2. Voor een schip, dat aan deze eischen·vol
d~et, kan de· comruissie, uitsluitend voor het 
vervoer van hout aari dek en in de ruimen, eene 
geringere uitwatering toestaan dan de normale 
uitwatering, bedoeld in artikel 39. Deze ,·er- -
minderde uitwatering zal in het speciale certifi
caat worden vermeld en op de scheepshuid aan 
beide zijden 1vorden aangegeven door een afzon
derlijk merk, dat o_nder toezicht van de amb
tenaren der scheepvaartinspectie aan stuurboord 
twee -meter voor en aan bakboord twee meter 
achter het gewone uitwateringsmerk zal moeten 
worden aangebracht. 

3. Dit speciale certificaat ·zal te alien tijde 
door Ons kunnen worden ingetrolj:ken, indien 
de bovenbedoelde cominissie meent; dat daartoe 
termen aanwezig ·zijn. 
· 4. · Bij ·vertrek naar zee b.a het innemen van 

eene houtlading, zullen eeu- of meer bodemtanks 
met een gezamenlijken gewichtsinhoud ten 
minste gelijk aan de helft van het gedurende·de 
reis te verwachten mee,der verbruik van kolen· 
uit ruimen onder het hoofddek clan v_an nit die 
daarboven gelegen, benevens het te verwachten 
gebruik·· aan water, ledig moeten ·zijn. Deze 
tan s, welke ·aan gedurende de reis naar be
hoe te gevuld kunnen worden, ·moeten, tenzij 
aan den ambtenaar van de scheepvaartinspectie 
blij t, dat het schip op 1 Januari 1914 reeds 
bes ond of op stapel was gezet; van een langs
sch t zijn voorzien. Bovendien is de schipper 
ver licht iu- bet jour.ti.aa] te vermelden de hoogte 

· der deklast ·bij vertrek,- alsmede· dagelijks de 
sla ijde van het schip in graden- uitgedrukt. 
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.. 
Belading, st·uwag~- en ballasten,. 

.41 . . , 1. De belading en de stuwage. moeten 
v9ldoen aan de eischen van- goede ·zeemanschap, 
z2o<!at_de stabiliteit niet te gering en niet boven
'.l'.!l!-.tig groot wordt en er geen gevaar kan -ont
staan door het levendig worden der lading of 
van een gedeelte ·daarvan. 
-.2. Een schip, dat zonder lading of met weinig 

ladip.g na,ar zee gaat, moet zoo noodig voldoende~ 
goed .in het schip geplaatste en hiervoor .ge
schikte,.ballast aan boord hebben om behoorlijk 
zeewaardig te zijn. 

,3. Ballast, welke vatbaar is om over te gaan, 
moet hiertegen op afdoende wijze verzekerd zijn. 

;42. 1. Ingeval de lading bestaat uit steen
kool, moet gezorgd worden voor eene l~rachtige 
ventilatie- langs de oppervlakte van de lading. 
Een luchtstroom in de lading moet worden 
ve'rmeden. 

2. Elke ruimte, waarin steenkool geladen is, 
moet voorzien zijn. van een "oldoend aantal 
en ten minste twee ventilatoren, gelijkelijk ver
deeld over het vi:Jor- en achtereinde . van· elk 
ruim. · Deze ventilatoren :r;noeten een middellijn 
hebben van ten minste 30 centimeter op schepen 
grooter clan 1000 ton (2. 83 l\f3.) brute inhoud en 
van ten minste 20 centimeter op kleinere sche
peri. De ventilatoren moeten -boven de -vaste 
gedeelten van bet schip ·uitsteken, zoodat· de 
vrije toe- en ·afvoer van lucht niet wordt be
lemmerd: De kokers zelf rboeten voldoende 
sterk zijn en op het overkom·en "an stortzeeen 
berekend zijn. 'De potten in het dek moeten 
van ·gesmeed ijzer of staal zijn vervaardigd en 
ten minste 60 cent.imeter hoog zij11. Voorts 
·moeten er inrichtingen aanviezig zijn om, als de 
venti!atoren worden weggeslagen .of voor slecht 
weder weggenornen, de openingen in het dek op 

. afdoeride wijze te sluiten. 
, . 3. De ventilatoren moeten voorzien zijn 

·van kappen, welke naar of van den wind ge
·draaid kunnen worden en van deksels, welLe er 
, op kunnen worden bevestigd, indien wegens 
-slecht weer .de kappen moeten worden· afge
,,nomen. 

-. 4. Indien in een ruim, waB,rin kolen zulle.n 
worden geladen, de mast als ventilatiekoker is 

-irigericht, dan ·moeten ·de openingen hierin zorg
vuldig kunnen worden afgesloten. 
: . 5. In elke ruinite, waarin ·kole,i zijn geladen, 
.rn9eten de nood_ige- kokers zijn aangebracbt om 
de temperatuur te kunnen waarnernen. Deze 
'kokers moeten, zoo zij aan dek bevestigd zijn, 
-metschroefstoppen worden.afgesloten en rnoeten 
tot oncler in de lading doorloopen. Op schepen 

van 200 ton (2.83 JVI3.) .bruto hiho,ud· en· claa r 
beneden kan in plaats van deie kgkers worclen 
volstaan met ijzeren-stangen, w elke in de la_dirtg 
kun~en worden gestqken. De:_n·oodige ,ther
mometers voor het gebruik in_de ternpera~uur
kokers moeten aan boord aanwezig zijn._ : -_-

6. _: In_de ruimen met kolen en in de ruimten, · 
welke hieraan grenzen en niet gasdicht van 
eerstgenoernde zijn afgeschoten, mag geen·vuur 
gebracht warden en geen aitder licht_ clan 
deugdelijke veiligheidslampen, welke in. voor ·dit 
doel voldoende aantal aan boord mpeten zijn, 
tenzij de· ruimen verlicht worden door _lu'ch t
dicht afgesloten _electrische gloeilampen; smelt
verzekeringen en stroomafsluiters ip.o gen· in 
deze ruimten niet aanwezig zijn. · 

7. In het dek moeten ter beoordeeling van 
den ambtenaar van de scheepvaart,inspectie 
de noodige openingen zijn aangebracht om bij 
gevaar het ontsnappen van de met het laden 
belaste personen mogelijk te ma.ken. 

· 8. Alle bepalip.gen van dit artikel gelden 
eveneens voor groote kolenruimen van stsiom
schepen, in zooverre de hierin aanwezige kolen 
niet voor dadelijk gebruik bestemd zijn. 

9. Op schepen; welke op 27 September 1909 · 
reeds.in aanbouw of afgebouwd waren, kan van 
.de bepalingen van dit artikel "'.Orden afgeweken, 
indien de ambtenaar van de scheepvaa1t
inspectie oordeelt, dat de daar gemaakte inrich
tingen toch voldoende waarborgen voor de 
veiligheid · opleveren. . 

10. De bepalingen, bedoeld in de leden 1, 
2, 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing 
op schepen van minder clan 1500 ton (2.83 l\P.) 
bruto inhoud, welke kolen vervoeren tusschen 
havens van Oost- en Noordzee, ·de Britsche 
eilanden en·de Westkust van Europa, noch ook 
op schepen van: 200 ton (2.83 M3.) bruto inhoud 
en daar beneden, op welke havens deze oak 
varen. 

43. 1. Bij ladingen graan moet vo.oral 
·gezorgd warden, dat de buikdenning goed dicht. 

zoodat geen,graan in de vulling kan komen,_ 
en de pompen ·verstoppen: 

2. Ruimten, bestemd om met graan beladerr,, 
te warden, moeten met behoorlijk geschoordc
langsschotten of _gevelingen in de midscheeps 
voorzien. warden.' Deze moeten van het zaat
hout tot het dek en van_dek tot dek doorloopen. 
Wordt de ruimte gevuld met gestort graan, dan 
moeten deze schotten graandicht zijn en voor-, 
zien van vulstukken tusschen de dekbalkeu .. 

_ 3. .Wordt eene ruimte niet geheel gevulcf 
met gestort graan, .dan moet dit graan afgedekt 
:worden met graan .in zakken of andere doel-
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matige · lading- tot ten minste 1/4 · van den 
totalen inhoud der ruimte. Het gestort graan 
wor'dt vooraf bedekt met een vloer van plankeh 
om te· verhinp.eren, dat de zakken: graan ·of 
andere goederen in het gestorte graan weg
zakken. 

4. In schepen met ee11 dek zal elk gedeelte 
van het ruim, dat met gestort graan wordt 
gevuld, voo'rzien moeten zijn van -,loelmatige 
,,feeders", die- een inhoud hebben van,ten 
minste 2 pCt. der geheele ruimte. 

5. In schepen met twee dekken mogen ge
stort alleen gerst, 'katoenzaad en haver in het· 
tusschendek ·worden gela.den'. In dit geval 
wordt de ruimte tussdhendeks door doelmatige 
graandichte schotten in bakken verdeeld. Elke 
bak mag niet meer inhoud hebben _dan 160 kub. 
meter als de afstarid tusschen de dwarsschotten 
van den bak en zijn ,,feeder" niet meer bedraagt 
dan 4.5 meter, niet meer dan 140 kub. meter 
als deze afstand Iigt tusschen 4.5 en 5.5. meter 
en niet me~r dan '110 kub. meter ·als de afstand 
meer dan 5.5. meter bedraagt. 

In dit geval moeten de gedeelten van het 
ruim hun afzonderlijke ,,feeders" h~bben, afge
scheiden· van die der bakken in het tusschendek. 
Die van het ruim moeten door de luiken van 
het tusschendek -tot aan -het opperdek door
loopen en elk van deze ,;feeders" _ moet niet 
meer dan 6 pCt. en niet minder dan 3 pCt. van 

"den inhoud hebben van het ruim, waarvoor 
hij dient en die van de bakken in het tusschen
dek ten minste 2 pCt. van die bakken, of wel, 
de luiken in het tusschendek moeten niet 
worden dicht gelegd en voldoende openingen in 
het tusschendek worden gemaakt om te zorgen, 
dat de lading in het tusschendek 1kan dienen 
orn die in het ruim bij te vullen. In dit geval 
moeten de ,,feeders" van de -bakken een 
voldoe11den irihoud hebben om de gezamen:lijke 
ruimte bij te vullen. 

6. In schepen met meer dan twee dekken 
mag onder het tweede dek elke soort graan 
·gestort worden, mits wordt voldaan aa.lil boven
vermelde voorschriften, wat betreft de afdee
ling in bakken en de ,,feeders:'. 

7. In ieder geval moeten de eischen omtrent 
de stabiliteit van het schip nauwgezet worden 
in acht genomen. 

8. Aan de eischen, gesteld in de vooraf
gaande leden van dit artikel zal geacht worden 
-voldaan te zijn, indien voldaan is aan de 
omtrent graanladingen vastgestelde bepalingen 
, an een der hierna genoemde lichamen : 

a. de Britsche Board of Trade; 
b. de Board of Underwriters in New-York; 

~ de National Board of Marine' Under'-
wri ers in New-York; II'.-·.··· 

d de New-Orleans Board of Underwriters'; 
·e de Mobile Board of Underwriters;· 
f de Wheat Tariff Association, San Fran-' 

cisc 
g de Port Warden of Montreal: 
h de Duitsche Seeberufsgenossenschaft. ,,., .. 
4 1. Licht cintplofbare stoffen, zooals' 

bus ruit," schietkatoen; slagkwik, dynamiet; 
enz moeten, als zij- benedendeks geborgen 
wo den, 1°. in ruimten, welke hetzij · door 
sch tten, hetzij door haren kleedon afgesloten· 
zijn van- de andere lading, en tevens · zooveel. 
mo elijk verwijderd zijn van de machinekai:her 
en an· de bewoonde gedeelten van het schip, 
WO _en geborgen, en 2°. zoo mogelijk zoodanig 
zijn geplaatst, dat zij gemakkelijk geworpen, 
6( nder water gezet kunnen worden. 

2 Goederen, welke aan zelfontbranding 
ond rhevig zijn, · moeten geborgen worden op 
koe e plaatsen en zoodanig, dat ze te allen tijde 
ge akkelijk te bereiken zijn. 

3 Stoffen, welke zeer licht ontvlammen, 
zoo ls spiritns, naptha, enz. en waaronder ook 
beg epen zijn de licht ontvlambare stoffen, 
wel' e bestemd zijn als brandstof voor de in-het 
schi geplaatste werktuigen, moeten, als zij 
ben dendeks geborgen .' worden, verw~jderd 
blij en van de machinekamer en de bewoonde 
ged elte_n van- het schip. Op schepen, welke 
niet in het bijzonder voor dit doel zijn ingericht, 
mo en zij als ·lading alleen vervoerd worden in 
her etisch gesloten stalen cilinders. 

4. Stoffen, welke gassen kunnen ontwikke
len, die door hunne vergiftige eigenschappen 
gev ar voor menschenlevens kun'nen doen· ont
staa , zooals het geval is met sommige soorten 
ferr silicium, mogen alleen benedendeks ge
bor en worden als zij waterdicht. verpakt zijn. 
Sto en; welke gassen kunnen ontwikkelen, 
wel e, vermengd met lucht, ontplofbare meng-· 
sels vormen, zooals o. a. ·calcium carbiet; 
fuoe en· altijd waterdicht verpakt zijn. Op 
zeils hepen kan na v<;>rkregen vergunning -van 
den ambtenaar van de scheepvaartii:tspectie 
van de naleving van 'dit voorschrift worden 
afge eken. · 

5. Onverminderd het bepaalde in liet Ko
nin lik besluit van 15 October 1885 (Staatsblad 
n°. 87), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 

it van 27 Juni 1912 (Staatsblad n°. 194) is 
het nnemen in eene Nederlandsche haven van 
de i het eerste, derde en vierde lid van dit 
arti el bedoelde stoffen als lading' in · een 
pass giersschip niet geoorloofd, tenzij door het 
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districtshoofd van de scheopvaartinspectie; in 
aanmerking genonien de wijze van verpakking 
en,.yan inlading en de hoevee]heid d·er iri te la
den stoffe_n, vooraf eene schriftelijke vergunning 
i~. _yerleend. Indien stoffen als in het eerste, 
derde en vierde lid van dit artikel bedoeld, in 
eene niet-Nederlandsche haven als lading in 
een passagiersschip worden ingenomen, moet 
dit in het scheepsjournaal worden vermeld eii. 
mo_et daa,rin tevens worden aangeteekehd, wat 
l~ij _ de inlading en gedurende de reis is gedaan 
9m ongelukken als gevolg ,an de aanwezigheid 
dezer lading te voorkomen. · 
; .,6. Ingeval van twijfel omtrent de meerdere 
of-mindere gevaarlijkheid van eon te laden stof 
1vordt de meening gevraagd van den ambtenaar 
der scheepvaartinspectie, die zoo noodig de 
voorlichting van ter zake deskundigen inroept. 

7. Wanneor stoffen, als in do_ vorige leden 
van dit artikel bedoeld, ter, inlading worden 
aangeboden, is de inlader, verplicht hiervan 
kennis te goven aa,n' den schipper en aan de 
ambte'naren van de scheepvaartinspectie ter 
plaatse, voordat met de inlading een aanvang 
wordt gemaakt. 

8. Ten opzichte van de lading van ferrosili
cium, dat ·geen gevaar oplevert -als in , het 
vierde lid van dit artikel bedoeld, is de inlader 
verplicht aan don schipper en aan de,ambtenaren 
van de scheopvaartinspectie eene verklaring 
over te leggen, ,vaaruit- de niet-gevaarlijkheid 
van hetferrosi!icium blijkt. Voorferrosilicium, 
waaromtrent zoodanige verklaring niet is 
afgegeven, gelden de bepalingen van het vierde 
lid van -dit artikel. 

9. Flesschon met bijtende zuren mogen in de 
ruimen niet anders geborgen worden dan in 
eene bedding van kalk, of als deze niet te ver
krijgen is, van eene andere doelmatige stof, ten 
minste 30 c.M. dik. 
:, 45. J._ On verminderd het' bepaalde in 

artikel 40 moet, om deklast te mogen voeren, 
het dek ter plaatse, waar deze gestuwd wordt,_ 
voldoende sterk gebouwd zijn. De noodige 
middelen moeten aariwezig zijn om het overgaan 
van den deklast te beletten. 

-i- De deklast mag niet zoo zwaar zijn,c dat 
de stabiliteit van het schip er doo·r in gevaar 
wordt gebracht. B~j deklast, die door het over
nemen van water in gewicht vermeordort, 
~ooals b. v, het geval kan zijn bij coces of ge
zaagd hout, moet op dezo omstandigheid 
worden gelet. , 

3. Het geladon schip moet rechtop kunnen 
liggeri. 

4. De wijzo van stuwen inoet zoodanig .zijn, 

dat de bodiening van schip, booten, stoomlieren 
en lenspompen, do toegang tot verblijven, enz. 

'hi~t- door ,den deklast worden, bolet. 
5. Indien do verschansing of reeling van het 

schip niet·hoog genoog boven den deklast uit
steekt, moeten daaraan of aan_de verschansing· 
reelings of stutten met koertouwen worden aan
gebracht, welke sterk on dicht genoeg zijn om de 
bemanning tegen over boord· spoelen te be-
veiligen. -

6. Indien de oppe1 vlakte niet gelijk genoeg 
is am er over te kunnen loopen, dan moeten 
er de noodige planken. en handleiders over 
worden aangebracht ·om de bemanning in ,staat 
te stollen, de verschillende deelen van het schip 
zonder gevaar te kunnen bereiken. 

§ 8. Bemanni_ng. 

46. ]. De bemanning van een stoom- of 
motorschip, dat niet grooter is dan 700 ton 
(2.83 -M3.) bruto en niet !anger 'dan 60 M., 
moet voldoe~de zijn om, behalv'e den schipper 
of den wachthebbenden stuurman, te allon 
tijde ten minste aan dek te hebben, een roer
ganger en een uitkijk. Is het stoom- of motor
schip grooter, clan moet op elke wacht boven
dien nog°" een man aan dek beschikbaar zijn. 
Op de wacht in de machinekamer moet op elk 
stoom:schip en op elk inotorschip, behalve den 
machinist, nog-·een man zijn, die, voor zoover 
het een stoomschip betreft, in -do machine
kamer of op de stookplaats en, voor zoover het 
een motorschip betreft, in de machinekamer 
eenigszins gewend is, tenzij in verband met de 
beperkte ruimte-en de kleine afstanden tusschen 
de verschillende deelen- in de machinekamor, 
of in verband- met de- aanwezigheid van bij
zondere inrichtingen, de behandeling van de 
werktuigen aldaar, volgens het oordeel van 
den ambtenaar van de scheepvaartinspectie, 
veilig aan een man kan worden toevertrouwd, 
Op stoomschepen, waar eene der stookplaatsen 
onmiddellijk aan de machinekamer grenst en 
van hieruit rechtstreeks zonder het openen 
van deuren te bereiken is, kan de aldaar dienst
doende stoker of een der aldaar dienstdoende 
stokers - als de voorgeschreven -tweede man 
worden beschouwd. De ambtenaar van de 
scheepvaa,rtinspectie -is bevoegd met het oog 
op de inrichting; grootte of bestemming van 
het schip aanvulling van het wachtdoend 
personeel aan dek en in de machinekamor voor 
te schrijven.-

2. Op zeilschepen moet de bemanning 
talrijk genoeg zijn voor de behandeling van 
het tuig. 
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·3, .' Indien :aan ·. boord twee of m;er gediplo
meerde stuurlieden · of twee of . meer gediplo
meerde machinisten aanwezig zijn, · moet de 
zeewacht. zoowel aan. dek als in de · machine
kamer. steeds aan een ·gediplomeerde worden 
opgedragen. .Ongediplomeerden, .die met dis
pensatfo·. varen -in de ·plaats van. een gediploc 
meerde wo'rden voor de toepassing van laatst
bedoeld· -voorschrift als · gediplomeerden · be
schouwd. 

. 4. · Het is den schipper van een varend 
visschersvaartuig onder · alle omstandigheden 
verboden den dekdienst op dat vaartuig :over 
te laten aan minder dan twee personen ; deze 
personen moeten bekend zijn met de bepalingen 
op het uitwijken, terwijl ten minste een. van 
hen lichameliJk. geschikt II1oet zijn. Voor een 
schip, dat aan de haringnetten ligt, kan met 
een• man, die .Jichamelijk geschikt is, worden 
volst·aan. 

5. De .schippers, stuurlieden, machinisten, 
machiniststokers en de personen, aan· wie aan 
boord bet houden van uitkijk in zee kan 
warden opgedragen (uitkijken), alsmede de 
ongediplomeerde personen, aan wie de wacht 
op de brug of in de machinekamer wordt op
gedragen, moeten in bet bezit zijn van verkla-
1·ingen van bevoegde geneesheeren, inhoudende 
dat zij de hiervoor noodige .gehoor- en gezichts
scherpte en kleurenonderscheidings:v:ei:mogen 
bezitten. Indien korten tijd v66r bet vei:tirek 
van een schip de bemanning moet warden aan
gevuld, kan, indien dringende omstandigheden 
nopen tot aanmonstering van personen, .die 
niet in bet bezit zijri van ·geneeskundige ver
klaringen, ahi in dit lid bedoeld, _daarvoor ver
gunning worden gegeven, en wel in het·buiten
land door den bevoegden coriSulairen ambte
naar, in de kolonien door den bevoegden kolo
nialen ambtenaar en in Nederland door bet 
districtshoofd van de •scheepvaartinspectie. 
Deze verklaringen warden opgemaakt en af
gegeven in overeenstemming met .het regle
ment, dat als Bijlage VI bij dit besluit is 
gevoegd. 

6. De cleskuncligen worclen door .Onzen 
Minister aangewezen. 

7. Overmacht voorbehouclen, mag niemancl 
eenige wacht bet:rekken, inclien hij niet in de 

· vijftien uren, die aan die wacht voorafgaan, 
geclurende ten minste drie uren achtereen 
vrij van dienst is · geweest. 

§ 9. Bijzondere bepa_lingen betreffende iiet vet·-· 
voeren van_ passagiers en van dekpassagiers. 

47. Het is, behouclens bet bepaalcle in 

art_ el 52, verboclen een schip; dat· niet i~ ·(,)'en 
pas agiersschip, to ·bezigen voor bet ,veryoeren 

meer dan 12 passagiers. · · .· T," 

. 1. ·Op passagiersschepen mO'gen r.uim
waar passagiers ·verblijven,. niet lager •zijn 
1.83 M.- Zijn zij hooger clan 2.5 M,;- dan 

wo clt hiervan bij de meting volgens-artikel.49 
sle hts·2.5 lVI. in rekening gebracht, 

. Deze ruimten ·moeten· goecl geventileerd 
en erlicht zijn,- ook clan wanneer de luiken ge
slo en z,ijn . 

· 4 . 1. Op passagiersschepen moet voor 
reiz n, die !anger clan 48 uur cluren, voor elken 
pas agier, die in een hut voor ten hoogste 
·zes personen· zijn nachtverblijf heeft, daarin 
ten minste 3.5· M3• lucht beschikbaar zijn ; 
voor elken passagier· 'in ruiinten voor meer 
cla ~es personen : op bet ·onclerste passagier
clek ten minste 4 M3• en op de anclere passagier
clek en of in vaste clekhuizen ten minste.3 M3• 

Is· e ruimte vercleelcl in afzonclerlijke sl;i,ap
en oonruimten, clanc moet in de slaaprriimte 
ten minste op bet onclerste passagierclek 
2.5 M3• en op de anclere clekken,2 -M3 • lucht 
bes hikbaar zijn. 
· 2 Bovenclieri moet voor elk· van cleze pas

sag rs ten minste ·0.46 M2• vrije"ruimte aan 
dek beschikbaar zijn. 

3. Het onderste passagierdek · is bet eerste 
dek beneden bet wateropp_ervlak, mits dit 
clek bet daglicht ontvangt door zij.delichten. 

4. Voor bet pelgrinisvervoer ·naar en van 
Me a gelden de bepalingen, die op de inter
nati nale conferentie te Parijs zijn vastgesteld. 

5. Het vervoer van inlandsche emigranten· 
van ·oost-Inclie naar Suriname en terug ge
s<ihi clt in overeenstemming met de hiervoor 
geld ncle Indische bepalingen. 

6. Wamieer bij bet vervoer als slaapplaatsen 
loss kooien worclen versti-ekt, die overdag 
wor en opgeruimcl, dan kan voor bet gelieele 
logi s worclen ·volstaaii met 2.5 Ji,P, lucht 
per. hoofcl op het onclerste passagierdek en 
2 M . op de andere clekken. 

7. Voor reizen, die korter dan 48 uur duren, 
mce voor elken passagi~r in de ruimte, waa:'rin 
hij ijn nachtverblijf heeft, ten minste 2 M3• 

luch beschikbaar zijn, 
8. Bovenclien kunnen ·bij de\ in het vorige 

lid b doelcle korte reizen dekpassagiers worden 
verv erd, mits voor elken passagier 0.85 1VI2. 
clekr imte beschikbaar. is en ten minste , 1/6· 
van cleze passagiers eene overdeli:te schuil-
plaa s vindt. · : ,., 

50 1. Op passagiersschepen moeten · voor 
de p ssagiers .beschikbaar zijn : tot 50 passagiers 
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2 privaten;' voot·<e.ike·· 50 : of gedeelte van. 50 
''•passagiers tot• 500 ·l 'privaat meer; boveti de 

500- pass·agiers voor elke 100 of .'gediielte van 
0'100. I privaat· meer.· Deze . worden verdeeld 

, ,;_in •pfrvaten ·voo·r ·manhen en· voor · 'vrouwen. · 
',•G.:' 2: ·· Bo'vendien· ··moeten aanwezig zijn . een 
· :aantal waterplaa,tseh ·ten getale -van· 1/3 · van 

het aantal privaten. ' 
;,,. · •3. "De· privateh en waterplaatseri moeteri 

op afdoende wijze van de Verbli}veri gescheiden 
zijn. 
· 51. Op passagierilschepen :inoeten·voldoende· 

·middelen aanwezig 'zijn o·m ·te beletten, -dat 
passagiers over boord ·of van eeli dekhuis of 

· campagne valleri. Bestaan deze uit reelings 
of lijrien met stutten, dan 'rnoeten zij ten minste 
1 meter hobg zijn en moet de ruimte daaronder 
op afdoende wijze zijn ·afgesloteh .. Bestaan zij 
uit vaste verschansingeli, dan moeteri deze ten 
ininste 1 meter" hoog zijn en voorzien \an 
geschikte ontfastpoorten," 'ivaarin roosters of 
stangen vo·or de veiligheid van de passagiers. 

52. Vervoer . van meer dan twaalf dekpas: 
sagiers in de Middellaildsche Zee, de 'Roode 
·zee, den Golf van Aden, den Indiscl;ten Oceaan, 
en de Ca:ra1bische Zee is ook met · een schip, 
hetwelk niet is een passagie~sschip, toegestaan, 
mits de ondervolgeilde· voi:Jrwaardeil ·worden 
nageleefd :' · 

1 °. dat 0r· voor alle aari b'oo'rd aanwezige 
pe:rsoneri voldoende ruiinte' in de booten be-
schikbaar is·;.. · 

2°. dat het op de cei:tificaten van deugdelijk
heid te vermelderi 'aantal · dekpassagiers niet 
iriag worden· bverschreden ; 

3°. dat' voor alle aan boord ·aanwezige per: 
sonen eeri reddiriggordel beschikbaar is ; , 

4°. dat op de schepen ten miiiste' zes~ red-
dingboeien en bovendien een reddingboei met 

.. licht; hetwelk in het water · ontbrandt, aan
. wezig zijn ; . · 
·· · • 5°'. dat er voor iederen dekpassagier ten 
minste:0.85 'M2• vrije ·dekruhnte aanwezig is;' 

6°. aat het aantal · vervoerde dekpassagiers 
.. behoorlijk in het scheepsjournaal wordt ver-
. meld. · · 

7°. dat de in den aanhef van het ·artikel 
ornschreven, geografische grenzen niet mogen 
warden overschreden. 

HOOFDSTUK IV. 

• WIJZE VAN ONDERZOEK; VRIJSTELUNGEN; 

AANVULLENDE °VOORSCHRIFTEN. 

§ 1. W ijze van onderzoek. 

53. 1. Het onderzoek _heeft plaats doordat 

de ambtenarei:t' der. scheepvaartirispectie zioh 
op ongeregeldE! :tijden aan boord der schepeii 
begeven en daar door eigen waarneming · en 
door het vragen van· inlichtingen zfoh zooveel 
rnogelijk op de· hoogte · stellen · van de · wijze, 
waarop ·de wettelijke eischen··wol'den nageleefd. 

2: Door de· amlitenareri zal hierbij in· acht 
nioeteli warden genomen; ·-dat het wel' nun· 
plicht is; ·zioh voUedig op·de' hoogte te stellen, 
of de· wettelijke voorschriften · worden · nage
\eefd, rµaar dat zij hierbij zooveel .¥J,ogelijk 
'moeteri°" vermijden; ·storend in het :b,edrijf in . 
te grijpen. · Wanneer diis een· door hen .. ge
werischt·onderzoek op een oogenblik Iastig zou 
zijn eri e1<geen bepaalde reden bestaat oin dit 
terstond doo·r te zetten, zullen zij omtrent' den 
tijd hiervoo r met den eigenaar of den sohipper· 
overleggen. 

. 3. · Door ·de belanghebbenden moet ·worden 
in' acht genomen, d·at de ambtenaren niet 
alleen· 'J:\evoegd maar ook verplicht zijn, zioh 
van·ailes, waarop de Schepenwet e~ dit besluit 
betrekking hebben, op de hoogte te stellen en 
dat'eigenaar, sch1pper en opvarenden verplicht 
zijn, hen hierbij behulpzaam te zijn. Dit kan 
voorkomen, dat het schip door den ambtenaar ~ 
ter vervulling van zijn plicht-zou moeten wor
den aangeho_udeii. · · · 

§. 2. V rijstellingen. 

54. 1. Door Ons kati geheel, gedeelte~jk 
of voorwaa:rdelijk vrijstelling worden ver
leend het naleven van eene of meer bepalingen 
van dit besluit. 

2. In Onzen naam kan, ,vanneer bijzondere 
onistandigheden maken, dat' dit zonder gevaar 
vo'cir schip en bemanning kan geschieden, door 
den hoofdinspecteur geheel, gedeeltelijk of 
vo·orwaardelijk vrijstelling worden verleend vari 
het naleveri van eene of meer bepalingen van 
dit besluit, · 

§ 3. Aanvullende vo.orschriften. 

55. De ambtenaar d~r scheepvaartinspectie 
·kan in elk hijzonder geval voorschriften geven 
ter bevordering van de richtige rialeving van 
de voo.rschriften, vervat in de artikelen 16-1_9,· 
21-2fi, 27-31, 34, 38, 41-44 van clit besluit. 

HOOFDSTUK. V. 

8TRAFBEPALINGEN . 

56. 1\Iet hechtenis van ten hoogste · drie 
maanden- of geldboete ·van ten hoogste drie
honderd guldell' wordt gestraft :· · 

a. de eigenaar, die niet zorgt, dat zijn schip 
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binnen. den tijd,- bepaald in artikel 15, eerste 
lid, in een dok of op andere wijze wordt droog 
gezet; 

b. de schipper, die met zijn s.,chip eene reis 
onderneemt of voortzet, terwijl het schip eene 
deklading hout van meer dan 5. pCt. van. zijn 
draagvermogen voert, zonder dat voor zijn 
schip een speciaal certificaa.t voor de hout mart 
is afgegeven, hetwelk nog geldig is op het, oogen
blik van het ondernemen of voortzetten der 
reis; 

c. de eigenaar. of_ de schipper, die niet het 
geldige speciale. certificaat voor de houtvaart 
op eerste aanvraag vertoont aan de in artikel 63 
van de Schepenwet bedoelde ambtenaren. 

Niet strafbaar is hij, die aan voormelde_ 
aanvraag geen gevolg geeft, omdat hij dat 
stuk nog niet heeft kunnen verkrijge_n; 

cl. de schipper van een passagiersschip, die 
in· eene Nederlandsche haven stoffen, ·als_ in 
het · eerste, derde en vierde lid van artikel 44 
b'edoeld," als lading inneemt zonder da!!,rtoe 
vooraf van het districtshoofd van de· scheep
vaartinspectie . eene schriftelijke . vergunning, 
als bedoeld in het vijfde lid van artikel 44, te 
hebben verkregen; 
. e. - de schipper, di~_ een schip, hetwelk .niet 
is een passagiersschip, bezigt voor het vervoeren 
van meer dan twaalf passagiers ; 

f. de schipper, die bij een vervoer als be
doeld in-artikel 52 niet zorgt, dat de voor dat 
vervoer gestelde voor"aarden warden nage
le.,fd. 

57. Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft de schipper, die handelt 
instrijtl met het bepaalde in artikel 14, derde lid. 

58. llfet hechtenis- van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
hondertl gulden wordt gestraft de inlatler, die 
nalaat overeenkomstig het bepaalde tn artikel 
44, zevende lid, eene der verklaringen, in dat 
artikel bedoeld, over te leggen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
29sten November 1913 (Staatsblad n°. 418). 

l\fij bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. - (get.) . TREUB. 

l December 1913. WET, tot vereeniging- van 
de gemeenten Stad-Almelo en Ambt-Almelo. 
s. 419. 

WIJ WILHELi\'IINA, ENZ .••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de gemeenten Stad-Almelo 
en Ambt-Almelo te vereenigen; 

Zo is het, tlat Wij, den Raad van State enz;•. 
Art 1. :De gemeenten Stad-Almelo en An:ibt,-; 

Almel warden vereenigd. De vereeniging; 
komt tot stand op den dag der eerste v~rga,
derin van den Raad der nieuwe gemeente dei, 
midd gs te 12 uur. De. vereenigde gemeeµte. 
draag den naam van Almelo. , ," , , 

2. Alle bezittingen en lasten der vereenigde 
geme ten gaan over- op de nieuwe gemeente. 
Almel zonder dat daa:rvoor eene nadere akte. 
gevor erd wordt. Voor zooverre overschrijving 
in d~ penbare registers noodig mocht zijn,:'zal 
die g chieden krachtens deze wet. 

3. De eerste verkiezing van leden van den 
Raad der nieuwe gemeente geschiedt op den 
dag, oor Gedeputeerde Staten v~n- Oy_erijssel 
te be alen, nadat de verdeeling der gemeente 
in kie districten en het_ getal der in elk district 
zoo, i het geheel als bij elke periodieke aftre
ding e kiezen leden benevens het jaar d_er. 
eerste aftreding, overeenkomstig het bepaalde 
bij ·a tikel 5 der Gemeentewet, zullen zijn 
gereg ld. 

Vo r deze verkiezing zijn stemgere_chtigd de 
_en voorkomende op de te Stad-Almelo 

mbt-Almelo bestaande lijsten van kiezers 
·voor en Gemeenteraad, n_adat deze lijste_n door 
het emeentebestuur van Stad-Almelo zullen 
zijn a ngevuld met de vermelding van de plaats 
der oning van elken kiezer op den lsten 
Febr ari van het jaar der vaststelling en van · 
het 'esdistrict en, zoo noodig, van het stem
distri t, waartoe hij dientengevolge behoort. 

De Raad der gemeente Stad-Almelo benoemt 
de s embureaux voor deze verkiezingen en 
onde oekt de geloofs brieven yan de gekozenen. 

4. De dag der eerste vergadering van d_en 
Raad der nieuwe gemeente wordt bepaald door 
Gede uteerde Staten van Overijssel. 

5. :Qe belastingen, welke tot aan de vereeni: 
ging n elke der gemeenten warden geheven, 
word n; voor zooveel betreft het belastingjaar, 
loope de op het tijds_tip van het tots.tandkomen 
der v reeniging, ingevorderd ten behoeve van
de ni uwe gemeente. 

De sommen, door· het Rijk uit te keeren 
krac ens de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 1 6) en de wet tot regeling van het lager 
onder ijs· van 27 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 1 7), zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
de w t van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 164), 
word n, voor zoover deze tijdens het totstand
kome der vereeniging nog. niet zijn betaald, 
uitge eerd aan de nieU:we gemeente. 

6. V oor de vaststelling van de door het Rijk 
jaarli ks ingevolge de wet van 24 l\f(!i 18_97 
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(Staatsblad n°. 156) aan de nieuwe gemeente uit 
te keere·n som wdrdt als grondslag genomen 
het ·bedrag voor iederen inwoner,'.dat voor de 
gemeente Stad-Almelo ingevolge artikel 8 dier 
wet door Gedeputeerde· Staten bij besluit van 
7"'Apri!• 1898 is· va'Stgesteld, zijnde f 1,89 per 
inwoner. 

·7, De ingezetenen· der beide gemeenten 
warden voor het · opmakell' der •kiezerslijsten 
eri ·voor de verkiesbaarheid tot leden van den 
gemeenteraad reeds met den dag van het in 

· w'erking treden dezer wet als ingezetenen der 
nieuwe gemeente beschouwd. 

De te Stad-Almelo 1311 te Ambt-Almelo op het 
tijdstip der vereeniging bestaande kiezerslijsten 
voor het kiezen· van leden van de ·Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, van de.Provinciale 
Staten en van den Gemeenteraad, blijven van 
kracht in de nieuwe gemeente, totdat zij ovei:
eenkomstig de Kieswet door nieuwe kiezers
lijsten zullen zijn vervangen. 
· 8. Zij die voor de lichting der militie van 

1914 in eene der vereenigde gemeenten zijn in
geschreven, · blijven voor de toepassing der 
Militiewet · (Staatsblad 1912, n°. 21) en van de 
te ·barer uitvoering gegeven voorschriften be
schouwd als militieplichtigen van de gemeente, 
waar hunne inschrijving voor de militie plaats 
had; hetgeen echter te hunnen aanzien ·over
eenkomstig genoemde wet en de te harer uit
voering gegeven voorschriften z<iu moeten 
gedaan worden door den burgemeester der ge
meente, waar zij voor de militie zijn inge
schreven, ware die niet met eene andere 'ge
meente vereenigd, geschiedt na het ·totstand
komen der vereeniging door den burgemeester 
der nieuwe gemeente Alnielo. 

Zij die_bij het totstandkomen der vereeniging 
in de vereenigde gemeenten voor· de lichting 
der militie voor 1915 zijn ingeschreven en· zij 
die c aar voorkomen ·in het register, bedoeld 
bij artikel 87 van voormelde ·wet of. in het 
register, bedoeld bij artikel 26 der Landweerwet, 
worden op de voor de nieuwe gemeente Almelo 
op te maken registers overgeschreven. 

9. Aan den burgemeester en aan de amb
tenaren van een der gemeenten Stad-Almelo of 
Ambt-Almelo, die ten gevolge van de· ver
eeniging · dier gemeenten worden ontslagen en 
niet in de termen v:allen om pensioen tot.min
stens het halve bedrag van hunne jaarwedda 
te genieten, wordt gedurende ten hoogste tien 
jaren ten· laste van de nieuwe gemeente. een 
wachtgeld verleend tot bet bedrag gelijk aan dat 
van hunne bezoldiging bij het in werking treden 
van deze wet of, indien zij pensioeri genieten, 

tot een bedrag gelijk aan het verschil tusschen 
het bedrag van dat pensioen en hunne bezol
diging, en wel zoolang zij niet eene minstens 
gelijkbezoldigde betrekking zullen hebben aan-. 
vaard, met· dien verstande dat bij aanvaarding 
van eene minder-bezoldigde betrekking het 
wachtgeld met het bedrag van die bezoldiging 
zal worden ·verminderd. 

Gelijk gevolg als aan het aanvaarden vah 
eene betrekking zal zijll' verbonden aan eena 
benoeming door de Overheid.tot eene minstens 
gelijkbezoldigde betrekking, ook al wordt deze 
benoeming niet · aangenomen, tenzij · deze niet
aanneming geschiedt op · e;rond van· bezwaren; 
welke door Gedeputeerde Staten van Overijssel 
deugdelijk worden verklaard. 

10. De pensioensbepalingen, : bestaande op 
het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, 
voor wednwen·en weezen·vari hen, die ten ge
volge der v'ereeniging·worden· ontslagen, zullen 
geharidhaafd :blijvim ten 1astc dei; riieuwe 
gemeente Almelo, zoolang de betrokkenen niet 
eene andere betrekking znllen hebben aan
vaard, welke op weduwen- ,en weezenpensioen 
van overheidswege aanspraak geeft. 

V oorts zullen de in de eerste alinea van dit 
artikel bedoelde ontslagen personen, zoolang 
!inn van Rijks,vege. geen recht op pensioen 
wordt ve;leend,· over den tijd, gedurende 
welken zij de gemeenten Ambt- en Stad-Almelo 
hebben gediend, recht hebben op pensioen over
eenkomstig de regelen welke zullen gelden voor 
de ambtenaren der nieuwe gemeente Almelo. 

11. Deze wet treedt in: werking met den ·<lag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lsten 

December ·1913. 
(get.) ,v I L H E L M I N A. 

De Minister 
(get.) 

-van Binnenlandsche Zalcen, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 10 Dec. 1913.) 

l December 1913. BESLUIT, 

van een algemeenen 
bestuur als bedoeld in 

tot vaststelling 
maatregel van 
artikel 73 der 

Pensioenwet 
naren 1913. 

voor de · gemeenteamb_te
S. 420. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken, van 
20 September 1913 n°. 98 (Afdeeling Pensi
oenen), en van 22 September 1913 n°. 6522 
(Afdeeling Binnenlandsch Bestuur); 

Gezien artikel 73 der Pensioenwet voor de 
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gemeenteambtenaren .- 1913 (wet v:an 21 _Juni 
-1913, Staatsblad n°. 301); 

Den Raad van Eltate gehoord·: (advies _van 
21 October 1913 n9. 17); 

Gelet. op het nadei rapport ·;ran: Onze voor
·noemde Ministers van 24Noveinber 1913 n°. 113 
;(Afdeeling Pensioenen). en van 28 November 
1913 n°. 8265 (Afdeeling Binnenlandsch 

kome , de verklaring met zijn a_dv'ies om_trent 
hare bewijskracht toekomen aan Onzen _,M:i7 
niste van Financien, die. den burgemeester 
der. etrokken - gemeente mededeelt of- n~r. 
zijne, 's Ministers me{lning, de verkl_ating 
gron oplevert voeir toekenning van pensioeIJ-, 
respe tiev~lijk voor het teruggeven vap. c;le-be;; 
taald pensioensbijdrage_n. 

Bestuur); 
. Hebben goedgevonden en 

Di burgemeest~r stelt .den ambtenaar,_ '\l'Jl,ll, 
verstaan te be- -_den nhoud van 's Ministers -medec;leeling _in 

_ palen: 
Art. 1. -: - De gemeeiltelijke betrekkingen', 

-waaraan i~gevolge artikel 3 eerste- lid, lit. a 
der Pensioenwet, uitzicht op .p~nsioen op 
'55:jarigen leeftijd is verbonden zijn_ de vol
gende: 

· ag·ent van politie, veldwachter, nachtwaker, 
commandant van en brandmeeste'r, . brand
wacht of.kraandraaier bij eene ·beroepsbrand
weer, havenloods, wegwerker, straatmaker, 
machinist en stoker bij eenigen tak van dienst, 
ontsmetter en helper bij een ontsmettingsdienst, 
scheikundige-bacterioloog, vroedvrouw, ver
pleger in een ziekenhuis of in een krankzinnigen
gesticht, ambtenaar voor den dienst. van kan
toren en lijnen van eenen gemeentelijken tele
phoondienst. 

Onder agenten van politie verstaat dit 
. artikel ook hen die dienen in den rang van 
brigadier of. brigadier-titulair. 
- 2. Vo6r de geneeskundige verklaringen, 
b!)doeld in art. 4, eerste lid, der Pensioenwet, 
worden formulieren vastgesteld door Onzen 
'Minister van Financien. 

Bij elke benoeming van geneeskundigen 
ingevolge bet derde lid van dat artikel of 
artikel 48, j0 eerstgenoemde bepaling der 
Pensioenwet, oi:ttvangen de beno_emden van 
den burgemeester of, indien de benoeming 
door Onzen genoemden Minister geschiedt, 
van dien Minister een door hen .in te vullen 
formulier. 

Aan den voet van het formulier wordt ge
steld een gewaarmerkt afscbrift der op de 
benoeming b~trekking hebbende beschikking. 

3. De geneeskundigen, ingevolge artikel 4, 
derde lid of artikel 48, j 0 eerstgenoemde be
paling der Pensioenwet benoemd tot bet in
stellen van een onderzoek naar den gezond
heidstoestand van een gemeenteambtenaar, 
zenden hunne op bet onderzoek betrekking 
hebbende verklaring aan den Pensioenraad. 

De Raad doet, indien niet reeds eene pen
sioensaanvrage van· den belanghebbende, res
pectievelijk een verzoek om teruggave · van de 
voor h-em betaalde pensioensbijdragen is inge- _ 

kenni . _ 
,_ 4.' Het . honorarium van een ingevolge het.' 

twee e lid van artikel 4 der Pensioenwet aan,
gewe en geneeskundige ,_voor het verrichten 
van · · en onderzoek als in - het eerste lid van 
da,t a tikel bedoeld, bedraagt ten hoogste vijf 
gulde of, is_ de betrokkene een specia,list voor 
cen nderdeel der gen!)es_kun_de, ten hoogste 
tieu ulden. 

Re" , en verblijfkosten .worden den in he_t 
lid bedoelden geneeskundige vergoed 
voet van het laatstelijk bij Ons besluit 

van_l l\faart 1911 (Staatsblad n°. 91) gewijzigd 
Koni klijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats
bladn . 4). Voor hem geldt hettarief, bij laats_t
genoe d besluitvastgesteld voor de derde klasse 

· 5. 66r den 15den der eerste maand van 
elk ierendeeljaars zendt het bestuur van 
elke emeente aan Onzen Minister van Fi~ 
uanci ·n: 

a. fschriften van de akten van aanst,el
ling v n hen, die in bet laats~ verstreken vieren
deelja rs in de gemeente in eene .gemeenteljjke 
betre king zijn geplaatst : 
-- b. 'fschriften van de akte·n van ontslag van 
hen, ie in het laatst verstreken vierendeel

in de gemeente uit eene gemeentelijke 
king zijn ontslagen; 
fschriften van de beschikkinge~ waarbij 
uaren die in het laatst verstreken vieren

deelja rs de gemeente in eene gemeentelijke 
betre king ciienden, in. dat vierendee]jaars, 
hetzij zijn benoemd in eene tegelijkertijd met __ 
die b trekking te vervullen burgerlijke be
trekki g, betrekking van leeraar of van onder

hetzij, bij bedoelde. gelijktijdige _ver
van betrekkingen, als burgerlijk amb. 

tenaa , als leeraar of als onderwijzer zijn ont
slagen; 

d . . fschriften van de beschikkingen waarbij 
belooning van amlitenaren, die in het 
verstreken vierendee!jaars de geineente 
e gemeentclijke betrekking dienden, in 
ererideeljaars verandering is gebracht ; 

e. ene opgave van dieg·enen der in .het 
laatst erstreken. vierendeeljaars de gemeeute 
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iii'""eerie gemeentelijke 'betrekking gediend heh: 
b'ende ambt~n:aren die in dat vierendeeljaars 
verlof hebben ·gehad ,- hetzij dat"Kun 'dit.uit
dtukkelijk' werd verleend, ·hetzij dat door hen;. 
onder stilzwijgen:de goedkeuring . van -·het ge
ni'eentebestuur, •bijv. wegens ziekte,'geen dienst· 
werd gedaan - en wier verlof in dat kwartaal 
meer dan eeii jaar achtereenvolgens heeft 
geduurd.-
•·· Ten ·aanzien van het verlof •van •ieder· dezer 
ambtenaren beh:ocirt te worden opgegeven de 
dag, wMr6p het is "ingegaan en "die waarop het 
is, geeindigd ; · · 
:, f, afschriften van de- beschikkingen waarbij 
ambtenaren die de gemeente--in·••het laatstve1< 
streken · vierendeeljaars; in eene gemeentelijke 
betrekk:ing dieriden;- in dat vie:rendeeljaars :in 
hurine betrekking zijn geschorst. . 
. 6. Bij de in artikel 5 bedoelde . afschriften 

w~rden; ·voorzoover van· een en: antler niet 
reeds uit die stukkeri' blijkt; door de gemeente
besturen · gevoegd : 

bij die, bedoeld onder a, eene opgave van:de 
voornamen der betrokken ambtenaren·en van 
jaa'r en dag hunner geboorte; 

bij die, bedoeld onder a, b en c, eene opga ve 
van den dag van iO:gang van de benoeming of 
van het ontslag der betrokken: ambtenaren; 

· bij die; bedoeld ·onder a en. d, eene gespeci
ficeerde opgave van de inkomsten die ieder der 
betrokken · ambteriaren in zijne gemeentelijke 
betrekking · of betrekkingen zal · genie~en ; · 

bij die; bedoeld antler d, eene opgave van
den dag. van ingarig der in de betrokken beloo- · 
ningen gebrachte veranderingen ; 

bij die, betloeld onder /, eene opgave van den 
dag van· ingang der. ·schorsing. 

7. Do gemeentebesturen··voegen bij •de in" 
artikel 5, lit. ·a. bedoelde afschriften, indien er 
onder de betrokken ambtenareb. zijn die•vroeger 
·burgerlijk ambtenaar, leeraar of onderwijzer 
zijn geweest,: eene· opgave van "die ambtenaren 
en · van de door ieder hunner laatstelijk v66r 
zijne benoeming tot gemeenteambtenaar be
kleede burgerlijke betrekking. of betrekkingen 
of betrekking of betrekkingeh va:n leeraar of 
van onderwijzer. 

8. Wanneer in· het geval, genoemd in het 
tweede lid van art. 19, in dat, genoemd in het 
eerste lid van. art. 20 of in een der gevallen, 
genoemd in de eerste vier -leden van ·art. 21 
der Pensioenwet, de betrokken -ambtenaar de 
in eerstgemelde, respectievelijk de in de tweed·e 
plaats ·genoemde wetsbepaling, cif de .in het 
vijfde _lid van art. 21 der Pensicienwet bedoelde 
kennisgeving doet, zendt het gemeentehestnur 

19.13 

die, kennisgeving tegelijk met het ·afschrift 
·der op de verlaging.· van .de :wedde; ·respectie~ 
velijk het:ontslajfof de berloeming betrekking. 
hebbende beschilrking, of,·,- is .dit afsc)lrift 
reeds ingezonden· ~ terstond; aail Onzen Mi, 
nister van Financien. 

9. Onze. Miriister van Financien zendt de· 
voor:· de regeling·. van den. j:>ensioensgrondslag 
van een. gemeenteambtei:laar· vereischte ge0 

gevens; zoodra -mogelijk· nadat hij deze. ontc 
vangen heeft, aan den Pensioe~aad, die zijn 
advies:omtrent die regeling zoo spoedig mogelijk 
aan dien Minister doet toekomen: 

10. · Onze,Minister·.van ·Financiiin.zendt van 
elke beschikking tot vaststelling ;'a;n den 
pensioensgrondslag van een gemeenteamb.
tenaar afschrift,,aan.het bestuur der.gemeei;ite 
die de.betrokken ambtenaar.dient en aan:den 
Pensioenraad. Onze genoemde Minister voegt 
bij het afschrift voor het· gemeentebestuur eene 
kennisgev:ing ·voor den betrokken · ambtenaar 
die· dezen zoodra mogelijk door dat bestuur 
wcirdt. toegezonden. · 

-11. · Hij, . die na·-tijdelijk .gem·eenteambte
naar te zijn geweest in eene gemeentelijke· be
trekking ,wordt aangesteld, zendt binnen drie 
maanden na het tijdstip van ingang .zijner 
berioeniing, .zijne 'aanstelling. of. aaristellingen 
als tijdelijk gemeenteambteriaar en gegevens 
waaruit van den duur van :den diensttijd en 
van· het · totaal der belooningen in' zijne tijde
lijke betrekking of-in elke z.ijner tijdelijke he
trekkingen lilijkt, aan den ·Pensioenraad. De 
Raad zendt die stukken met zijn advies om
trent .de vaststelling van het voor pensioeri in 
te koopen tijdvak en van het door .de betrokken 
gemeente of door elke der betrokken gemeenten 
te betalen bedrag aan Onzen Minister van 
Financien·, wiens beschikking aan den. am bte
naar en aan de betalende gemeente of aan elke 
der betalende , gemeenten in afschrift wordt 
medegedeeld. 

· 12. Wanneer een . oud-geme'enteambtenaar 
· of een ~ud-burgerlijk ambtenaar, een oud-. 
leeraar ' of een oud-onderwijzer, herplaatst 
wordt in eene gemeentelijke. betrekking, ver
zoekt het bestuur der betrokken · gemeente 
Onzen Minister van Financien of, in de drie 
laatstgen6emde gevallen den' Burgerlijken Pen
sioenraad, om eene ·opgave. van· het bedrag 
dat den belanghebbende laatstelijk v66r zijne 
herplaatsing. ·als -·gepeenteamebtnaar of ·als 
burgerlijk ambtenaar, leeraar,·of 'oriderwijzer 
tot pensioe:ti.sgrondslag .heeft gesti:ekt:. ' 

·. 13. De gemeentebesturen ·storten · de inge
volge de Pensioenwe't verschuidigde pensioens- · 



1913 1 DEC EM B '.R 

bijdragen bij een betaalmeester. De stortin'g 
van de bijdragen, verschuldigd op grond van
de artt. -40 en 43 dier wet geschiedt kwartaals
gewijze. Elk gemeentebestuur stort v66r den 
15den der -eerste- maand van elk vierendeel
jaars het gezamenlijk bedragdier bijdragen over-. 
het laatst verstreken vierendeeljaars.· 

In de derde. week der eerste niaand van elk 
vierendeeljaars zendt ieder betaalmeester den 
directeur van_ het fonds eene opga ve van het 
gezamenlijk bedrag der ingevolge het eerste lid 
gestorte pensioensbijdragen over het .laatst, 
verstreken vierendeeljaars. 

14. Van de pensioensbijdrageri die. op grond 
van art." 41, ·art. 42 of art. 48, ·eerste lid, der 
Pensioenwet.aan eene gemeente moeten· worden 
teruggegeven, worden de bedragen door Onzen 
Minister van FinancieIJ. aan den directeur van 
het fonds opgegeven. 

Wanneer eene genieente, die door haar be
taalde pensioensbijdragen ingevolge h-et eerste 
lid. van artikel 48 der Pensioemvet terugont
ving, die b:ijdragen op grond van het vjjfde lid 
van dat .artikel moet terugstorten in het fo!].ds, 
stelt Onze Minister van Fipancien haar hiervan, 
met opgave van het te storten bedrag, in 
kennis. 

15: Jn cle maand Februari zendt het bestuur 
van elke gemeente aan het Departe·ment van 
Financien de q1.:.itantien voor cle, ingevolge 
art. 13 gedanc stortingen van pensioensbij
dragen over het_ laatst .verstreken jaar, benc
vens twee lijsten, waarvan de eenc ecne gespe
cificeerde opgave van die bijdragen en de 
andere eene opgave van de overgelegde qui
tantien bevat. 

Deze lijsten worden ingericht volgens de 
bij dit besluit gevoegde modellen A en B. 

16. Op de verantwoording door de gemeente
besturen van de in art. 13 bedoelde pensioens
b:ijdragen wordt van wege den Minister van 
Financien controle uitgeoefend. 

17. Onze Minister van Financien-stelt eene 
lijst vast van de stukken die een gemeente-• 
ambtenaar bij eene aanvrage om pensioen uit 
het foncls behoort over te leggen. 

Voor ieder die uit eene gemeentel:ijke betrek
king wordt ontslagen, voegt het gemeente: 
bestuur zulk eene lijst bij de op het ontslag be
trekking hebbende beschikking. 

De gemeentebesturen ontvangen de lijsten 
van het Departement van Financien. 

18 .. B:ij elke pensioensaanvrage die ingevolge 
het eerste lid van art. 37 der Pensioenwet aan 
den Pensioenraad wordt gezonden ·voegt Onze 
Minister van Financien de gegevens, _die de 

Raad behoeft, _om. te kunnen adviseeren. pJ.11-
trent· e op de aanvrage te nemen beschikk~g,. 

19. De Pensioenraad is bevoegd van de: gee, 
meent besturen en van de departementen ;~?,1;1, 
algem en bestuur de innchtingen.te vragen q,ie 
hij me nt noodig te hebben voor het beho:>rl:ij5c--, 

vervu en van zijne taak. '''"'' 
20. Elk besluit tot toekenning van p_en

sioen en laste van het fonds wordt in afschr~t 
mede edeeld aan den gepensionneerde, ;i,an
het b stuur der gemeente die_ de gepension
neerd in de betrekking voor hct :vervullen 
waar n hem pensioen werd toegekend, heeft 
gedie d, aan den Pensioenraad en aan den 
direct ur van het fonds. 

21. De. pensioenen worden bij de directie 
van h t fonds in het groo,tboek der pensioenen 
voor e gemeente-ambtenaren ingeschreven. 

22. De gepensionneerde_n ontvangen een 
bewijs van inschrijving van hun pensioen in 
den v rm v_a_n een boekje met coupons voor de. 

Elk boekje bevat coupons voor .twee 

ensioenboekjes worden doorloopend ge-. 
nomm rd. Alle coupons dragen het nommer 
van h t boekje. 

-Het, model voor de boekjes wordt _vastge
steld oor Orfzen Minister van Financien. 

23. Een gepensionneerde ontvangt z:ijn 
pensio nboekje op vertoon van het hem ge: 
zonde afschrift van het besluit tot regeling 
van z ·n pensben, van den ambtenaar belast 
met e_ bctaling van dat pcnsioen. Dem 
houclt een register van alle door hem afgegeven 
pensio nboekjes. 

De_ e_pensionn!)erde stelt op den omslag van 
het bo kie, in tegenwoordigheid van dien amb: 
tenaa , -zijne handtcekening. 

Hee t hij de coupons die zich in het boekje 
bevin _ en verb;uikt, dan ,vordt hem op. z,jne 
aanvr ge,_ tegen afgifte vaµ den omslag van 
het bo kje met de vaste no1Jponstrookcn, door: 
bedoel en ambtenaar een nienw boekje ui~-
gereik. 

De irecteur van het tonds zendt aan de_ 
gemee tebesturen cle uit- _-te reiken pensioen-. 
boekje. 

24. Ieder gepensionneerde deelt _ .zoodra 
moge · k nadat.hij een a,fschrift he_eft on~vangen 
van h t besluit tot regeling van zijn pensio.-,n, 
den d · ecteur van µet fonds schriftelijk-mede, in 
welke. gemeente h:ij zijn pensio_en wenscht -te_ 
zien -u tbeta(Lld. 

_We scht hij zijn pensioen door een gemach
tigde _ e doen- innen,_ -dan "geeft hij, tev-ens op 
naam n woonplaats van dien gema~htigde. .: 
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'25. De geld.en die de directeur van het fonds 
den' g_emeentebesturen c:J.9et toekomen voor de 
betaling van de ·pensioenen -warden ·afionderlijk 
oeheerd. 

'Door het gemeentebestuur wordt een ambte
Iiaar -aangewezen die deze geld en in ontvangst 
neemt en de pensioenen uitbetaalt. 
· ·De aangewezene is, behalve aan het gemeente

bestutii, ook aan den directeur van het fonds 
verantwoording -schuldig. 

'Het gemeentebestuur houdt nauwlettend 
toezicht op de bedoelde gelden. De directeur 
van het fonds geeft, telkens wanneer hij eene 
geldverstrekking doet, dat bestuur da:arvan 
kennis. 

26. De pensioenen van ten hoogste zeshon
derd gulden worden in maandelijksche, die van 
meer dan zeshonderd gulden in drieinaande
lijksche termijnen betaald. 

De ambtenaar; belast met het betalen van 
een pensioen, neemt v66r de betaling van een 
termijn een coupon, waarcp het te innen bedrag 
bij de directie van het fonds is ingevuld, uit het 
pensioenboekje van den gepensionneerde. 

De gepensionneerde of zijn gemachtigde 
plaatst op de coupon zijne handteekening voor 
ontvangst in tegenwoordigheid van bedoelden 
ambtenaar. 

De betaling a.an een gemachtigde geschiedt 
slechts op vertoon van de volmacht en tegen 
afgifte van eene attestatie de vita van den 
gepensionneerde. 

27. Wanneer een gepensionneercle gebruik 
heeft gemaakt van de bevoegdheid, verleend 
bij het derde lid van artikel 34 der Pensioenwet 
of wanneer een gemeentebestuur of een gesticht 
of eene instelling als bedoeld in het vierde lid 
van dat artikel in het da_ar bedoelde geval zich 
in· het bezit van het pensioenboekje van den 
betrokken gepensionneerde hceft gesteld, wordt 
op de coupons voor ontvangst geteekend door 
het bestuur der betrokken gemeente, respectie
velijk door twee bestuursleden der betrokken 
instelling of van het betrokken gesticht. De 
persoon die een pensioenstermijn voor die ge
meente, die instelling of dat gesticht in ont
vangst neemt, plaats in tegenwoordigheid van 
den ambtenaar, die het pensioen betaalt, 

_ zijne handteekening op de keerzijde van de 
coupon. 

Ieder ambtenaar, belast met het betalen van 
pensioenen van oud-gemeenteambtenaren is in 
het bezit van eene lijst van de liefdadige of tot 
algemeen nut werkende instellingen, die de 
goedkeuring van Onzen Minister vi£n Financien 
hebben verkregenopdevoorwaarden waaronder 

zij aan gepensionneerde gemeenteambtenaren 
vciorschotten verstrekken op hun pensioen. · __ De 
directeur van het fonds zendt zulke lijsten·-aan 
de besturen der gemeenten, waar pensioenen 
van oud-gemeenteambtenaren worden betaald. 

28. Bij overlijden-. v11,ri. een gepensionneerd 
gemeenteanibtenaar zenden de erfgenamen het
pensioenboekje van den overledene met eene 
verklaring van erfrecht aan den directeur van 
het fonds die zorg- draagt voo·r de uitbetaling 
van het ·pensioen over het vierendeeljaars, 
waarin de gepensionneerde is overleden. 

29. Het bestuur van elke gemeente · houdt 
een register van de ·in de g1;imeente wonende 
geperisionneerde gemeente·am btenaren. 

Het geeft van het overlijden van zoodanige 
gepensionneerden terstond kennis_ aan den 
directeur van het fonds. 

Bij elke kentiisgeving voegt het een uittreksel 
uit het register van overlijden. 

30. -V66r den 15den der eerste maand van 
elk vierendeeljaars zendt het bestnur van elke 
gemeente waar pensioenen van oud-gemeente
ambtenaren worden betaald, den directeur van 
het fonds: 

a. eene lij,st van hen die in het laatst ver
streken vieren_deeljaars ambtenaarspensioen ten· 
laste van het fonds hebben ontvangen m·et het 
door ieder hunner genoten bedrag ; 

b. de voor de betaalde pensioenstermijnen 
uit de p_ensioenboekjes genomen coupons met 
een verzamelstaat ; - · 

c. de attestaties de vita der gepensionneerden 
die hun pensioen door cen gemachtigde hebben 
doen innen; 

d. de om-.lagen der in het laatstverstreken 
vierendeeljaars vervallen pensioenboekjes met 
een verzamelstaat. 

·De directeur van het fonds vergelijkt de 
opgaven omtrent de gedane betalingen met de 
overige hem verstrekte bescheiden en met de 
onder hem berustende gegevens. 

OVERGANGSBEPALINGEN. 

31. De gemeentebesturen doen_ v66r 1 Janu
ari' 1914 aan Onzen Minister van Financien 
opgave van: 

1. De namen en voornamen der op 1 October-
1913 in diEm~t zijnde gemeenteambtenaren; 

2. gebooi'tejaar en geboortedag dier amb
tenaren. 

Zij voegen bij die opgaven: 
a. afschriften van de akten van aanste!ling 

dier ambtenaren - met uitzondering van hen 
die volgens artikel. 69 der Pensioenwet aan de 
werking dier ,yet zijn onttrokken of die het in 
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artik~l. 6i b,ed_oelfl.e_ verla11geJ?- he'b ben, te ken_nen_ 
gegeven 7:- in de_ gemeentelij),:,e -betrekking of 
1Je:trelrkingen _dfo _zij op ~ October. 1913 ver: 
vullen :; : .: 

_I/. ee11e. ge_specifi.c(3tirde opg_~ye, va11 _ <;Le in
l~omsten ·,die de betrokken ambtenarell op_ dat 
tijdstip, :in die ],ietrekking _o_f _ bet,ek]dngen 
genieten,; ,: 

voor:ts,. VQ()r zooveel _de _onder -a bedoelde 
ge)Ileenteambtenaren betreft, die tegelijk:ertijd 
burger}ijk _ ambtenaar, leeraar 9f ond(3rwij1>:er 
zijn: 

c. afschr_iften van de akten. van aanstelli11g 
van dezen-in :h1,mµe 1Jm;gerlijke betrekking of 
betrekkingen of in,hµm;te betreJ;:king of b!)treh:-
kingen van Jeerl),ar ofsvan -onderwijzer. · 

32 . . W,anm,_er !,)en_aIU_bte11aa_r .i.n dieµst 13ene_r 
gemeentJ\" die de verkla,ing aflegt,"bedoe}d in 
art._ 68-der J.?eniiio•enwet, wo_rdt gepensionnee!d, 
ontvangt het besturi;r dier ·gem!Je;nte bij het_ 
afschrift _yan -het besluit :tot toekenning van 
pensioe;n, van: OnzeJ1. Mini~ter_ van :FinancieJ1. 
eene opg:;i,v(3 van het pe_nsioen_s_bedrag da_t door 
de gem(3ente jaarlijks. ,tJ,an ._het _fond_s moet 
worden -uitgekeerd. 
_ De gemeente stQrt_dat be~rag b~j een petaal

me\)ster: Zij z()11dt in Januari de g_uitantie 
voor d_e in het_ laatst verstreken jaar:. gedan(3_ 
storting aan het Departement ,:al\ Financien. __ 

SLOTBEPALINGEN. 

33. Waar dit besluit spreekt van; Pe_nsioen
\vet, Pensioen_ra_ad, fonds, verstaat het daar-

oi:i-der q.e Pensioenwet voor -de gemeeliteambc: ;
. tenare_n 1913, de P.e~si~ei:i-raad vo~rd~ gemeente-- -
. a,Inbt~nar~n en het ;E'esnsi~enfonds ~oor de,ge:,. 
· meenteambtenaren. · ,,e• 

Waar het spreekt van, gemeente~mbteimar,-''"· 
'tijdelijkgemee~tean:ibtenaar, burgerlijk a~b-:. 
tenaar, leer~ar,' onde~wijzer,. gemeentelijk~. 

· be~rekking, bµrgerlijke betrekking, -betrekkiiig·- .' 
v·an_ leeraar, betrekking van ~nderwijzer ver-F 
staa t het daaronder ·zulke functionnarissei:t en.:r , 

· be_trekkingen in den ·zin · der gen'oemde - Pen·, 
sioe1_1wet. . . . . -- ' . . . . . : .. '. 

34. ·.Dit besluit treedt in werking op den 
t~eeden dag na die!)- der dagteekening yan, het 
-Staatsblad en van de Staatscoui-arii.waar~n het 
geplaa tst. is. _ _ _ _ . .. 
, Onz~ voornoernde Mi~is.t~rs_.zijn i(?der ~001' 

zo6yeel_hem· aangaat, belij,~t ;111et de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het 
Staatsblad en de Sta"at;co~rant ial --~o~den ge- · 
plaatst en waarvan. afschrift. ~~l word~n ~e
zonden aan den Raad van : State, . aan den 
Pensio_enraad voor de_ gemeenteambtei:taren en 
aan den directeur van het Pensioenfonds voor 
de gemeenteambtenaren. 

Het L_oo, den lsten Decepib~r 1913. 

(get.)· :. WI-L HE L MIN A. 

De Minister van Financien,-
-{get.) BERTLING.·· 

De 1vl inister _· van Binn·enlandsche Zaken·, 
(get.) CoR:r V. ri. Lr:N,:DEN, 

(Uitgeg. 13 Dec. -uii3.) · 
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1 December 1913. WET tot verhooging van het 
tweede .hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. S. 421. 

Bij deze wet wordt een artikel verh~ogd. 
Teo gevolge hiervan wordt het totaal van de 
eerste afdeeling gebracht op f 416,365 en het 
eindcijfer van het hoofdstuk op f 787.912,50 .. 

1 December 1913. WET tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der -Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. S. 422. 

Bij deze wet worden twee artikelen_verhoogd. 
Ten: gevolge daarvan wordt het totaal van de 
Iste afdeeling eU: het eindcijfcr van het hoofd
stuk beide verhoogd met f 26.012,50. 

• l December 1913. WET, tot verhooging va,n het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. S. 423. 

Bij deze wet wordt een artikel verhcogd. 
Ten gevolge van voorschreven verhooging 

.word t het totaal vau het hoofdstuk met°
·gelijk ·bedrag verhoogd en alzoo gebracht op 
f 

0

38,424,429.80. 

l · December 1913. WET, tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop a·an de ge
meente Nijmegen van het aan den Staat 
behoorende gedeelte · der zoogenaamde 
Valkhofskazerne te Nijmegen. S. 424. 

1 :December 1913. WET, tot wijziging ·van de 
grens tusschen de gemeenten Pernis en 
Rozenburg. S. 425. · 

WIJ WILHELMINA, ·ENZ .... doen te weten: 

1154 

Van uit laatstgenoemd snijpunt wordt de 
grens gevormd door eene lijn, e.venwijdig ·Ioo
pende met de noordwestelijke grens van de 
perceelen, thans kadastraal bekend gemeente 
Bozenburg sectie C nos. 984 en 983, zijnde. deze 
noordwestelijke 5ren~ tevens de zuidoostelijke 
oever van de Noordgeul. 

De grens gaat voorts in eene rechte richting 
door tot het snijpunt met de grens tusschen 
de gemeenten Bozenburg en Spijkenisse, welk 
punt in de rivier de Botlek ligt. Van dit snij
punt gaat de nieuwe grens zuidoostwaarts 
langs de bestaande grens tusschen.de laatstge
noemde gemeenten -tot aan het punt, waar de 
thans bestaande grenzen tusschen de ge
meenten Bozenburg, Pernis en · Spijkenisse 
elkaar ontmoeten in de rh ier de Oude Maas. 

De grens van de gemeente ·Bozenbu.rg wordt 
gewijzigd als volgt : · 

Aanvangende op het punt wa,ar de tegen
woordige grens tusschen de gemeente'.1 Vlaar
dingen en Bozenburg in de rivier de Nieuwe 
Maas gesneden wordt door de zijde CCCLVII
·52 van het rivierdriehoeksnet, gaat de nieuwe 
grens zuidwaarts naar het snijpunt van het 
verlengde van de noo:rdoostelijke grens van 
het pe:i-ceel thans kada.straal bekeild gemeente 
Bozenburg sectie C n°. 984, met het midden van 
de Noordgeul daar ter plaatse. 

Van uit laatstgenoemd snijpunt wordt de 
grens gevormd door eene lijn, evenwijdig loo
pende met de noordwestelijke . grens van de 
perceelen thans kadastraal bekend gemeente 
Bozenburg sectie C nos. 984 en 983, zijnde deze 
noordwestelijke greiis tevens de zuidoostelijke 

··oever van de Noordgeul. 
Alzoo Wij in overweging genomen: hebben, De grens gaat voorts in eene rechte richting 

dat het wenschelijk is, de grens tusschen de door tot het snijpunt met de grens tusschen de 
~emeenten Pernis en Bozenburg te wijzi!(en; gemeenten Bozenburg en Spijkenisse, welk 

.Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. punt in de rivier de Botlek ligt. 
Art. 1. De grens van de genieente Pernis 2. De overgang van grondgebied, die het 

wordt gewijzigd -als volgt : gevolg is van deze grensverandering, heeft 
. Aanvangende op het punt waar de te::,en- ·plaats op 1 Januari 1914. 

woordige grenzen tusscihen de · gemeenten . -3. De gemeente Pernis keert aan de ge
. Vlaardingen, Pernis en Rozenburg· te zamen ·meente Rozenburg als schadeloosstelling voor 
komen in de rivier de Nieuwe Maas, volgt de ·te verliezen inkomsten een bedrag uit van 
nieuwe grens de tegenwoordige grens tusschen / 600, te voldoen in zes jaarlijksche termijnen 
de gemeenten Vlaardingen • en · Bozenburg tot van/ 100, waarvan de eerste vervalt in den loop 
aan het punt waar deze gesneden wordt door van het jaar 1914, de laatste in den loop van 
de zijde CCCLVII-52 van het rivierdriehoeks- het jaar 1919. 
net en gaat van uit dit snijpunt zuidwaart8 4. Alie kadastrale en andere · stukken, uit
naar het snijpunt van het- verlengde van de sluitend betrekking hebbende op het grondge
noordoostelijke grens van het perceel, thans bied van Bozenburg, dat aan 'Pernis overgaat, 
kadastraal bekend gemeente Bozenburg sectie worden aan de gemeente Pernis uitgekeerd. 
C n°. 984, met het midden van de Noordgeul Het bestuur dezer gemeente heeft ten allen 
daar ter plaatse. I tUde het recht, kost,eloos inzage te nemen van 
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de archieven der gemeente Rozenburg_ en daar
van afschriften en daaruit uit_treksels op :zij ne 
kosten te voideren. . 

5 .. -De kosten van verpleging va'n behoeftige 
krankzinnigen in gestichten, voor zoover zij 
tijdens de opneming daarin woonplaats hadden 
op het grondgebied, dat ingevolge artikel 1 
tot de gemeente Pernis--overgaat, komen ,van 
1 Januari 1914 af-voor rekening van· deze 
gemeente. 

6. De ingezetenen, gevestigd op het grand: 
gebied, dat tot de gemeente Pernis overgaat; 
. warden voor · de -verkiesbaarheid tot leden 
van den gemeenteraad en voor de toepassing 
van artikel 7 der Kieswet van 1 Januari 1914 
af als ingezetenen dier gemeente beschouwd. 
· · Voor zoover de personen, gevestigd, op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor- het- loopende jaar vastgestelde kiezers
lijst, zendt het bestuur der gemeente Rozen
burg v66r 8 Januari 19J4 een uittreksel uit die 
kiezerslijst aan het bestimr der gemeente Pernis. 

Bij het opmaken · van de kiezerslijst wordt 
in de Jaatstgenoemde gemeente voor de toe
passing van de artikelen · 20, 21, 25 en 28, 
tweede lid, der Kieswet ten aanzien van de 
in dat uittreksel ·voorkomende personen ge
handeld, alsof zij op de·voor het loopende jaar 
vastgestelde kiezerslijst voorkwamen. -

7. In de tabel A, ,gevoegd bij de wet van 
5 November 1852 (Staatsblad no. 197), sedert ge
wijzigd, houdende regeling van de verdeeling 
der provincien in kiesdistricten, en in den staat, 
vastgeste!d' bij artikP.l 2 der wet van 9 April 
1877 (Staatsblad n°, 76), sedert' gewijzigd, ·tot 
vaststelling van het regtsgebied en · de zetels 
der ar-rondissements-regtbanken en kanton
geregten binnen het hissort van het geregtshof 

, te' 's Gravenhage, worden ··met · ingang van 
1 Januari 1914 antler Pernis en ·-Rozenbui'g 
verstaan de gemeenten, zooals zij bij artikel 1 
dezer _wet ziji:i ·gewijzigd. 

Deze wet is niet ·van, invloed op de bij haar 
in werking treden bij de· kantongerechten te 
Rotterdam en te B1'ielle aanhangige zaken, noch 
op de reeds gedane dagvaardingen en· oproe-

. pingen om voor die kantongerechten te. ver
schijnen. 

8. Zij, die voor de lichting · der militie ,van 
1914 in de·gemeente Rozenburg zijn ingeschreven 
en gevestigd zijn op het grondgebied, dat van 
die. gemeente naar de gemeente Perni-s over
gaat,' blijven voor de · toepassing der J.Vlilitie
wet en van de te harer uitvoering gegeven-voor
schriften beschouwd warden. als militieplich
tigen van eerstgenoemde gemeente. 

Zij, · die in ··de gemeente Rozenburg voor
komen in het ·register, bedoeld in artikel 87 
van voornielde i,et;: of in· het register, • bedoeld 
in artikel 26 der Landweerwet (Staatsblad 
n°. 160 van 1901), sedert gewijzigd, warden voor 
zooveel zij gevestigd zijn op het grondgebied, 
dat van die gemeente· naar de gemeente Pernis 
overgaat, op het register van laatstgenoemde 
gemeente overgeschreven. 

9. D_eze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en, bevelen, enz . 

Gegeveii. ten Paieize het Loo, den lsten 
December 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

. De lvfini~ter van Binnenlandsche Zaken, 
_(get.) CORT v. D. LINDEN: 

(Uitgeg. 13 Dec. 1913.). 

1' December .1913. WET, ·tot aanvulling en 
verhooging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913. 
s. 426. 

Bij deze .wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd en wordt dit artikel verhoogd; 
voorts warden twee artikelen ingevoegd, ter
wijl in art. 2 van hoofdstuk IV der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1913 tusschen de 
cijfers ,,13" 'en· ,,16" wordt ingelascht: ,,14a 
en 141/' (nl. (l.e nieuw _ ingevoegde artikelen). 

Ten gevolge hiervan worden het totaal der, 
IIIde afdeeling van hoofdstuk IV der Staats-. 
begrodting voor het dienstjaar 1913 en het 
eindcijfer van dat hoofdstuk elk metfl2.982,50 
verhoogd, . 

I-December 1913, WET, tot aanvulling van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

· het dien-stjaar 1913. (Uitvoering van de 
artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet). 

, s. 427. 
Bij deze wet warden twee artikelen ingevoegd 

en wordt in ar_tikel 2 in het eerste lid, na het 
cijfer: ,,188", ingevoegd:.,, ·, 189a, 189b". 

Ten gevolge hiervan,wordt het totaal der VIde 
afdeeling, en het eindcijfer van het tiende hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
i913 verhoogd met f 840;000. 

l December 1913. WET, tot verkladng van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verruiming' van de spoorweghaven te 
Enkhuizen. S. 428. 

73* 
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1 December 1913, WET, tot verklaring van het 
algemeen nut. der ~nteigening ten ,behoeve 
van het maken van een uitwijkplaats voor 
voertuigen nabij de brug over de Arem
berger Sluis te Zwartslui.s, in verband met 
den aanleg van den spoorweg van Zwolle 
naar Blokzijl. S. 429. 

1 December 1913. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van de uitbreiding van het stations
emplacement Overveen. · S. 430. 

1 December 1913. WET, tot verhooging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het di\)nstjaar 1913.. S. 431. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Teh gevolge van voorschreven verhooging 

wordt het bedrag van de Vlde afdeeling en 
het eindcijfer van gemtJld hoofdstuk verhoogd 
met f 1000. 

1 December 1913. WET, betreffende de over
neming in beheer en onderhoud bij het 
Rijk van de Werkensche sluis aan den 

· Nieuwendijk onder de gemeente Almkerk. 
· s. :432, 

WrJ_ WILHELMINA, ENZ .... doen te.weten: 

Alzbo Wij in overweging ·genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de Werkensche· sluis aan 
den Nieuwendijk onder de gemeente Almkerk 
in beheer en onderhoud over te nemen bij het 

Rijk; 
Gelet op artikel 1, tweede lid, der ·wet van 

10 November 1900 (Staatsblad n°. 176); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad ~an State enz 

Eenig artikel. 

Bij het Rijk wordt in beheer en onderhoud 
overgenomen a'e Werkensche sluis · aan den 
Nieuwendijk onder de gemeente Almkerk op 
den voet van· de overeenkomst, gesloten bij de 
in afschrift aan deze wet gehechte akte van 
!J Augustus -1912, welke overeenkomst bij deze 
wet wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Lo'o, den lsten 
December _1913. 

(get.) WI L H E L MIN A. 

De Minister van Waterstaat, (get.) C. LELY. 

(P,tr~g. 24 Dec. 1913.) 

,1; I 

AFSClIRIFT. 

OVEREENKOMST betrefjende de overgave 
en overname in beheer en onderhoud van 
de Werkensche sluis aan den Nieuwendijk 
onder de gem~ente Almkerk. 

Op heden den 9den Augustus 1912, is door 
den ondergeteekende M. CALAND, Hoofdinge, 
nieur-Directeur van den R~jkswaterstaat in de 
7de directie (Noordbrabant) namens het Rijk, 
daartoe gemachtigd door den Minister van 
Waterstaat bij. brief-van-19 Juli 1912, n°. 251, 
Afdeeling Waterstaat, als contractant ter eene 
zijde, en 

het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap 
,,'t Nieuwland van Altena" gemeente Almkerk 
en de \Verken c. a., handelende namens dat 
Waterschap, krachtens besluit van de verga
dering van In~elanden van 23 Mei 1912, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord
brabant den 6den Juni 1912, G n°. 188, als 
contractant ter andere zij de, 

behoudens wettelijke bekrachtiging het na
volgende ove_reengekomen : 

Art. 1. Het Waterschap van ,,'t Nieuwland 
van Altena" gemeente Alrrikerk en de Werken 
c.a. geeft aan het Rijk in beheer en onder
houd over de hieronder omschreven uitwate
ringssluis, bekend als de \Verkensche sluis, 
aan den Nieuwendijk onder de gemeente 
Almkerk, welke sluis door het Rijk in beheer 
en onderhoud wordt overgenomen en wel z66 
en in dier voege als bedoelde slu:is thans in 
beheer en onderhoud bij het Waterschap is, 
zoodat alle rechten en verplichtingen, welke 
voor het Waterschap ten opzichte van de 
sluis mochten bestaan • (al mocht het bestaan 
daarvan eerst later warden vastgesteld) op het 
Rijk overgaan. 

Het Rijk, dat verklaart het overgenomene 
wel te kennen en geen.beschrijving te beh.oeven, 
is bevoegd uit het archief van contractant ter 
andere zijde afschrift. te doen nemen van die 
stukken, welke betrekking hebben op- 'of van 
belang zijn voor het beheer en het onderhoud 
van de in Art. 2 omschreven · sluis. 

2. De in beheer en onderhoud overgegeven 
en overgenomen sluis heeft eene lengte van 
25.20 M., gemeten tusschen de einden van de 
vleugels en eene wijdte in den dag van 3.85 M. 
bij een slagdorpeldiepte van 1.02 M. - N. A. P.; 
zij wordt gesloten door een stel houten 'punt
deuren met een bovenaanslag, liggende · op 
1.67 M. + N. A. P., waarboven een schild
muurtje. 
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De top van het gewelf va:n de sluis ligt op 
3.23 M. + N. A. P. . 

3. Het Rijk aanvaardt de sluis in den staat 
waarin zij zich ·alsdan bevindt, binnen_ een 
maand na afkondiging der in het hoofd dezer 
bedoelde wet. 

4. Het Waterschap ,,'t Nieuwland van 
Altena" gemeente Almkerk en de Werken c. a. 
verplicht zich voor de overschrijving van 
deze overeenkomst in de openbare registers 
zorg te dragen. 
· 5. Alle kosten op deze overeenkomst en· op 
de overschrijving in de openbare registers 
vallende zijn ten laste van het Waterschap 
,,'t Nieuwland van Altena" gemeente Almkerk 
en · de W erken c. a .. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertee
kend te 's Hertogenbosch/Almkerk 9 Augustus 
1912. 

· De H oofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de 7de directie, 

contractant .ter .eene zijde, 
(get.) M. CALAND. 

Dijkgraaf en H eemraden van het W aterschap 
,,'t Nieuwland van Altena" gemeente Alm
kerk en de Werken c. a., 

contractant ter andere zijde, 
'(get.) A. DEN DEKKER Dz .. 
_ ( ,, ) A. W. DoNKER. 

Voor eensluidend afschrift,-
De Secretaris-Generaal van het Departement 

van -W aterstaat, 
(get.) 8ALVERDA DE GRAVE. 

l December 1913. WET, tot goedkeuring der 
overeenkomsten met de Naamlooze Ven
nootschap Koninklijke l\faatschappij ,,de 
Schelde" te Vlissinge_n gesloten, betreffende 
de erfpacht van gronden, wateren en ge
bouwen aldaar, en met de gemeente Vlis
singen . betreffende de·. exploitatie van een 
gedeelte der havens en haventerr1,inen 
aldaar. S. 433. 

1 December 1913. WET, houdende machtiging 
tot het aangaan van overeenkomsten met 
'de · Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspo6rwegen en met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij, in zake 
de pensioenregeling voor haar personeel
S. 434. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 

_,Uzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat .het wenschelijk is Onze Ministers van 

Waterstaat en -van Financien te machtigen; 
met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen e·n met de Hollandsche IJ zeren
Spoorweg-Maatschappij overeenkomsten aan 
te gaan volgens de bij deze wet gevoegde ont-
werpen; 

Zoo is het; dat'Wij, den-Raad van State enz. 
Art. 1. Onze Ministers· vall' Waterstaat en 

van Financien worden gemachtigd- met de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen en met de Hollandsche IJzeren Spoor
weg'-Maatschappij overeenkomsten aan te gaan 
volgens de, met de daaraan te hechten bijlagen, 
bij deze wet gevoegde ontwerpen, nadat in 
het hoofd dier overeenkomsten de datum dezer 
wet en het mimmer van het Staatsblad, waarin 
zij wordt .afgekondigd, zullen zijn _ingevuld. 

· 2. De overeenkomsten, in artikel 1 bedoeld;, 
worden met de bijlagen ·daarvan gratis gere-
gistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het 
December 1913. 

1 

Loo, den lsten 

(get.) W I L H E L M I NA .. 
De 1l1inister van Waterstaat, (get.) C. LELY. 

De Minister· van Financien, ( ,, ) BERTLING. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1913.) 

-ONTWERP-OVEREENKOMST met de 
Madtschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoor

digd door den Minister van Waterstaat en den 
Minister van Financien, tot het aangaan van 
deze overeenkomst ·gemachtigd bij de wet 
van (Staatsblad n°. - ), 
ter eenre, 

en 
de Maatschappij .tot Exploitatie van Staats

spoorwegen, vertegenwoordigd door haren 
Directeur-Generaal, tot het aangaan van .deze 
overeenko,mst door de algemeene vergadering 
van aandeelhouders der Maatschappij gemach
tigd, ter andere zijde, 

is het navolgende overeengekomen: 
Art. 1. Aan a:rtikel 3 der. overeenkomst, 

ender dagteekening van 10 Februari 1912 tus
schen partijen gesloten en bekrachtigd bij de 
wet van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 251), 
wordt toegevoegd : 

,,Indien bij een - op .de wijze als bedoeld bij 
art. 2, 3° dezer overeenkomst, doch niet v66r 
1 Januari 1924 of ingeval v66r dien datum tot 
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naasting of vervallenyerklaring mocht worden 
overgegaan, op het tijdstip van die naasting 
of vervallenverklaring __:_ in te stellen onderzoek 
is gebleken, dat tengevolge van de in het vorige 
lid bedoelde herziening .van het Reglement voor 
het Pensioenfonds de baten van het Fonds 
in den zin van art. 2, tweede lid, dezer overeen
komst niet nieer voldoende zouden zijn tot vol
ledige dekking van de op het Fonds rustende 
lasten, zullen de Ministers van Waterstaat 
en van Financien van het uit dien hoofde be
rekend tekort van de Maatschappij slechts dek
king kunnen verlangen voor de helft, en wel 
uitshiitend doqr verhooging van hare jaarlijk
sche bijdrage aan het Pensioenfonds, alsnog 
in te gaan. op den lsten Januari 1914. Met 
ingang ,van_ dienzelfden dag wordt alsdan 
de in. art. 2 dezer overeenkomst onder 3° 
letter b bedoelde blijvende verhooging van de 
bijdragen aan het Fonds ondersteld te zijn 
toegenomen met gelijk_percentage van het daar 
bedoelde gezamenlijk bedrag der bezoldigingen, 
als waarmede de bijdrage der Maatschappij is 
verhoogd, en zal derhalve van dien datum af 
voor de toepassing van het bij art. 2 dezer 
overeenkomst·onder 3° bepaalde, onder ,,baten" 
mede zijn te begrijpen de waarde vari eene 
zoodanige verhooging. 

De Maatschappij verbindt zich, in het bij 
het vorige lid bedoelde geval de verhooging 
van hare jaarlijksche bijdrage, voor zoover de 
betaling daarvan achterstallig is, met rente 
op rente daarvan, berekend naar drie en drie 
vierden ten honderd (3¼ %) 's jaars, in eens 
in het Fonds te storten'.'. 

2. Zich kwijtende van de verplichting, op 
haar rustende volgens art. 3 van de in art. 1 
aangehaalde overeenkomst van 10 Februari 
1912, verbindt de Maatschappij zich zorg te 
dragen, dat met ingang van 1 Januari 1914. 
in het Reglement voor het Pensioenfonds, van 
haar_ personeel de wijzigingen worden aange
bracht, in de bijlage dezer overeenkomst aan
gegeven. 

Aldus in -tweevoud overeengekomen te 
~Gravenhag~, den 

Utrecht 

De Minister· van Waterstaat, 

De J.lfinister -van Financien, 

De Maatschappij'tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

BIJLAGE 

der Ontwerp-overeenkomst ·met de 
M~atschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

WIJZIGINGEN, aan te_ brengen in ;iet 
Reglement voor het Pensioenfonils van 
het personeel der 1l1aatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorw~gen. 

Art. 4 wordt -gelezen : 
Art. 4. De jaarlijksche bijdrage der Maat: 

schappij bedraagt vier .ten honderd, ( 4 %) van 
het bedrag der gezamerilijke bezoldigingen, 
waarover de _ deelgenooten van het Fonds in 
het afgeloopen .. jaar · doorloopende kor.ting 
hebben betaald, vermeerderd met 

1 °. hetgeen door die deelgenooten - met 
uitzondering van de onder 2° bedoelde - te 
zamen in het jaar minder _dan vijf ten honderd 
(5 %) over het bedrag hunner gezamenlijke be
zoldiging bovenbedoeld -als doorloopende kor
ting is bijgedragen en 

2°. hetgeen door de deelgenooten, die inge
volge art. 55 .lid a of d of art. 62 lid c niet zijn 
onderworpen aan de met ingang van 1 J anuari 
1914 ingevoerde verhooging der doorloopende 
korting met 1 % der bezoldiging, te zamen in 
dat jaar minder dan vier ten honderd (4 %) over· 
het bedrag hunner -gezamenlijke bezoldiging 
bovenbedoeld als doorloopende korting is bij
gedragen. 

Tusschen,art. 11 en art. 12 wordt ingevoegd: 
Art. llbis. Boven en behalve de doorloo

pende korting te heffen ingevolge lid a van 
art. 11, wordt, behoudens het bepaalde bij 
art. 55 lid a of d en art. 62 lid c, wegen~ de met 
ingang van 1 Jariuari 1914 inge.;,.oerde verbe
tering der pensioenen van nagelaten betrek
kingen, geheven eene doorloopende_ korting 
van een ten honderd (1 %) der bezoldiging. 

In art. 14 wordt overal waar staat ,,drie
honderd gulden (f 300)" gelezen ,,vierhonderd 
gulden (f 400)". 

Art. 16 wordt gelezen: 
Art. 16. Indien iemand deelgenoot van het 

Pensioenfonds wordt met_ eene bezoldiging in 
_den zin van art. 10 hooger dan vierhonderd 
gulden (f 400), zal het .verschil tusschen die 
bezoldiging en vierhonderd gulden (f 400) be
schouwd worden ais _ eene verhooging van 
bezoldiging. Van: dat verschil is .afloopende 
korting op den bij art. 12 omschreven voet_ver
schuldigd, behcitidens dat 

.1°. indien de _bezoldiging bij den aanvang 
van het deelgenootschap zeshonderd gulden 
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(/ 600) niet overtreft de hierbedoelde afloo
pende korting slechts zal versch~ldigd zijn 
voor de helft ; ' 

•2°. het verschuldigde zal worden ingehou
den_gelijkmatig verdeeld voor mannelijke deel0 

genooten over acht (8) jaren en voor vrouwe
lijke deelgenooten over twee (2) jaren. · 

'Art. 34 wordt gelezen: - · 
Art. 34. · Het pensioen aan nagelaten betrek

kingen· wordt verleend :_ 
1°. aan de-weduwe tot·aan haar ovetlijden 

of tot door haar een nieuw huwelijk.wordt aan
gegaan ; daarna gaat het pensioen, zonder de 
verhooging. bed·oeld bij aict, .. 36 lid c, over ,cop· 
de in art.· 32 bedoelde kinderen, zoolang zij 
den leeftijd van- achttien jaren niet hebben 
bereikt; 

20. en 30_ ongewijzigd. · 
Art. 36 wordt gelezen : 
Art. 36. a. Behoudens het bepaalde ·bij 

lid b en c van dit artikel en de artt. 36bis en 
36ter bedraagt het pensioen aan nagelaten be
trekkingen vijf tachtigste deelen (6/so) van het 
gemiddeld bedrag der jaarlijksche bezoldiging, 
waarnaar gedurende de laatste vijf · (5) jaren, 
waarin de (het) deelgenoot (lid) tot het Fonds 
heeft bijgedragen, - of, zoo hej; aantal dier 
jaren minder dan vijf (5) bedraagt, gedurende 
alle die jaren -, zijne bijdrage berekend werd; 
vermeerder_d met een-tachtigste (1/sol van dat 
gemiddeld bedrag voor elk jaar; dat de (het) 
deelgenoot (lid) tot het Fonds heeft bijge
dragen, alsmede voor elk ·jaar, dat de (het) 
deelgenoot (lid) v66r ·1 September 1873. tot 
het vaste personeel der Maatschappij heeft 
behoord, met dien verstande, •dat het pensioen 
niet minder zal bedragen dan vijftien tachtigste 
deelen (15 /sol van dat gemiddeld ·bedrag. 

b. Het pensioen, in het vorige lid bedoeld, 
kan niet meer bedragen dan negen en veertig 
honderdzestigste deelen (49 / 160 ) van het aldus 
berekende gemiddelde bedrag der jaarlijksche 
·bezoldiging en niet meer dan zevenhonderd vijf 
en dertig gulden (f 735) per jaar, tenzij' volgens 
de op 31 December 1913 geldende regeling 
meer dan negen en veertig honderdzestigste 
deelen (49/ 160 ) van ciat gemiddeld ·bedrag. en 
( of) meer dan zevenhonderd vijf en dertig gulden 
(/ 7·35) ·per jaar zou zijn toegekend, in welk 
geval- laatstbedoelde regeling · alsnog. wordt 
toegepast, 

c. Het pensioen der weduwe,.- berekend 
overeenkomstig lid a en b van dit artikel, zal, 
indien de overledene kinderen, als bedoeld bij 
art. 32,.lid.a, beneden den leeftijd van achttien 
(18). jaren heeft nagelaten, verhoogd· worden 

met een vijfde gedeelte-(1/ 5) van dat pensioen 
voor ieder . kind beneden den leeftijd. van 
achttien (18) ja:ren, doch in· het geheel voor 
niet meer clan vijf (5) kinderen, met dienver
stande· dat deze verhooging slechts zal.'worden 
toegepast, indien en voor zooveel, met inbegrip 
daarvan, het pensioen der weduwe veertien
honderd zeventig gulden (f 1470) niet overt,eft. 

De verhooging vervalt wanneer alle evenbe
doelde kinderen_ den· leeftijd van,achttien (18) 
jaren hebben bereikt of overleden zijn. Tot 
dat tijdstip wordt zij tot het volle bedrag daar
van uitgekeerd. 

d. Het pensioen wordt' verhoogd met twee 
gulden (/ 2), overeenkomstig het bepaalde in 
art. 24. 

Tusschen de artt. 36 en 37 worden ingevoegd : 
Art. 36bis. Onverminderd het bepaalde bij 

art .. 41, .is bij overlijden van een •invalide, als 
bedoeld bij art. 22, na ontslag uit den dienst 
der Maatschappij om andere redenen clan 
leeftijd of invaliditeit, het aan de nagelaten 
·betrekkingen toe te kennen pensioEln gelijk 
aan dat, hetwelk zou zijn verleend; indien- de 
deelgenoot wegens invalidij;eit ontslagen ware 
met ingang van den dag, waarop in verband 
met het genot ·van uitkeering of ongevalrente 
zijne bezoldiging werd verminderd. 

Art. 36ter. a. Wanneer en zoolang de pen
sioentrekkende weduwe of moeder of een of 
meer der weezen van een deelgenoot of van 
een voormalig(en) -deelgenoot (lid) krachtens 
wettelijke· bepalingen betreffende ongevallen
verzekering een rente geniet(en) ter zake van 
een ongeval, laatstbedoelde in verband met de 
uitoefening van het bedrijf der· Maatschappij 
overkomen, zal (zullen) de pensioentrekkende(n) 
als ·pensioen ·ontvangen een bedrag, met in
achtneming van het .bepaalde. bij het volgende 
lid, berekend op den voet van het_ bepaalde bij 
lid a, b en c van art. 36, doch met vervanging : 

.in lid a van de daargenoemde breuken vijf
-tachtigsteti (5/ 80 }, een tachtigste (1/ 80 ) en vijftien 
tachtigsten (15/ sol door v ijftien vierhonderdsten 
( 15 / 400 ) resp. drie vierhonderdsten (3/,00 ) en vijf 
en veertig vierhonderdsten (4°/.00 ) ; 

in ·lid· b -van.negen en :veertig honderdzestig
sten (49 / 160 l door · honderd zeven en veertig 
achthonderdsten '(147 / 800 ), en van het bedrag 
van zevenhonderd. vijf en .dertig gulden (/ 735) 
-doorvierhonderd:een en veertig gulden (/441); 

in lid c van het bedrag van vee~tienhonderd 
zeventig gulden (f 1470) door achthonderd 
twee en tachtig gulden (f ·882). 
· b. Echter zal : 

1°_ voor zooveel bij · de berekening van 
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het pensioei:l•jaren v66r1 Januari 1914 in aan
merking· konien, het volgens art. 36 lid a, doch 
inet inachtneming van het vorige lid berekende 
pensioensbedrag voor elk dier jaren worden 
vermitiderd met een vierhonderdste gedeelte 
(1 / 400) van het volgens lid a van art. 36 bere!,.ende 
bedrag der jaarlijksche bezoldiging, maar niet 
dalen beneden vijf en veertig vierhonderdsten 
.(

45 
/400); 

2°. over eenig tijdperk aan pensioen en 
rente te zamen, nimmer minder worden genoten 
dan wanneer de pensioentrekkende(n) uit
sluitend pensioen genoot (genoten) volgens 
art. 36, lid a, b en c. · 

Art. 36quater. Ingeval het belang van .een 
of meer pensioengerechtigde kinderen van 
een overleden deelgenoot . of voormalig( en) 
deelgenoot (lid) splitsing · -van het. hun toeko
mende pensioen vordert, wordt ieder dier 
kinderen geacht aanspraak te hebben op een 
gelijk deel van dat pensioen. 

Indien kinderen worden nagelaten van ver
schillende moeders, zal van het. bedrag der 
verhooging, bedoeld bij art. 36 lid c, een deel 
kunneri worden uitgekeerd niet aan de- weduwe 
maar aan de(n) voogd(en) der kinderen, die 
de weduwe niet tot moeder hebben. Dit 
deel is. alsdan -te bepalen in verhouding van 
het aantal van laatstbedoelde· kinderen tot 
het aantal ·der •overige kinderen. 

In art. 40 wordt gelezen; in lid d : 
3°. in stede van vijf tachtigsten •(5 / 80) van 

het ill' art. 36 'lid a aangegeven gemiddelde 
bedrag, vermeerderd met een tachtigste (1 / 80) 

van dat · gemiddelde bedrag voor ·elk daar be
doeld jaar, is in rekening te brengen vijftien 
vierhonderdsten ·(16/ 400 ) van dat ·bedrag, ver
meerderd met drie vierhonderdsten (3/.00 ) 

daarvan voor elk jaar als daarbedoeld, terwijl 
niet minder dan vijf en veertig-vierhonderdsten 
(45 / 400 ) in stede van vijftien tachtigsten (15 / 80 ) 

van dat gemiddelde bedrag is toe te kennen. 
4°. in ·stede van negen en veertig honderd

zestigsten (49 / 180 ) van het in art. 36 lid b be
doelde gemiddelde bedrag is te stellen honderd 
zeven en veertig achthonderdsten (147 / 800 ) van 
dat bedrag. en in stede van zevenhonderd vijf 
en dertig gnlden (/ 735) is te stellen vierhonderd 
een en veertig gulden (/ 441); 

50, _in stede van het in art. 36 lid c genoemde 
bedrag van veertienhonderd zeventig gulden 
(/ 14 70) is te_stellen achthonderd twee en tachtig 
gulden (/ 882). 

Bij de toepassing van het onder 30 bepaalde 
zal zijn in acht · te nemen hetgeen is voorge
schreven in art. 36ter lid b onder 1 ° .· 

. In art. 41 word t : 
, In lid b in stede van ,,art. 36 lid c" gelezen 

art. 36bis, en lid c gelezen : 
c. In het geheel kan ten laste van :het 

Fonds niet meer genoten worden dan : 
ingeval· art. 39 toepassing vindt, het bedrag, 

dat volgens art; 23 lid b onderscheidenlijk 
art. 36 lid b en c - of wanneer en zoolang de 
pensioentrekkende(n) valt (vallen) in de ter
men van art. 23 lid c, onderscheidenlijk art. 
36ter volgens die bepalingen - ten hoogste 
als pensioen kan worden toegekend ; 

ingeval art. 40 toepassing vindt, het bedrag, 
dat volgens dat artikel .ten hqogste kan worden 
~oegekend, verhoogd met een honderdvijftigste 
(1/ 160) onderscheidenlijk een tweehonderdste 
(1/.00 ) voor elk jaar; dat bij de berekening van 
het pensioen ingevolge art .. 25· lid c, onderschei
denlijk art. 36bis in aanmerking komt .. Deze 
verhooging wordt niet toegekend wanneer 
en zoolang de pensioentrekkende(n) valt (vallen) 
in de termen van art. 23 lid c, of art. 36ter. 

Aan art. 55 worden toegevoegd twee nieuwe 
leden: 

b. voor de deelgenooten bedoeld bij het 
vorige lid blijft van kracht de regeling der 
pensioenen van nagelat{ln betrekkingen, gel
dende op 31 December 1913, tenzij belangheb
bende zich v66r 1 April 1914 schriftelijk ver
binde van af 1 Januari 1914 eene doorloopende 
korting van -vier ten· honderd (4 %) zijner 
bezoldiging te betalen. 

(Het bestaande lid b wordt c). 
d. De met ingang van 1 Januari 1914 inge

voerde verhooging der doorloopende korting 
met een ten honderd - (1 %) der bezoldiging 
wordt niet geheven : 

1°. van hem, die op 31 December 1911 lid 
van het Fonds was en v66r 1 Januari 1914 
voor zijne nagelaten betrekkingen - onge
acht het bepaalde bij art. 36 lid c .:... aanspraak 
heeft verkregen op een pensioen van veertien
honderd zeventig gulden (/ 1470) of meer 
per jaar; 

2°. van de vrouwelijke. deelgenoot, die op 
31 December 1911 lid van het Fonds .was en 
v66r 1 Januari 1914 voor hare nagelaten be
trekkingen aanspraak heeft verkregen op een 
pensioen van negen en veertig· honderdzestigste 
deelen (49 / 160 ) van het volgens lid a van art. 36 
berekende gemiddelde bedrag der jaarlijksche 
bezoldiging. 

Aan art. 56 wordt toegevoegd : 
b. voor de nagelaten betrekkingen van hen, 

die v66r 1 J anuari 1914 zij n overleden of, al 
dan niet met pensioen, den dienst der Maat-
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schappij hebben verlaten, blijft van kracht .de 
regeling- te himnen aanzien v66r. dien datum 
geldende. 

Aan. art. 62 wordt toegevoegd : 
c. Zij, die. het bij lid a. bedoelde verlangen 

.. tijdig. hebben te · kennen gegeven; zullen niet 
onderworpen zijn aan de met 1 Januari 1914 
ingevoerde verhooging der doorloopende korting 
met een ten honderd (1 · %) •der bezoldiging. 
Te,hunnen aanzien blijft van kracht de regeling 
der pensioenen van nagelaten betrekkingen 
geldende op 31 December 1911. 

ON'.l;WERP-OVEREENKOMST met de 
Holla~dsche IJzeren Spoorweg-Maat

.. s~happij. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoor

digd door den Minister van Waterstaat en 
den Minister van Financien, tot het aangaan 
van deze overeenkomst gemachtigd bij de· wet 
van · (Staatsblad n°. ), 
ter eenre, 

en 
de Hollandsche ·IJzeren Spoorweg-llfaat

schappij, vertegenwoordigd door hare Directie, 
ter andere zijde, 

is_ het· n!!,volgende overeengekomen: . 
Art.· 1.· Aan artikel 3 der overeenkomst, 

onder dagteekening van 10 Februari 1912 tus
schen partijen gesloten en bekrachtigd bij de 
wet.van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 251), wordt 
toegevoegd : 

,,Indien bij een - op de wijze als bedoeld bij 
art. 2, 3° dezer overeenkomst, doch niet v66r 
l ,Januari 1924 of ingeval v66r dien datum tot 
naasting of vervallenverklaring mocht ~orden 
overgegaan, op. het tijdstip van die naasting 
of vervallenverklaring - in te stellen onder
zoek is gebleken, dat tengevolge van de in het 
vorige lid bedoelde herziening van het Regle
ment voor het Pensioenfonds de baten van het 
Fonds in den zin van art. 2, .tweede lid, dezer 
overeenkomst niet meer voldoende zouden zijn 
tot volledige dekking -,van de op het Fonds 
rustende lasten, zullen de Ministers van Water
staat en van Financien van het uit dien hoofde 
berekend tekort van de Maatschappij slechts 
dekking · kunnen verlaJngen voor · de helft, -en 

, wel uitsluitend door verhooging van hare jaar
lijksche bijdrage aan het Pensioenfonds, alsnog 
in te gaan op den lsten Januari 1914. Met 
ingang van dienzelfden .dag wordt alsdan de 
in art. 2 dezer overeenkomst onder 3° letter b 

; bedoelde blijvende verhooging van de bijdragen 
aan het Fonds .ondersteld .te zijn toegenomen 

met gelijk percentage van het daar ·bedoelde 
gezamenlijk bedrag der bezoldigingen, . als 
waarmede de bijdrage der llfaatschappij is 
verhoogd, en zal derhalve van-dien· datum af 
voor de toepassing van het bij art. 2 dezer 
overeenkomst onder·3° bepaalde, onder ,,baten" 
mede zijn te begrijpen de waarde va1i eene 
zoodanige verhooging. 

De Maatschappij verbindt zich, in het bij 
het vorige lid· bedoelde geval de verhooging 
van hare jaarlijksche bijdrage, voor zoover · de 
betaling daarvan achterstallig is, met rente op 
rente ·daarvan, berekend ·naar drie en drie 
vierden ten:honderd (3¼%') 'sjaars, in eens 
in het Fonds te ·storten." 

2. · Zich kwijtende van de verplichting, op 
haar rustende volgens art. 3 van de in artikel 1 
aangehaalde overeenkomst van · 10 Februari 
1912, verbindt de Maatschappij zich zorg te 
dragen, dat met ingang van 1 Januari. 1914 
of· van een lateren, door · ·den Minister van 
Waterstaat in overleg met de l\faatschappij 
te bepalen datum, doch in geen geval later dan 
drie maanden na ·de dagteekening van het 
Staatsblad, -waarin de wet, -waarbij machtiging 
tot het aartgaan van deze' overeenkomst is 
verleend, wordt afgekondigd, in het Reglement 
v9_or_ het Pensioenfonds voor haar personeel de 
wijzigingen Worden aangebracht, --in de bijlage 
dezer overeenkomst .a:angegeven, en dat alsdan 
in de op· genoemde bijlage ·voorkomende arti
kelen • 46, tweede lid, en 48, tweede lid, te 
daarvoor bestemde plaatse als datum zal zijn 
ingevuld de dag, waarop de reglementswijzi
gingen in werking zullen treden. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
'.s Gravenhage, den 
Amsterdam,. 

De Mini8ter van Waterstaat, 

De Minister van Financien, 

De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 

BIJLAGE 

der Ontwerp-overeenkomst met de 
Hollandsche , IJ zeren Spoorweg

Maatschappij. 

WIJZIGINGEN, aan te brengen in het 
Reglement voor het Pensioenfonds voor 
het personeel der Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-M aatschappij. 

In artikel 9 -wordt voor ,,vier -ten honderd 
(4 %)" _gelezen: ,,vijf ten .honderd (5 %)". 

In _het tweede lid van artikel 11 wordt voor 
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,,de artikelen 16, 18, 19, 25, 27 en 29" gelezen: 
,,de artikelen 16, 18, 19 en 26". 

In artikel 12 wordt overal waar staat: ,,drie
honderd. gulden" gelezen: .,,vierhonderd gul
den". 

Artikel 14 wordt gelezen·: 
,,Indien iemand • deelgenoot van het Pen

sioenfonds wordt met eene jaarlijksche bezol
diging hooger dan vierhonderd gulden, zal het 
verschil tusschen die bezoldiging en vierhon
derd gulden. beschouwd worden -als :. eene ver, 
hooging van bezoldiging, waarvan. afloopende 
korting verschuldigd is op den bij artikel 10 
omschreven voet, behoudens dat : 

,,1°. indien de bezoldiging bij den aanva~g 
van· het deelgenootschap zeshonderd gulden 
per jaar niet overtreft, de hierbedoelde afloo
pende korting slechts zal verschuldigd zijn 
voor de helft ; 

,;2°. het verschuldigde zal worden inge
houden gelijkmatig verdeeld, voor mannelijke 
deelgenooten, over acht jaren en voor vrouwe
lijke· deelgenooten over twee jaren". 

De artikelen 25-34 worden gelezen : 
,,Art. 25. (1) Aan de weduwen van de 

mannen, die bij hun overlijden 6£ deelgenoot 
van het Fonds waren 6f pensioen .van het Fonds 
genoten 6f daartoe gerechtigd waren, 6£ op 
grond van artikel 19 bij ·het ·bereiken van den 
leeftijd van vijf en·zestig jaren voor zich zelven 
aanspraak op pensioen zouden hebben kunnen 
doen gelden, en aaff hunne wettige of gewet
tigde kinderen- beneden den leeftij cl van acht
tien jaren wordt een jaarlijksch pensioen toe
gekend. 

,,(2) Nochtans hebben de weduwe en de 
bij haar verwekte kinderen geen aanspraak 
op pensioen, indien de man biJ het sluiten van 
het huwelijk reeds in het genot · was van of 
gerechtigd was tot pensioen van het Fonds 
of zijn zestigste levensjaar ingetreden was. 

,,(3) De weduwe en de kinderen van hen, 
die op grond van artikel 19 bij het bereiken 
van den leeftijd van vijf en zestig jaren voor 
zich zelven aanspraak op pensioen zouden 
hebben ·kunnen doen · gelden, ·vetliezen elke 
aanspraak op pensioen, indien zij die niet,doen 
gelden binnen zes maanden, nadat·zij krachtens 
dit artikel recht op pensioen verkregen hebben. 

,,Art. 26. (1) Behoudens het bepaalde bij 
artikel 27 bedraagt het pensioen eener weduwe 
vijf tachtigste deelen van het' ge~iddeld 'be.drao
cler jaarlijksche ·bezoldiging, waarnaar gedu~ 
rencle de laatste vijf jaren,.waarin de overleden 
man tot het Fonds heeft bijgedragen, of zoo 
het aantal dier jaren mirider.dan vijf bedraagt, 
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gedurende alle die'jaren, zijn bijdrage berekend 
w:erd; vermeerderd met een tachtigste van dat 
gemiddeld bedrag voor elk jaar, waarover hij 
tot het Fonds.heeft, bijgedragen, met <lien ver
stande, dat het pensioen niet minder zal be
dragen dan vijftien tachtigste deelen van dat 
gemiddeld bedrag. 

,,(2) Het.pensioen, in het vorige lid bedoeld, 
kan niet meer bedragen dan negen en veertig 
honderd zestigste deelen van voorzegd gemid
deld bedrag, noch meer dan •zevenhonderd vijf 
en dertig gulden. Indien het echter, berekend 
op de wijze, als aangegeven in het .. vorige lid, 
doch met vervanging vap. de breuken vijf 
tachtigsten en een tachtigste door vijf honderd
twintigsten onderscheidenlijk een honderdtwin
tigste, meer zou bedragen dan bovenbedoelde 
negen en veertig honderdzestigste deelen en 
( of) meer · dan zevenhonderd vijf en dertig 
gulden, dan wordt dit hooger bedrag toegekend, 
docli nimmer meer dan een derde van voren
bedoeld gemiddeld bedrag der jaarlijksche be
zoldiging noch meer dan een duizend drie
honderd tachtig gulden. 

,,Art. 27. Wanneer en zoolang een pensioen
gerechtigde weduwe krachten~ wettelijke be
palingen betreffende ongevallen-verzekering 
een rente geniet ter zake van een ongeval, haren 
man in verband met de uitoefening • van .het 
bedrijf der Maatschappij overkomen, zal zij 
als ·pensioen ontvangen een bedrag, berekend 
overeenkomstig het · bepaalde bij artikel 26, 
doch 'met. vervanging van de daargenoemde 
brenken van vijf tachtigsten, ee·n tachtigste, 
vijftien tachtigsten, negen en veertig honderd 
zestigsten: vijf honderdtwintigsten, een hon
derdtwintigste en een derde door vijftien vier
honderdsten, onderscheidenlijk drie vierhon
derdsten, vijf en veertig vierhonderdsten, hon
derd zeven · en veertig achthonderdsten, vijf 
tweehonderdsteri, een tweehonderdste , en een 
vijfde en van de bedrage~ van zevenhonderd 
vijf en dertig gulden en eeh duizend driehon
derd tachtig gulden door vierhonderd een en 
veertig gulden, onderscheidenlijk acht honderd 
acht en twintig · gulden, met dien verstande 
echter, •dat·over ee1iig tijdvak.aan pensioen en 
rente te zamen · nimmer minaer. zaf worden 
genoten dan · wanneer de pensioentrekkende 
uitsluitend pensioen genoot volgens artikel ,26. 

;,Art. 28. (l) Behoudens het beparulde bij 
art. 29· bedraagt het kinderen°pensioen,:: 

·,,a.. indieri en zoolang de nagelaten echtge
n6ote van· den overleden· vader ·als · weduwe 
pe·nsioen van het Fonds ontvangt, voor: elk 
kind eeo, bedrag, gelijk aan een vijfde gedeelte 
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van het overeenkcimstig · · art. 26 berekende. 
pensioeni <loch in het geheel ·niet meer 'dan 
het .. bedrag van dit pensioen noch ineer dan 
het verschil tusschen dit bedrag' en een duizend 
vierhonderd zevimtig gulden ; 

,,b. bij ontstentenis · van een · pensioenge
rechtigde weduwe van' den overleden vader, 
een bedrag, berekend overeenkomstig art. 26. 

·;,(2) Tndien de pensioengerechtigde kin
deren van een overledene verschillende moedeis 
hebben, zoomede ingeval het belang van een 
of meer dier kinderen· splitsing van het hun 
toekomende pensioeii vordert, wordt aan ieder 
kind een gelijk deel van het pensioen toege
kend .. 

,,(3) Het··aan de'kinderen van ·de weduw~ 
van den overledene toekomende pensioen wo1dt, 
indien deze weduwe als · zoodanig aanspraak 
op pensioen van het· Fonds heeft, als verhoo
ging van dit perisioen aan die weduwe· toe
gekend. 

,,Art. 29. Wanneer en zoolang·een of meer 
pensioengerechtigde kinderen kr'achtens wette
lijke bepalingen · 'betreffende ongev~llenverze
kering een · rente genieten ter- zake van een 
ongeval, hunnen vader in verband met de 
uitoefening van ·het bedrijf der Maatschappij 
overkomen, zullen zij ,als pensioen ontvangen 
een · bedrag, berekend overeenkomstig het 
bepaalde · bij artikel 28; doch met vervanging 
van het daargenoemde artikel 26 door artikel 
27 en ·van het bedrag van een duizend vier 
honderd zeventig ·gulden door achthonderd 
twee· en tachtig ·gulden, met <lien verstande 
echter, dat over eenig tijdvak aan pensio~n en 
rente te zamen· nimmer minder zal wo~den ge
noten dan ·wanneer de pensioentrekkende uit
sluitend pensioen- genoot volgens artikel 28. 

,,Ar't, 30. De · bepaling van artikel ·20 is 
ook van toepassing· op de aan de w·eduwen en 
op de aan de kinderen toe te kennen pensi
oenen. , 

,,Art. 31. (1) Behoudens. het 'hierna in 
het tweede lid bepaalde gaan de weduwe
en de kinderenpensioenen 'in-: 
· ,,a. indien · de echtgenoot en va:der pensioen 
volgens dit regleinent' ,'genoot, na · afloop van 
den termijn, genoemd in -artikel 23 ; 

,;b. 'indien de ·echtgenoot •en vader op ·het 
tijdstip van zijn overlijden nog in dienst •der 
Maatschappij :was; op den. dag, volgehde op 
den laatste,. waarover ·de' Maatschappij, de be
zoldiging van den overledene betaalt ; 
. ,,c. indien de echtgenoot en vader behoo

rende · tot. de in artikel 19. bedoelde personen 
en geen pensioen: volgens dit reglement genoot; 

op den dag, volgende op dien van zijn over
lijden. 

,,(2) Het 'bepaalde in het tweede en in 
het·derde lid van artikel 21 is ook van 1,oepas
sing op de pensioenen van weduwen en.kinderen. 

,,Art. 32. Een weduwe-pensioen wordt uit
betaa]d' tot het einde van het vierendeel jaars, 
waarin de pensioentrekkende een nieuw hu
weiijk heeft aangegaan of overleden is. 

,,Art. 33. Een kinderenpensioen, daaronder 
ook begrepen • het, · bedrag, . waarmede het 
weduwe-pensioen 'in het geval, voorzien bij 
artikel 28; derde lid, is verhoogd, ·wordt tot 
zijn vol bedrag •uitbetaald tot het ·einde van· 
het vierendeel jaars, waarih alle kinderen den 
leeft~jd· van achttien jareh bereikt hebben· of 
overleden zijn. 

,,Art. 34. De artikelen 22 en 24 zijn ook 
van toepassing op de weduwe- en op de kin
derenpensioenen,:' 

Artikel 44, eerste lid, onder d wordt gelezen : 
,,d. jaarlijks hetgeen. door de deelgenooten, 

bedoeld in artikel 4 7, ingevolge het bepaalde 
in het ·tweede · lid van dat. artikel, •in dat jaar 
minder· aan doorloopende korting is bijge
dragen dan bij artikel 9 is bepaald." 

Aari artikel 46 'wordt als tweede lid toege
voegd: 

: ,;(2) Ten aanzien van de nagelaten betrek
kingen van hen, wier dienstbetrekking tot de 
Maatschappij v66r .. , .. geeindigd is, is uit
sluitend · van toepassing de daags v66r dien 
datum van kracht zijnde ·tekst van dit regle
m6nt.'' 

In het eerste lid van artikel 47 wordt voor 
,,artikelen 16, 18, 19, 25, 27· en 29" gelezen 
,,artikelen 16, 18, 19 en 26". 

In het tweede lid van artikel 47 wordt voor: 
,,en 29; eerste'lid" ~gelezen·: ·,,en 25, eerste'en 
derde lid", eri wordt na; ,,bedoeld in artikel 18, 
eerste · lid" ingevoegd : · ,,en in artikel 26, 
eerste lid". 
· Het derde 'eh het vierde lid van artikel 4 7 

worden vervangen door : 
,,(3) ·Noor de pensioenen van de weduwen 

eri de kinderen der in · het eerste lid van di t 
artikel bedoelde personen,: ' 

,,worden de bedragen van een duizend drie
honderd tachtig gulden, genoemd in het tweede 
lid van artikel 26, van achthonderd· acht en 
twintig • gulden, genoemd in, •artikel 27, · van 
een duizend vierhonderd zeventig gulden, ge-· 
noemd · in het· eerste lid van artikel 28; en van 
achthonderd twee en tachtig gulden, genoemd 
in artikel . 29; oriderscheidenlijk vervangen 
door twee duizend · gulden, twaalfhonderd 
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gulden, twee duizend vijfhonderd gulden e1,1 
vijftienhonderd gulden ; 

,,wordt de leeftijd van achttien jaren, ge
noemd. in het eerste lid van artikel 25 en in 
artikel 33, op twintig jaren gesteld." 

· Artikel 48 wordt gelezen : 
,,(1) · Voor hen, die bij het in werking treden 

van dit reglement -deelgenoot van het -Fonds 
zijn geworden, zullen, behalve tot dekking 
vah lasten, _voortvloeiende uit eene (ook) v_oor 
hen geldende verbetering der pensioenregeling, 
de doorloopende en de afloopende kortingen 
niet hooger kunnen worden gesteld. dan bij ·dat 
in werkiiig treden bepaald is ; · 

,,(2) De-. met ingang van . . . . . . . inge
voerde verhooging van de doorloopende kor
ting zal niet geheven worden van : 

,, _de mannelijke deelgenooten, die .op 1 Ja
nuari 1912 deelgenoot van het Fonds zijn ge-
worden en op ....... ongehuwd en hu;i. 
zestigste levensjaar ingetreden zijn en geen 
kinderen beneden den leeftijd van twintig 
jaren hebben; 

,,de vrouwelijke deelgeno_oten, die op 1 Ja
nuari 1912 deelgenoot van het Fonds zijn 
geworden". •. 

In artikel . 50 wordt voor ,,artikel 29" ge
lezen : -,,artikel 25". 

In artikel 51 wordt. voor ,,de artikele~- 4, 9, 
18, 19, .26 en 29" gelezen: ,,de ·artikelen 4, 
9, 18, 19, 26, 27, 28_ ~n 1!W\ 

2 December 1913. BESLUIT, tot verlenging van 
den termijn, bedoeld in art. 2, 1 e licl, der 
wet van 23 September 1912 (Staatsblad 
n°. 310) .. S. 435. 

V erlengd met zes maanden. 

2 Decembe1· l9l3. BE~LUIT, houdende beslissing 
dat, ingeval de Burgemeesternietgedurende 
den bij art. 51 der Kieswet bepaalden tijd 
ter gemeentesecretarie aanwezig is•geweest 
en gednrende zijne afwezigheid een candi
daatsop-gave is ingel!'iverd _en door een antler 

. dan ·:den: Burgemeester in .ontvangst is ge
nomen, dit de -nietigheid der daarop ge
volgde stemming met zich moet brengen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

-Beschikkende op het beroep, irigesteld door 
TB. HERINX van J. A. SCHRIJEN, te Bnmssu,n, 
tegen het besluit van Gedepnteerd~ Staten van 
Limburg van 7 Augustus 1913, .1 • afd. l• 7196 U, 
waarbij -het besluit van den Raad der gemeente 
Brunssum van 22 Juli 1913, tot toelating van 
A. A. JU. MEEJJWs, TH .. HER_INX en J .. A. 

ScnRrJEN als leden van _dien Raad is vernietigd; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de ge

schillen van bestuuri gehoord,· advies van 12 
November 1913 li0

; .337; . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 28 Noveniberl913 
n~. 8168, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Brumsum besloten heeft A. A. M. MEEUWS, 
TH. HERINX. en J. A. SCHRIJEN, op 5 Juli 
~ls raadsleden gekozen, als zoodanig toe te la ten; 

dat, nadat tegen de verkiezing een bezwaar
·schrift was ingebracht, hierop neerkomende, 
dat bij hat indienen_ der candidaatsopgave 
art. 51 niet in alien deele zou zijn nageleefd, 
Gedeputeerde Staten van Limburg op 1 Au
gu~tns 1913 bericht hebben gege_ven aan clen 
gemeenteraad van Brunisi,m van hun voor
nemen om overeenkom~tig art. 35 der Gemeen
tewet omtrent de beslissing van den Raad 
ambtshalve uitspraak te doen; 

dat op 7 Augus~us 1913 Gedeputeerde Staten 
hebben besloten, het ra!\dsbeslui_t tot toelating 
van A. A. M. MEEUWS, TH. HERINX en J. 
A. ScHRIJ~N als leden van den gemeenteraad 
te vernietigen ; 

dat .Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat uit het ter zake inge,yonnen bericht . 
van Burgem_eester .en W ethouders van Bruns
smn gebleken is, dat op den.dag der verkiezing 
de Burgem_eester van af 12 uren '.s namiddags 
eenigen tijd niet ter gemeente-secretarie aan
wezig is geweest, noch. zich. aldaar voor den 
tijd zijner afwezigheid op de bij de wet be
paalde wijze heeft doen vervangen ; 

dat hij voorts bij zijne verwijdering den ge
i;neente-secretaris verzocht heeft. om - mocht 
in de~ tijd zijner afwezigheid een lijst inge
leverd worden - den inbrenger te_ verzoeken 
de .terugkomst van den Burgemeester af te 
wachten en zoo hij (de inbrenger) daartoe niet 
genegen was, de lijst aan den secretaris te 
overhandigen ; 

dat verder gebleken is, dat, nadat de Burge
meester · het. gemeentehui; verlaten ·had, zich 
aldaar vervoegde een zekere H. SCHOLL tot het 
inleveren eener candidaatsopgave ten name van 
N. BORGER; dat· deze opgave in ontvangst is 
genomen .door, d_en_ gemeen_te-secretaris, die haar 
vervolgens bij de terugkomst van den Burge
meester aan dezen ter hand heeft gesteld, 
waarna met dezelve gehandeld werd · op de bij 
de wet voorgescbreven wijze en de naam van 
N. BORGER werd gebracbt op de lijst van 
candidaten, bedoeld bij art. 54-der Kieswet en 
art. 10 der Gemeentewet, over welke candidaten 
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vervolgens op 5 Juli· 1913 de stemming heeft 
plaats gehad; dat de inlevering der bedoelde 
candidaatsopgave mit~dien heeft plaats gehad 
in strijd met het uitdrukkelijk voorschrift van 
art. 51 cl.er •Kieswet, ·volgens hetwelk 'opgaven 
-van caiididaten moetim ingeleverd worden ter, 
secretarie der gemeeente ,, bij den Burgemeester 
der. gemeente" en ·de -naam van N. BORGER 
alzo~ niet 'h:,d mogen gebracht worden op de 
lijst, i_n art. 54 der Kies wet bedoeld; dat hier
aan niets afdoet het feit, dat de secretaris bij 
het in ontvangst nemen der candidaatsopgave 
h·andefde overeenkomstig,het verzoek van den
gene, die haar inleverde, ·dat bij de gehouden 
stemming op 5 Juli 1913 zijr:.-uitge.bracht op 
den candidaat' 

BORGER, H. J. N. 65 stemmen 
CAMP (VAN .DEN) W. H. 98 
G()CKEMEIJER, J. . 8 
HERINX, TH. 108 
MEEUWS, A. 'A. M. 119 
ScHRIJEN, J. A. 99 

. SWEETS,, p·_ A: 49 ,, 
terwijl het getal · geldige stem biljetten bedroeg 
195; dat bijaldien de naam van N. BORGER 
niet op meergenoemde ·ca~didatenlijsi ware ge'. 
bracht, de uitslag der stemming in _verband 
inet vorenstaande cijfers, een and ere had kunnen 
zijn geweest, zoodat die· uitslag moet worden 
geacbt te zijn vicieus ; · · · 
· dat van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
TH. HERTNX en J; A'. ScHRIJEN, ieder voor 
zooveel 'hem betreft, 'bij Ons in ber~ep zijn ge- , 
komen, daarbij aanvoerende, dat naar hun oor
deel de gepleegde informaliteit, indien daarvan 
sprake kan zijn, op den uitslag der verkiezing 
in geen gevar van invloed kan zijn geweest en 
de opvatting v;n Gedeputeerd~ 'staten al te 
streng is; _dat toch ilnmers indien' de Burge
meester :deb· 'niet · gedurende eenigen tijd 
van de secretarie verwijderd had, de uitslag : 
geen andere zou zijn geweest, daar ook dan : 
de naam van N. Bo.ROE& op de candida_ten-: 
!ijst ware · vermeld en· de . · sterriming ware 
gehouden over dezelfde personei:J als thans is ' 
geschied; dat trouwens, naar app-ellant~ii · 
meenen, .N. BORGER niet op onwettige wijze 
is candidaat gesteld; dat volgens art. 101 der. 
Gemeente~et 'de secretaris ·- den burgeineester' 
behulpzaam is in alles wat bet hem opgAdragen 
bestuur. aangaat; dat deze bijstand-, n:aar hunne 
meening, -we( ZOO· ver gaat, .dat als. de Burge
meester zich·, hetzij som:s voor enkele -oegeii
blikken, hetzij ·voor zeer .. ·korten tijd van de 
secretarie verwijderd heeft, de secretaris hem 
;,behulpzaam'? inag- zijn- door -eene aangeboden 

opgave ·van den ·inleveraar aan te nemen en aan 
den Burgetneester bij'diens terugkonist te· ov~r
handigen, zij . bet dan ook, dat de inleveraar 
inmiddels _is vertrokken '; dat ook ond.er deze 
01:nstandigheden de· oµgaaf overeenkomstig 
art. 51 der Kieswet rrioet geacht worden te zijn 
ingeleverd ,,bij. den burgemeester", daar, toch 
immers. dat · artikel ·niet -spreekt ·van. overh.an
digen · van' de opgaaf aan den' -burgemeester·; 
dat een al te strenge opvatting in deze zou 
kunnen leiden .tot onmogelijkheden en°onge
rijmdheden; die-door den 'wetgever niet kunnen 
zijn bedoeld1; dat; ,nu N. BORGER niet,gek~en' 
is·, naar het oordeel van· appellailten eigenlijk 
zelfs de vraag of hij op onwettige wijze is 
candidaat gesteld -buiten beschotiwing moet 
blijven, omdat, . zooals gezegd, de mogelijke 
informaliteit'op den uitslag der verkiezing·geen 
invloed kon hebben · gehad; ·dat niet opgaat 
een redeneoring als die van Gedeputeerde 
Staten, dat indien N. BORGER niet ware can
didaat geste]d. de stemming anders had kuni:Jen 
uitvallen.; dat toch als bet optreden van den 
secr'etaris tijdens de afwezigheid- van den bur: 
meester in strijd met de· wet wordt geacht, de 
vraag, of; indien geheel overeenkomstig de 
wet -ware gehandeld, de -uitslag. anders· had 

· kunnen zijn geweest, volledig en niet, als Ge-
deputeerde Staten doen, slechts ten deele moet 
worden beantwoord, dat zelfs bij 'Koninklijk 

.,Besluit v,m 2 Juni 1904 werd_ beslist, dat liet 
gesloten zijn der secretarie gedurende ilenige 
uren geen reden is·tot vernietiging der verkie
zing, indien nit niets blijkt, dat daardoor iemand 
in de uitoefening zijner rechten is· verkort en 
uat daardoor op den uitslag der verkiezing 
geen invloed is uitgeoefend; dat ook naifr de 
beginselen van deze beslissing appellanten door 
den Raad terecht zijn toegelaten; weshalve 
appellanten Ons 'beleefd verzoeken hen 'alsnog. 
als raadsleden ·toe te !aten; 

Overwegende: dat naar luid · van art. 51 der 
-Kieswet op den dag der verkieiing. ter secre
tarie· der gemeente bij den burgemeester der 
gemeente, die hoofdplaats jg van het Kies
district · of waarin bet ·geheele 'Kiesdistrict ge
legen is, van des voormiddags negen uur ·tot 
des namiddags vier uur opgaven v'an candidaten 
krinnen worden ingeleverd; 
·. dat .in· dit geval: de Burgemeester--riiet ge
durende· den voormelden tijd ter. gemeente
secrefarie .aanwezig :is geweest ·en gedurende 
-zijne afwel!igheid ·een. ciindidaatsopgave ·.ten 
name van N. BORGER i8 ingeleverd·en:do.or' 
.een antler dan: den Burgemeeste'r in' ontv!ingst 
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dat. alzoo deze candidaatsopgave n_iet. on d.e 
bij art. 51, 1° lid, der Kieswet voorgeschreven 
wijze heeft plaats gehad; 

dat.deze informaliteit van-.irivloed kan zijn 
geweest op den uitslag der verkiezing; : 
· dat immers bij de plaats gehad hebbende 

stemming, op N. BORGER 65 stemmen zijn uit
gebracht, welke, 'waren zij uitgebracht op een 
der met inachtneming van de betrekkelijke 
bepalingen der Kieswet gestelde candidaten, 
tot een anderen . ui tslag had kunnen leiden ; . 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
hebben geoordeeld,. dat. appellanten _niet. ftls 
leden van den gemeenteraad hadden mogeii 
worden toegelaten ; 

Gezien de Kieswet en de Gemeentewet ;. 
Habben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond-te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken .is 

belast enz. 

3 Dece11ibe1· 1913. BEsLUIT, tot aanwijzing over
eenkomstig · artikel · 157 · d.er hooger-onder
wijswet van hei Gereformeerd gymnasium 
te Kampen der N ationale Vereeniging voor 
Gereformeerd voorbereidend Hoeger On
derwijs, gevestigd te Kampen. S. 436. 

WIJ WILHELMINA, ENz: 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 October 1913, 
n° .. 15355/3, afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 14 December 1907 

(Slaatsblad n•. 330); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

18 November 1913, n°. 21); 
Gel et op· het nader rapport .van Onzen. voor

noemden Minister . van 29 November 1913, 
n°. -17534, afdeeling Onderwijs; 

Hebb en goedgevonden en. verstaai:i: 
he.t Gereformeerd gymnasium te Kampen 

van .de .Nationale Vereeniging voor Gerefor
meerd voorbereidend Hooger Onderwijs, ge
vestigd te Kampen, met ingang van 1 Januari 
1914 ·voor een tijdperk · van z·es. jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften,, aan 
zijne lee·rlingen, die het onderwijs. tot aan het 
einde:hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studien af ·te· 
geven, dat met het.getuigschrifi, .in artikel-11 
der hooger-onderwijswet vermeld, . .wordt ge-

. lijkgesteld. 
Onze -Minister-. van Bionenlandsche -Zaken. 

-is belast met de uitvoering van dit besluit, 

1166. 

dat in het Staatsblacl , en in de Staatscouraiit 
.za.l worden geplaatst en .waarvan afschrift zul 
wqrden gezonden aan 9-en _Raad van State. 

Het Loo, den ;Jden .December 1913. 
(get.) W I L H E L III I NA. 

De llfiriister van Bin,nenlcmdsche Z,aken, 
(g_et:). Coii.T v._ D. LINDE:<r. 

(Uitgeg,_ 17 Dec. 1913.) 

3 December 1913. MrssrvE van den .Minister 
van Oorlog aan . de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
vrijstelling van den dienst bij de 'militiy 
wegens kostwinnerschap. 

.Ik heb de eer .U Hoogedelgestrenge te doen 
kennen, dat in de staten van inlichtingen betref, 
fende aan~agen om vrijstelling wegens kost
winnersc)iap of wegens . persoonl~jke onmis
baarheid, ten aanzien waarvan ,de beslissing 
bij de Koningin berust, voortaan de in den 
dezerzijdschen brief van 16 Oc~pber 1912, 
afdeeling Militie en Landwe_er (M.) n°. 21, 
bedoelde aanteekening nopens het tijdstip, 
waarop de reden voor vrijstelling aanwe~ig 
was, en de in clien brief bedoelde ;mededeeling, 
of al dan niet vrijst{)lling bij_ Gedeputeerde 
Staten werd aangevraagd, niet·, behoeven te 
worden opgenomen wam1eer. de militieplichtige 
reeds eenmaal o~ een der genoemde redenen 
door de Koningin werd vrijgesteld. · 

De 111 inister van Oorlog, 
, Voor den Mini~ter, 

Het Hoofd de~ afdeeling lliilitie en Landweer, 
get.) GROUSTRA. 

4 December 1913. BESCHIK~ING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot -y:aststelling van· modellen ter uitvoering 
yan de. Vogelwet 1912 .. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel;-, 

Gelet op artikel 29 der Vogelwet 1912; 
Heeft goedgevonden' : · . 

de volg~nde .modellen vast . te ~tellen voor 
de krachtens die wet te verleenen · verg~n
ningen; 

I. 

De in artikel. 5 becloelde vergunning luidt 
als volgt : , . 

De Commissaris der-Ko:qingin in .......... ; 
Beschikkende op een.verzoek van ......... ; 

te ...... ·. · ......... , om eene. vergunning, alf/ 
bedoeld in artikel 5 der Vogelwet 1912; 

Verleent: 
aan .••••.•••.• , oud ...... ; van beroep 
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.... · ... , te .... ,· .... , vergunning om van ..... 

.. · ........ tot en met ... · ........ eieren:•van 
meeuwvogels te rapen op in de gemeente .. .' .. • .. 
gelegen gronden, waarop hij daartoe overigens 
gerechtigd is, en in het veld buiten openbare 
wegen en voetpaden te vervoeren. 

Deze vergimning moet Jp vordering onmiddellijk 
worden vertoond qan de ambtenaren, belast met 
het opsporen van de in de Vogelwet 1912 strafbaai· 
gestelde overtredingen, en aan de marechaussees. 

II. 

De in a_rtikel .9 bedoelde vergunning luidt 
als volgt: 

De bU:rgemeest~r- van ....... ,. ...... ; 
Beschikkeml.e·op een verzoek van ......... , 
· · eigenaar 

te ........... ---- van nagemelde gron-
. gebruik~r 

den en wateren, om eene vergunning, als bedoeld 
in _artikeL9 der Vogelwet 1912; · 

Verleent van . . . . . . . tot en met ...... . 
gedurende het geheele etmaal aan adressant, 
oud .... _ .. , van beroep . . . . . . . vergunning : 

a. tot het dooden 
dooden of vangen en vervoeren 

van 
• b. tot het verstoren der nesten van . 

Verleent van ....... tot en met ........ . 
gedurende de uren . . . . . . . . . aan ........ . 
oud ........ , van beroep . , '. ... , te ....... , 
voor zoolang hij binnen dien termijn· daartoe 
van adressant den last heeft : 

a. tot het - dooden en vervoeren 
dooden of vangen 

van ....... ~.: ; 
b. tot het verstoren der nesten van ........ . 

Deze vergunning is. geldig voor de volgende 
gronden en wateren·: 

Deze vergunning inoet op -vordering onmiddellij k 
warden vertoond aa-n de ambtenaren, belast met 
het opsporen van de in de Vogelwet 1912 strafbaar 
gestelde overtredingen, en aan de marechaussees. 

Op de achterzijde der · vergunning zullen 
worden vermeld de niiddelen waarmede het 
den houder der ,vergunning ·verboden is vogels 
te varigen of te dooden. 

III .. 

De in artikel .13 bed_oelde vergunning luidt 
als volgt: 

De Commissaris 'der Koningin in ......... ; 
Krachtens artikel_ 13 der Vogelwet 1912, 

beschikkende op een verzoek van .......... , 
eigenaar 

te ....... ,-~--- van nagemelde gronden 
· · gebruiker 

en wateren, om eene vergunning, als bedoeld 
in ar_tikel 9 der Vogelwet 1912; 

Verleent van ........ tot en met ........ . 

gedurende het geheele etmaal aan · adressant, 

1 oud ........ , van beroep ..... '. . vergunning : 
· · dooden 

a. tot het -------~ en vervoeren 
dooden of vangen 

van ............. ; 
b. tot het ve~storen der nesten van ........ , 

Verleent van .. : .. . . tot ~n met ........ ; 
gedurende de uren . . . . . . . . . aan ... : .... . 
oud ..... , van beroep .. , .... , te ......... , 
voor zoolang hij binnen dien termijn daartoe van 
adressant den last heeft : 

a. · tot het dooden · en vervoeren 
dooden of vangen 

<ran ............... ; 
b.' tot het verstoren der ne·sten van .· ....... . 

Deze vergunning is ,geldig voor de voJgende 
gronden en wateren : 

Deze vergunning moet op vordering onmiddellijk 
warden vertoond aan de ambtenaren; belast met 
het opsporen van de ii, de Vogelwet 1912 strafbaar 
gestelde overtredingen, en aan de _marechaussees. 

_ Op de achterzijde dcr vergunning . _zullen 
worden verm.eld de middelen "waarmede het 
den houder der vergunning verboden is vogels 
te vangen of te dooden. 

IV. 
De in a;tikel 19 bedoelde vergunning luidt 

als vo~gt_: 
Vergunning, bedoeld in artikel 19 der Vogel-

w_et 1912, .geldig in het geheele Rijk van ..... . 
. . . . . .- . . . . tot en met .............. . 
ten name van ............... , oud ........ , 
van. berocp ... : ........ , te ............. . 

· , .......... , den ...... ." ... 19 ... . . 
De Comrnissaris der Koningin in .. . , ... N° . .. . 

Deze veigunning moet op vordering onmiddellij k 
warden vertoond aan de ambtenaren, belast met 
het opsporen van de in de Voge_lwet 1912 stmfbaa,· 
gestelde overtredingen, en aan de mdrkchausse_es. 

· Op de a_chterzijde der vergunning . zullen 
worden vermeld de tekst der artikelen ·19 en 24 
der Vogelwet 1912 en de middelen .waarmede 
het den houder der vergunning . verboden . is 
vogels te vangen. 
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V. 

De in artikel' 21 bedoelde vergunning luidt 
als volgt: 

Vergunning, :bedoeld in artikel 21 der Vogel-
wet 1912, geldig van ...... tot en met ....... , 
ten name van ....... , oud ...... , te .. : ... , 
:behoorende tot het gezin van ............... , 
bezitter der vergunning, bedoeld in artikel 19 
<ler Vogelwet 1912, N.o ..... 

. . . . . . . . . . , ·den •.•.•.· ·.•.• .... • 19 .... . 
_De 0.ommissaris der ,Koningin- in ......... . 

No ........... (a, b, enz.) 
(Zelfd~-N°. als de betrokken 

_·vergu_nnfng volgens art. 19.) 

Deze i•ergunning moet op vordering ;nmidddlijk 
warden vertoond aan: de ambtenaren, bdast met 
liet opsporen van de in de Yogdwet 1912 strafbaar 
:gestelde overtredingen, en aan de marecliaussees. 

Op de achterzijcle der v~;gn~ning zal worden 
~ermeld ·ae tekst van artikel 21 der Vogelwet 
1912. 

's Gravenhage, 4 December 1913. 
De 111 inister voornoemd, 

(get.) TREUB. 

5 December 1913. BESLUIT, tot vaststelling van 
de tijdstippen, waarop de wetten-van 31 Oc
ber 1912 (Staatsblad n°. 337) en van 20 Jnni 
1913 (Btaatsblad n°. 292) in werking treden. 
s.' 437. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Unze Ministers van 
Jnstitie van Marine ·en van Oorlog, van 2 De
ce;nber·' 1913, 2de Afdeeling A, n°. 560; van 
2 December 1913, Bureau B, n°. ·38 en van 
3 December 1913, I• Afdeeling, n°. 136; 

· Gelet op ·artikel 27 der Wet van 31 October 
1912 (Staatsblad no. 337), houdende- wijziging 
·van ·de RegtEpleging bij' de Landmagt en van 
die· bij de Zeemagt, alsmede van de Provisio
nee-Je · ·Instructie yoor het · Hoog 'Militair Ge
regtshof, en op artikel 12 der wet van 20 Juni 
.1913 (Staatsblad n°. 292), tot aanvulling van 
artikel 143 der Regtspleging bij de Landmagt, 
-~~n .,de Provisioneele. In.str_uctie voor het_ Hoog 
Militair Geregtshof, en tot vaststelling van 
i;adere voorzieningen betreffende de jaarwed
doo van leden der militair-rechterlijke macht; 

. Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen . als ·volgt : 
Art. 1. De. voornoemcle wetten treden in 

werking met ingang van 20.December.1913. 

. 2 .. V oor zooveel betreft personen, aan ue 
rechtsmacht van de zeekrijgsraden in Neder
landsch-Indie onderworpen. treedt echter -de 
wet van. 31 October 1912 (Staatsblad n°. 337) 
eerst in werking met ingang van 1 Juli 1914. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoerin•g 
van dit b~sluit, hetwelk in hot Sta~tsolaa." en 
in .. dc Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den December 1913 .. 

(get.) W I L H E L MI N A . 
De Minister van Justitee, (get.) B. ORT . 

.De Minister van Marine, 
(get.) J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Oorlog, (get.) BoSBOOM. 

(Uit_qe_q. 9 Dec. 1913.) 

5 DecemlJer 1913. BESLUIT, tot vaststelling van 
de beschrijving van de veld-uniform van 
de· Commenderij Nederland der J ohanniter 
circle en van de Nederlandsche Afdeeling 
van de Ridders van Malta. S. 438. 

WIJ WILHELMINA, ENZ_. 

Op de voordracht van Onze Ministers .van 
Oorlog en van Marine van 24 November 1913, 
Kabinet, Litt. Z 103, en van 2 December 1913, 
Bureau S, n°. 55; 

Gelet. op het bepaaic:i.e in artikel 16 van bet 
Koninklijk besluit van 19 Maart 1913 lStaats
blad n°. 113); 

Hebben goedgevonclen en verstaan, goed 
te keuren: 

De bescbrijving van cle'veld-uniform van de 
Commenderij Nederland der Johanniter Orde 
en de N ederlandsche Afdeeling der Ridders 
van Malta, respectievelijk vermeld in de Bijlagen 
A en B beboorende bij dit Besluit. 

Onze Minfsters van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering va~ dit .Beslnit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers van Kolonien, van Binnen
landsche Zaken, aan den Chef van OnsMilitaire 
Ruis, alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Lo9, den 5den December 1913. 

(get.) WILHELM IN A. 

De Minister van Oorlog, (get.) BosnooM. 

(g_ut.)· 
De Minister van Mairne, 

J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 7 Ja'n. 1914.) 
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BIJLAGE A. 

. Behoort bij het Koninklijk besluit :van : 
5· December 1913 (Staalsblad n° .. 438) .. 

· BJ!:SOHRI,JVING van de veldunifor1n .van 
de·Co1n1nendai·ij Nederland der Johanniter· 
Onie .. 

1. PET. 

· Pet van donkergrijs lali:en; ovaal ronden 
bodem, middellijn ongeveer 4 c.M. grooter dan 
die van den rechtopstaanden rand; hoogte van de 
pet ± 9 c.M., hoogte van den rand ± 5 ½ c.M.; 
vallende .Jdep met omboorden rand .en storm
band van verlakt leder; om den rand een band 
van scharlakenrood laken breed 4 c.M. ; om .den 
band boven en beneden een gouden bies; de 
bol -gebiesd met laken van dezelfde kleur als 
dat van de pet : de band aan de voorzijde voor
zien van· een geborduurde gouden lauwerkrans 

· met kok'arde, boven de kokarde een J oh~nniter-
kruis in zilver _met gouden rand. 

2. VELDJAS. 

Veldjas van donkergrijs laken ; een rij van 
5 matvergulde .platte mefalen· knoopen; · <le 
kraag opstaande ter hoogte ·van 3 a 6 c.M. en 
verder omgeslagen van dezelfde stof als de jas; 
op, den kraag aan weerszijden een pat van 
-scharlakenrood Jaken met het Jobanniterkruis; 
op de borst twee buitenzakken met klep; voorts 
twee buiten zijzakken met klep-; de mouwen 
op de hand doorstikt ter boogte van 10 c.M.; 
lengte .der jas zoodanig, dat de onderkant van 
deze ongeveer overeenstemt met den onderkant 
van de mouw bU omlaag gestrekten arm; de 
jas niet gebiesd. 

3. PANTALONS. 

Lange pantalon van donkergrijs laken, niet 
gebiesd. 

Korte pantalon (rijbroek) van donkergrijs 
-laken, de spanning naar verkiezing,'niet gebiesd. 

4. OVERJ.AS. 

Overjas van donkergrijs laken of donkergrijze 
-waterdichte stof met twee rijen, elk van zes 
matgele, platte rnetalen knoopen ; een breede 
liggende ·kraag van dezelfde stof als de jas; 
op· den kraag aan weerszijden. een pat van 
scharlakenrood laken met het J ohanniter-kruis; 

·aan de·rugzijde twee-sluitpatten, breed 6-c.M., 
van dezelfde stof als de jas met twee matgele 

· platte metalen knoopen ; mouwopslagen breed 
12 c.1\L; de ·lengte der panden.ongeveer l½ 

1913. 

maal de ,lengte der tame (1). Capuchon. .De 
-jas naar. verkiezing gevoerd _en met of 7,onder 
sabelsplit; Jang ach~ersplit . 

5. MAN'.l'E;r, .. 

Mantel van donkergrijs laken of donkergrijze 
waterdichte stof; een breede liggende. kraag 

.y_an dezelfde ,stof als de man.t_el; op den kraag 

._aan weers;,ijden een pat van scharlakenrood 
laken met het J ohanniterkruis. De,lengte van· 
den mantel zoodanig, dat te paard de knieen 
-gedekt :djn t_egen regeq. 

6. SUHOEIS.EL. 

N aar keuze, <loch van zwart leder. 

7. DIVERSEN. 

Schoitd~rbedekkingen van goud gevlochten 
koord met het J ohanniterkruis met gouden rand. 

Dragon van goud met zwart lederen riemen. 
De bodem ·van de dragon van oranjczijde. 

Sporen van wit metaal. 
Sabel; met gevest van verguld metaal of 

tombak; de greep voorzien van horizontaie 
groeven met wit rnetalen draad·en gedekt door 
een leeuwenkop met afloopenden rug; bijna 
recbtho.ekig omgebogen beugel; op de stoot
plaat aan de buitenzijde het J ohanniterkruis 
in zilver; licbt gebogen wit metalen scheede 
met een band op 8 c.M. van den 'bovenkant, 
voorzien van een ring. 

Sabelkoppel. Lijfriem van leder of singelband. 
Mij ·bekend, 

De Minister van Oorlog, . (gh.) BosnooM. 

BIJLAGE B. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
5 December 1913 (Staatsblad n°. 438). 

BESOHlUJVIN G. van de veldu11ifci·1n van 
de Nederlandsche Afdeeli11g van de Ridders 
van Malta. · · · 

1. PET. 

Pet van donkergrijs Jaken vun fijne wol, ovaal 
ronden · bodem, middellijn ongeveer 4 ·c.M. 
grooter dan die van den recht·opstaanden. rand; 
hoogte van de pet-± 9 c.M:; hoogte van den 
rand ± 5 ½ c.M.; vallende klep met omboor
den rand en storm band van verlakt leder,; .om 
den rand een b~nd van zwart fluweel; om den 

(1) Onder de lengte der taille wordt verstaan 
de afstand van de onderzijde van den sluithaak 
van den kraag tot den ondersten uniformknoop, 
gemeten over de borst. 
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band'boven -en beneden eene gouden hies; de. 
bol z'wart · gebiesd ; de band aan de voorzijde · 
voorzien van eene geborduurde g'ouden'lauwer
krans met kokarde, boven de kokarde op den 
opstaanden rand een Malthezerkruis vin zilver. 

2 . .VELDJAS. 

V ~ldjas' va·ri donkergrijs laken; een rij van 6 

verguld· :inetalen knoopeli. met wit Malthezer, 
kruis; de· kraag · opstaande van zwart :fluweel; 
op den kraag aan weerszijden het Malthezer
kruis; op de borst twee buitenzakken met'klep; 
in elk der voorpanden een sehuin geplaatste 
schootzak; mouwopslagen breed· ongeveer 
10 c.M.; lengte der jas zoodanig, dat de onder
kant van deze ongeveer overeenstemt met den 
onderkant van de mouw bij omlaag gesti'ekten 
arm·; 'de jas'·niet gebiesd; kort achtersplit. 

. . 

. 3. ·KORTE_pANTALON; (rijbroek), van don
kergrijs: laken, de spanning naar verkiezing, 
de buitennaad_ zwart gebiesd; 

4._ OVERJAS .. 

Overjas van donkergrijs laken (donkergrijze 
w~terdichte stof · ~f gummi) rdet 2 ~ijen elk van 
6 verguld iµetalen knoopen met wit Malthezer
kruis ; een breede liggende kraag van zwart 
fluweel; op den kraag aan weerszijden het 
nfalthezerkmis; aan de rugzijde twee sluitpatten 
breed 6 c.M. van dezelfde stof als de jas, met 
2_ vergu ld rnetalei;i kl)oopen als boven; mouw
opslagen br~ed 12 c.M., de lengte der panden 
ongeveer 'l ½ maal de lengte der-. taille. (1) 

Capuchon. De jas naar verkiezing gevoerd 
e:i met of zonder sabelsplit. 

5. MANTEL. 

Mantel_ van donkerg,ijs laken (donkergrijze 
waterdichte stof of gumn:{i), een breede liggendc 
kraag van zwart fluweel; op den kraag _aan 
weerszijden het Malthezerkruis. De lengte van 
den mantel zoodanig, dat te paard de· knieen 
gedekt zijn tegen re gen. 

6. SCHOEISEL. 

''Naar keuz~; doch van bruin leder.· 

· 7. DIVERSEN. 

Schouderbedekkingen ;' :v:an goud gevlochten 
koord ;· het boveneinde vo'orzien van een ver
guld metalen knoopje; op· het benedcneinde 
een Malthezerkruis 'in ·zilver; 
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Dragon; de kwast van .massief plet-goud met 
bodem van roode zijde; peer met Malthezer
kruis; gouden koord doorweven· m·et roode zijde. 

Sporen; van- verguld metaaI; licht gebogen 
stang en getand raadje. 

Sabel; met korfgevest', • van staal of van Yer
nikkeld staal; met licht gebogen scheede, even

. eens van staal of van vernikkeld staal, met 
twee banden, waarvan een band geplaatst op 
8 c.M. afstand van den bovenkant en voorzien 
van eene gleuf en van eenen ring, de tweede 
band 20 c,M; lager alleen voorzien van eenen 
ring.·· 

Sa'{lelkoppel, van bruin leer, niet twee afhang
-riemen; aan elke- afhangriem een vergulde gesp 
met twee vergulde leeuwenkoppen; boven den 
korten · riem een vergulde haak met ketting. 

1'lij bekend, 
Dt Minister van Oor/og, (get.) BoSBOOM • 

5 D.ecember 1913. BESLUIT, houdende intrek-· 
· king van de bepalingen nopens korting 

. op de Indische. pensioenen e~ gage
menten bij lierplaatsing in betrekkingen 
waaraan uitzicht op burgerlijk pensioen 
is verbonden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van_ Onzen Minister van 
Kolonien van 28 October 1913, Afd. c•, n°. 19; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1913, n° .. 24); · 

Gezien het nader rapport. van Onzen Minister 
van Kolonien van 2 December. 1913, Afd. 02, 

n°. 10; · 
Hebben goedgevonden en verstaan :. 

te bepalen, dat, gerekend van 1 October 1913 
a£, zijn vervallen : 

1. artikel 25 van het reglement vastgestelcl 
bij Koninklijk besluit van 24 Augustus 1875, 
n°. 42 (IndischStaatsblad 1876, n°. 44), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 1 Juli 1913, 
n°. 105; 

2. artikel 17 van het· reglement vastgesteld 
. bij Koninklijk besluit :van 1 December 1879, 
n°. 34 (Indisch Staatsblad 1880, n°. 22), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van. 28 Mei 
1913, n°. 28; 

3. artikel 19 -van het reglement vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 1 Augustus 1889, 

· n°. 14 (Indisch Staatsblad n°. 214) ; 

· (1) Ouder de lengte der taille wordt verstaan, 
,de afstand van de onderzijde van den sluithaak I 
van den kraag tot den ondersten uniformknoop, I 
gemeten over de borst. · I 

4. artikel 29 van het reglement vastgesteld 
.bij Ons besluit van 17 Febr)lari 1905, n°. 8 
(Indisch Staatsblad. n°. 299), laatstelijk gewij
zigd bij Ons. besluit_ van l Juli 1913, n°. 105. 

Onze Minister yan Kolonien is_ belast. met 
. de uitvoering '\Tan dit besluit, waarvan a£schrift 
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zal warden gezonden · aan Onzen Minister 
van Oorlog,. aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 5 December 1913. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Jfinister van Koloniin, 
(get.) TH. R. PLEYTE. 

5 December 1913. MISSIVE van den Minister 
van Bimienlandsche Zaken aan de Ccim
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende toepassing burgerlijke pen, 
sioenwet. 

Ten vervolge op mijne circulaire van 15 Sep
tember 1913, n°. 6293, afdeeling A. z. C., 
heb ik de eer U H.E.G. te berichten, dat, 
blijkens door mijn ambtgenoot van Financien 
aan mij nader verstrekte mededeeling, door 
het vervallen der artt. 24, 25 en 26 der Buro-er
lijke Pensioenwet, alle kortingen wegens 

0

het 
gelijktijdig genot van bij-inkomsten zijn opge
heven, niet alleen .op pensioenen van gewezen 

, Oost- en West-Indische landsdienaren, maar 
ook die, welke werden ingehouden wegens 
het gelijktijdig genot van "bij-inkomsten en 
pensioen ten laste der Staatsbegrooting. 

Als gevolg hiervan zal dus op de formulieren 
der attestatien de vita, benoodigd tot ontvangst 
van pensioen ten laste der Staatsbegrooting, 
zoowel als op die, bonoodigd tot inning van 
Oost- of West-Indisoh pensioen of gagement, 
betrekking hebbende op vorderingen over het 
4• kwartaal 1913 en volgende kwartalen, 
geen melding meer behoeven te warden gemaakt. 

· van inkomsten welke met het pensioen worden 
genoten. 

Om misverstand te voorkomen heb ik de 
eer U H.E.G. te verzoeken de gemeentebesturen 
in Uwe provincie met het vorenstaande in 
kennis te stellen. 

De JWinister v_an Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. R. KAN. 

6 December 1913: BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent het wegeii bij -invoer 
van niet geraffineerd zout· in zakken. S. 439. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de. voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 13 November 1913, no. 124, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 83. der wet van 27 September 
1892 (Staatsblad n°. 227), la:atstelijk gewijzigd 
bij de wet van 5 Februari 1912 ~Staatablad 
n°. 30); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1913, n°. 14); 

Gelet op het ilader rapport v11n Onzen voor
noemden Minister van 2 December 1913, n°. 79, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Met afwijking ·in zoover. van het bepaalde 
bij artikel 3 der voormelde wet wordt het ge
wicht van niet geraffineerd zout, ingevoerd in 
zakken, bepaald bij overslag door het net to 
wegen van vijf tot tien zakken per honderd, 
behoorlijk gevuld en door de ambtenaren aan 
te wijzen, behoudens de wederzijdsche bevoegd
heid tot het vorderen van· eene herweging op 
den voet van de artikelen 150 en -152 der Al
gemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n•. 38). 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in liet 
Staatsblacl zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden ·aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 6den December 1913. 
(.qet.) WILHELMINA. 

De .J1iniste1· van Financie'n, (get.) BERTLING 
( Uitgeg. 29 Dec. 1913.) 

8 December 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De wetgever heeft door in art. 22 de~ 
Jagtwet onder zekere omstandigheden het 
zoeken of rapen van de eieren van wild 
te verbieden, twee onderscheidene niet 
gelijksoortige . feiten zelistandig strafbaar 
gesteld, daar het zoeken van eieren van 
wild kan geschieden, zonder het rapen van 
die eieren en het rapen van. die eieren 
zonder het zoeken. 

Nu alleen is ten laste gelegd het zoeken 
van kievitseieren kan geen sprake zijn 
van een voor verbeurdverklaring vatbaar 
voorwerp, hetgeen wel het geval is bij het 
niet fen laste gelegde rapen van kievits
eieren. (Jagtwet art. 45c.). 

Daar tegen de ten laste gelegde over
treding bij art. 40 18 lid der J agtwet geen 
andere straf is bedreigd, dan eene geldboete 
van ten hoogste f 20.- .is bij het bestre
den vonni_s terecht de uitzondering van 
het 2de lid van art. 44 R. 0. toegepast 
en niet de regel. 

De, Ambt. 0. M. 'is derhalve terecht niet
ontvankelijkverklaard in zijnhooger beroep. 

(R. 0. a.rt. 44, Jagtwet art. 22.) 
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. :Voorzitter: 

.lhr. Mr .. W. H. de Savornin Lohman·. 

, Raden: Mrs .. A. -1\L -B. Hanlo, l -A. A. 
-Bosch, A. Fentener van Vlissingen. eii H. 
He_sse. '. 

De 0ffici•er van · Jus"titi-e bij de· Arr.
Rechtba:nk te UtreCJht, re·quirant van cassatie 
teg,en een vconhis van · voornq,emde· R•echt
bank van 24 Juli 1913, waarbiij d-ii Amb
·tenaar ·van · het 0. M. 1verd veTklaard 
niet-ontvankelijk in zijn hoog,er beiroep va.ri 
·het vonnis van den Kam.to:iJ.rechte,r te 
Utrecht va:h 13 Juni 1913, b'i.J hetwelk 
T .. H. oud 35 · jaren,· ,onbezoldigd Rijks'. 
veldwachter, geborem. en: ·wonende t,e Ben/ 
·schop, is ··schuldig verklaard aan: · ,,het 
in April zoeken naar e,i-eren van kievite'lll 
op grond van · derden, zond-er vobrzien 
t-e zijn van eene schrifl.elijke v,ergunning 
van den ·niet daarbiJ tegenwoordig zijndeii 
eig,enaar of- rechtheihbend,e"; en,. met ·toe, 
passing van -art. 23 Sr., artt 22 en· 40 der 
Jachtwet, artt. 10· en 11 der Invoeringswet 
veroorde,eld tot eene g,eldboe-te van f 0.50 
en v,ervangende .hechte-nis van· een dag; 
alsmede in zijrr .ho.oger beroep · van het 
door .voorno,emde:n Kantonrechter op 16 
i\fei 1913 gewezen int,erlocutoir v'onnis, 
waarbljj de opr9eping van een getuige ·.werd 
gelast: · - · · · 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. Noyon. 

. ' 

. Bij he,t vonnis, waarvan b-eroep, is de ge-
requireerd,e niet-v"ntvankelijk vei-klaard- in 
zijn ho,oge~ ·b-eroep van een. vonnis v~n den 
Kantonrechter t-e Utr,eoht, waarbjj' hiJ we
gens het · ten Iaste gelegde zoeken naar 
eieren van kieviten . op eens anders grond 
zonder de daartoe noodige v,ergunning • is 
veroorde,eld, en zulks op grond dat de :Straf 
van verbeurdverklaring, waardoor allee:n de 
zaak appellab•el ZOU worden, bljj art. 45 
der Jachtwe-t aUeen geraapte eiernri betreft. 

Het vonnis gaf· den .0fficier van ·Justitie 
te· Utl'echt aa:nI-eiding tot het instellen van 
bero,ep i·Ii cassati-e e-n het vo6rsteUe:n . van 
een midd:e,Ii Schanding en verkeerde toe
passfag v'an~ art. 44 -R. 0., 22 en 45 der 
Ja·chtwe,t, 256, ·239 ·en· 216 Sv. · '' 

Niet lang geleden, op -19 Dece-mb,er 1910, 
(zie Wbl-. 9122) wees cie Hooge Ra.ad een 
arrest waarmede het tha.ns 'aarigevallene 
vonnis in strijd is. 

Daarbij. werd -biesli_st dat hi,er app,e,]]a . 
biliteit bestaat, omdat ];let. zoeken v~n 

· eieren het vinden · en· rapen · daanran · ten
gevolge kan ·-heb'bten. g,ehad, en · vo•lgens 
art. 45c der Jachtwet' de stra1 van ver
beurd verkiaring de'r bij het · zo,eken geraapte 
eieren is ge,ste,ld. -

De Hooge Raad_ veroorlo,ve mi;J :riekenschap 
te g-even van mijne Ilfwijkende· ·meening. 

Art.· 22 d·er J a.cht wet · •verbfodt antler 
7.efuere oi:nstandigheden· het z.oeken ot het 
rap-en van eieren ... Nu -- kan men eieren 
zoeken zonder· 2Je te rapen en rap-en ZOI\_der 
ze gezocht te he1bhen. · Het rap•en is dus_ nie,t 
het · gevolg van zoeken, niaar ,een-. daarvan 

, onderscheideii' foit, · daf. als zoodan,ig en 
· zelfstandig strafb-aar is ige,sbeld. '•' 

Bij zoeken op zich zelf kan dus rii,et 
spralrn zijn van verbeurdv,erklaring, omdat 
er· geene voor - verb•c;urd verklaring vatbare • 
voorwerpen zij'n; die zijn eT eerst bij de 

• and-ere overtreding, het rapen. 
· Bij de aan het arrest van- 1910 vooraf

gaande conclusi-e werd verw,ez,e'Il naar dri•e 
arresten waarb'ij app,e!Iabe-1 w,erden v,er
klaard vonniss,en., g-ew,ez-e'll wegens het niet 
zorg drage.n date-en hond geen wi!d ops1ioort. 
Maar daarbljj is het g-e-val anders. Hef niet
waken tegen opsporen is iinmers niet iets 
anders·: dan het niet waken. tegen b-e:
machtig-en of dooden; h'ij · die zijnen. hond 
!~at , losloopen in het jaohtv-eld heeft het · 
niet in zijne macht · den hond zfoh • tot 
.opsporen :te doen be)l•erfuen; 1J1emaohtigt o'f 
doodt de hond e-en stuk wild, daartoe, is 
niet een ~ieuw·e daad van hem, die den 
hond bij zich heeft, noo'dig. 
, Ik concludeer tot -verwerping va:n ·' het 
heroep. , 

De 'Hooge Raad, en.z.·; 
Gehoor.d het verslag van d,en , Raadsheer 

Hanlo;-
Gelet op !let midde,I van cassatie, door 

den'"requirant -voorgesteld bij :meinorie, lui
dende: · (zie oondusie ·pro~.-g,en.) ;· · · 

0. dat aan den gerequireerde hiJ de in
leidende dagvaarding is ten. · !aste, gel()gd: 

dat hij op 8 April 19i3. des vo;rmiddags 
omstl'e,eks ·te 10 ·uur -te IJsselstein op .e,en 
peroeel- grond ge,!,egei1: "in den Achterslo·ot
schen polder en to,e1behoorende aan . de 
weduwe W> -de J. altha:ris aan e,en· -ander 
dan· ·aa!ll .hem, beklaagde - naar 'eie:i-en 
van kieviten heeft gezocht '-zond,er ,sc'hrif: 

. telijke v-erg~ni'ng van den eigenaar · -of 
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rechthebhende, noch in diens gezelschap -
althans niet •een zo,oida:nige, vergunning ,op <le 
eerste vor<lering van c1en Rijksveldwach
ter J. V. aan dezen hedt vertoond; 

dat dil feit met g·erequireerdes schuld 
daaraan bij het vonnis van den Kanton
rechter te Utr,echt wettig en overtuigend 
is bew.ezen verkl/lfil'd met. di•en verstande 
dat als bewezen is aangenomen dat het 
bedoelde land· to,e-hehoorde aan de weduwe 
de J. en heklaagde ni,et in het bezit 
is geweest va:n eene. schrifte1ijke vergun
ning daartoe; 

"daf het ·hewezen v,erklaarde foit vervol- · 
gens is g,equalifioeerd; en de g:erec1uirJercie 
deswege vero,ordeeld, zooals aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld; 

dat de Am'b~enaar van het 0. :iW. bij he,t 
Kantongerecht va:n dit vonnis, alsmede, van 
het jn deze zaak door di,enz,elfden Kan
tonrechter g•ewe,z·en interiocutoir vonnis van 
16 Mei 1913, wa.atbij de oproeping van een 
getuige werd g,elast, is g•ekomen in hoogecr 
hero0p; 

dat hij het biestred•en vonnis de·Ambtenaar 
van het 0. M. niet-ontva:nkelijk is ver
klaard in' het door hem ingestelde hooger 
hernep, op grond van de navo,lgende o,ver
weging: 

,,dat op het foit, zooals het b\j dagvaar
ding in de eerste plaats is ten lasle g,eiegd, 
het zo.eken naar eiere:n van kie,viten onder 
de bij de dagvaarding geno,emde omstan
digheden, b'ij de artt. 22 en 40 d·er Jagt
wet 1een,e geldboete is gesteld van ten 
hoogste f 20; dat dus de regel van art. 44, 
2de lid der Wet op de· R. 0. hi-er sJ.echts 
toepassing zal kulll.en vinden, wanne,er dit 
feit, zooals het is ten laste g·elegd bi.J de 
Wet daaDenb:oven nog me,t eene antler<) straf 
is hedreigd; 

dat zulks echter niet hert g,eval is; dat wel 
hij art. 45 c1er Jagtw,et is hepaald, dat h,n 
behoeve van 's Rijks sohatkist verbeurd zijn 
ei,i:men, onw,ettig g,eraapt, maar dez•e straf 
naar het o.ord,eel der Rechthank, als bij
k:omernde straf ni,et behoort bij de hoofd
straf, g•esteld op het feit, zooals het is 
ten laste gelegd; 

dat toch in art. 22 der Jagtwet naast 
maar tev<Jns tegenover ·elka:nder worden 
gesteld het verhod tot het zoeke:n en dat 
tot bet rap·en van eiernn; 

dat ·dus in het stelsel der W,e,t kan 
worden ten laste gelegd hetzij bet zoeken 
van of naar eiererr; hetzij> hi:;t rap-en van 

ei,eren, hetzij bet een of het antler biJ 
wijz•e van alternatief; 

dat nu blijkbaa:r de bijkomende straf 
van verbeurdverklaring b:ehoo-rt enkel 'b'ij 
de telaste1egging van het rapen van 
ei-eren; dat immers, daargelaten nu nog de 
woord·en der Wet, de, teg,enstelling tusschen 
zoeken en rapen, bij de telasteleggin:g 
van het zoeken van eieren bi:;t onderzoek 
ter terecbtzitting enlml ov,er dit feit en niet 
over bet rapen van ei:eren tevens zal be
hoeven te loopen, ,en dus niet in het al
gemeen zal knrinen worden gezegd, dat 
naar eisch van rBchten zal kunnen komen 
vast te staan, dat eieren, di-I) in het bezit 
mocbten zijn bevonden van iemand, be
k:Iaagd van het zoeken van ·,eiernn, zijn on
wettig geraapte, eier-en, zooals de Wet dit 
eischt voor de verhcmdv•erklaring van 
eieren; 

dat dus in ·dit geval niet kan gelden 
de regel van art. 44, 2d;:; · lid R. 0. 
maar de daar genoemde uitzondering, toe
passing zal moeten .vinden"; 

0. dat bij het middd van cassatie teg,en 
deze beslissing wordt opgBkomen; 

0. hieromtrent: 
dat de wetgevicr door in art. 22 der 

Jagtwet antler z,ek,e·re omstandigbed·en het 
zoeken of rap·en van de· eieren van wild· 
le nrbieden, twee ondersche,idene, ·niet 
gelijksoortige feiten, zelfstandig strafbaar 
he,eft g,este,Id, daar het zoeken van eieren 
van \vild kan geschieden, zonder het rapen 
van die eieren, en het rapen van die ,eieren 
zonder het zo·ek,en; · 

dat nu alleen is ten Iaste· gelegd het 
zoeken van kievits,e,ieren, er geen sprake 
k:an zijn van een voor verbeurdv,erklaring 
vatbaar voorwBrp, hetg·e,en we! bet geval is 
bij het niet t•en laste• gelegde rapen van 
kievitseieren; 

dat, daar tegoo de ten laste gelegde 
overtreding bij art. 40, lste lid d•er J~gtwet 
geene and•ere straf is hedreigd dan eene 
g·eldhoete va:n ten hoogste f 20, bij bet 
bestreden vonnis terecht de nitzoncl•ering 
van het 2de lid van art. 4,1 R. 0. is 
toeg,epast en niet de regel, zoodat het 
middel ongegro,nd is ; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 
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9 Decembe1· 1_913. :MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen · der Koningin betreffende den 
pensioensgrondslag van gemeente-amb, 
tenaren. 

N aar aanleiding van een verzoek om inlich
ting van een der Colleges van Gedeputeerde 
Sta,ten, heb ik de eer het volgende onder Uwe 
aandacht te brengen. Blijkens de Memorie 
van Antwocrd aan de 1 • Kamer betreffende 
het ontwerp der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 bevat art. 22 dier wet een 
uitzondering op het bepaalde in art. 71, 3° lid 
dier wet. Ingevolge het voorbehoud, in laatst
g~noemde bepaling gesteld, ,,tenzij deze. wet 
iets anders · bepaalt", behoeft derhalve de 
voorloopige regeling van den pensioensgrond
slag niet altijd door den gemeenteraad te word~n 
getroffen. Art. 22, 1 • lid, draagt namehJk 
die voorloopige regeling op aan het gezag, 
dat de belooning· van den gemeente-ambtenaar 
regelt ; daa_ronder is te verstaan het gezag, 
dat die belooning in elk concreet geval bepaalt, 
welk gezag toch blijkens art. 22, 2• lid, in 
zijn besluit betreffende die belooning het bedrag 
van den pensioensgrondslag moet vermelden. 
Behoudens uitzonderingen, -is dat het gezag, 
dat benoemt. De . besluiten der gemeente
besturen · betrekkelijk die voorloopige regeling 
zijn, nu art. 22 als uitzondering op art. 71 is 
aan te merken, niet aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten onderworpen. , 
· Tevens merk ik voor zooveel noodig op, 

dat bedoelde voorloopige regeling ten aanzien 
van de burgemeesters, de secretarissen en de 
ontvangers der gemeenten, alsmede van de 
ambtenaren van den burgerl~jken stand, door 
Uw College behoort te geschieden met toepas
sing van art. 22, 1 e en 2• lid, der wet. :Met 
betrekking tot de jaarwedden, die sinds 1 Oc
tober 1913. geene wijziging hebben c:mdergaan, 
gelieve Uw College alsnog den pensioensgrond
slao- voorloopig te regelen naar den toestand van 
1 October 1913. :O'Iet )Jetrekking tot de jaar, 
1,vedden welke na 1 October 1913 zijn·ge,vijzigd, 
o-elie~e 'Uw College alsnog zijn desbetreffend 
besluit aan te vullen overeenkomstig art. 22. 

Van Uwe besluiten tot voorloopige regeling 
ware afschrift te zenden aan belanghebbende(n) 
en· aan het betrokken geineentebestuur. · 

Uw College gelieve de besturen der gemeenten 
in Uwe provincie met het voormelde in kennis 
te willen stellen. 

De 111 inister van Binnenla1idsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal; (get.) J. B. KAN. 

10 December 1913. BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van · het Tramwegreglement 
1902. s. 440. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de vciordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 October 1913, n°. 214, af-
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. llS); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 November 1913, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 I:ecember 1913, n°. 230, 
afdeeling spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het ,,Tramwegreglement 1902", vastgesteld 

b~j Koninklijk besluit van 31 Juli 1902 (Staats
blad no. 162), gewijzigd en aangevuld bij. Ko
ninklijk besluit van 23 October 1909 (Staats
blad n.O. 34~), nader te wijzigen en aan te vullen 
als volgt: ·· 

I. Na het tweede lid van artikel 37 wordt 
ingevoegd. een nieuw derde lid, luidende : 

,,3. Door den Raad van Toezicht kan voor 
treinen. door electrische beweegkracht vervoerd, 
geheel, · ten dP.ele, of voonyaardelijk, ontheffing 
verleend worden van bet bepaalde in het tweede 
lid, voor zooveel daarin is voorgeschreven, dat 
een beambte zich gedurende den rit in alle 
rijtuigen moet kunnen begeven:" 

Het thans bestaande derde lid wordt vierde 
lid .. 

II. Aan artikel 44 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

2. 'Door den Raad van Toezicht kan voor 
tr;inen, door electrische beweegk;acht ver
voerd, ontheffing verleend worden van bet 
bepaalde in _het eerste lid, in dien zin, dat de 
in dat lid genoemde afstand van tweehonderd 
meter tot ·eenhonderd meter ~vordt terugge
bracht". 

Het bestaande artikel wordt in zijn geheel 
e_erste lid, en daartoe gekenmerkt 
voeging vsi-n het cijfAr 1. 

door voor-

·_ Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van. dit besluit, hetwellr in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State ·medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den lOden December 1913. 

(get:) Wl:LHELMIN A. 
De Minister van Waterstaat, (yet.) C. LELY. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1913.) 

• 
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10 December 1913. BESCHIKKING van den 
:Minister van Binnenlandsche Zaken be-

. treffende de zitting van het hoofdstem:
bureau in verband met de verkiezing van 
leden van den. raad der gemeente Wage
ningen. 

De :Minister van Binnenlandsche Zaken ; · 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kies,vet ; 
Reen goedgevonden, na ingewonnen advies 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
te bepalen, dat iii het kiesdistrict voor de 
verkiezing van leden van den raad d~r gemeente 
Wageningen de zitting van het hoofdstembureau 
tot het vaststellen van de~ ,uitslag der ver
kiezing gehouden wordt onmiddellijk na 
afloop van de werkzaamheid, bedoeld in art. 92, 
eerste zinsnede, der Kieswet. · 

's Gravenhage, 10 December HJ13. 
Vo◊-r den ·Minister; 

De Secretaris-Gene1:aal, (get.) J. B. KAN. 

10 Deceraber 1913. KoNINKLIJi, BESLUIT. 

Roewe! in casu in st.rijd met het bepaalde 
in art. 6, aL 1 der Hinderwet aan de 
bedoelde eigenaars en gebruikers van· per
ceelen geen schriftelijke kennis was gegeven 
van het gedaan verzoek, en door dezen 
op de zitting, bedoeld in art. 7 dier wet, 
ook geen bezwaren zijn ingebracht, zoo 
moet, waar door belanghebbenden v66r 
het houden dier zitting bij.Burg. en Weth. 
een schriftelijk bezwaar was ingezonden, 
worden aangenomen dat zij in hun recht 
om bezwaren in te brerigen, niet zijn. 
verkort en behoeft dus in dit geval de niet
riakoming van bedoeld wets'voorschrift 
niet tot vernietiging van de door Burg. 
en Weth. verleende vergunning te leiden. 

'WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikliende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur· van de Schietvereeniging ,;Prins 
Hendrik" te Ameide, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders di~r gemeente 
van 4 Juli 1913, n°. 36_. waarbij voorwaardelijk 
vergunning:is verleend tot het oprichten van 
eene schietbaan op .het perceel kadastraal 
bekend gemeente Ameide Sectie B, no. 1584; 

Den Raad· van State, . Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, _advies _van 
12 November 1913, n°. 352; 

· Op de .voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 5 De
cember 1913, n°. 908H, Afd. A. ; 
:· OverwegendEO, dat Burgemeester en Wethou
ders-de gevraagde vergunning hebben verleend 

onder een aantal voorwaarden, waarvan die 
sub 6 luidt als vo~gt: ,,dat op de schietbaan 
·geen oefeningen . o_t andere werkzaamheden 
mogen w:orden uitgevoerd op Zondag, zoo min 
buiten- als binnenshuis, eyenmin op de alge
meen . erkende Christelijke feestdagen tijdens 
de openbare godsdienstoefeningen" ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders het. bestuur van de. Schietvereeni
ging ,,Prins Hendrik" bij Ons in beroep is
gekomen, aanvoerende, dat de eerste zinsnede 
der voorwaarde, .waarin. wordt bepaald dat op 
Zqndag. hoegenaamd· geen oefeningen mogen
worden gehouden_ zeer bezvv.arend is voor de 
vereeniging, daar het. meerendeel der leden 
op geen andere _ dagen · de oefeningen _kan bij
wonen dan op Zondag, zoodat de vereeniging 
dan geen doe! zou treffen en niet zou kunnen 
voortbestaan; dat bij de oprichting der ver-
eeniging in 1908, door Burgemeester en Wet
houders een zelfde voorwaarde werd gesteld,' 
welke echter, ingevolge door het -Bestuur der
vereeniging bij Ons .ingesteld beroep, - bij 
Koninklijk besluit van 25 Juni 1908, n°. ,45,_ 
werd vernietigd ; dat het terrein waarop de 
schietbaan zal worden opgericht geheei is afge
sloten van den publieken weg en van de o:r,n-. 
liggende perceelen door hooge scheidsmuren' 
en de. schietoefeningen dan ook aan niets of 
niemand eenigen hinder of -schade zouden 
kunnen veroorzaken ; om welke redenen het. 
Bestuur verzoekt ·de bestreden voorwaarde 
te vervangen door de navolgende a 

,,dat op de schietbaan geene oefeningen of 
andere werkzaamheden mogen worden- uitge
voerd op Zondag en. op de algemeen erkende 
Christclijke feestdagen tijdens de openbare 
godsdiimstoefeningen . zoo ,min q~iten- als 
binnenshuis" ; _ 
.- Overwegende dat in strijd met het bepaalde 
in .artikel · 6, alinea 1, der Hinderwet van het_ 
verzoek om vergunning niet schriftelijk is 
kennis .gegeven aan de eigenaa;s of,gebruikers· 
van het perceel; waarop het vereenigingslokaal 
van de leden van de Gereform:eerde Kerk te 
A m,eide is gevestigd, ,~elk perceel gelegen is 
binnen den kring van 200 M. van de scbietin
richting, wa~rvoor voorwaardelijk vergunning 
is- verleend ; 

dat evenwel, uit een overgelegd. uittreksel 
uit de notulen der vergadering van het College 
van Burgemeester en i1/ethouders vai;i Ameide; 
gehouden den.,4 Juli 1913 ~ in· welke verga-. 
dering het besluit om voorwaardelijke verg'i:{n. 
ning tot het op_richten van de bovenvermelde 
schietbaan te verleenen, werd genornen - blijkt; 
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dat ,vel is waar op de zitting, bedoeld in art. 7 
der Hinderwet, gehouden. den 10 Juni 1913, 
geene · hezwaren waren ingebracht, maar dat 
op 9 Juni 1913 o.' a. aan Burgemeester en Wet-· 
houders van Ameide was ingezonden · een 
schriftelijk bezwaar van de leden van de Gere
formeerde Kerk te Ameide, waarbij werd ver
zocht geen vergunning te verleenen om op Zon
en Christelijke feestdagen schietoefeningen te 
houden; · 

·dat derhalve de belanghebbende eigeriaars 
of gebruikers· niet in hun recht om bezwaren 
in te brengen zijn verkort en mitsdien· in dit 
geval de niet-nakoming van dit voorschrift 
niet tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeesfor en Wethouders van Ame-ide 
bohoeft te voeren ; 

Overwegende wijders ten aanzien van de 
in beroep bestreden zesde voorwaarde, welke 
Burgemeester en Wethouders van Ameide aan 
hun besluit hebben verbonden, dat· blijkens 
ingesteld deskundig onderzoek aan de gerezen 
klachten omtrent vrees voor hinder op Zon
en <'Jhristelijke feestdagen kan warden tegemoet 
gekomen, wanneer deze voorwaarde door eene 
voor den concessionaris minder bezwarende 
wordt vervangen ; 

Gezien de Hinderwet ;' 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het ·overige van het 
bestreden besluit, de aan de vergunning ver
bonden zesde voorwaarde te doen luiden als 
volgt: 

·dat op de schietbaan noch hinnen- noch 
buitenshuis oefeningen of andere werkzaam
heden mogen warden uitgevoerd op Zondag 
en op de algemeen erkende Ohristelijke feest
dagen, tijdens de openbare godsdienstoefe
ningen; 

met bepaling wijders dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
4 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. (W: v. d. B. A.). 

11 December 1913. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landhouw, Nijverheid en Han
del, ter uitvoering van art. 6; 3de · en 4de 
lid de; Schepenwet. · 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel;. 

Den hoo_fdinspecteur voor de scheepvaart 
gehoord; 

Gelet op art. 6, 3de en 4de lid, der Schepen
"~·et; 

Heeft goedgevonden : 
met intrekking van de heschikking van 

23 September 1909, n°: 4002; afdeeling· Nijver
heid, en·van de daarbij behoorende tarieven A, 
B en C, en van de beschikking van 31 l\faart 
1911, 11°. 1181, afdeeling Nijverheid,- vast te, 
stellen de ondervolgende- tarieven A; B en ·c, 
welke in de N ederlandsche Staatscourant' zullen 
warden geplaatst. 

's Gravenhage, 11 December 1913. 
De }!1 inister voornoemd, 

(get.) ' TREUB. 

Tarief A. 

1'ARIEF voor het onderzoek van schepen, 
met uitzondering van de zich ami boord 

· bevindende stoomwerktuigen, voor zoover 
die schepen niet geclasseerd zijn bij _een 
der door Hare llfajesteit de Koningin 
erkende particu.liere onderzoekingsbiirea.ii' s. 
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I i tot 150 t 50 I 30 I .40 I I 40 
van I 
150,, 200 so 35 45 I 50 
200 ,, 500 150 40 55 ! so 
500,, 1000 225 50 65 i 110 

1000 ,, 1500 300 55 75 

I 
100 

1500 ,, 2000 350 60 so 120 
2000,, 2500 400 65 85 130 
2500 ,, 3000 430 70 90 I 140 
3000 ,, 3500 460 75 100 150 
3500 ,, 4000 490 80 105 160 
4000,, 4500 520 80 110 165 
4500,, 5000 550 85 115 170 
5000,, 5500 575 85 115 175 
550_0 ,, 60t,O 600 90 120 180 
6000,, 6500 625 95 125 190 
6500 ,, 7000 650 100 130 200 
7000 ,, 7500 675 100 135 205 
75uo ,, 8000 700 105 140 210 
8000,, 8500 725 no 145 220 
8500 ·" 9000 750 110 150 225 
9000,, 9500 775 115 155 230 
9500 ,,10000 800 · 120 160 240 

voor. elke t 25 / 4 / 5 / 8 
500 meer. meer. meer. meer. meer. 

Voor een onderzoek na 24 jaar wordt het
zelfde betaald als voor het eerste onderzoek, 
en zoo vervolgens. 

Indien een certificaat van deugdelijkheid 
afgegeven wordt voor een korteren termijn 
dan vier jaren, kunnen de kosten ·van het 
onderzoek desgewenscht evenredig ve'rminderd 

1 
warden tot een minimum van. een vierde van 
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het in <lit tarief aarigegeven bedrag. Wordt 
na afloop van den termijn, van geldigheid een 
nieuw certificaat aange,raagd, dan: nroet 
wederom' een met den geldigheidsduur van· het 
nieuwe certificaat :evenredig gedeelte van: de 
kosten van het' on·derzoek worden betaa.ld, en 
zoo ··vervolgens .. · 

Voor het onderzoek van visschersvaartuigen, 
zoomede van vaartuigen · welke uitsluitend 
varen over de Wadden, de monden van de 
Weser en de Elbe en door het Keizer-Willielm
ka1mal, niet verder dan tot Kiel, en van vaar
tuigen-. van ,minder dan 25 ton (2.83 l\'13) bruto
inho·ud, worden geen'e- kosten berekend. 

Behoort bij de beschikking· van den Minister 
van Lai:rdbouw,- Nijverheid en Handel van· 
U December 1913, n°. 6467, afdeeling Nij
verheid. ,, • 

Mij bekend, 
De Secretaris-Geraal- van het Departement_ 

van Landbouw, Ni(jverheid en Handel, 
(get.) VERSTEEG. 

Tarief B. 

TARIEF voor het onderzoek· van de stoom
werktuigen aan boord i,an schepen, 'niet 
geclas;ee1:d bij een der door Hare lJf aiesteit 
de. Koningin erkende particuliere onder
zoekingsbureau' s. 

De kosten van het onderzoek worden. bere
kend naar het verwarmd oppervlak der stoom
ketels, uitgedrukt in vierkante meters, en wel: 

Voor een-;erwarmd opper

vlak der stoomketels. 

van 25 
50· 
75 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 

,, 400 
450 
500 

tot en met 25 M2 • 

50 
75 

100 
12,3 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

voor elke 100 M2• meer. 

Kosten per 
jaar. 

I 10 
20 
28, 
32 
35 
38 
44 
48 
52 
56 
59 
61 
63 
65 

l meer. 

Voor het onderzoek van de stoomwerktuigen 
aan boord van visschers:vaartuigen, zoomede 
van vaartuigen van minder dan 25 ton ( 2. 83 M3 

, . bruto-inhoud . warden geene kosten berekend. 

1913 

Behoort bij de beschikking van den Minister 
. van Landbouw, Nijverh~id -'en·;. FI~ndel van 

11 December 1913; 11°: 6467, afdeeling'Nijver
heid.,···. 

Tuiij bekend, 
De Secreta1·is-Generaal van het Departement 

van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get:)- VERSTEEG. 

Tarief C. 

TARIEF voor het bepalen van de te eischen 
u•itwatering der schepen. 

tot en met 150 13 25 
van 150 200 15 30 

200 500 25 38 
500 1000 35 53 

1000 
" 

1500 45 67 
1500 

" 
2000 50 79 

2000 
" 

2500- 55· 90 
2500 

" 
3000 60' ·100 

3000 
" 

3500 65 108 
3500 

" 
4000 70 115 

,, 4000 
" 

4500 75 121 
4500 5000 80 126 

,, 5000 
" 

5500 83 131 
,, 5500 6000 86 136 

voor elke 500 meer 3 meer. 4 meer. 

Behoort bij de beschikking van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
11 December 1913, n°. 6467, afdeeling Nijver
heid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal van het Departement 

van Landbouw; 'Nijverheid en Handel, 
(get.) VERSTEEG. 

12 December 1913. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk: besluit van 30 Octob01· 1809 
(Staalsblad n°. 350) tot regeling van de 
rechtspleging bij de landmacht en van de 
recbtsmacht van het · Hoog Militair Ge
rechtshof in de · kolonien Surin<ime en 
Ciira\)ao. S. 441.. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
J ustitie en. van Kolonien van 25 November 
1913, 2de· Afdeeling A, n°. 595 en van 26 No
vember 1913, Afdeeling B, n°. 30; 

Gelet op d.e · artikelen 128 en 168 van het 
Regeeringsreglement van Su1·ina1ne en op de 
artikelen 149 en 189 van d_at van Ciwa9ao;' 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
December .1913, n°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 December 1913, 2de 
Afde.eling A, n°. 5;;9 en van 11 December 
1913, AfdeP.ling B, n°. 26; 

Hebben goedgevondfln en verstaan te be-
palen: · 

Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 30 
October 1909 (Staatsblad n°: 350,' Gouvernernents
blad van Sw·inarne n°. 80, Publicatieblad van 
C1tra9ao n°. 49) wordt gelezen als volgt: 

Op de in het vorige artikel genoemde rechts
pleging en de rechtsmacht van het Hoog Militair 
Gerechtshof zijn de in Nederland v66r de in
werkingtreding der wet van 31 October 1912 
(Staatsblad n°. 337) geldende voorschriften van 
toepassing, voor ,mover daarvan niet bij dit 
besluit is afgeweken. 

2. Dit besluit treedt voor elk der Kolonien 
Siwiname en Curar,;ao in werking op der. dag 
zijner afkondiging in de kolonie. 

Onze Ministers van Justitie en van Kolo
nien zijn, belast met de uitvoering .van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden medegedeeld 
aan Onze :Miuisters van Marine en van Oorlog, 
aan den Raacl. van State en aan het Hoog 
Militai r Gerechtshof. 

's Gravenhage, den 12den December 1913. 
(get.) · w·I L H .ELM IN.A. 

De Minister van Justitie, (gel.) B. ORT. 

De Minister van J[o/onien, 
(get.) TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 18 Dec. 1913.) 

15. Decernbe,· 1913. BEsLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld fa artikel 49 der Weduwenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913. S. 442. 

. . . . 

WIJ WILHELMINA, ENii. 

Op de voordraclit van Onze Ministers van 
Financien en van Binnenlandsche- Zaken van 
10 October· 1913 n°.- 7 (Afdeeling Pensioenen) 
en van 15 October 1913 n°. 7043 (A.fdeeling 
Binnenlandrnh Bestuur ; 

Geiiien artikel 49 der Weduwenwet .voor de 
gemeenteambtenaren 1913 (wet van 21 Juni 
1913, Staatsblad n°. 302); 

.Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 19]3, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 December 1913, n°. 59· 
(Afdeeling Pensi<ienen) en van 12 December 
1913 · n°. 8780 (Afdeeling Binnenlandsch -Be• 
stuur); 

Hebben goedgevonden. en .verstaan te be
palen: 
Art. 1. Van het ontslag van een gemeente

ambtenaar, die geen recht heeft op pensioen 
ten. laste van het fonds en die niet · benoemd 
is in eene andere gemeentelijke ·betrekking of 
wiens benoeming in zoodanige betrekking meer 
dan · drie maanden na het tijdstip van ingang 
van zijn ontslag ingaat, geeft het gerneente
bestuur zoodra mogelijk kennis aan den direc
teur van het fonds. 

2. De gemeentebesturen storten de pensioens
bijdr&gen die zij ingevolge de Weduwenwet 
verschuldigd zijn, bij een betaalmeester. De 
storting van die bijdragen· geschiedt kwar
taalsgewijze. Elk gemeentebestuur stort v66r 
den 15den der eerste maand van elk vieren
deeljaars het gezamenlijk ·bedrag der bijdragen 
over het laatst verstreken vierendee.Jjaars. 

In de derde week der eerste maand van elk 
vierendeeliaars zendt ieder betaalnieester den 
directeur van het fonds. eerie opgave van het 
gezamenlijk bedrag der ingevolge het eerste 
lid gestorte pensioensbijdragen over het laatst
verstreken vierendeeljaars. 

3. De inhouding van de bijdragen voor 
weduwe- en weezenpensioen op· de pensioenen 
van oud-gemeenteambtenaren geschiedt door 
den directeur van het fonds. Op elken termijn 
van een pensioen wordt een evenredig dee! der 
bijdrage ingehouden. 

Van den inhoud van elke mededeeling die 
Onze Minister van Financien. op grand van 
het tweede lid van art. 26 der W eduwenwet 
ontvangt, stelt hij den directeur van het fonds 
zoodra mogelijk in kennis. 

4. Van de pensioerisbijdragen die op grond 
van art. 34 of van art. 35 der. Weduwenwet 
moeten warden teru.ggegeven, worden de be
dragen door Onzen Minister van Financien 
aan. den directeur van het fonds opgegeven. 

5. In de maand Februari zendt het bestuur 
van· elke gemeente aan het Departement van 
Financien• de: quWmtien voor: de, ingevolge 
art. 1 gedane stortingen van pensioensbijdragen 
over het laatst verstreken jaar, benevens twee 
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lijsten, waarvan de eene eene g·especificeerde 
opgave van die• bijdrogen en de andere eene 
opgave van de overgelegde quitantien bevat. 
· · Deze lijsten worden ingerich t volgens de bij 
dit besluit gevoegde · modellen A en B. 
· · 6. In de ·maand Februari zendt de•directeur 
van het fonds aan het Departement van J!'i• 
nancien eene opgave van de oud-gemeente
ambtenaren wien in het laatst verstreken jaar 
pensioen ten laste van het foods is. uitgekeerd, 
van het- door ieder. van dezen in dat jaar ont
vangen pensioensbedrag en van· de som die 
ov'er dat bedrag aan bijdrage·voor weduwe- en 
weezenpensioen is ingehouden. 

7. Op de verantwoording door de gemeente· 
besturen van de in art:-2 bedoelde pensioens· 
bijdragen en op de in art. 3 bedoelde inhou
ding van bijdragen wordt van ·wege den Mi· 
nister van Financien coutr6le uitgeoefend. 

8. Bij eene ·aanvrage om· weduwepensioen 
moeten worden overgelegd de huwelijksakte 
der verzoekster, de- geboorteakten harer kin· 
deten, de akte van overlijden van haren echt
genoot en, indien deze bij zijn overlijden in 
dienst was als gemeenteambtenaar of als oud
gemeenteambtenaar wachtgeld genoot, eene 
opgave van- het bestuur der gemeente die hij 
laatstelijk diende, van den dag, tot en met 
welken zijne bezoldiging in de laatstelijk be• 
kleede · gemeentelijke betrekking of betrekkin
geri of zijn gemeentelijk wachtgeld is of zal 
worden uitbetaald. 
·u Indien de verzoekster nog de-,geboorte van 
een kind · verwacht, voegt zij eene hierop be• 
trekking hebbende· mededeeling bij hare rum
vrage. 

Bij eene aanvrage om ,veduwepeusioen op 
grond van het' tweede lid van 'art. 16 der 
Weduwenwet m<iet wonlen o~ergelegd voor
eerst, indien de latere echtgenoot bij zijn over• 
lijden of .bij de ontbinding van zijn huwelijk 
bij rechterlijk ·vonnis, gemeentelijke ·bezoldi• 
ging genoot, eene opgave van ,het bestuur der 
betrokken gemeente van· den dag tot en- met 
Welirnn die b!)zoldiging is of zal• worden uit
b~taald; voorts, indien het,latere huwelijkbij 
rechterlijk vonnis is ontbonden; het bewijs 
bedoeld in het· eerste lid ·vari art. ll van ge-
rioemde wet. 

9.· Bij eene aanvrage om·. pensioen voor 
weezen- als bedoeld in art. 7, eerste lid, lit. b, 
der- Weduwenwet, ·moeten worden ove'rgelegd 
eeri gewaarmerkt afschrift · van de. oi;i d·e·voor
zieriing- · in de voogdij betrekking hebbende 
beschikking va11 den kantonrechter, ·en•- be
halve··wanneer het-'pensicen- op grond van bet 

ee·rste lid, lit. a, laatste zinsnede, van genO'emd 
artikel' wordt aangevraagd - de huwelijksakte 
der ouders, de geb<iorteakten der weezen, zo.o
mede, indien de overleden vader-of moeder bij 
zijn of haar overlijden in dienst was als. ge• 
meenteambteriaar of als oud-gemeenteambte• 
naar ·wachtgeld genoot, eene opgave v.an het 
bestuur der· gemeente die hij of zij laatstelijk 
diende, van den dag tot en met welken zijne 
of hare bezoldiging in de laatstelijk liekleede 
gemeentelijke betrekking of., betrekkingen of 
zijn of !mar gemeentelijk wachtgeld is of zal 
worden uitbetaald. 

10. Bij elke pensioensaanvrage die ingevolge 
het eerste lid van art. 2a, der Weduwenwet 
aan den Pensioenraad wordt gezonden. voegt 
Onze Mini.ster van Financien de gegevens die de 
Raad behoeft om te kunnen adviseeren omt~ent 
de op de aanvrage te· nemen beschikkirig. 

11. De Pensioenraad is bevoegd van de ge
meentebesturen en van de departementen van 
algemeen bestuur de inlichtingen. te vragen 
die hij meent noodig te hebben voor het be
hoorlijk ver,vullen van zijne taak: 

12. Elk besluit tot toekenning' van pensioen 
ten laste van het fonds wordt in afschrift 
medegedeeld aan de gepensionneerde of aan 
den voogd der gepensionneerden, aan het be· 
stuur der ge~eente die de ov.erleden ec!Itge
noot, vader .of moeder. heeft gediend in het 
am bt, voor het vervullen waarvan · hij of zij 
voor zijne of hare nagelaten betrekkingen aan' 
spraak had op het dezen toegekende pensioen, 
zoomede aan • clen Pensioenraad en aan den 
directeur van het fonds. 

W anneer bij de- aanvrage om -pensioen een 
bewij:S van onvermogen van cle:belanghebbende 
of de belanghebbendeu was overgelegd, wordt 
dit gevoegd bij het aan .den directeur van het 
fonds -te zenden afschrift, bedoeld in bet eerste 
lid. 

13. De -peusioenen worden bij de directie 
van het fonds in· het grootboek der pensioenen 
voor de weduwen en weezen- van gemeente 
ambtenaren en oud-gemeenteambtenaren in· 
geschreven·. 

14. De gepensionneerclen ontvangen.een be
wijs van inschrijving van haar of hun pensioeri 
in den' vorm van een boekje m2t coupons cvoor 
de inning. · · 

Elk , boekje bevat coupons· voor tw.ee jaren. 
·-De pensioenboekje~ word·en cloorloopend ge· 

nommerd. Alle coupons dragen· het nommer 
va;i het boekje. 

Het · model wordt vastgesteld door Onzen 
Minister van .l<'inancien. 
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15. Eene gepensionneerde weduwe of de 

voogd van · gepensionneerde weezen ontvangt 
het· boekje voor haar· pensioen, respectievelijk 
voor dat zijner pupillen op vertoon van het 
haar of hem gezonden afschrift van het be
sluit tot regeling van dat peusioen, van den 
ambtenaar die met de betaling daarvan is be
last. Deze houdt een register van alle door 
hem afgegeven pensioenboekjes. 
· 'Zij of hij stelt op den omslag: van het boekje 

in· tegenwoordigheid van dien ambtenaar hare 
of zijne handteekening. 

Heeft · zij of hij de coupons die zich in het 
boekje bevinden, verbruikt, dan wordt haar of, 
hem· op hare of zijne aanvrage, tegen afgifte 
van den omslag van het boekje met de vaste 
cc;mpimstrooken, door· bedoelden ambtenaar een 
nieuw boekje uitgereikt. 

De' directeur van het fonds zendt aan de 
gemeentebesturen de uit te reiken pensioen
boekjes. 

16. Iedere gepensionneerde of iedere voogd 
van gepensionneerden. deelt zoodra mogelijk, 
nadat zij of hij een afschrift heeft ontvangen 
van het besluit tot regeling van haar pensioen, 
respectievelijk van dat zijner pupillen, den 
directeur van het fonds schriftelijk mede in 
welke gemeente zij of hij het pensioen wenscht 
te zien uitbetaald. 

Wenscht zij of hij het pensioen door een 
geniachtigde. te doen innen, dan geeft zij of 
hij . te'vens op naam en woonplaats van dien 
gemachtigde. 

17. De pensioenen worden op den voet van 
art. 33 der Pensioen wet voor de gemeente
ambtenaren 1913. uitbetaald. 

-De gelden die de directeur van het fonds 
den g.imeentebesturen voor de betaling doet 
toekomen, worden afzonderlijk beheerd. 

Door het genieentobestuur wordt een ambte
naar aangewezen die deze gelden in ontvangst 
neemt en de pensioenen uitbetaalt. 

·. De aangewezene is, behalve aan het gemeen
tebe·stuur, ook aan den directeur van het fonds 
verantwoording schuldig. 

Het gemeentebestuur houdt nauwlettend toe
zicht op de bedoelde gelden. De directeur van 
het fonds geeft telkens, wanne()r hij eene geld
verstrekking doet; dat bestuur daarvan kennis; 

18. De pensioenen van ten hoogste zeshon
derd · gulden worden in maandelijksche, die 
van· meer dan zeshonderd gulden in driemaan
delijksche termijnen betaald. 

De ambtenaar, belast met het betalen van 
een pensioen, ·neemt v66r de betaling van een 
termijn een coupcn, waatop het te innen be-

drag. bij de directie van het. fonds is ingevuld, 
uit het pensioenboekje van de gepensionneerde, 
of de gepensionneerden. · 

De gepensionneerde, de voogd der gepensi
onneerden of haar of zijn gemachtigde plaatst 
op de coupon hare of zijne handteekening voor 
ontvan!\'st in tegenwoordigheid van becloelden 
ambtenaar. 

De betaling van een weezenpensioen ge
schiedt slechts tegen afgifte van eene attestatie 
de vita van den gepensionneerde of van de~ 
jongsten der gepensionneerden. 

De betaling aan een gemachtigde geschiedt 
slechts ·op vertoon· van de volmac};tt en, indien 
hij de gemachtigde is van eene gepensionneerde 
weduwe, tegen- afgifte van eene attestatie de 
vita van de gepensionneerde. 
. 19. Wanneer. eene gepensionneerde of een 

voogd van gepensionneerden gebruik heeft 
·gemaakt van de bij art. 40 der Weduwenwet, 
j•. het derde lici van art. 34 der Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913 VP,rleende 
bevoegdheid of wanneer een gemeentebestuur 
of een gesticht of eene instelling als bedoeld in 
het vierde lid. van laatstgenoemd artikel, in het 
daar genoemde geval zich in het bezit van hot 
pensioenboekje van de betrokken gepension
neerde of gepensionn·eerden heeft gesteld, wordt 
op de coupons voor ontvangst geteekend door het 
bestuur der betrokken gemeente, respectievelijk 
door twee bestuursleden der betrokken instel
ling of van het betrokken gesticht. De per
soon die een pensioenstermijn voor die ge
meente, die instelling of dat gesticht int, 
pl~atst in tegenwoordigheid van den ambte
naar die het pensioen betaalt, zijne handtee
kening op de keerzijde van de coupon. 

Ieder ambtenaar, belast met het betalen van 
pensioenen van weduwen en w(lezen van ge
meenteambtenaren en van oud-gemeenteamb
tenaren, is in het bezit van eene lijst van de 
liefdadige of tot algemeen nut werkende in
stellingen, die de goedkeuring van Onzen J\'Ii
nister van Finanden hebben verkregen op de 
voorwaarden waaronder zij aan gepension.
neerde weduwen en weezen als bovenbedoeld 
voorschotten verstrekken op haar of hun pen
sioen. De directeur van het fonds zendt zulke 

. !ijsten aan de .besturen der gemeenten waar 
vorenbedoelde pensioenen worden betaald. 

20. Wanneer een weduwepensioen op grond 
van art. -16, eerste lid, der Weduwenwet of 
een weezenpensioen op grond van art. 15 dier 
wet of' door overlijden vervalt, zendt de amb
tenaar, belast met de betaling, het pensioen
boekje na de uitbetaling van den laatst ver-
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schuldigden termijn aan den directeur van 
het fonds. 

Vervalt een weduwenpensioen door het over
lijden van de gepensionneerde, dan zenden 
hare erfgenamen of zendt - indien zij een 
verhoogd weduwepensioP.n genoot - de voogd 
,harer kinderen dien directeur het pensioen
boekje. De erfgenamen voegen bij het.boekje 
eene acte · van erfrecht. De directeur draagt 
zorg dat het pensioen over het vierendeeljaars 
waarin de gepensionneerde is overleden, aan 
de rechthebbenden wordt uitbetaald. 

21. Het bestuur van elke gemeente houdt 
een register van de in de gemeente wonende 
weduwen en weezen met pensioen ten laste 

;; van het fonds. · · 
Het geeft van het overliiden van zood1rnige 

gepensionneerden, alsook van het hertrouwen 
van zoodanige weduwen terstond kennis aan 
den directeur van het fonds. Bij elke kennis
geving van overlijden voegt bet een uittreksel 
uit · h_et register van overlijden en, bij elke 
kennisgeving van hertrouwen een uittreksel 
uit het buwelijksregister. 

22. V66r den 15den der eerste maand van 
elk vierendeeljaars zendt het bestuur van elke 
gemeente waar pensioenen van wed_uwen of 
weezen van gemeenteambtenaren of oud-ge
meenteambtenaren worden betaald, den direc
teur van het fonds : 

a. eene lijst van hen die _in het laatst ver
streken vierendeeljaars weduwe- of weezen
pensioen ten laste van het fonds heb ben ont
vangen. Opgegeven wordt daarbij elk betaald 
pensioenbedrag ; 

b. de voor de betaalde pensioenstermijnen 
uit de pensioenboekjes genomen coupons met 
een verzamelstaat ; 

c. de op grond van bet vierde en van het vijfde 
lid van art. 18 afgegeven a ttesta tien de vita; 

d. de omslagen der in het laatst verstreken 
vierendeeljaars vervallen pensioenboekjes met 
een verzamelstaat. 

De directenr van het fonds vergelijkt de 
opgaven omtrent de gedane betalingen met de 
overige hem verstrekte bescheiden en met de 
onder hem berustende gegevens. 

23. V 66r den 15den der eerste maand van 
elk vierendeeljaars zendt het bestuur van elke 
gemeente aan Onzen Minfoter van Financien : 

a. ee'le lijst met gegevens omtrent den 
socialen staat van hen die in bet laatst ver
streken vierendeeljaars in de gemeente in eene 
gemeentelijke betrekking zijn geplaatst, op het 
tijdstip van ingang bunner benoeming; 

b. eene lijst van de veranderingen die in het 

laatstverstreken vierendeeljaars hebben plaats 
gehad in den socialen staat van hen die in .dat 
vierendeeljaars de ·gemeente in eene gemeen
telijke betrekking hebben gediend. 

Deze lijsten worden ingericht volgens de bij 
dit besluit gevoegde modellen C .en D. 

Onze .genoemde Minister doet de lijsten toe
komen aan den directeur van het fonds. 

24. Het bestuur van elke gemeente houdt 
een register van de in de gemeente wonende 
gepensionneerde en op. wachtgeld gestelde ge-
meenteambtenaren. · 

Voor het eerst in December 1917 en ver
volgens telkens na verloop van vijf jaren zendt 
het aan Onzen Minister van Financien eene 
lijst met opgaven omtrent den socialen staat 
der op den 2den Januari van het betrokken 
jaar in het register, bedoeld in het eerste lid,· 
voor komende oud-gemeen team btenaren. 

Deze lijst wordt ingericht volgens het bij 
dit besluit gevoegde model E. 

Onze genoemde Minister doet. de lijsten toe
komen aan den directeur van het fonds. 

25. De gemeentebesturen verschaffen voorts, 
op verzoek van Onzen Minister van .]'inancien, 
den directeur van het fonds alle overige ge
gevens omtrent gemeenteambtenaren en oud
gemeenteambtenaren, waarover naar het oor
deel van commissarissen van het fonds voor 
met de samenstelling van de balansen-verband 
houdende werkzaamheden moet kunnen worden 
beschikt. 

Overgangsbepalingen. 

26. Het bestuur van elke gemeente zendt 
v66r 1 Maart 1914: 

1. aan Onzen Minister van Financien eene 
lijst met gegevens omtrent den socialen staat 
op l October 1913 van de ambtenaren die de 
gemeente op dien datum in eene gemeentelijke 
betrekking dienden. 

Die lijst wordt ingericht volgens het bij dit 
besluit gevoegde model F. 

Onze genoemde Minister doet de lijsten toe
komen aan den directeur van -het f~nds. 

2. aan den Pensioenraad: 
a. afschriften van de aanstellingen der op 

1 October 1913 in diens~ der gemeente geweest 
zijnde mannelijke gemeentenmbtenaren - met 
uitzondering van hen die volgens het eerste 
lid van art. 45 der Weduwenwet aan de wer
king dier wet zijn onttrokken of die het in 
art. 44 dier wet bedoelde verlangen hebben te 
kennen gegeven - in de gemeentelijke be
trekkingen waarin zij v66r dien datum werk
zaam zijn geweest ; 
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b. gegevens waaruit. blijkt van het totaal der 
door ieder dier. ambtenaren ·v66r l October 1913 · 
in elke zijner gemeentelijke betrekkingeil ge -
noten belooningen. 

· De Pensioenraad zendt de in het eerste lid 
onder 2, a en b genoemd_e stukken met zijn 
advies omtrent de vaststelling van de op grond 
van art. 42 der Weduwenwet voor ieder der 
in dat lid onder 2 bedoelde ambt'enaren, door 
het Rijk te betalen bijdrage aan Onzen Mi
nister van Financien door wien die vaststel
ling geschiedt. 

27. Gaat een ambtenaar die volgens het 
eerste lid. van art. 45 der Weduwenwet, aan 
de werking dier wet is onttrokken, in dienst 
van eene andere gemeento over, dan ·zendt -
tenzij die ambtenaar het verlangen te kennen 
geeft, bedoeld in art. 44 dier wet - het be· 
stuur dier gemeente binnen eene maand na 
het tijdstip van ingang van den overgang, aan 
den Pensioenraad ; 

a. afschriften van de aanstellingen in de 
gemeentelijke betrekkingen, waarin de belang
hebbende · v66r bovengenoemd tijdstip werk
zaam is geweest ; 

b. gegevens waaruit blijkt van het totaal der 
door hem in elke dier betrakkingen genoten 
belooningen. 

De Pensioenraad zendt de in het eerste lid 
onder a en b genoemde stukken met zijn advies 
omtrent de vaststelling van de op grond van 
het derde lid van art. 45 der Weduwenwet 
door het Rijk te betalen bijdrage aan Onzen 
Minister van Financien, door wien die vast 
stelling geschiedt. 

Slo/bepalingen. 

28. Waar dit besluit spreekt van Weduwen
wet, Pensioenraad, fonds, verstaat het daar
onder de Weduwenwet voor de gemee.nte
ambtenaren 1913, den Pensioenraad voor de 
gemeenteambtenaren en het Pensioenfonds voor 
de geineenteambtenaren. 

Waar het spreekt van gemeenteambtenaar,. 
gemeentelijke betrekking, verstaat het daar, 
onder zoodanig ambtenaar en zoodanige be
trekking in den zin der in het eerste lid ge
noemde Weduwenwet. 

29. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblacl en van de Staatsconrant waarin 
het geplaatst is. 

Onze voornoemde :Ministers, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het 
Staatsblad en de Staatsconrant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, aan den 
Pensioenraad voor de gemeenteambtenaren en 
aan den directeur van het Pensioe_nfonds voor 
de gemeenteaIT1btenareu. 

. s Gravenhage, den 15den December 1913. 

(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, 
(get.) BERTLING. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
(qet.) CORT v. D. LINDEN. · · 

(Uilgeg. 24 Dec. 1913.) 
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MODEL A. .GEMEENTE. 

: GESPECIFICEERDE OPGAVE de1' op grond van de Weduwenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 door de 
gemeente gestorte pensioensbijdragen over 19 . 

Belanghebbenden (1). Retrekking. Pensioensgron_dslag. Verantwoord bedrag. Aal)merkingen. 

' 

-

Deugdelijk verklaard door Burgemeester en Wethouders der gemeente . . . . . . . . . 
Te .... : .... , den· ...... ·. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 16den December 1913 (Staatsblad n°. 442). 
Ons bekend, De Minister ,:an Financil!n, (get.) BERTLING. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 
(1) De vermelding geschiedt alphabetisch-lexicographisch. 

MODEL'B. GEMEENTE ......... . 

0 PG AVE van de quitantien voor de stortingon dei: door de gemeente op grond van de vVeduwenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 over 19 . . verschuldigde pensioensbijdragen. 

...: ...: 
Kantoor van den "' Kantoor van den "' 

· .J?agteekening. s Bedrag. Dagteekening. s Bedrag. 
betaalmeester. s betaalmeester. s 

0 0 z z 

I 
Per transport 

I 
-

'Iransporteeren .. 

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gerneente 
Te den ...... •. den ...... . 

Behoort bij_ Koninklijk besluit van den ]6den December 1913 (Slaatsulad n°. 44_2). 
Ons bekend, · De Ministei· van Financien. (_qet.) Bll:R'J'LING. 

DP lvfinister van Binnenlandsche Zaken, CORT V. D. LIND~;N. 
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MODEL C. GEMEENTE ........ . 

GEGEVENS omtreut' don socialen staat van hen, Jie in hot ... kwartaal van 19 .. in de gemeentc in eene gemeentc
lijke betrekking zijn geplaatst op het tijdstip van ingang van lrnnne benoe1ning. 

Heeft de belanghebbendo een tweede of vol
gend huwelijk aangegaau, dan zijn de gegeveus, 
hier genocmd, te verstreklrnn ook ten aanzien 
van de vorige ecbigenoote of den vorigen 
echtgenoot of van de vorige echtgenooten. 

Naam en voor
namen van de 

echtgenoote 
of van den 
echtgenoot. 

Jaarendagvan 
geboorte van 

de echtgcnoote 
of van den 
echtgenoot. 

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Te . . ...... , den ........ . 

Behoort bij lConinklijk besluit VUI) den 15den Decernber 1913 (Staatsblad n°. 4!2). 

Ons bekend, 
De Minister van Financiiin, Cqet.) BERTLING. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,. CORT Y. D. LINDEN. 

(1) Do vermeldig geschiedt alphabetisch-lexicographisch. De voornamen voluit op te geven. 
(2) Is de belanghebbende laatstelijk v66r zijne benooming, in eeno andcrc gemeente in eene gemeentelijke betrekking in den zin 

der Weduwemvet voor de gemeenteambteilaren 19]3 werkzaam . gcweest, dan moeten die gemeonte en die betrekking in deze 
kolom worden vermeld. 
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LIJST van de veranderingen, die in het . . . kwartaal van 19 .. , hebben plaats gehad in den socialen staat van hen ·die 
in dat kwartaal de gemeente in eene gemeentelijke betrekking hebben gediend. 

i Indien de ambtenaar in het hu~elijk 
Indien er kinderen uit het A • ... Indieri er uithet huwe- huwelijk van den ambtenaar ~~~ 0 is getreden. Is de ech tge-0 lijk van don ambte- of van de vrouwelijke amb- ci §gj ,.c, noote of de naar bf van de vrou- tenaar overleden zijn die op "' b£ echtgenoot "' I> l>..O oil Naam en voor- lijke ambtonaar kin- den dag van het overlijden oil 

·A A 
namen der echtge- Jaar en overleden of is " bee.< s 

"' ~ dag van deren geboren zijn. nog niet den leeftijd van 18 :E Ao"' 
I> Datum noote of van den het huwelijk ·a ~ Q) "' geboorte jaren hadden bereikt. '"' oil ... echtgenoot . bij rechterlijk Datum s "'"'~ "' ..., 

van bet der echtge- N amen IJ aar en dag 
,l:::d ~-~ 

'O Q) Is deze laatste een vonnis ontbon- Namen Datum van § Q) ~ ;!::i 
P'.1 noote of van 

"'"' Q) c:i huwelijk, gemeenteam bte- den? Zoo ja, dier geboorte dier van ge- bet over- <tj ..., ..., e: 
Q) van den "d..0::; ... naar, dan is dit te wanneer? kinderen. dier kinde- boorte dier lijden dier AS o 

"' echtgenoot. ren. I kinderon. kinderen. ~"' ~ "' vermelden. kinderen. '-

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethou_ders der Gemeente 

Te ......... , den 

:Behoort bij Koninklijk besluit van den 15den December 1913 (Staatsblad n°. 442). 

Ons bekend, 

De Minister van Financien, (get.) BER"rLING, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, -- CORT v. D. LINDEN, 

(1) De v~rm
0

elding geschiedt alphabetisch-lexicographisch. De voornam_ep vo!ui_t op te geven. 
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GEGEVENS omtrent den socialen staat vnn hen, die op 2 Januari 19 
en op wachtgeld gestelde gemeenteambtenaren. 

voorkomen in bet register. van gepcnsionneerde 

"" Janr en dag van Tijdstip van in- lndien-er na bet tijdstip van in-
§ ~ D A De betrekking of overlijden van de g~ng. van _i~.e ont- gang van bet ontslag van den·of de J ~~r en dag v_an over-

A 
., 

gepensionneerde kinderen gebo- hJden van kmder~:n ci' I>"' 
"' I> de betrekkingen, vr~uw of va1; den bm.~mg b1J. rech- "' ~~,g "O bl:<V ren zijn uit zijn of uit haar huwe benede1; den l~eftiJd "° A .,..., die de gepension· man, 1!1et wie of terhJk von~1s van lijk met de vrouw of met den man van 18 Jaren mt ~oor 

A -~ bf)~ 

"' "O ~ :g 
A "' "' ,0 ncerde laatstelijk met _wien de ge- bet huwebJk van met wie of met wien hij of zij den. of de gepens}_on-,0 Ao 

.... ~--c,~ v66r zijne of hare pens}_onn_eerde ~p ~en of de gepen- "' "' "'~ op dat tijdstip gehuwd was. n~eide v~6r bet t1Jd- s "'""' A ..cl pensionneering bet hJdst1p ".~nm- s10nneerde met de a, 0 0 

"° .... b.C st1p van mgang van A ~ ~·;3 Q• ., heeft bekleed. gang vnn z1Jn of vrouw ~f met den Nd_men I Jaar en dag van ge- zijnof·,ar. haarontslng " " 
., -'1 A"' 

o3 ...., haar ontslag ge- man h1ernevens 
1 

• a1er boorte dier kinderen gesloten huwelijken. ~'O 
~ huwd was. vermeld. nn eren. · · 

-

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Te •.•...•• , den ....... . 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 15den December 1913 (Staatsblad n°, 442). 

Ons bekend, 
· De Ministe•r van Financien, (get.) BERTLING. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, CORT v. D, LINDEN, 

(1) De vermelding gescbiedt alphabetisch-lexicographisch, De voornameu voluit op te geven, 

0 

,_. ,_. 
00 

, 0:, 
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GEGEVENS omtrent den sociahm staat op 1 October 1913, van de ambtenaren, die de gemeente op dien datum in eene 
gemeentelijke betrekking dienden. 

~ 

Gehuwd, onge- J aar en dag van Heeft de belanghebbende een tweede of vol- N amen der kinderen uit '"' A@ ,.... a, A • 

-: § gend huwelijk aangegaan, dun zijn de gege- hct huwclijk of uit de 
llOa, A ::;~ huwd, weduw- het huwelijk. Is A~~ A lil p- i,ii naar, weduwe, het een tweede of vens hier genoemd, te verstrckken ook ten aan- huwelijken van denamb· o, A,rj ~ b.() O:;:::;:i ~ 

"" !>.C<D .S gescheiden ? Is volgend huwelijk zien van de vorige echtgcnootc of den vorigen tenaar of van de vrouwe- ~tA .;i H F-o,..... ~ 
A ., ... 'A~;~ "' 'O ... ~ eene vrouwelijke dan is of zijn ook echtgenoot of van do vorige cchtgenooten. Jijke ambtenaar, die den !,.()·-·- _,. 

.0 0 .,,.q.!< ... .,_, A ::, "' 
~ Ao f gemeenteambte- de datum of de Naam en voor-1Jaarendagvan j Jaarendagvan leeftijd van 18 jaar nog -0 ... "' "' .!::i:: a:i o....:i 

"'~ H~:9 a Q)...,:, ~..o 
~ "t, naargehuwdmet data van bet vorige "''° p- a '" llO 

namen der geboorte van overlijden van niet hebben bereikt. "' "' A ~ s"'., .§ 
., i:x:i een gemeente- huwelijk of van echtgenoote of de echtgenoote 

I 
de echtgenoote '1.'en da11zien van elk kind :....Sa 

., ., <1 A °" 'O ..., am btenaar d an is de vorige huwe- van den echt- I of van den of van den te rerm,lden uit welk :g~ ""A "' dit te vermelden. . genoot. \ echtgenoot. ec~tgenoot. lmwelijk het geboren is. l:!1a, i:x:i lijken op te geven '"a,o -0 

. 

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente 

Te . • . ·, . . . . • . ,. den . . • . . 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 15den December 1913 (Staatsblad n°. 442). 

Ons bekend, 
JJe Minister van Financien, (get,) BERTLING, 

JJe Minister van Binnenlandsche Zaken, CORT V. D. LINDEN, 

(1) De vermelding geschiedt alphabetisch-lexicographisch. De voornamen voluit op te geven. 
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15 December 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 7 der Wet van 1 Maart 1815, S. 21 
(Zondagswet) heeft alleen het oog op toen
maals bestaande provinciale- en gemeente
lijke verordeningen, maar niet verordenin
gen, die eerst later zijn tot stand gekomen. 

Art. 3 der bovengenoemde wet heeft 
zeer zeker eene algemeene strekking en 
bepalmgen van gemeente-verorder,_ingen 
daarmede in strijd zijn niet verbindend 
doch dat geval doet zich i. c. niet voor. 

De vraag of de ten deze toegepaste 
verordening der gemeente Mijnsheerenland 
in art. 47 getreden is in hetgeen van alge
meen rijksbelang,is. mag door den rechter 
niet worden bearitwoord, wijl het onder
zoek daaromtrent bij het tweede lid van 
art. 150 der Gemeentewet aan <liens oor
deel is onttrokken. 

(Zondagswet a:rtt. 3 en 7 2e lid.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. Fentene,r van Vlissingen, 
C. o·. Segers, H. Hesse en H. M. A. 
Sa velben:g. 

A. S., oud 52 jaar, bierhuis- en logemmt
houder, geboren te Westmaas, won,mde te 
Mijnsheerenla,nd, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Dordrecht van den 17 Juli 1913, waarbij 
in hoog·er heroep is b~vestigd een vonnis 
van d-en Ka:ntonrechter te Oud-Beijerland 
de dato 10 Mei 1913, waarbij hi.] is schul
dig verklaard aan het ,,in de gemeente 
Mijnsheerenland als houder van een loge
ment en bierhuis zijne inrichting voor het 
publiek geop,end en to·egankelijk heb'bm 
op den Zondag van 's morgens 95 um 
tot 's morgens 11 uur", en, desw·ege met 
toepassing van de artt. 46 •en 47 en 61 
der Alg-emeene Politiev·erordenirrg der ge
meente Mijnshe,erenland en art. 23 Sr. is 
w,roordeeld tot ,e,ene geldboete van een gul
d-en, subsidiair hechtenis van e,en dag. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Requirant wBrd voor den Kantonre'Chter 
te Oud-Beijerland g,edaagd wegens het op 
Zondag hebben van een b:ezoeker in zijn 
biBrhuis te Mijnsheerenland op een bij 
polilieverordening verboden uur. .Deswege 
door den Kantonrechter veroordeeld, tee-

kende hij hoo.ger beroep aan, waarop de 
Arr.-Rechtbank te Dordre-oht, het verweer 
van requirant verwerpend, bij vonnis van 
17 Juli jl. de beslissing van den Kanton
rechter bevestigde. Requirant wenscht thans 
!Jet oordeel van Uw Raad te verneman 
over de al of niet we,ttigheid van art. 4 7 
der algemeene politiev,erordening voor de 
gemeente Mijnsheerenland en stelt deswege 
bij tijdig ingediende. memorie als cassatie:
middele!J voor: Primair: ,,Sohending van 
art. 7, 2e lid der Wet van 1 Maart 1815 
(Stbl. 21) doordat voorno,emde Rechtbank, 
door te erkennen de juistheid van de 
overwegingen in he,t vonnis van den Kan
tonrechter, heeft ;aangenomen dat hiJ het 
aangehaalde wetsa:rtikd aan den Geme,ente. 
raad niet is ontnomen de be,voegdheid om 
met betrekking fot de sluit1ng op Zon
dagen van op den voet der . vigeerende 
Drankwet gedreven v,erlofslokaliteiten, he
palingen vast te st-ellen". Subsidiair - dus 
alleen voor zoo,ver het eerste middel niet 
tot cassatie zou kunnen Ieiden: ,,Schending 
van art. 3 der Wet van 1 Maart 1815 
(Stbl. 21), zooals de gehee!e opzet van 
de w·et - iie, considerans inbegrepen 
dat artikel- dwingt te verstaan, doordat de 
Rechtbank tot de hare heeft gemaakt de 
overweging in het vonnis van den Kanton-. 
rechter, dat in genoemd art. 3 geen bel-etsel 
voor den Gemeenteraad is gel,egen om met 
betrekking tot de sluiting op Zondag,en van 
verlofslokaliteiten door strafb:e·dreiging ge
sandionneerde b-epalingen uit te vaardi
gen, althans dat door dat artikel aan 
den Gemeenforaad ni,et is onmomen de be
voegdheid om met betriekking tot b~:loelde 
sluiting bepalingen vast t•e srellen als in 
de vigeerende politieV'er-ordening der ge
meente Mijnsheerenland voor komen''. 

Ad I. Blijkens zijne toelichting leest 
requirant in art. 7 aI. 2 d,er Zondagswet, 
in verband met de considerans, die van 
,,eenparige en voor de g,ehoole uitgestrekt
heid der Vere,enigde N,ederlandelll algemeen 
werkende maatr,egelen" spreekt, e,en ver
bod aan den lageren wetgever om aan
vullende bepaling,en vast te stel1en. Hij 
gevoelt echter kennelijk de zwakheid van 
dit betoog, hetwelk ·hij tracht te doen steu
nen op den eenheidsstaat, onder welks 
regime de wetgever van 1815 leefde. Ik 
meen dit staatsrechte~ijk heroep ombiespro
ke:n te m-0gen voorbljgaa:n ,en ,eenvoudig de 
aangeva1len bepaling der politiieveror,dening 
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van i'\Tij'nsheerenland 1ie moe-len toetsen aan 
het criterium, dat de wetgiever van 1815 
daarvoor duidelijk g,es.teld he,eft, nl. dat 
zu alleen dan voor vervallen zal warden 
gehouden, indien zij, niet met de wet ovcer
e,enkomstig is. Vergerijkt men nu• art. 3 der 
Zondagswet - · en hiermede ·betr,eed ik 
eigenlijk het te,rrein van het subsidiairie 
middel - met art. 47 d,er voorme,lde ver
ordening, dan blijkt het dadelijk, dat de 
behandelde materie in beiden eene gansch 
andere is. Immers, waar de Zondagswet 
slechts aoht slaat op hert uiterli,jk der 
herhergen, do,or t€• b:epaleri, dat de d,eurnn 
gesloten moeten zijn zonder m€er (vgl. 
arrest Hoogen Raad 29 Dece111her 1846 
W. 806; 19 Maart 1850 W. 1331; 14 
Deoomher 1852 W. 1464; 4 September 1855 
W. 1787; 18 December 1905 W. 8315), 
rsgelt de gewraakte bepaling der politie
verordening het innerlijk, door te beveLen, 
dat het publiek moet worden g,ewe,erd. 
Strijd tusschen wet en verorderung kan ik 
derhalve niet ontdtikken. Ev,enmin kan m. i. 
het heroep op de consid,erans der Zondags
wet bat·en, omdat de wetgever daarin een 
voudig de redenen aangeeft, die hem noop
ten tot het samensteHien der wettelijke 
bepalingen, zond·er daarmede echber tevens 
te wiHen z,eggen, dat j,ed,ere andere rege,ling 
van den Zondag zou zijh buitein.gesloten. Het 
primai_re middeI a:cht ik derhalve onaan
nemelijk. 

.Ad II. Feitelijk staat vast, dat de loca
liteit van requirant eene zg. ,,verlofslO'ca
liteit" is, terwijl hem mag worden to-ege.
geven, dat de regeling der sluiting di,er 
localiteiten ·op art. 135 cLer Gemeentewet 
steunt, omdat zij· in het helang zijn kan 
der ope:O:bare orde of z,ed,elijkheid. Daar
door is evenw,e1 eene reg·eling, zooals die 
te Mijnsheere-ruand hestaat, nog .niet in 
strijd met art. 3 der Zondagswet, zooals 
blij memorie hetoogd wordt. Requirant v;er
meent, dat art. 3 den geheelen Zondag 
behe,erscht en hij bieroept zi0h daartoe op 
de artt. 1 en 4 der Zondagswet, waarin 
afwijkende toestandoo aan biet plaatselijk 
bestuur ter bteooirdeeling word€n. pv-erge
laten, hetg,eoo niet het geval is in art. 3 
der Zondagswet. Hij ziet daarhij eohter ()ver 
het ho,ofd, ge,lijk ik reeds hi,erboven b1e
to,ogde, dat de politiewetgever te Mij'ns
heerenland ge,en van art. 3 der Zondags
wet afwijken&en toesta:nd regelde, doch eein. 
geheel nieuwien schiep, nl. d,e absolute 

sluiting der herbergen voor he,t, pub1liek 
op · Zondage:n gedurende de daarvoor · b!J 
vernrderung aangege,V1en uren. 

Ik meen dus, dat de politie,wetgever te 
Mij'nsheerenland in geoo enk;el opzicht zijne 
wetgev,ende hevoegdheid heeft .oversc·hre
den. Steunend op art. 135 der Gemeente
wet he·eft hij be,paling,en in het I-even ge
roep,en, die de door de Zondagswet b,ehan
delde materie zielfs niet raken · ,en waaraan 
derha!v,e kraicht van wet niet kan worden 
ontzegd. 

Ik concludeeil' tot verwerping van het 
heroep. 
· De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Segers; 

Ge1et o,p de middelen van cassatie, door 
den r•equirant voorgeste,ld bij · memorie: 
(zie cm'Cilusi,e adv.-gen.); 

0. dat b'ij het in hooger h'eroep. heves
tigde vonnis van · den Kantonrechter werttig 
en overtuigend bewezen is v,erklaard, dat 
requirant in den vo.ormiddag van Zondag 
30 j\faart 1913 te ongeveer 10 uur · · te 
Krooswijk, gemeente Mijnsheerenland, als 
houder van een voor he-t pu!Jlli•ek to,eganke
lijk huis, waar bier en andern dranken 
getapt, geschonken · en verkocht werd·en, 
deze zijne inric'hting voor het publi,ek ge
opend en toegankelijk heeft gehad, immers 
toen daarin een bezoeker gehad · heeft, 
waarop dit foit is g,equalificee-rd en aan 
rnquirant deswege straf is opg,elegd, gelijk 
hi,erboven is vermeilid; 

0. dat de in hiet vonnis toege,paste ar
tikelen der Algemeene . Politieverordening 
van de geµroonbe Mijnshe,erenla:nd van 31 
Augustus 1912, zooals die is gewijzigd bij 
verordening van 10 December 1912, voor 
zooverre ten de-z,e van belang lui&en: 

Art: 46. Onder tapperij'en, logementen, 
herbergen, bierhuiz,en en dergelijke worden 
in dit Hoofdstuk (namelijk Hoofdstuk V) 
dezer verordening v;ersta.an alle huizen voor 
het publiek toeganke,!ijk, met de daarbiJ b1e
hoorende tuinen, terrassen, stoep,em. of 1bal
cons, waar· wijn, bier, sterke dra:nk, l!ikeu:ven 
of andere dran~en worden getapt, geschona 
ken,· verkocht of ten verkoop in vo,orraad 
aanwezig zijn; en onder tappers, schenkers 
of v;erkoopers, de, houders van zoodanige 
huizen of plaatsen, of h=ne plaatsver
vangers; 

Art. 47. Het is den houders van de in 
het vorig artike1 bedoelde huizen of plaat-
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sen V'erboden, hunne inrichting voor het 
:publiek geopend of ·toegank!elijk te hebhen: 

1 °. op werkdagen tusschen 10 uur 
's avonds en 5 uur 's morgens; 

' 2°. op ·d0Il Zorida.g, Nieuwjaarsdag, 2den 
·Pa~schdag, Heme1v~tsdag, 2den Pinkster
·dag, lsten en 2den Kerstdag daarenboven 
nog des morgens van 5 uur tot 's mcir
·gens 9 uur, van 's morgens 95 uur tot 
's morgens 11 uur e:o. van 's namiddags 125 

·uur tot 10 uur. 
De bepalingeill enz. ; 
terwijJ. .volgens art. 61 overtr.eding van 

art. 4 7 gestraft wordt met hechten.is . van 
ten hM.gsbe 2Jes dagen of met geldbo,elie 
·van ten ho,ogste VJ;if en twintig gulden; 

0. te!Il aanziien van het eerste middel 
· van cassati-e: 

dat art. 7, 2de lid der wet van 1 Maart 
1815. (Staatsb1. n°. 21) bepalende ,,daf door 
deze alg·emeene verorde·ningen · alle daar
mede ·· niet overeenkomstig,e provinciale of 
plaatselijke :reglementen ,e.n inrichtingen 
·zullen worden g•ehouden voor v,ervailen", 
b!ijkens den tekst deT wet duidelijk aUeen 
'het oog heeft op toenmaals bestaande pro
vinciale en gemeentelijk!e verordeningen, 
maar niet op verordeningen als de onder
havige, di,e eerst later zijn tot stand ge-
komen;. . 

0. wat betreft het twe,ede middel van 
·cassatie: 

dat art. 3 der 'bedoelde, wet toch voor
zeker eene algemeene strekking heeft en 
bepaling,e:n van geme,ente-verordeningem. 
daarmede in strijd· :niet verbindend zijn, 
'doch dat dit gevaJ. zioh ten deze niet 
-voordoet; 

dat toch d-e wet beve,elt dat deuren van 
herbergen en an:dere plaatsen, waar drank 
verkocht wordt, · voor zo,overre de,z,e zijn 
gelegen binnein den besloten kring der ge
bou wen, gesloten zullen zijn• gedurende. den 
tijd voor de openbare god.sdiensto,efoning 

'bestemd, maar art. 47 voorrioemd der Alge
·meemi' Polit1e·verordening van Mijn.sheeren
·Jarid ·omtrent het al dan niet ·gesloten zijn 
:aer deuren !iBen voorschi.-iften bevat, dooh 
·bepaalt, -wat geheel iets anders is, dat 
·houders van herbergen en soortgelijke in
richtingen des Zondags gedurende de be
·paald aang,ewezen uren hunne inrichting 
hiet voor het pub!iek geopend of toegan
kelijk mogen hebhen, dat is behooren zorg 
te dragen, dat daarin . dan geen publiek 

-aan wezig is ; 

dat nu we] door requirant is betoogd, 
dat art. 3 voornoemd eene algemeene strek
king zoude hebben en daardoor het recht 
van den gemeenteraad om krachtens art. 
135 der Gemeentewet ee,ne verordening te 
maken, die het al dan niet voor het pu
bliek toegankelijk zijn van he'l'bergen op 
Zondag rege.Jt, zoude opherfon, wijl · zoo
danige verordening zou- tred,en op een g,e
bied, dat de rijkswetgev,er voor zich zoude 
hebb1Jn gereserveerd, maar dat de vraag 
ot de in deze to,e,gepaste v,erordening in 
art. 4 7 getre<len is in he-tgeen van alg,e
meen rijksbelang is, doo-r den :vechter niet 
mag word-en beantwoord, wijl het onderzoek 
daaromtrent door het tweede lid van art. 
150 der Gemeenbewet aan diens oortleel is 
onttrokken; 

0. dat mitsdien ook het tweede middel 
ni•et gegrond is ; 

V erwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 

15 Decembe1· 1913. A'RREST van den Hciogen 
Raad. 

In den zin der Arbeidswet worden ook 
dan werkzaamheden ,,voor" eene onder
neming verricht, wanneer zij, zonder ken
merkend voor die onderneming te zijn, 
strekken te harer richtige ·uitoefening. 

Dit laatste is· zeer zeker het -geval met 
het bewezen verklaarde innen eener qui
tantie en het daartoe dragen eener porte
feuille, .nu de Rechtbank, bewezen ver
klarende, dat een en antler geschiedde 
,,ten behoeve van" den boekhandel en de 
drukkerszaak van den beklaagde, klaar
blijkelijk aarinam, dtit die werkzaamheden 
werden verricht als onderdeelen van de 
administratie van die ondernemingen. 

(Arb1eidswet art. 1.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden_: Mrs. A. M. B. Hanlo, J. A. A. 
_Bosch, C. 0. Segers eill H. Hesse. 

De Offici,er van Justitie biJ de Arr.
Rechtbank te Haarle•m, requirant van cas

. sa.ti-e· teg-en een ·vonnis van de Arr.-Reicht
·!Jank aldaar van den 19 Juni 1913, waarbij 
W. F. v. C., boekhand:elaar en drukker, 
wonende te, WormerV'eer, met vernietiging 
van· -een ·vonnis van den Kantonre'Chter te 
Zaandam van den 3den April 1913 biJ 
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verstek' ge.wiezen, · w,erd ontslagen van alle 
. rechtsvervolging. 

Gonclusie van den Aidvooaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Voor het Kantongerecht te Zaandam 
stand g•erequireercfo 'be!f.1echt 'Wle,giens het doren 
drag-en eener pcirte:f!euiHe ter inning eener 
quitantie door een twaalfjarigen. jongen. 
Vrijgesproken door den Kantoinre·ohter, zag 
hiJ zioh weldra in hooger be-roep vcoor de 
Arr.-Recht'bank te Haarlem gedaagd, di-e 

· bij vonnis van 19 Juni j.I. - het bewjjs
materiaal was intusschen aangevuld -
het ten laste, g.elegde foit 'ble,wezen a:chtte, 
doch den gerequii,eerde van a11e re1?Jhts
vervolging ontsloeg, omdat het dragen e~ner 
portefouille ter inning eener quitantie niet 
zou behooren tot den werkkring van eoo 
bo·ekhande1 en drukk!erij en dus de -werk
zaamheid van den knaap niet kon geziegd 
warden op te levieren ,,arbleid" in den 
zin van art. 1 der Arbeidswet 1911. Teg•en 
deze beslissing voorzag de Officier van 
Justitie bi.J die Rechtbank zich in ~assatie, 
bi.] tijdig ing•ediende memori,e als eenig 
midd·el aanvoerend: ,,Schending •en vser
keerde toepassing van art. 4 der Arbeidswet 
1911 in verband met de artt. 1, 14 en 22 
dier wet en art. 216 Sv." 

Ik kan m'ij go·ed vseroonigen met het be0 

toog van de,n requirant. Fe,itelijk staat vast, 
dat de uitzending van den knaap met de 
portefeuille, ter ,inning der quitantie ge
schiedde ten hate der onderneming van g~ 
requiree·rde en aa:ng,e,zi-en nu ook, krachtens 
gewoonte, b~ het 1eve!l.'en van drukwerk en 
boeken, tijdschrifte,n en couranfon, het in
nen van den koopprijs 'behoort, meen ik, dat 
de gestelde wierkzaamheid wel degelijk ge
schiedde ten behoeve der onderneming. Het 
dragen der portefeuiHe kostlie zonder twijfel 
eenige lichaam.sinspanning, welk criterinm 
U w Raad, bij arrest van 31 October 1910 
W. 9076, gesteld hooft aan het hegrip 
,, werkzaamheid" van art. 1 der Arbeidswet, 
zoodat gerequireierde kan gez,e,gd warden 
verboden arbeid te hebhen doen verrichten. 
W aar de •zaak mij voor afdoening ten 
principaJ.e rijp voorkomt, doJiCJludeer ik tot 

-vernietiging van het aangevaHen vonnis 
der Arr.-Reohtb1ank te• Haar1em voo:r zoo.
vee1 gerequireerde daarb'i;J van aHe rechts
vervolging werd ontslagen, tot zijne schul-. 
digverklaring aan de ove,rtreding van ,,Een: 
kind ben·eden dert~en jaren arbeid doen' 

V'errichten" en tot zijn.e V1emordooling met 
toepassing van de artt. 23, 91 Sr., 1, 4, 14, 
22, 26 en 33 der Arbeidswet 1911 in 1eene 
geldboote van t 0.50 met biepaling dat, bi;) 
gebreke van · betaling ·binnen twee maanden 
na den dag waarop de reohterlijk!e uit
spraak kan • warden ten uitvoer geiegd, 
de boete• zal warden vervangen door een 
da.g hechtenis. 

De Hoage Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Bosch; 
Gelet op het middel van cassati•e door 

den requirant voorge,steld bi(] memorie.: 
(zie conclusie adv.-gen.); 

0. dat · biJ het bestred·en vonnis in 
overeenstemming met de aanklacht ten 
laste van den gerequireerde wettig en over
tuigend bewe,zen is verklaard, dat hiJ in 
de gemeente Wormerveer op den 22sten 
Januari 1913 des voormiddags omstreeks 
kwart voor twaalr uur door den jeugdigen 
persoon D. B., oud 12 jaar, geboren 18 
Mei 1900, wonende te W ormerveer arbeid 
heeft doen verrichten ten behoev,e van de 
onderneming van de firma R., zijnde een 
boekhandel en drukkerij en gev·estigd Zaan
weg n°. 67, Welke arbeid hestr.md in het 
dragen eener portefouille op den Zaanweg 
ter inning van eene kwitantie, zijnd•e hij, 
gerequireerde, hoofd en 'bestuurder der on
derneming; 

dat bij het bestreden. vonnis is geoorde1eld, 
dat die feiten· nergens strafbaar zijri. gesteld, 
rnzonderheid · riiet biJ art. 22 in verband 
met de artt. 4 en 14 der Arbeidswet 1911; 

dat toch de verbodsbepaling van art. 14 
dier w,et uit den aard der zaak sl,e·chts 
betreft zoodanige wierkzaamheden, als in 
den zin dier wet, dat wi1 zegg·en in den 
zin van haar art. 1 · als arbeid ziJn te 
beschomven; 

· dat, behoudens thans niet ter zake doende 
uitzonderingen, daaronder alleen vaUen 
werkzaamheden ,,in of voor eenige · onder
neming" waartoe de bewezen verklaarde 
werkzaamheden niet gerekend zouden kun
nen word.in; 

dat toch ,,moge ook het innen van geld-en 
op quitantien komen ten bate· van eene 
onderneming, e•chter die werkzaamheid van 
het ini1en van quitantien en het · daartoe 
dragen ·eener portefeuiUe niet behoort tot 
den werkkring van een bo3khandel en druk
kerszaak"; 
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0: ~lsmi ten aanzien van het voorgesteld 
middeI,· vari cassatie: 

dat geen grond hestaat om aan te nemoo, 
dat eenige werkzaamheid verricht ,,ten 
bate," e.iner onderneming zooals de Recht
.bank het in de motieven van haar vonnis 
uitdrukt, ot ,,ten hehoeve" eooer onder
neming, zooals bewezen werd v•erklaard, 
niet zou · moeten worden bes·chouwd als 
arbeid ,,voor" eene onderneming in den zin 
van art. 1 der Atbeidswet 1911; 

dat de RBchtbank wel me·ent hare be
slissing iil anderen zin in .dit bijzonderu 
geval te kunnen rechtvaardigen door vast 
te stellen, dat de bewezoo verklaarde werk
zaamheid niet behoort tot den werkkring 
van· een boe,khandel en drukkerszaak, dooh 
ten omechte•; 

dat toch ook dan · in den zin der wet 
werkzaamheden ,,voor" eene onderneming 
worden verricht, wanneer ziJ, zonder ken
merkend voor die· onderneming te ziJn, 
strekkeri te harer richtige uitoefotning; 

dat dit laatste zeker het geval is met 
het bewezen verklaarde innen eener qui
tantie en het daartoe dragen eener por
tefeuille, nu de Rechtbank, hewezen v·er
klarende, dat .een en antler geschieude 
,,ten behoe,ve" van den bo·ekhandel, en 
de drukkerszaak des gerequire-erden, klaar
blijkelijk aannam dat die werkzaamhed,en 
werden verrioht als onuerueelen de:r ad
ministratie van die ondernemingen; 

0. dat, alzoo vaststaanue dat de werk
zaamheid, die de gerequireerde 'hlijkens de 
bewezen verklaarde feiten den twaalfjarigen 
D. B. deed verrichten was ,,arb>eid" in 
uen zin der Atbeidswet 1911, uit di•e
zelfde feiten volgt, dat de gerequire,erde 
zich daardoor schuldig maakte aan over
treding der verbodsbepaling van art. 14 
in verband met art. 4 dier wet, strafbaar 
gesteld b'U haar art. 22, zoodat het middel 
is gegrond, en het bestreden vonnis 'he
hoort te warden vernie~igd, doch al-leen voor 
zoover de gerequireerde daarb'iJ is ontslagen 
van alle rechtsvervolging ; 

Vernietigt het vonnis 'der Atr.-Rechtbank 
te Haarlem van den 19den Juni 1913, doch 
alleen voor zoo'Ver . de b'eklaagde daarbij 
werd ontslagen van alle rechts,nervolging; 

Rechtdoende ten principal•e kra;c;htens art: 
105 der Wet op de R. .0 b!jj verstek; 

Verklaart den gerequireerde schuldig aan 
het doen verrichten van arbleid strijdig 
met het bti.i de Arbeidswet 1911 bepaalde; 

Gezien art. 23 Sr. en de. artt. 4, 14 en 
22 der .Atbeidswet 1911; 

VeroordeeU den ger,equireerde tot eene 
· geldboete ~an · twintig gulden en eene ver
vangende hechtenis van vijf dagen. 

(Ned. Jur.) 

15 Decembet· 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Ingevolge het lste lid van art. 14 der 
Arbeidswet is - blijkens den duidelijken 
tekst van dit artikel en zijne geschiedenis -
geheel algemeen verboden arbeid als in de 
dagvaarding omschreven, welke in strijd 
is met het lste lid van art. 6 der gemelde 
wet te doen verrichten, zoodat nifit enkel, 
zooals wegens de overtredingen van het 
2de_ lid van art. 14, het hoofd of de be
stuurder van eene onderneming deswege 
strafrechterlijk aansprakelijk is. 

(Arbeidswet art. 14 le lid.) 

Vooriitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. H. M. B. Hanlo, J. A. A. 
Bosch, H. Hesse •en H. M. A. Savelberg. 

De Officier van Justitie bij de Atr.-Reoht
bank te Heerenveen, requirant van cassatie 
tegen e·en vonnis dier Rechtbank van 11 
September · 1913, waarbi.J in hooger beroep 
biJ verstek werd bevestigd een vonnis door 
het Kantongerecht te Steenwijk d•en lsten 
Juli 1913 gewezen, Mj hetwelk S. P., 39 
Jaar, manufacturier, geboren te Wijmb:rit
seradeel, wonende te Ste,enwijk, is ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
·Tak. 

De Officier van Justitie, bij de Arr.
Rechtbank te Heerenveen is r,equirant van 
cassatie van een vonnis zijner Reohtbank 
van 11 September j.l., waarbiJ bevestigd 
wera een vonnis van den · Kantonrechter 
te Steenwijk van 1 Juli j.L houdende ont
slag van rechtsvervolging wegens beweerde 
overtreding der Atbeidswet 1911. Dit ont
slag werd gegeven, omdat de Kantonrech
ter en met hem de Arr.-Rechtbank ge
noemd van oordeel waren, dat als ele
ment der overtreding bedoeld in art. 14 
sub 1 dier wet moet gevorderd worden, 
dat hiJ, die arbeid doet vcerrichten, hoofd 
of bestuurder ziJ ·aer onderneming, waar-

-- --------- --- ------------
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voor gearbeid wordt. · Tegen eerstgenoemde 
beslissing werd door den requirant op 13 

. September jl. cassatie aangeteelmnd, terwijl 
biJ tijdig ingediende memorie als middel 
wordt aangevoerd: ,,Schending van de artt. 
1, 2, .6 1°., 14 1°. en 22 der Arbeids
wet 1911". 

Ik · acht het voorgesteld middel gegrond. 
De Rechtbank en de Kanton11ecihter J.egg,en 
blijkbaar verband tusschen art. 14 sub 1 
en sub 2 der Arbeidswet 1911 en meenen, 
dat de strafre'C'htelijke aansprakelijkheid 

· van hoof den en bestuurders, zooals · die 
in het tweede lid van dat . artikel wordt' 
gesteld, mede van foepassing is op het 

. eerste lid, ~oodat ook als element van 
die verbodsbepaling biJ dagvaarding moet 
worden gesteld, · dat de beklaagde hoofd 
of bestuurder de•r onderneming is. Eer
stens· merk ik daarteg·en op, dat het artike1 

· zelf dit element verzwijgt, niettegenstaande 
dit overal elders in de wet, waar noodig, 
wordt vermeld. Maar bovendi•en, indien men 
de gescbiedenis der 'Arbeidswet raadp1eegt 
(Bij!,. Hand•elingen 2e Kamer 1909/10, n°. 
257-1-8 en 1910/11, n°. 39-1-23) dan 

• ziet men, diLt door de gegeven interpretatie 
de hedoeling van d,en w,etgever miskend 
wordt. In art. 14 sub• 1 j 0

• 22 toch is ge-
. poogd strafbaar te stellen · ieder actief op

treden, gericht op het verrichten van a.i:
beid. onverschillig van wien dit optreden 
uitgaat, terwijl in tegenstelling daarmede in 
het tweede lid uitsluitend strafbaar gesteld 
wordt het hoofd ot de be·stuurder wegens 
het niet tegengaan van verboden arbeid. 
Voor de strafbaarheid der · overlreding van 

: art. 14 sub 1 is het d,erhalve voldo,ende, 
dat dit aotie.f optreden van den dader b)J 
dagvaarding gesteld wordt. Aan dit ve•r
e1schte nu beantwoordt de inJ.eidende dag
vaarding m. i. ruimschoots en had dus 
daarop eene veroordeeling niet mog,en uit
blijven. 

Minder juist acht ik de meening van 
requirant dat, indioo het stelsel der Recht
bank en van den Kantonrechter in overeen
stemming zijn met de wet, alsdan de dag
vaarding toch strafba.re foiten zou ver
melden, omdat daarin, zij het dan niet 
in de bewoordingen, die de Arbeidswet 
daarvoor be,zigt, toch duidelijk te ke-Illliln 
zou zijn gegeven, dat de gerequireerde als 
hoofd ot bestuurder zou he,bhen gehandeld. 
Immers de dagvaarding spre-ekt van . ,;ziJ"n 
atelier", . en van het doen verrichten van 

arbeid voor ,,zijn onderneming", waaruit de 
vereischte kwaliteit van hoofu ot hestuur
der voldoende zou bliJken. Ik kan mij 
echter gevallen denken, waarin dezelfde 
terminologie ook op anderen van foe,pas
sing zou · kunnen z]Jn. 

Ik condudeer derhalve tot vermettging 
van 'bovengenoemd vonnis der Arr.-Recht
bank te Heel'8nveen, voorzoo.veel de ge
requireerde daarbiJ werd ontslagen v_an alle 
rechtsvervolging, alsmede tot zijne sohul
digverklaring aan 1°. in e,en w,erkplaats 
vier vrouwen !anger arbeid doen ver
richten dan tien uur pe,r <lag, en 2°. · 
in een we,rkplaats vier vrouwien arbeid 
doen verrichten tusschen 7 uur des na
middags ·en 6 uur des voormiddags, met 
zijne veroorde-eling deswege met toepassing 
der artt. 23 en 91 Sr., 1, 2, 6, 14, 
22, 26 en 33 der Arneidswet 1911 tot 
8 geldboeten ieder van een gulden, met 
he,paling, ldat biJ gebreke van betaling 
binnen twee maanden na den dag waarop 
de rechterlijke uitspraak kan worden ten 
uitvoer gelegd; iedere boete zal worden 
vervangen door hechtenis van een dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Saveiberg·; 
Gelet op het 'middel van cassati-e, door 

den requirant voorge,steld bri.J memorie, Jui-. 
dende: (zie conclusie adv.-gen,); 

0. dat hl.ijkens het bestreden vomris 
aan den gerequireerde biJ inJ.eidende dag
vaarding was ten Iaste ge•legd: dat hiJ 
den 17den Mei 1913 te Steen wijk, 1 °. 
des namiddags circa kwart voor negen 
in zijn dameskleermakersatelier voor zijne 
onderneming van het vervaardigen van 
dameskleeren de vrouwelijke p,ersonen I. J. 
H., geboren 24 September 1885, A. K., 
geboren 18 Juli 1892, J. v. E., geboren 
19 Juni 1892 en A. v. d. H., geboren' 14 
October -1895, arbeid, bestaande in het 
naaien, passen, meten en verplaats,en van 
!deedingstukken, heeft doen verrichten; 2°. 
genoemde vrouwelijke p,ersu11Jen aldaar voor 
genoemde onderneming arbeid h,:,eft do,en 
verrichten Vaill. des voormiddags 7 uur tot 
12 uur en des namiddags van 2 uur tot 
kwart voor negen, zijnde elt drie · vierde 
uur; 

0. dat biJ datzelfde vonnis in hoogilr 
hewep is bevestigd de bes!issing van het 
Kantongerecht te Steenwijk van 1 Juli 1913, 
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waarbij voormelde daadiaken, benevens ge
requireerdes schuld daaraan, wettig en over
tnigend hewezen zijn verklaard, doch de 
gereqnireerde deswege van alle l'echtsver
volgmg is ontslagen; 

0. dat di-e breslissing hierop is gegrond, 
dat 'biJ dagvaarding niet 'is ten Jaste 

·gelegd, dat de gerequireerde den arbeid 
heeft doen verriahten als hoofd of bestuur
der van de onderneming ; 

0. met betrekking tot het voorgeste!d,e 
middel: 

dat de nitlegging van den inhoud der 
dagvaarding, als zijnde feitelijk, in cassatie 
moet warden geeerbiedigd, doch dat daaruit 

· geenszins volgt, dat de ten laste geJ.egde 
feiten niet s'trafbaar zouden zijn; 

dat immers ingevolge het lste lid van 
art. 14 der Arbeidswet 1911, - blijkens 
den duidelijken tekst van dit artikel en 
zijne geschi-edenis geheel algemeen is ver
boden a.rbeid .als in de dagvaarding om
schreven, w·elke in strijd is met het lste 
lid van art. .6 der gemelde wet, te do,en 
verrichten, zoodat niet enkel•, zooals weg,ens 
de overtredingen van het 2de lid van 
art. 14, het hoofd of de bestuurder eener 
onderneming deswege strafrechtelijk aan
sprakelijk is; 

0. dat mitsdien het middel is gegrond 
en het bestreden vonnis behoort te war
den vernietigd; 

Vernietigt het vonnis door de Rechtbank 
te Heerenve·81). op 11 Septemher 1913 in 
deze zaak gewezen, <loch aHeen voor zoo
veel betreft het daarbJj beviestigde ontslag 
van rechtsvBrvolging; 

V,ernietigt mede te <lien aanzien het 
vonnis van den KantonrechtBr te Ste,en
\vijk van· 1 Juli 1913; 

En in zooverre opniB_uw rechtdoonde ten 
principale krachtens ·art. 105 R. 0. en 
biJ. verstek: 

Qualificeert de bewezen verklaarde !leiten 
als: 

,,arbeid doen verrichten, strijdig met het 
brij de Arbeidswet 1911 b~paaldB, twee
mal-en · gepleegd ten aanzien van vi,er per
sonen"; 

Verklaart den gereqnireerde schuldig aan 
deze aid us gequalifiooerde ov-ertredingeri; 

Gezien de artt. 6, 14, 22 der Arbeidswet 
1911, benevens 23 en 62 Sr.; 

Veroordeelt den gBreqnir,eerde tot acht 
geldboeten ieder van twee gulden vijftig 
cent, met bepaling,. dat iedere bo•ete biJ 

gebreke van voldoening binnen twee maan
den nadat dit arrest kan worden ten uit
voer gelegd, zal worderi vervangen door 
hec-htenis van een dag._ 

(Ned. Jnr.) 

15 Decemher 1913. MissrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
tcepassing van art. 43, 3° lid der lager 
onderwijs-wet. 

Ingevolge art. 43, 2° lid, der wet k t regeling . 
van het lager. onderwijs, wordt de jaarwedde 
der mannelijke onderwijzers, bedoeld in art. 26, 
Sste lid, dier wet, waarvan voor pensioen wordt 
bijgedragen, berekend met inbegrip van de 
in laatstbedoelde wetsbepaling vermelde tege
moetkoming. 

Wordt die tegemoetkoming ingetrokken of 
houdt zij op de verplichte tegemoetkoming 
te zijn, bedoeld in art. 26, Sste lid, van voor
melde wet, omdat de onderw~jzer weduwnaar 
is geworden en geen inwonende niinderjarige 
kinderen heeft, dan is er sprake van vermin
dering van de wedde, bedoeld in art. 43, 2e lid, 
der wet, in welk geval het derde lid van art. 43, 
van toepassing is. · 

Aangezien het. voorgekomen is, dat omtrent 
de toepasselijkheid van laatstbedoelde bepaling 
in een geval als bovenvermeld twijfel bestond, 
heb ik de eer Uw College te verzoeken het 
vorenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie. 

De 11{ inister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KANN. 

16 D,cember 1913. BESLUIT, tot toekenning 
van jaarlijksche toelagen voor kleine on
kosten aan de Krijgsraden bij de Land
macht, de auditeurs-militair, den Zee
krijgsraad binnen het Rijk in Europa, en 
den ·fiscaal hij dien Zeekrijgsraad. S. 443. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 13den December 1913, 4de Af
deeling,-n0. 666; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, aan de 
Krijgsraden bij de Landmacht, de auditeurs
militair. -den Zeekrijgsraad binnen het Rijk in 
Europa en den fiscaal bij dien Zeekrijgsq.ad 
toelagen wegens kleine onkosten te verleenen 
en deswege eene regeling te treffen ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan de Krijgsraden bij de Land

macht, de auditeurs-militair, den Zeekrijgsraad 
binnen het Rijk in Eitropa en den fiscaal bij 
dien Zeekrijgsraad kent Onze Minister van Jus
titie jaarlijksche toelagen voor kleine onkosten 
toe. 

2. De artikelen 2, 3 en 4 van Ons besluit van 
den 16den Nov·ember 1910 (Staatsblad n•. 355) 
zijn op de in het vorig artikel bedoelde toela
gen toepasselijk, met dien verstande dat: 

in artikel i, in plaats van ,,klerken ten qu
reele van de auditeurs-militair", worde ge}e
zen: ,,hulpschrijvers bij de Krijgsraden, de 
auditeurs-militair, den. Zeekrijgsraad en den 
fiscaal", en dat: 

in artikel 3, tusschen de woorden ,,Open
baar Ministerie", en ,,gezamelijk" worde inge
lascht: ,,aan een Krijgsraad en den auditeur
militair of aan den Zeekrijgsraad en den fiscaal". 

3. Dit besluit treedt in werking op· den 
20 December 1913. 

Onze Minister van Justitie is belast met de. 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
karner. 

's Gravenhage, den 16den December 1913. 

(get.) WILHELMINA. 

IJe Minister van Jiistitie, 
(get.) ORT. 

(Uitgeg. 18 Dec. 1913.) 

16 December 1913. BESLUIT,. tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
2lstenNovember 1902 (Staatsblad n.O. 200), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
27sten Januari 1905 (Staatsblad no. 31), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 59, sub _2, der Ongevallenwet 1901. 
s. 444. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 11 No
vember 1913, n°. 2817, afdeeling Arbeiders
verzekering ; 

Gezien artikel 59, sub 2, der Ongevallenwet 
1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 11 Februari 1911 (Staats
blad 1911, n°. 62) ; 

Den Raad va~ State gehoord (advies van 
9 December 1913, no. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 December 1913, 
n°. 3201, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1914 te wijzigen 

Ons besluit van den 2lsten November 1902 
(Staatsblad n°. 200), gewijzigd bij Ons besluit 
van den 27sten Januari 1905 (Staatsblad n°. 31), 
en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In de laatste alinea-van artikel 7; 
in de alinea, aanvangende met de woorden 
,,Aldus wordt" ; in de alinea, aanvangende 
met de woorden ,,Hierbij is" en in het voor
laatste lid, onder c en onder d, van artikel 11 ; 
in het •eerste li_d en in het tweede lid, onder I, 
van artikel 15 van Ons besluit van 21 November 
1902 (Staatsblad n°. 200), gewijzigd bij Ons 
besluit van 27 Januari 1905 (Staatsblad n°. 31), 
wordt in de plaats van ,,weduwnaar" gelezen: 
,,weduwnaar, voor wien een rente, als bedoeld 
in artikel 23 der Ongevallenwet 1901 is vast, 
gesteld,". 

2. In artikel 11 van Ons genoemd besluit 
worden verder de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

In de plaats van de woorden ,,Ingeval de 
verzekerde een weduwnaar nalaat, voor wien 
een rente wordt vastgesteld, ..... " wordt 
gelezen: 

,,Ingeval de verzekerde een weduwnaar 
nalaat, voor wien een rente, als bedoeld in 
artikel 23 der Ongevallenwet 1901, is vast
gesteld, . . . . ". 

Aan het slot van het artikel wordt een Dieuw 
lid opgenomen, luidende : 

,,Indien de getroffene een weduwnaar nalaat, 
voor wien niet een rente, als bedoeld in artikel 
23 der Ongevallenwet 1901, is vastgesteld, 
en andere betrekkingen, als bedoeld in artikel 24 
dier wet, dan· worden, indien zi.ch onder deze 
nagelaten betrekkingen kinderen van den 
weduwnaar bevinden, of indien deze nagelaten 
betrekkingen kinderen van den weduwnaar zijn, 
de bepalingen van dit artikel analogisch toe
gepast.''. 

3. De bij Ons genoemd besluit gevoegde 
tabellen I, II, IV en V, worden vervangen 
door de bij dit besluit gevoegde tabellen I, 
II, IV en V. 

4. De in de artikelen 54 en 55 der Onge
vallenwet 1901 bedoelde contante waarden 
van renten, die ingaan v66r I Januari 1914, 
worden, voor de eerste maal; berekend vol
gens de bepalingen en tabellen, geldende op 
het tijdstip van ingang der rente. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
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tweeden dag na dien der dagteekening van , waarv~n afschrift zal worden gezonden aan 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin den Raad van State.· 
het is geplaatst. 's Gravenhage, den 16den December 1913. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 1 (get.) WILHELM IN A. · 
en Handel is belast met de uitvoering·van dit De Min. van Landbouw Nijverheid en Handel, 
besluit, dat gelijlrtijdig in het Staatsblad en :

1 

(get.) · TREUB. 

in de Staatscourant zal worden geplaatst en , (Uitgeg. 24 Dec. 1913.) 
. I 

' 
T A B E L L E N , bedoeld in artikel 3 van het besluit. 

'fABEL I .. 

I 

X 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

w a a r d en V an 1'-f + s,s. 

0,9826 0,9657 C,9456 0,9714 0,9791 0,9822 0,9840 0,9858 0,988310,9906 0,9927 0,9947 
0,9822 0,9650 0,9446 0,9706 0,9784 0,9816 0,9836 0,9855 0,998810,9904 0,9926 0,9947 
0,9819 0,9642 0,9437 0,9698 0,9777 0,9810 0,9832 0,9853 0,9878 0,9901 0,9925 0,9946 
0,9816 0,9634 0,9428 0,9690 0,9770 0,9805 0,9829 0,9852 0,98761 0,9900 0,9923 0,9946 
0,9812 0,9626 0,9420 0,9682 0,9764 0,98Ql 0,9826 0,9850 0;9874 0,9898 0,9923 0,9945 
0,9808 0,9620 0,9412 0,9675 0,9758 0,9796 0,9823 0,9848 0,9873 0,9897 0,9921 0,9944 
0,9806 0,9614 0,9404 0,9668 0,9753 0,9792 0,9820 0,9847 0,9871 0,9895 0,9921 0,9944 
0,9803 0,9608 0,9396 0,9661 0,9747 0,9787 0,9818 0,9845 0,9870 0,9894 0,9919 0,9943 
0,9800 0,9602 0,9390 0,9655 0,9742 0,9783 0,9815 0,9844 0,9869 0,9893 0,9918 0,9942 
0,9797 0,9597 0,9383 0,9648 0,9737 0,9780 0,9812 0,9842 0))867 0,9891 0,9917 0,9942 
0,9795 0,9592 0,9377 0,9643 0,9732 0,9777 0,9810 0,9841 0,9866 0,9891 0,9916 0,9941 
0,9793 0,9588 0,9371 0,9638 0,9728 0,9775 0,9808 0,9840 0,9865 0,9890 0,9915 0,9940 
0,9791 0,9584 0,9366 0,9633 0,9723 0,9772 0,9806 0,9838 0,9864 0,9889 0,9914 0,9938 
0,9789 0,9580 0,9360 0,9629 0,9719 0,9769 0,9805 0,9837 0,9862 0,9888 0,9912 0,9937 
0,9787 0,9576 0,9355 0,9624 0,9715 0,9767 0,9803 0,9835 0,9860 0,9887 0,9910 0,9936 
0,9785 0,9573 0,9351 0,9620 0,9712 0,9766 0,980;? 0,9834 0,9858 0,9885 0,9911 0,9934 
0,9783 0,9571 0,9348 0,9616 0,9710 0,9765 0,9801 0,9833 0,9856 0,9885 0,9910 0,9933 
0,9782 0,9568 0,9345 0,9612 0,9706 0,9764 0,9800 0,9831 0,9856 0,9884 0,9908 0,9931 
0,9780 0,9566 0,9342 0,9609 0,9704 0,9763 0,9793 0,9830 0,9856 0,9882 0,9907 0,9929 
0,9779 0,9564 0,9340 0,9605 0,9703 0,9763 0,979~ 0,9830 0,9854 0,9881 0,9905 0,9927 
0,9777 0,9562 0,9338 0,9602 0,9702 0,9764 0,9798 0,9828 0,9853 0,9879 0,9904 0,9925 
0,9776 0,9560 0,9335 0,9598 0,9702 0,9763 0,9797; 0,9827 0,9852 0,9878 0,9902 0,9922 
0,9775 0,9559 0,9333 0,9597 0,9701 0,9764 0,9796 0,9826 0,9851 0,9877 0,9900 0,9919 
0,9773 0,9557 0,9333 0,9594 0,9702 0,9764 0,979~ 0,9825 0,9851 0,9875 0,9897 0,9916 
0,9772 0,9556 0,9331 0,9592 0,9702 0,9764 0,9795 0,9823 0,9849 0,9874 0,9895 0,9913 
0,9771 0,9555 0,9330 0,9590 0,9701 0,9765 0,9794 0,9822 0,9847 0,9872 0,9894 0,9909 
0,9769 0,9553 0,9329 0,9588 0,9702 0,9764 0,9793 0,9820 0,9345 0,9871 0,9890 0,9905 
0,9768 0,9552 0,9328 0,9586 0,9703 0,9764 0,9792 0,9818 0,9844 0,9869 0,9887 0,9900 
0,9766 0,9551 0,9327 0,9587 0,9705 0,9763 0,9791' 0,9817 0,9842 0,9866 0,9884 0,9895 
0,9765 0,9549 0,9327 0,9587 0,9706 0,9763 0,9791 0,9816 0,9840 0,9863 0,9879 0,9890 
0,9763 0,9548 v,9327 0,9590 0,9707 0,9764 0,9790 0,9814 0,9838 0,9859 0,9874 0,9884 
0,9761 0,9547 0,9327 0,9594 0,9709 0,9764 0,9789 0,9811 0,9835 0,9855 0,9869 0,9877 
0,9759 0,9546 0,9329 0,,9600 0,9711 0,9763 0,9787 0,9809 0,9830 0,9851 0,9864 0,9870 
0,9757 0,9547 0,9334 0,9606 0,9713 0,9762 0,9785 0,9805 0,9827 0,9845 0,9858 0,9862 
0,9756 0,9548 0,9339 0,9613 0,9714 0,9762 0,9782 0,9802 0,9822 0,9839 0,9850 0,9854 
0,9754 0,9550 0,9344 0,9620 0,9716 0,9759 0,9779 0,9799 0,9817 0,9832 0,9842 0,9844 
0,9753 0,9552 0,9351 0,9628 0,9716 0,9758 0,9777 0,9795 0,9811 0,9824 0,9833 0,9834 
0,9751 0,9555 0,9359 0,9634 0,9717 0,9755 0,9773 0,9790 0,9805 0,9816 0,9824 0,9823 
0,9750 0,9558 0,9368 0,9640 .0,9717 0,9752 0,9769 0,9785 0,9797 0,9807 0,9812 0,9810 
0,9749 0,9561 0,9377 0,9647 0,9716 0,9748 0,9765 0,9778 0,9789 0,9796 0,9801 0,9797 
0,9747 0,9565 0,9386 0,9653 0,9716 0,9744 0,9759'0,9771 0,9780 0,9786 0,9787 0,9782 
0,9745 0,9568 0,9396, 0,9655 0,9715 0,9739 0,9753:0,9764 0,9770 0,9772 0,9772 0,9765 
0,9743 0,9572 0,940610,9657 0,9711 0,9733 0,9746i0,9755 0,9758 0,9759 0,9757 0,9747 

53 0,9741 0,9575 0,94161 0,9659 0,9707 0,9727 0,973810,9743 0,9746 0,9744 0,9739 0,9728 
54 0,9738 0,9578 0,9424 0,9659 0,9702 0,9719 0,9727 0,9732 0,9732 0,9728 0,9720 0,9706 
55 0,9734 0,9580 0,9433; 0,965810,9697 0,9708 0,9716 i0,9719 0,9717 0,9710 0,9699 0,9682 
56 0,9729 0,9581 0,94401 0,9656 0,9688 0,9699 0,9704 '.0,9705 0,9699; 0,9689 0,9676 0,9657 
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I 
0 ..... 

...... "'1 M 'SI< "' "' t-- a, 
..... ..... 

00 0 ...... 

X 
...;- "'1. c,; ...;- tci' "'. ,,: 

I 

oo· r:£ ..... ..... 

0 + + + + + + + + + + + 
~ K K K K K K K K K K K 
:;_ :;__ :;__ :;__ :;__ :;__ :i.. :i.. :;__ :;__ :;__ :;__ 

57 0,9724 0,9582 0,9448 0,965 1 0,9679 0,968 7 0,969010,9689 0,9680 0,9668 0,9651 0,9628 
58 0,9718 0,9582 0,9454 0,964 5 0,9668 0,967 3 0,9675 0,9669 0,9658 0,9644 0,9624 0,9597 
59 0,9711 0,9581 0,9461 0,9637 0,9657 0,965 8 0,9655 0,9648 0,9635 0,9617 0,9593 0,9564 
60 0,9703 0,9580 0,9465 0,962 7 0,9643 0,9640 0,96361 0,9625 0,9609 0,9588 0,9559 0,9527 
61 0,9694 0,9576 0,9468 0,961 6 0,9627 0,9622 0,961410,9600 0,9580 0,9554 0,9523 0,9486 
62 0,9683 0,9571 0,9470 0,9601 0,9608 0,9600 0,958910,9572 0,9548 0,9519 0,9483 0,9442 
63 0,9671 0,9565 0,9468 0,9585 0,9587 0,9577 0,95621 0,9540 0,9513 0,9480 0,9440 0,9394 
64 0,9657 0,9556 0,9464 0,9567 0,95651 0,9551 0,9532i 0,9507 0,9476 0,9437 0,9393 0,9341 
65 0,9641 0,9545 0,9458 0,9546 0,9540, 0,9522 0,95001 0,9470 0,9433 0,9390 0,9340 0,9284 
66 0,9623 0,9531 0,9448 0,9523 0,9511 1 0,9490 0,946510,9429 0,93S7 0,9339 0,9284 0,9221 
67 0,9602 0,9515 0,9435 0,9495 0,9479 0,9455 0,9425 0,9384 0,9337 0,9283 0,9221 0,9153 
68 0,9579 0,9495 0,9418 0,9465 0,9445 0,9415 0,9380 0,9333 0,9280' 0,9220 0,9153 0,9078 
69 0,9553 0,9472 0,9399 0,9432 0,9406 0,9372 0,9329 0,9277 0,9219 0,9153 0,9078 0,8997 -
70 0,9524 0,9446 0,9376 0,9395 0,9364 0,9323 0,9275 0,9216 0,9151 0,9l!78 0,8997 0,8909 
71 0,9492 0,9417 0,9349 0,9354 0,9318 0,9270 0,9214 0,9150 0,9078 0,8997 0,8909 0,8813 
72 0,9456 0,938310,9316 0,9309 0,9266 0,9212 0,9149 0,9078 0,8997 0,8909 0,8813 0,8710 
73 0,9417 0,9345 0,92801°'9259 0,9208 0,9147 0,9077 0,8997 0,8909 0,8813 0,8710 0,8597 
74 0,9373 0,9302 0,9238 0,9204 0,9146 0,9076 0,8997 0,8909 0,8813 0,8710 0,8597 0,3475 
75 0,9324 0,9255 0,9190 0,9143 0,9076 0,8997 0,890910,8813 0,8710, 0,8597 0,8475 0,8343 
76 0,9271 0,9201 0,913410,9074 0,8997 0,8909 0,8813 0,8710 0,859710,8475 0,8343 0,8201 
77 0,9212 0,9141 0,9070 0,8997 0.8909 0,8813 0,8710 0,8597 0,8475, 0,8343 0,8201 0,8042 
78 0,914710,9073 0,8997' 0,8909 0,8813 0,8710 0,8597 0,8475 0,834310,8201 0,8042 0,7865 
79 0,9076 0,S997 0,8909 0,8813 0,8710 0,8597 0,8475 0,8343 0,8201 0,8042 0,7865 0,7675 
80 0,8997 0,8909 0,8813 0,8710 0,8597 0,8475 0,8343 0,8201 0,804210,7865 0,7675 0,746 
81 0,8909 0,8813 0,8710 0,8597 0,8475 0,8343 0,8201 0,8042 0, 786510, 767510, 746 0,723 
82 0,S813 0,8710 0,8597 0,8475 0,8343 0,8201 0,8042 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 
83 0,8710 0,8597 0,8475 0,8343 0,8201 0,8042 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 
84 0,8597 0,8475, 0,8343 0,8201 0,8042 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 
85 0,8475 0,834310,8201 0,8042 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 
86 0,8343 0,8201 0,8042 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 
87 0,8201 0,804210,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 
88 0,8042 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 0,40 
89 0,7865 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
90 0,7675 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
91 0,746 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
92 0,723 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
93 0,697 0,671 0,642 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
94 0,671 0,642 I 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
95 o,642 I 0,610 o,576 0,53 0,40 0,00 
96 0,610 0,576 0,53 0,40 0,00 
97 0,576 0,53 0,40 0,00 
98 0,53 0,40 0,00 
99 0,40 0,00 

I I 00 0,00 

Voor s > 11 wordt de waarde van p-x + s,s gevonden door middel der formule: l'-X + s,s = 
/'(X + s-11) + 11.11. 

. Behoort. bij Koninklijk besluit van 16 December 1913 (Staatsblad n°. 444). 
llfij bekend, 

De Min. van Landbouw, Nij,;erheid en Handel 
(get.) TRE1rB• 



1913 16 DECEMBER. 1198 

TABEL U. 

... 
" 'O o.i 

'O j;: 
:::;,,§ 
.e " ~ j;: 
,-:i 

(x) 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Sterfte- en H ertrouwingskansen van betrek
kingen, bedoeld bfj artikel 24, sub a, der 
Ongevallenwet 1901. 

' ui 
... 

',,; " .. 
~ = 'O" ~ = 

Sterfte-
0 <6 'O j;: Sterfte. 

0 <6 
"-"= "'-"= .., "' ~rE .., "' ... b1) ... b1) 

kans. ~-5 'W" kans, ~:~ "j;: j;: H 
wx b (x:) wx hx X 

0,0038 0,127 61 0,0215 0,001 
0,0033 0,119 62 0,0235 0,001 
0,0039 0,112 63 0,0261 0,0005 
0,0039 0,104 64 0,0238 0,0005 
0,0040 0,097 65 0,0319 0,0005 
0,0041 0,0905 66 0,0350 -
0,0042 0,0845 67 0,0384 -
0,0043 0,079 68 0,0415 -
0,0044 0,074 69 0,0449 -
0,0045 0,070 70 0,0488 -
0,0046 0,0665 71 0,0534 -
0,0047 0,063 72 0,0588 -
0,0049 0.0595 73 0,0650 -
0,0051 0;0555 74 0,0709 -
0,0053 0,0515 75 0,0767 -
0,0055 0,0475 76 0,0820 -
0,0058 0,0435 77 0,0878 -
0,0061 0,0395 78 0,0942 -
0,0064 0,036 79 0,1024 -
0,0067 0,033 80 0,1112 -
0,0070 0,030 31 0,123 -
0,0073 0,028 82 0,133 -
0,0077 0,0255 83 0,145 -
0,0081 0,023 84 0,155 -
0,0084 0,020 85 0,167 -
0,0088 0,016 86 0,180 -
0,0092 0,0125 87 0,193 -
0,0096 0,0095 88 0,209 -
0,0100 0,008 80 0,225 -
0,0105 0,007 90 0,242 
0,0108 0,006 91 0,261 -
0,0112 0,0055 92 0,282 -
0,0116 0,0045 93 0,302 -
0,0120 0,0045 94 0,322 -
0,0124 0,004 95 0,35 -
0,0130 0,004 96 0,38 -
0,0138 0,004 97 0,43 -
0,0149 0,0035 98 0.48 -
0,0161 0,003 99 _,;56 -
0,0178 0,0025 100 1,00 -
0,0198 0,0015 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 De
cember 1913 (Staatsblad n°. 444). 

.Mij bekend, 
De Min. van Landboitw, Nijverheid en Handel, 

(get.) TREUB. 

TABEL IV. 

Sterftekansen van betreklcingen, bedoeld bij 

artikel 24, sub c, d en f, der Onqevallen

wet 1901. 

Leef- Sterfte-

II 
Leef- Sterfte-

tijd. kane. tijd. kans. 

0 0,12908 8 0,00277 
1 0,03489 9 0,00247 
2 0,01618 10 0,00227 
3 0,00868 11 0,00215 
4 0,00625 12 0,00215 
5 0,00480 13 0,00226 
6 0,00386 14 0,00254 
7 0,00323 15 0,00291 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1G De
cember 1913 (Staatsblad n°. 444). 

Mij bekend, 
De 111in. vc1,n Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) TREUB. 

TABEL V. 

"C 
:;::? .., 
'W 
" H 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Sterftekansen van betrekking_en, bedoeld bi,j 

artikel 24, sub e en g, de1· Ongevallenwet 

1901, en van weduwna11:rs, i•oor wie geen 

renten, als bedoeld in ariikel 23 der On

gevallenwet 1901 zijn vastgesteld. 

STERFTEKANS. -cl STERFTEKANS. ::;::? 

~ 

Mannen. / Vrouwen. " Mannen. ,I Vronwen. ~ 
I 

0,00416 381 0,00611 0,00662 
0,00475 39 0,00645 0,00687 
0,00507 40 0,00679 0,00710 
0,00514 41 0,00710 0,00721 
0,00511 42 0,00742 0,00731 
0,00508 43 0,00783 0,00739 
0,00502 44 0,00844 0,00743 
0,00492 45 0.00898 0,00764 
0,00481 46 0,00940 0,00807 
0,00476 47 0,00994 0,00833 
0,00476 48 0,01061 0,00855 
0,00479 49 0,01118 0,00928 
0,00475 0;00517 50 0,01177 0,01009 
0,00466 0,00536 51 0,01246 0,01071 
0,00472 0,00558 52 0,01329 0,01129 
0,00495 0,00575 53 0,01438 0,01197 
0,00518 0,00584 54 0,01561 0,01259 
0,00537 0,00597 55 0,01686 0,01337 
0,00559 0,00620 56 v,01807 0,01461 
0,00584 0,00640 57 0,01944 0 01594 
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,0 STERFTEK.A.NS. ,0 :::r :z STERFTEK.A.NS. 
il:j 'I-< 
Q) Q) 
Q) 

Mannen.1 Vrouwen. 
Q) I H H Mannen. JVrouwen. 

58 0,02090 0,01709 80 0,1370 0,1278 
59 0,02247 0,01868 81 0,1481 0,1374 
60 0,02429 0,02075 82 0,1598 0,1483 
61 0,02593 0,02283 83 0,1735 0,1617 
62 0,02826 0,02486 84 0,1883 0,1758 
63 0,03120 0,02712 85 0,204 0,1883 
64 0,03395 0,02970 86 0,217 0.201 
65 0,03720 0,03236 87 0,229 0;2rn 
66 0,04073 0,03546 88 0,244 0,231 
67 0,04405 0,03913 . 89 0,260 0,242 
68 0,04791 0,04327 90 0,29 0,27 
69 0,05251 0,04739 91 0,35 0,30 
70 0,05743 0,05174 92 0,41 0,35 
71 0,06211 0,05658 93 0,47 0,40 
72 0,06795 0.06262 94 0,53 0,47 
73 0,07497 0,06926 95 0,6 0,56 
74 0,08181 0,07521 96 0,7 0,66 
75 0,08921 0,08162 97 0,8 0,78 
76 0,09754 0,08986 98 0,9 0,8 
77 0,1061 0,09867 99 1,0 0,9 
7P, 0,1145 0,1076 100 1,0 
79 0,1254 0,1177 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 De
cember 1913 (Staatsblad no. 444). 

Mij bekend, 
De ]fin. 1,an Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) TREUB. 

16 December 1913. BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van het algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk. S. 445. 

WIJ' WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 November 1913, n°. 232, 
Afdeeling· Waterstaat, tot wijziging en aan
vulling van het algemeen reglement van politie 
voor rivieren, kanalen enz. onder beheer van 
bet Rijk; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 December 1913, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor.' 
noemden Minister van 13 December 1913, 
n°. 231, Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het algemeen reglement van politie voor 

rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen en 
daartoe behoorende werken, onder beheer 
van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 13 Augustus 1891 (Strir,itsblad .n°. 158) en 
patstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 

van 20 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 262) te 
wijzigen en aan te vullen als volgt : 

I. In artikel 1, 3de lid, sub a, zal in plaats 
van ,, Veere en Delfzijl" worden gelezen: 
,,en Veere". 

II. Na artikel 2 wordt ingelascht een nieuw 
artikel 2bis, luidende : 

,,De voor stoomvaartuigen van kracht zijnde 
,,bepalingen van dit reglement en van de in 
,,ver];>and daarniede vastgestelde . bijzondere 
,,reglementen gelden op overeenkomstig~ wijze 
,,voor alle vaartuigen met eigen beweeg-
,,kracht." · 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 16den December 1913. 

(get.) WILHELM.IN A. 

De 1lfinister van Waterstaat, (get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 2 Jan. 1914.) 

16 December lll13. BESLUIT, tot intrekking 
van het • bijzonder reglement van politie. 
voor de haven van Delfzijl. S. 446. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 November Hll3, n°. 232, 
Afdeeling Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op het algemeen reglement van 
politie voor rivieren, kanalen, enz. onder be
heer van het Ri,ik, vastgesteld bij Koninklijk · 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad n°. 158} 
en I,aatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 20 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 262); 

Overwegende, dat in verband met de over
dracht . van de haven van Delfzi(jl in beheer. 
aan de provincie Groningen, het voor die haven 
vastgestelde bijzonder reglement van politie 
kan worden ine;etrokken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 December 1913, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 December 1913,. 
n°. 231, Afdeeling Waterstaat; 

Hebb,:,n goedgevonden en verstaan : 
in te trekken het bijzonder.,reglement van 

politie .voo'r. de haven van·Delfzijl, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 1897. 
(Staatsblad n°. 193) en gewijzigd bij Kouinklijk 
besluit van Q Januari 1900 (Staatsblad n°. 7). 

Onze Minister van Waterstaat is.belast met. 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het · 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 16den December 1913. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister ·van Waterstaat, (get.) 0. LELY. 
(Uifgeg, 2 Jan. 1914.) 

17 Decerribei· 1913. BESLUIT, houdende beslis
sing dat onder ,,gewelddadigheden;, in 
art. 42, tweede lid der Lager-onderwijswet 
geen gewelddadigheden van moreelen aard 
begrepen zijn. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
-van DrnuwKE BUMA te Drachtster-Oompagnie, 
-eervol ontslagen onderwijzeres aan de openbare 
]agere school te H outigehage, gemeente Smal
.lingerland ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
·voor Burgerlijke Ambtenaren van 30 Augustus 
1913, n°. 6 0. L. 0. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen. van Bestuur, gehoord, advies van 
.26 November '1913, n°. 378; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 13 December 1913, n°. 42, 
.Afdeeling Pensioenen ; · 

Overwegende dat de Pensioenraad voor 
:Burgerlijke Ambtenaren in zijn voormeld 
advies Ons in overweging heeft gegeven op 
-de aanvrage afwijzend te beschikken, daarbij 
.aanvoerende, dat de belanghebbende bij besluit 
van den Raad der gemeente Smallingerland 
·van 23 Juli 1913, met ingang van 1 October 
1913, eervol is ontslagen; dat haar diensttijd 
,als onderwijzeres aan eene openbare school 
-ten behoeve van het lager onderwijs een tijd
vak uitmaakt van slechts 5 jaren en 11 maanden; 
-dat zij geboren 27 April 1886 den ouderdom 
van 65 jaren nog niet heeft bereikt en evenmin 
·uit hoofde van ziels- of lichaamsgebreken, 
,die het gevolg zijn van een der oorzaken, 
'bedoeld in art. 42, 2° lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, voor de waarneming 
--van hare betrekking ongeschikt is ; weshalve 
-de Pensioenraad van oordeel is, dat zij aan 
geen enkel artikel der wet tot regeling van 
het lager onderwijs recht op pensioen kan 
,ontleenen ; 

dat nadat dit advies aan de belanghebbende 
in afschrift was medegedeeld, zij haar verlangen 
heeft te kennen gegeven, dat daarover het 
-gevoelen .mocht worded ingewonnen van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
:geschillen van .. bestuur, daarbij aanvoerende, 

dat zij bij hare benoeming tot onderwijzeres 
te Houtigehage· volkomen gezond was maar 
gedurende haar verblijf te Houtigehage geheel 
zenuw-patiente is geworden tengevolge v~n de 
behandeling van de zijde barer leerlingen en 
dier moeders ; dat zij na ongeveer een jaar te 
Lunteren te zijn geweest, b_ijna genezen was, 
doch door al de ellende in de school onder
vonden zoodanig verergerde, dat zij hare functie 
niet meer kon waarnemen en door het gemeente
bestuur van Smallingerla11d genoopt werd 
outs.lag aan te vragen ; 

Overwegende dat de belanghebbende, die 
den oud~rdom van _65 jaren nog niet heeft 
bereikt en geen tienjarigen diensttijd kan aan
wijzen, aanspraak op pensioen slechts zou 
kunnen ontleenen aan art. 42 lid 2 der Lager 
Onderwijswet ; . . 

dat ingevolge art. 42, lid 2 der Lager Onder
wijswet pensioen: wordt verleend aan onder
wijzers die ziels- of lichaamsgebr,eken bekomen, 
die hen voor de verdere waarneming van hunne 
betrekking ongeschikt maken, mits die gebreken 
het gevolg zijn hetzij van tegen hen in de uit
oefening hunner dienstverrichtingen of ter 
zake van die uitoefening gepleegde wel
dadigheden, hetzij van het volvoeren van 
diensten, waarbij gevaar te voorzien was, 
indien het ongeval dat de gebreken veroorzaakte 
niet aan de schuld of aan de onvoorzichtigheid 
van den onderwijzer te wijten i.• ; 

dat in dit geval noch van gewelddadigheden, 
noch van gevaarvolle diensten, noch van eenig 
ongeval gebleken is ; 

dat toch onder de ,,gewelddadigheden" 
vermeld in art. 42 lid 2 Lager Onderwijswet, 
niet begrepen zijn gewelddadigheden van 
moreelen aard, zoodat ook al waren belang
hebbende's gebreken het gevolg van zoodanige 
gewelddadigheden, zij toch geen aanspraak zou 
hebben op het pensioen bedoold in art. 42, lid 2 
Lager Onderwijswet ; 

Gezien de Lager Onderwijswet ; 
Hebben goedgevonden eh verstaan: 

te verklaren dat het verzoek van de belang
hebbende om toekenning van pensioen niet. 
voor inwilliging vatbaar is. 

Onze Minister van Financien is l:Jelast enz. 
(W. V. d. B. A.) 

18 December 1913. BESLUIT, houdende beslis
sing dat, mede blijkens de geschiedenis 
der Wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
no. 69) halten niet noodwendig vallen 
buiten de . ,,stations" in art. 70 de~er 
wet genoemd. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ: 

Beschikkende ·op het b~roep 'ing~sield door 
Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 9 Juli 1912 B., n~ .. 2026 
{l 0 . afdeeling) G. S. n°. 19, tot vaststelling 
van een aanvullingsligger van toegangswegen 

·naar spoorwegstations in die provincie ; , 
Den Raad .;,an State, .Afdeeling vdor de 

geschillen van Bestuur, gehoord, adviris van 
. • • I • 

4_Maart 1913, n°. 25; · 
Op de voordracht van Onzen, Miriistyr van 

W'aterstaat van 15 December 1913, n~. 228, 
Afdeeling Spoorwegen ; : 

Overwegende dat op bedoelden aanvullings
ligger ten aanzien van den weg n°. 22'1! in de 
kolom n°. 2 ,,Naam ,an het Station" de ,,Am
bachtsch; Steeg" voorkomt, en in de 

1

kolom 
n°. 5 ,,Omschrijving van den weg, Benaming, 
Strekking en Lengte" de ,,Lange weg van de 
Ambachtsche Steeg tot de tramhalte van 
Z. 0. naar N. W. lang 130 M." ; 

daj;, nadat de aanvullingsligge~ ·door Gedepu
teerde Staten bij besluit van 28 November 1911 
G. S. n°. 26 waJ ontworpen, Burgemeester en 
Wethouders van Zwijndrecht tegen de vermel
ding van bovenbedoelden weg op den aanvul
lingsligger bezwaren hebben ingebracht op 
grand dat 1 °. de halte Ambachtsche Steeg, 
waartoe deze weg toegang geeft, niet zou zijn 
een station in den zin van artikel 70 der Spoor
wegwet ·; 2°. de Langeweg een bestaande 
weg is, terwijl de wet toegangswegen tot spoor
wegstations we! alleen bedoeld zal hebben, 
wegen, die van een bestaanden weg toegang 
geven tot zulk een station ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
9 Juli 1912 B., n°. 2026 (1° afdeeling) G. S. 
n°. 19 den aanvullingsligger hebben vastgestelcJ, 
daarbij ove.rwegende o. a., dat het kleine ge
deelte van den Langeweg, dat als n°~'227 op 
den- !egger is vermeld, met de als n°. 226 opge
nomen Ambachtsche Steeg onder Hendrik-
1 do-Ambacht voor de kom van deze gemeente 
den toegangsweg vormt naar de halte genaamd 
Ambachtsche Steeg; dat.'de wet geen maatstaf 
geeft ter beslissing of een bepaalde stopplaats 
als een station moet warden beschouwd ; dat 
er dus geen reden is om met Burgemeester en 
Weth-ouders van Zwijndrecht een station in 
den zin der wet slechts daar aanwezig te achten, 
waar in een gebouw gelegenheid bestaat tot 
het nemen van kaarten of althans tot het 
wachten op komende trams ; 

dat veeleer . bij het etilzwijgen der wet, 

1913. 

I als haar _ 9edoeling mag ,vorden aangenomen, 
dat de stopplaatsen v~n zoodanig. belang, cl.at 
toegangswegen daarheen (i~dien zij niet reeds, 
aanwezig zijn) moeten warden gemaakt, vgor 
de toepassing van artikel 70. als stations zijn 
te beschouwen; dat de halte Ambachtsche 
Steeg, die het dichtst bij de kom van Hendrik
ldo-Ambacht ligt en dan_ ook in de dienstregeling 
der maatschappij, als vaste st6p-plaats voor
komt, naar bovenstaanden maatstaf ongetwij
feld als een station is aan te merken zulks in 
tegenstelling met de door Burgemee0 ter en 
W~thoudjlrs genoemde !J,ndere ·stoppfaatsen 
aan den Langeweg - bij de Boontjes-steeg 
en de Nieuwe Huizen - 'welke niet die betee
kenis voor het verkeer hebben en waar de 
trams dan ook slechts op tijdig verzoek stoppen; 
dat ook het feit, dat de Langeweg· reeds v66r 
den aanleg der tram bestond, geen · reden is 
_om het gedeelte van dien weg, dat van d~n 
meergenoemden toegangsweg deel uitmaakt, 
niet op den !egger te brengen, aangezien artikel 
70, 3° lid, der Spoorwegwet uitdrukkelijk het 
geval regelt dat bestaande wegen toegangs
wegen tot spoorwegstations woi-den en · het 
4° lid kennelijk ook deze wegen ·op den ligger 
wil zien gebracht; dat dan ook volgens de 
in het jaar 1876 door den toenmaligen Minister 
van Binnenlandsche Zaken gegeven inter
pretatie als toegangsweg in den zin van het 
Koninklijk besluit van 23 Maart 1876 (Staats
blad n°. 55) strekkende ter uitvoering van 
artikel 70, 4° lid der Spoorwegwet is aan te 
merken elke weg, die uit de kom eener gemeente 
zonder eene andere gemeentekom aan te doen 
naar een station of stationsvoorplein leidt; dat 
er mitsdien geen reden is om n°. 227 v-an den 
!egger af te voeren ; 

dat van het besluit v~n Gedeputeerde Staten 
Burgemeester en Wethouders van Zu;i:jndrecht 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende,_ 
dat door hen niet beweerd is geworden, dat' 
bestaande wegen geen toegangswegen kunnen_ . 
zijn, maar dat als zoodanig_slechts aangemerkt 
kunnen worden die wegen, hetzij dan nieuw 
aangelegd, hetzij: reeds bestaande, welke van 
een bestaanden weg toegang geven . tot een 
station dat naar de hier bestaande opvatting 
een . toegangsweg ni.oet zijn eene verbinding 
of van een bestaanden hoofdweg of direct 
van de bebouwde kom naar · een station ; d_at 
deze opvatting niet strijdende is met de aan
gehaalde ~Iinisterieel_e beslissing- van 1876, 
aange~ien de daarin ,oorkomende beperking 
,,zonder eene andere gemeentekom aan te· 
doen" schijnt heen te w~jzeh naar. eene meaning 

76 
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als ook door Burgemeester en \Vethouders [ een of meer re1z1gers wenscht te laten -in- of 
wordt ·voorgestaan, t. w. dat elke weg, die uitstappen ; dat het begrip ,,station" ook in 
een directe verbinding vormt tusschen het het spraakgebruik een vaste beteekenis heeft 
station en een gemeentekom als toegangsweg en dat daaronder alleen worden verstaan vaste 
is aan te merkeri; dat het evenwel bedenkelijk installaties, waarin op komende trams kan 
zou zijn elk pad, dat op de een of andere wijze worden gewacht ; dat het niet aangaat aan 
in aansluiting met andere wegen de gelegenheid een door de wet zonder definitie gebezigd woord 
schept om .een station te kunnen bereiken, een anderen zin toe te kennen dan daaraan 
als toegangsweg te beschouwen in den zin der toekomt naar het instituut ,, verba valent usu", 
wet, aangezien, overeenkomstig zulk eerie vooral waarin casu in de wettelijke voorsohriften 
opvatting, bijna elke weg ten slotte naar een de woorden ,,station" en ,,halte" voorkomen, 
·station leidt, indien men slechts den eisoh van ' terwijl de tramadministratien daarnaast nog 
directe verbinding loslaat ; dat het vooral van ,,stopplaatsen" kennen ; 
belang schijnt hierop de· aandacht te vestigen Overwegende, dat de bezwaren van het appel
·sedert de wet van 9 Juli 1900 (Staatsbla.d n°. 118) leerend college deels hierop zijn gegrond, 
ook de meeste tramwegen als spoorwegen dat de halte Ambaohtsohe Steeg geen station, 
beschouwt, waarop derhalve de bepalingen dooh slechts eene stopplaats · zou zijn, deels 
omtrent den ligger ook van toepassing zijn ; hierop, dat de op den a.anvullingsligger ge
dat het toch bekend is dat vele de:,;er vervoer- noemde weg n°. 227 geen toegangsweg tot een 
middelen somtijds op de meest g,Iringe plaatsen station zou zijn; 
gelegenheid tot uitstappen geven en het de Overwegende, wat het eerste punt betreft, 
bedoeling van den wetgever niet kan zijn dat mede, blijkens de geschiedenis der wet 
geweest al de op eenigerlei wijze bij die z.g. van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) halten niet, 
stopplaatsen aansluitende pa.den en wegen noodwendig vallen buiten de ,,stations" in 
als toegangswegen aan te merken ; dat boven- art. 70 dezer wet genoemd ; 
<lien artikel ·10 der Spoorwegwet :een geheel dat de halte Ambachtsche Steeg, die meer 
antler ctiterium aan de hand geeft voor de be- dan eenige andere halte zich in de nabijheid 
oordeeling der vraag of een weg al of niet· een van de kom van de gemeente Hendrik-Ido
toegangsweg is; dat in de eerste zinsnede van Ambacht bevindt, in die dienstregeling als 
<lit artikel het karakter van zulk een weg vastc stopplaats voorkomt en bij welkc zich 
hierin wordt gevondcn dat h~i ,,aangelegd ecn los- en iaadspoor met ecn daarlangs gelegen 
is tot toegangsweg naar een station"· waaruit los- en laadweg bevindt, voor de toepassing 
blijkt, dat de wetgever slechts het oog heeft van artikel 70 lid 4, der evengenoemde wet 
gehad op die wegen, welke hoofdbestemming als station moet worden aangemerkt; 
is, een directe verbinding met ·een station· in Overwegende wat het tweede punt betreft. 
het !even te roepen; dat wel is ,vaar artikel I dat het op den aanvullingsligger onder n°. 227 
van het Koninklijk besluit van 23 Maart 1876 voorkomend gedeelte van den Langeweg met 
(Staatsblad n°. 55) spreekt over wegen, ,,die de Ambaohtsohe Steeg een toegangsweg van 
tot toegang dienen naar een spoorwegstation de kom der gemeente · Hendrik-Ido-Ambadit 
of naar het plein v66r een station", <loch dat naar het station vormt, en dat <lit gedeelte. 
aan deze uitdrukking geen andere zin mag weg v66r den bouw van den spoor-iveg is aan-. 
worden toegekend dan die welke het woord gelegd, zoodat het va.]t onder het. 3• lid van 
,,toegangswegen" heeft in de vierde zinsnede artikel ·70 der meergenoemde wet en diens
van artikel 70 der Spoorwegwet, naar welke volgens behoort te worden geplaatst op don 
zinsnede trouwens in het Koninklijk besluit ligger kraohtens het vierde lid van artikel 70· 
wo:rdt verwezen; dat het van te meer gewicht der wet opgemaakt en bijgehouden; 
is aan · deze uitlegging vast te liouden met het Gezien het Kon. Besluit van 23 Maart 1876, 
·oog op de ruime toepassing, welke Gedeputeerde (Staatsblad' n°. 55) juncto de wet van 9 April. 
Staten dezer provincie geven aan het begrip ·1875 (Staatsblad n°. 67); 
,;station" gelijk_ <lit door hen wordt ontwikkeld Hebben goedgevonden en verstaan : 
ter weerlegging van het hierboven. opgemerkte, het beroep ongegrond te verklaren. 
dat nl van een station in den ?in der wet slechts Onze Minister van ·waterstaat is belast enz_ 
sprake is, waa:r in een gebouw gelegenheid 
bestaat· tot het nemen van kaartjes of althans 
tot het wachten· op komende trams en niet 
elk willekeurig punt van· den weg, waar men 

(W. v. d. B. A.). 
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'18 December 1913.- MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zak en aat{ · de Gede
puteerde Staten der provincie, betreffende 
pensionneering van ambtenaren van open
bare instellingen van weldadiglieid. 

Naar ·aanleiding van desbetreffende vragen 
om inlichting heeft de Minister van Financien 
mij te keimen gegeven, dat naar zijne meening 
iimbtenaren in dienst van openbare instellingen 
van weldadigheid zijn te beschouwen als 
gemeei:tte-ambtenaren, in den zin van de Pen
sioenwet 1'oor de gemeente-ambtenaren 1913, 
wanneer bij voldoening van de overige ver
eischteri, gesteld in artikel 2 sub A dier wet, 
hunne wedden worde11 gekweten uit een deel 
vait het gemeenteljjk subsidie, dat door het 
gemeentebestuur · uitdrukkelijk voor hunne 
salarieerii;ig is· aangewezen. 

llfij met deze zienswijze vereenigend, heh ik 
de eer Uw College te verzoeken de besturen 
der gemeenten in Uwe provincie hiermede in 
kennis .te stelleii. 

De Minister· van Binnenlandsche Zaken, 
· Voor den Minister, 

De· Secretaris-Generaai, (get.) J. B. KAN. 

22 December 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 
· Van het verbod van art. 10 sub l van 
het Binnenvisscberijreglement, latitstelijk 
opnieuw vastgesteld bij besluit van 25 April 
1913, S. 138, om ,,te visschen met alle 
overige viscbtuigen" zijn niet _alleen uit
gezonderd_ de onder J 0 • en 2°. van dit lid 
genoemde vischtuigen, maar dat verbod 
is ook niet toepasselijk op de viscbtuigen, 
waaromtrent in art. a-k reeds bijzondere 
voorscbriften waren gegeven. 

In verband hiermede ;wordt bet vonnis 
vernietigd met verbetcring van de quali
ficatie aan het bewezen verklaarde gegeven. 

(Binnenvisschert)reglement art. 10 Z.) 

Vo orzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

·Raden: Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en R. M. A. Savel
berg. 

H. v. G., 36 · jaar, visscher, geboren 
en ·wonende te Appel-tern, requirant van 
cassatie tegen een vonnis: van de Arr.
Rechtbank te Tie! van den ·15 Juli 1913; 
houdende bevestiging in hooger bero,ep van· 
een vonnis· van den Kantonrechter te Dru-

ten van 20 Juni 1913, waarbiJ de requirant 
werd ·schuldig verklaard aan: ,,het van 

·23 April tot 31 Mei visschen met - eei:t 
antler vischtuig dan genoemd in art. 10 
sub l. 1 °. ,en 2'. van het Binnenvisscheru
reglement en met - toepassing -van evenge
noemd artikel, van art. 26 van het Binnen
visscheriJreglement, 39 der Visschetijwet, 
23-91 en 33 Sr. veroordeeld tot eene 
geldboete van drie _ -gulden en viervangende 
hechtenis van drie dagen met verheurdver
klariilg van een in beslag genomen 
vischtuig. 

Conclusie_ van d€n Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

ln deze zaak · ziJn goon middeien van 
cassatie voo'rgedragen. Ambtshalve meen 
ik echter de aandacht te moeten vestige,n 
o[i de m. 1. minder juiste qualiffoali-e, · IJIJ 
l1el iu hooger beroep bevestigde vorniis 
in ·eersten aanleg aan het bew,ezen ver
klaarde feit gegeven.-

Uit feit was namelijk, dat de beklaagde op 
80 April 1913 onder Appeltern een aalzak 
uit het water heeft opgehaald in een visch
water, genaamd Kil- of Zaaiwaard, en valt 
onder de verbodsbepaling van art. 10 · aan
hef en sub l van het Binnenvisscherijr,eg!,e
ment, -Iuidende ·in hare laatste Iezing, vast
gesteld h'\l K. B. van 25 April 1913 (StbJ.· 
n'. 138): ,,Het is verboden te visschen ..... 

·l. van 23 April tot 31 Mei met alle overige 
vischtuigen- met uitzondering van: l'. den 
henge! ·enz. . . . . 2'. het zalm- of elfdrijf
net enz: .. :,." 

Hier wordt derhalve in het genoemcie tijd
perk alleen verboden het visschen met 
die- vischtuigen, welke niet in de vooraf
gaande lecLen (letters a-k) van het artikel 
ziJn genoemd en bovendien niet sub l. 
1'. en 2'. ziJn uitgezonderd. 

·De- qualificatie biJ het in hooger beroep 
bevestigd vonnis Iuidt echter: ,,het van 

·23 April tot 31 Mei visschen-met-e,en antler 
vi'schtuig dan genoemd in art. 10 sub l. 
l'. en 2'. van het BinnenvisscheriJregLe
ment", en vetwaarloost derhalve het woord 
,,overige?'. 

Hierdoor is alzoo genoemd ·wetsvo6rscbrift 
in verband met de· artl. 211, 221 en 2:i7 Sv. 
verkeerd toegepast e~ mijne co,nclusie strekt 
derhalve;· dat d-e Hooge Raad met ve.rwer
ping van ,h et beroep voor bet o,verige - het 

-in· hooger beroep g•ewezen vonnis vernietige, 
voor zoo,ver daarbij- -ook .-wat -de qualificatie 
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betreft, het in eersten aariieg gewezen 
vonnis is bevestigd, dit vonnis in zoo
verre ook vernietige en het :lleit qualifioeere: 
,,het in het tijdl}erk van 23 April, tot 31 
Mei visschen met een vischtuig, niet g,e
noemd in art. 10 a-k en niet uitgezonderd 
in art. 10 l. 1 °. en 2°. van het Binnen
visscherijreglement' '. 

De Hooge Raad, enz. ; · 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fentener van Vlissingen; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand,. door of v,J.nwege 
den ·requirant eenig•e gronden voor dat 
beroep zijn aangevoerd; 

0. · ambtshalve, dat biJ het bevestigde 
vonnis -van den Kantonrechter ten laste 

· van· den requirant 'is bewezen v,erklaard, 
wat hem bij inleidende dagvaarding was ten 
laste gelegd, te weten: 

dat hi.J in den voormiddag van 30 April 
1913 onder de gemeente Appeltern in het 
Buurtscliap ,,Blauwe Sluis" een in de aan
klacht nauwkevrig omschreven vischtuig, 
w-aarvan in het vonnis is beslist, dat ·het 
was een aalzak uit het water heeft opg•e
haald in een vischwater, genaamd ,,Kil- of 
Zaaiwaard"; 

dat dit feit vervolgens ·is gequalificeerd 
en de requirant te dier zake is veroordeeld 
zooals hierboven is vermeld; 

dat· de uitspraak des Kantonrechters na 
hooger beroep bij het bestreden vonnis in 

· alien deele is bev•e~tigd; 
0. dat op de bewel'!en verklaarde lieiten 

terecht is toepasselijk geacht art. 10 l. 
van het Binnenvisscherijreglement; 

dat gezegd art. 10 verbodshepalingen ge•eft 
orritrent het gebruik van vaerschillend•e visch
tuigen, onderscheidenlijk vermeld on<ler de 
letters a. tot en met k.; 

dat daarna onder l. volgt het verbod om 
vau 23 April tot 31 Mei te visschen met 
alle overige vischtuigen, met uitzondering 
van die· sub 1 °. en 2":-- van lid /;. met 
name vermeld; 

dat dus van het verbod sub l. niet alleen 
zijn uitg'ezonderd de onder 1°. •en 2°. van 
dit lid genoemde vis0htuigen, maar dat 
verbod ook niet totpasselijk is orp de 
vischtu1gen, waaiomtrent in art. 10 a-k 
reeds bijzondere voorschriften waren g,e
gev,en; 

dat dit laatste in de aan het 'bewezen
verklaarde gegeven qualificatie geen uit-

drukking heeft gevonden -en. de Kanton,.. 
. rechter door dit na te la ten · heeft gehan
deld in strijd met 'de artt. 211, 223, 
253 Sv. hetgeen ingevolge art. 223 van 
dat Wetboek nietigheid tengevolge heeft; 

dat de Rechtbank door, in stede van 
in hooger beroep te dez•en opzichte het 
vonnis van den Kantonrechter te vernie
tigen, dit ook op dit punt te bevestigen, 
dezelfde artikelen in y;erband met de artt. 
2417 ,en 257 Sv. heeft g•eschonden, zoodat 
het bestreden vo:nnis in zoover moet wor
<len vernietigd; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Tie! op 15 Juli 1913 in deze zaak 
gewezen, doch alleen voor zo,over daarb13 
ten aanzien van d·e qualificatie is bevestigd 
_het vonnis van de:n Kantonrechter te Druten 
van 20 Juni 1913; · 

En rechtdoende ten princripale. krachtens 
art. 105 der Wet op de R. 0.; 

Vernietigt gezegd vonnis van den Kanto11-
rechter voor wat hetre.ft de daarin van het 
bewezen verklaarde geg•ev,e!(l qualificatie en 
verstaat, dat deze behoort te luiden: 

,,Tusschen 23 April en 31 Mei visschen 
met een antler vischtuig dan genoemd in 
art. 10 a-k en niet uitgezonderd in art. 
10l 1°. en 2°. van het Binnenvisscherij
teglement"; 

Verwerpt het heroeip voor het _ o,verige. 
(Ned. Jur.) · 

23 December 1913. BESLTJIT, tot vaststelling 
van een bij:wnder reglement van politie 
voor het Apeldoornsche kanaal. S. 447. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordr~cht van Onzen. Ministe.r van 
Waterstaat van 29 October 1913, n°. 250, Af
deeling Waterstaat; 

Gelet op· de· wet van 28 F~bruari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op bet algemeen reglement van 
politie voor rivieren,· kanalen, enz., onder be
heer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staafsblad no, 

158) en laatstelijk gewijzigd. bij Koninkl,ijk be
sluit van 16 December 1913 (Staatsblad n°. 445); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 December 1913, ,no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 -December 1913, n°_. 
240, Afdeeling Waterstaat; 

Hebbei:J. ·goedgevonden e11-verstaan: 
I. vast te stellen het navolgend,e 
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BlJZONDER REGLEMENT VAN PO· 
LlTIE voor het Apeldoornsche kanaal. 

Art. 1. Onder het Apeldoornsche kanaal wordt 
verstaan : het kanaal, aanvangende aan de rivier 
de Ijssel, bniten de sluis te .Dieren, tangs Apel
doorn tot aan die rivier beneden Hattern. 

2. De grootste geoorloofde lengte der vaar
tuigen is 30 M. 

Voor· de grootste breedte en den grootsten 
diepgang geldt hot navolgende: • 

a. Op de kanaalvakken van de rivier de IJ ssel 
fe Dieren tot de Apeldoornsche sluis, en van de 
Hezenberger sluis tot de rivier de IJ ssel beneden 
HattEim: 

breedte . . . . . . . . 5.90 M. 
diepgang . . . . . .. 1.56 M. 

Voor niet door stoomkracht voortbewogen 
vaartuigen van minder breedte dan 5 M. ·mag 
op bet eerstgenoemde irnnaalvak, bij waterstan-. 
den hooger dan kanaalpeil, de diepgang zooveel 
meer bedragen als de waterstand boven peil is. 

b. op het kanaalvak van de Apeldoornsche sluis 
tot de .Hezmberger sluis: . 

voor niet door stoomkracht voortbewogen 
vaartuigen: 

breedte . . . . . . . . 5.00 M. 
; diepgang . . . - . . . . 1.38 M. 

vcior door stoomkracht voortbewogen vaat·· 
tuigen: 

bij een diepgang van ten. boogste 1.38 M., 
breedte ten hoogste 4.15 M. 

bij een diepgang van ten boogste 1.30 M., 
breedte ten hoogste 4.50 M. 

bij een · diepgang van ten hoogste 1.20 :!VI., 
breedte ten hoogste 5.00 M. 

3. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 2, sub b, worden vaartuigen met eene 
breedte van ten hoogste 5.90 1\'I. en een diep
gang van ten boogste 1.56 M. op bet kanaalvak 
tns·schen de Berghuizer brug en de Hezenberger. 
sluis toegelaten, mits zij na opgeschut te zijn 
onmiddellijk doorvaren tot aan de wisselplaats 
of de aanlegplaats bij de Berghuizer papier
fabriek en daar zoo nabij bet westelijk kanaal
boord vastleggen, dat de vaart op het kanaal · 
voor andere vaartuigen geheel vrij is. 

Zoolang die wisselplaats of aanlegplaats mP,t 
vaartuigen geheel bezet is, worden door de 
Hezenberge,· sluis vaartuigen van grooter af
metingen dan in artikel 2, sub b, genoemd, 
niet opgescbut. 

j Vaartuigen breeder dan-4.15 M. en vaartuigen 
met meer diepgang dari _l.38 M. mogen op dit 
kanaalvak niet met stoomkracht worden voort
bewogen. 

4. De opperlast der vaartuigen. mag niet 
breeder zijn dan de in de artikelen 2 en 3, voor: 
vaartuigen geoorloofde grootste breedte. 

5. Is op eenig kanaalpand de waterstatid 
lager dan bet kananlpeil van . dat pand, dan 
bedraagt de volgens de artikelen 2 en 3 toege
laten diCJpgang op dat pand evenzooveel minder, 
als de watersiand Jager dan het kanaalpeil is. 

6. Indien een- ledig vaartuig een geladen 
vaartuig tegenkolllt op eene plaats, wanr zij 
elkander niet kunnen voorbijvaren, moet het 
eerste terstond terugkeeren tot de naaste wi~sel- . 
of keerplaats, en moet bet andere de vaart 
zooveel mogelijk bespoedigen. 

Indien de elkander ontmoetende vaartuigen 
beide Jedig of beide geladen zijn, moet het in 
de richting van Hattern naar Dieren varende 
vaartuig naar de naaste wissel- of keerplaats 
tArugkeeren en het andere de vaart zooveel. 
mogelijk bespoedigen. 

Bovenstaande bepalingen gelden voor vaar
tuigen, breed 4.15 M. en daar beneden; zij zijn 
ook van toepassing bij de ontmoeting van 
sleeptreinen onderling. 

Bij de ontmoeting van een vaartuig met een 
sleeptrein op eene plaats, waar zij elkander 
niet kunnen voorbijvaren, moet het eerste ter
stond tot de naaste wissel- of keerplaats terug
keeren om den sleeptrein te laten voorbijvnren. 

' Indien twee vaartuigen, beide of een van 
beide breeder dan 4.15 M., elkander tegenkomen 
op eene plaats, waar zij elkander niet kunneo 
voorbijvaren, moet het breedste der beide vaar
tuigen en, bij gelijke breedte, bet in de ricbting 
van· Hattem naar Dieren varende· vaartuig, ter
stond tot de naaste wissel- of keerplaats terug
keeren en het andere de vaart zooveel mogelijk 
bespoedigen. 

Wanneer een vaartuig, breeder dan 4.15 M., 
wordt ingebaald door een minder breed vaar
tuig op eene plaats, waar bet volgende vaartuig 
het voorafgaande niet kan voorbijvaren, mo·et 
het breedere vaartuig aan de eerste wissel • of 
keerplaats wacbten om bet acbteropkomende 
vaartuig voorbij te laten varen. 

7. B\i het aanleggen aan-, stil liggen v66r-, 
of verlaten van aanlegplantsev. mogen sebroeven 
niet in beweging zijn. De schroeven mogen 
eerst worden <tangezet, zoodra het vaartuig 
·met zijn lengte-as in het midden van het vaar
water ligt. 

8. Ingevnl het tot waterbesparing noodig is 
de schuttingen te beperken, is de -ingenieur 
bevoegd daartoe de noodige voorschriften te 
geven, welke door aanplakking aan de sluizen 
worden bekend gemaakt. 
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9. Aan de sluis te Dieren wordt niet gcschut 

van een uur na zonsondcrgang tot een uur. 
v66r zonsopgang. 

Bij buitengewone omstandigheden als: begin 
van sterke vorst, ijsgang of zeer sterk wassend 
water in den Lfssel, ter beoordeeling van den 
~luiswachter, kan hierop uitzondering wordcn 
gemaakt. 

10. De grootste snelheid waarmede de stoom
vaartuig_en mogen varen,,.lie~raagt per minuut: 

Bij kanaalstanden gelijk of lwoger dan kanaal
peil: 

Voor de kanaalvakken tusschen Kilometer
paal 2 en de Apeldoornsche · sluis en beneden 
de Hezenberge,· sluis : 

voor vaartuigen met mcer dan 1.25 M. diep-
gang ............ · . . 80 M. 

voor vaartuigen met niet meer- dan 1.25 M. 
diepgang . . . . -. . . . . . . . 95 .M. 

voor vaartuigcn met niet meer dun 1 M. 
diepgang -.... ; ....... 110 M. 

voor vaartuigen met niet meer dan 0.75 M. 
diepgang . . . . . . . . . . . . 125 M. 

Voor de kanaalpanden tusschen de Apeldoorn
sche sluis en de Hezenber,qer .elui.s: 

voor vaartuigen breeder dan 4.15 M., ongeacht 
hun diepgang, 40 M. 

voor vaartuigen van 4.15 M. breedte of 
minder: 

met meer dan 1.25 M. diepgang . . 55 M. 
met niet meer dan 1.25 M. diepgang 65 M. 
met niet meer dan 1 M. diepgang . 80 M. 
met niet meer dan 0. 75 M. diepgang IOU M. 
Ri[j kanaalstanden lager dan kanaalpeil worden 

deze snelheden verminderd en onderscheidenlijk 
teruggebracht tot : 60 M., .70 M., 85 M. en 
100 M., en tot 35 M., 40 M., 50 M., 65 M. 
en 85 M. 

Van de sluis te Dieren tot Kilometerpaal 2 
mag nimmer met grooter snelheid worden ge
varen dan van 50 M. in de minuut. 

De bedoelde kanaalpeilen bedragen : 
voor het lste pand, van de Dierensclte sluis 

iot de Apeldoornsche sluis 13.21 M. + N.A.P. 
voor het 2de pand, van de Apeldoornsche sluis 

tot de Koudltoornsche sluis 10.80 M. + N.A.P. 
voor het 3de pand, van de Koudhom-nsche sluis 

tot de Vaassensche sluis. 8.27 M. + N.A.P. 
voor het 4de pand, van de Vaassensche slms 

tot de Bonenberger sluis,. 5.55 M. + N.A.P. · 
voor het 5de pand, van de Bonenbei-ger sluis 

tot de Hezenbe,·ger slui.• . 4.00 M. + N.A.P. 
voor het 6de pand, beneden de Hezenberger 

sluis . ... - ........• - N.A.P. 
11. De grootste geoorloofde afmetingen der 

lotten zijn: 

lengte. 
diepgang 

breedte: 

27 i\I. 
1 M. 

voor de kapaalvakkcn bo\'cn de·A .. peldoornsche 
sluis en beneden de Hezenuerger sluis,-4 50 M. ; 

voor de kanaalvakken tusschen dc.Apeldoom
sche sluis en de Hezenber,qer sluis, 3.50 M. 

Vlotten mogen met geen grooter sn1Jl heid 
vervoerd worden dun van 60 M. per minuut 

12. Vlotten moeten des '~achts behoorlijk aan 
de westzijde. van het kanaal wordcn gerncet·d. 

Vlotten moeten de reis tusschen Dieren _en 
Ape/doom of tusschengelegen_ plaatsen in ten 
hoogste drie, en tus~ehen Ape/doorn en den 
J.Jssel bij Hattem of tusschengelegen plaatsen 
in ten hoogste vier _dagen afleggen, tenzij 
buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling 
van den ingenieur, zulks verhinderen. 

13. De westelijke kanaaldijk mag niet als 
jaagpad worden gebezigd. 

Bij hevige westel\jke winden kan _ door de 
kanaalbeambten afwijking van dit voorschrift 
worden toegestaan. 

14. Het grootste getal vaartuigen, dat gelijk
tijdig door eene sleep boot mag worden gesleept, 
bedraagt twee. 

15. In de voorhaven van de Dierensche sluis 
mogen vaartuigen en vlotten niet !anger ,ver- , 
toeven dan noodig is om geschut te worden 
of de haven te verlaten. 

16. Overtredfog van dit bijzonder regl'ement 
wordt, voor zoover daartegen niet bij de wet 
of bij bet Algemeen Reglement is voorzien, 
gestrnft als volgt: 

a. met geldboete van ten J_10ogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 15; 

b. met geldboete van ten hoogste vijftig , 
gulden, de overtreding van artikel 4, artikel 6, 
artikel 7 en artikel 12 ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, _de overtreding van artikel 13, 
eerste lid. 

II. te bepalen, dat met het in werking treden 
van het sub I bedoelde Bijzonder reglement 
is vervallen het Bijzonder. reglement, vastge_

·steld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 189i 
(Staatsblad no. 105). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad. geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den ;!3sten December" 1913. 
~~- WILHELM IN~ 

De lJ! inister van TVaterstaat (get.) 0., LELY. -

~Ui~qeg. 20 Jan: 1914.) 
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23 Decembei· 1913. BESLUIT, houdende intrek-
. king van.de Justitieele Vnorschriften voor 

de Landmacht, vastgesteld bij.R;Ql;t,i_nklijk 
besluit van 29 J uni 1907 (Staatsblad 
n°. 154). S. 448. 

WrJ WILHELMINA, •ENZ . 

. Op. de voordracht van Onze Ministers van 
09rlog en. van Justitie van 16 December 1913,. 
lste. Afd., .n°. 188 en van 19 December 1913, 
2de. Afdeeliug A, n°. 601; 

Gezien Ons .Besluit van 6 December. 1913 
(Staatsolad n°. 437); 

Overwegende, dat na de inwerkingtreding 
van de Wet van 31 October 1912 (8/aatsblad 
n°. 337) houdende wijziging o. a. van de Regts
plegiiig bij de Landmagt, de Justitieele Voor
schriften voor de Landmacht niet gehandhaafd 
kunnen blijven; 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
in te trekken Onze Besluiten van 29 Juni 

1907 (Staatsblad n°. 164), van 30 September 1907 
(8taatsblad n°. 262),. van 3 Jnni· 1908 (Staats
blad n°. 194) en van 17 December 1908 (Staats-
bl~d n°. 416), · 

Onze Ministers van Oorlog l'lD van Justitie 
zijn belast met de uitvoering .van dit Besluit, 
hetwelk in het Staatsblad·zaI-worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 23sten December 1913. 

(.!Jet.) W I ·L H E L ill I N A. 

· De ~iJlinister van Oo,·'zog, (.!Jet.) BosBOOM. 

De Minister van J11stitie, (get.) .B. ORT. 

(Uitgeg, 10 Jan. 1914.) 

24 December 1913. BESLUIT, houdende aanwij
zing van Haarlem, als losplaats van ruw 
zout of zouthoudend water. S. 449. 

WrJ WILHEL)HN A, 1<rnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister- van 
Financien van 20 December 11Jl3, _no: 67, Ac-
cijnzen; . 

,Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
18112 (Staatsblad n°. 227), artikel 2 van Ons be
sluit van 3 Januari _1908.(fitaatsblad n•; 2) e_n: 
Qns besluit van 14 Juni 1910 (Staatsbladn°. 162) ;' 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
JJalen: 

Met ingang van de dagteeken_ing van dit 
besluit wordt Haar/em aangew.ezen als_losplaats 
van ruw zout of zouthoudend water bij invoer 
fangs rivieren en.kanalen en bij invoer te lande 
met spo◊-rwagens. 

Onze · Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staalsblad_ en in de Staatscourant zal warden 
geplaatst. 

's Gravenhage,_deµ 24sten December 1913. 
(get.) . WILHELM IN A.' 

be J11inister van Financien, (get.) BERTLING. 

(Uitgeg. 14 Jan. l\!14.) 

24 Decembe,· 1913. B wsL UIT, tot wijziging. van 
het Kaninklijk besluit van 11 Juli 1907' 
(Staatsblad n°.183), waarbij aan het bestuur 
der gemeente Rotterdam vergunning is 
verleend op een terrein in de gemeente 
Poortugaal een gesticht voor krankzinni
gen op te richten. S. 460. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voardracht ·van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 December 1913,' 
n°. 10916, afdeeling Volksgezandheid en Arm: 
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) laatstelijk gewi,izigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°, 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit van 11 Juli 1907 

(8taatsblad n°. 183) de valgende wijzigingen 
warden gebracht: 

Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen 
als valgt: 

,,In het-g.esticht, bestaande -uit 17 paviljoe
nen en ·de .. 'uoodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 856 krankzinnigen, 404 mannen 
en 452 vrouwen, verpleegd worden". 

Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
, ,De geneeskmidige behandeling der verpleeg

de'u wordt opgedragen aan ten minste zes ge
neeskundigen, die gevestigd moeten zijn in 
woningen op het terrein .va~ het gesticht en 
buiten het gesticht geen geneeskundige prak:· 
tijk mogen uitaefenen". 

,;Zoolang het aantal verpleegden niet meer 
dar: 604 beuraagt, maet aan ten minste · vier ; 
zoolang het aantal verpleegden meer d;n 604, 
doch niet meer dan 750 bedraagt, moet aan 
ten minste vijf geneeskundigen de geneeskun-
q.ige behandeling zijn opgedrageii". · · 
. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast .met de uitvoering .van dit besluit,. 
d11.t in het Staatsblaa ·zai worde,;_ geplaatst, .. _ 

's _Gravenhage, den 24ste_n December 1913. 
(get.) W LL H E L lVI I N A, 

De JJfinister van Binnenlandsche Zalcen, 
(get,) . CORT V. D. ;LINDEN._ 

(Ui~qeg. 13 Jan. 1914.) ... 
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24 Dece1nber 1913. MISSIVE van den Mi°nister· 
van Binnenlandsche Zaken aan Burge
meester en w·ethouders der onderscheidene 
geme~nten, betreffende Iichamelijke op
voeding van de jongelingschap. 

Ik heb de eer Uwe aandacht te vestigen op 
de regeling, welke is vervat in het Besluit 
en de Beschikking betreffende de licha1nelijke 
oefening der jongelingschap, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 25 November 
191,3, n°. 276. 

Ter bevorclering van het doel, dat lichame
lijke oefening 'door jongelieden meer clan tot 
dusver ingang zal vinden, zijn daarbij maat
regelen getroffen om voor _onderwijzers, dien in 
het bezit zijn van de akte voor lager onderwijs 
in de gymnastiek of vcior de vrije en orcle
oefeningen der gymnastiek, de_ gelegenheid 
gerua;kkelijker te maken, zich te vormen tot 
bekwame leiclers van lichaamsoefeningen voor 
de rijpere jeugd en de jongelingschap. 

On:cler de werking van die maatregelen zal 
.bet mogelijk z~jn, clat geleidelijk in alle gerueen
ten vai1 het Rijk, dus ook in die ten platte
lande, over aldus_ gevormde oefeningsleiclers 
beschikt zal kunnen warden. Daarbij mag 
verwacht warden, dat die oefeningsleiders 
bereid zullen zijn als zoodanig aan den arbeid 
te gaan, aangetrokken mede door de daarvo"or 
van Rijkswege in uitzicht gestelde geldelijke 
belooning. _ 

Afgescheiden van hetgeen · zal kunnen .ge
schieden tot verbetering van de lichamelijke 
opvoeding van de schooljeugd bij de onder
sche1dene takken van onder,vijs, heeft de 
Regeering aldus reeds een stap gedaah om 
op den duur allerwege stelselmatig de lichame
lijke ontwikkeling va.n de grootendeels naast 
de schooljeugd staande jonge mannelijke be
volking te bevorderen. 

Een blijvend resultaat zal echter slechts dan 
bereikt kunnen warden, ingeval oak de gemeen

·tebesturen daartoe het hunne bijdragen, niet 
alleen door 'betoon van opwekkende belang
stelling, maar bovenal door steun metterdaad. 

Deze steun zal o. a. hierin kunnen bestaan : 
1 o_ dat voor de verschillende tcr plaatse 

gevormde of te vormen gymnastiek- en sclierm
vereeriigingen, wanneer· ·aan de gemeente, 
scholen gyinnastieklokalen aanwezig zijn, deze 
lokalen eri de zich daarin bevindende toestellen 
en gereedschappen op nader overeen te komen 
voorwaarden, liefst kosteloos, in gebruik war
den gegeven, zoo mogelijk zelfs zonder daar
voor vergoeding,van eventueel te ma.ken kosten 
voor verlichting en verwarming te eischen ; 

2°. dat door de_gemeenten :worde overgegaaii 
tot stichting of inrichting van een (eenvoudig) 
gymnastieklokaal, met de vereischte toestellen 
en gereedschappen, indien dit aa:ri de gemeente
scholen niet aanwezig is, de financieele toestand 
der gemeente het maar eenigszins toelaat, ·en 
voor h_et gepruik van het lokaal. voor oefening 
antler behoorlijke · leiding, gegadigde jonge
lieden in de gemeente aanwezig zouden zijn'; 

3°. dat' aan vereenigingen en aan personen:, 
als bedoeld antler 1°. en 2°., zoomede aan ver
eenigingen tot bevordering van bewegings
spelen, een _ daartoe geschikt afgesloten terrein 
door de gemeente kosteloos in gel!ruik worde 
gegeven; _ 

4°, dat vereenigingen voor volksgymnastiek
klassen of voor bewegingsspelen warden ge
steund in de kosten ; dat·· de gemeente daartoe 
geschikte terreinen doe inrichten, en dat bij 
uitbreiding van de bebouwde kom met de 
behoefte aan ziilke t~rreinen rekening worde 
gehouden; 

5°. dat het-in elk geval daarheen worde geleid, 
dat oefeningsgelegenheden en terreinen, als 
antler 10. tot 4°. bedoeld, zoo eenigszins moge
lijk, g~heel kcisteloos ten gebruike warden 
afgestaan itan houders van het getuigschrift A 
en · van het getuigschrift B, ingesteid bij de 
bov~nbedoelde regeling, voor het leiden van 
lichaamsoefeningen en het houden van plaat
selijke cursussen, als in die regeling vermeld ; 

6°. dat de stichting of inrichting van een 
gyinnastieklokaal, als antler 2°. bedoeld, vooral 
dan als eene dringende behoefte worde erkend, 
indien daarvan zou warden gebruik gemaakt 
voor oefening antler· leiding van eeri houder 
van een der genoemde getuigschriften. 

Ik ruerk hierbij op, dat het aanbeveling 
zal verdienen, dat de gemeentebesturen zich 
bij de stichting of inrichting van gymnastiek
lokalen of den aanleg van terreinen voor bewe
gingsspelen, ter zake van merischelijke afme
tingen, inrichting enz., om voorlichting wenden 
tot den Inspecteur van de lichamelijke opvoe
ding ; en dat het overweging verdient, altha,ns 
in groote gemeenten, aan eene commissie van 
ingezetenen everitueel het beheer en het 
toezicht over de in gebruik gegeven terreinen 
op te dragen. 

Het zou ·mij zeer aangena·am zijn, zoo Uw 
college, ter verwezelijking van de hierboven 
uitgedrukte wenschen, vrijheid zou kunnen 
vinden, zijn medewerking te verleenen. 

De JW inister van Binnenlandsche •Zaken, 
(get.) COR'.r VAN DER LINDEN. 
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27 December 1913. MISSIVE van den Minister. 
van Oorlog aan de Comniissarissen der 
Koningin in de provincien · · betreffende 
inlevering van militaire rijksgoederen 
door landw'eer-verlofgangers. 

Naar aanleiding van een destijds bij mijn 
Departement ontvangen verzoek van den Com
missaris der Koningin in Friesland om inlich
tingen aangaande de inlevering van militaire 

,, Rijksgoederen door landweerverlofgangers, die 
buitenlands verblijven, werd dien Commissaris 
der Koningin bij schrijven van 26 Augustus 
1911, Afdeeling Militie en Landweer (L.) n°. 52, 
het volgende geantwoord ; 

,,Bij de vaststelling van de onderscheidene 
bepalingen omtrent de onderwerpelijke aange
legenheid, heeft dezerzijds steeds de bedoeling 
voorgezeten om het opleggen van wapenen enz. 
zooveel doenlijk te beperken, . zulks in over
eenstemming met het beginsel, dat de land
weermannen, tijdens het verlof, voorzien 
moeten zijn van hunne wapenen, hun ledergoed, 
hunne kleeding- en uitrustingstukken, ook 
opdat zij bij mobilisatie al dadelijk gewapend 
en uitgerust kunnen verschijnen. Dit beginsel 
nu mag niet dan bij besliste noodzakelijkheid 
uitzondering lij den. 

Aan de door U aangehaalde uitdrukking 
,,binnen het Rijlc geene haardstede· hebben" 
behoort dan ook zoodanige beperkte beteekenis 
te·worden toegekend, dat daaronder eenvoudig 
verstaan wordt : ,,het hier · te lande geen 
gelegenheid hebben tot het onder eigen verant
woordelijkheid bewaren, of doen bewaren, en 
onderhouden, of doen onderhouden,'. van de 
uitgereikte militaire Rijksgoederen." . 

En nu wil het mij voorkomen, dat· aan de 
meeste landweerplichtigen, wien door Harer 
Majesteits Commissarissen in de Provincie toe. 
stemming tot verblijf buitenslands wordt ver
leend, deze gelegenheid geenszins ontbreekt. 

Het overwegende deel toch van deze land
weerplichtigen zal zich slechts tijdelijk voor 
zijne werkzaamheden buitenslands - bijzon
derlijk in Pruisen en Belgie - ophouden, en 
velen hunner zullen af en toe, tijdens den duur 
hunner werkzaamheden, in de gemeente, waar 
zij hier te lande gewoonlijk verblijf houden, 
terugkeeren en alsdan in staat zijn de bedoelde 
Rijksgoederen te verzorgen. 

Overigens ligt het voor de hand, dat land
weermannen, die ten eenenmale niet bij machte 
zijn, aan het onderhoud van de onder hunne 
berusting staande militaire Rijksgoederen de 
vereischte zorg te besteden, zich tot de militaire 
overheid zullen w~nden om die goederen te 

mogen inleveren ; mij is dan oak herhaaldelijk 
gebleken, dat door in dergelijke omstandig
heden verkeerende verlofgangers in dien zin 
werd gehandeld. 

Waar nu reeds meer dan 1600 landweer
plichtigen zich in het genot bevinden van eene 
toestemming, tot verblijf in den vreemde in 
Europa, terwijl met betrekking tot dit aantal, 
slechts weinige keeren is gebleken van ver
waarloozing van min of meer ernstige~ aard 
der aan hen toevertrouwde goederen, acht 
ik het niet· raadzaam eene regeling te treffen; 
als de door U bedoelde, volgens welke van 
iederen verlofganger, die zich met toestemming 
van den Commissaris der Koningin over de 
grenzen begeeft, de Rijksgoederen zouden 
moeten worden ingenomen, om het even of 
het verblijf buitenslands van korten of van 
langdurigen aard mocht zijn, om het even ook, 
of de verlofganger al dan niet voldoende in 
het behoorlijk onderhouden van meerbedoelde 
goederen zou kunnen voorzien of doen ;voorzien. 

Waar in bepaalde · gevallen twijfel mocht 
rijzen in hoeverre het wenschelijk is, den ver
lofganger, die naar den vreemde vertrekt, 
de hem van Rijkswege verstrekte militaire 
goederen te doen behouden, staat het den -
districtsconimandant, ook op grond van het 
bepaalde in het 2de lid van punt 3°. der be
schikking van 5 Januari 1907, IIde Afd., 
n°. 206, vrij, die goederen in te nemen. 

Het vorenstaande breng ik te Uwer kennis, 
omdat het mogelijk ook voor U van belang 
kan zijn bekend te wezen met de zienswijze, 
welke dezerzijds gehuldigd wordt ten aanzien 
van de beteekenis ·der in het ,, Vo orschrift 
Landweerwapenen" voorkomende woorden 
,,binnen het Koninkrijk geene haardsteden 
hebben". 

Ten slotte verzoek ik U HoogEdelgestrenge 
in den vervolge bij de mededeeling aan de 
landweerdistrictscommandanten van verleende 
tciestemming tot verblijf buitenslands, dien 
commandanten opgaaf te doen van de plaats, 
waar de betrokken verlofganger zich buitens
lands vestigt, voor zooveel die plaats gelegen is 
in een der ·fiangrenzende Rijken. 

('V. V. d. B. A.). 

29 December 1913. K0NINKLIJK BESLUIT. 
W aar door iemand, die niet bevoegd 

was tot het kiezen van leden van don ge
. meenteraad, aan de herstemming is deel
genomen, en zijn stem op den uitslag -der 
herstemming van invloed heeft kunnen 
zijn, behoort de . verkozen verklaarde 

I 
I 

I 
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pcrsoon niet als lid van den gemeenteraad 
te warden toegelaten. 

Hiertoe doet niet. af dat bedoelde, niet 
tot kiezen bevoegde persoon verklaard 
heeft zijn stem niet oy laatstgenoemde 
maar op den anderen cand_idaat te hebben 
uitgebracht. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschi~kende op het beroep, ingesteld door 
J. H. HANSEN ·te Voorburg, tegen bet besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
van 18/21 Augustus 1913, B. n°. 2608, l• !l,fd., 
G. S., n°. 2/1, waarbij is gehandhaafd bet besluit 
van den Raad der gemeente Voorburg van 
31 Juli 1913 tot niet toelating van den appel
lant als lid van dien Raad ;· 

Den Ra~d van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
2 December 1913, n°. 367; 

Qp de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 December 1913, 
n°. 8970, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Voorburg op 31 Juli 1913 besloot J. H. HANSEN 
niet als raadslid toe te laten, omdat gestemd 
was door C. VAN DER LUBBE, die tot het kiezen 
voor den gemeenteraad niet bevoegd was ; 

clat van clit besluit de Burgemeester der 
gemeente Voorburg bij Gecleputeerde Staten in 

·beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
de niet tot het kiezen voor den Raad, gerech, 
tigde zelf erkent zijn stem niet op HANSEN 
<loch op VAN VEEN te hebben uitgebracht en 
dat deze bewering door ieder als juist worclt 
aangenomen ; 

dat Gedeputeerde Staten _Elchter bij hun 
lJovenvermeld besluit het bestreden Raads: 
besluit hebben gehandhaafd, uit overweging, 
dat zoodanige beschouwingen geheel zijn buiten
gesloten, waar ,de stemming. geheim is_;, 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
,1. H. HANSEN bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat de Kieswet er 
zich niet tegen verzet, dat na de stemming nog 
wordt onderzocht op welken candidaat ee11 
kiezer zijn stem heeft uitgebracht en dat 
daarmede bij de beslissing omtrent de toelating 
nog rekening mag worden gehouden ; 

Overwegende dat vaststaat, dat genoemde 
c .. VAN DER LUBBE niet bevoegd ~as tot het 
kiezen van leden van . den . gemeenteraad ; 
dat hjj niettemin aan de herstemming heeft 
deelgenomen en clat zijn stem op den uitslag 
der herstemming van invloed heeft kul).nen zijn ; 

dat nu we! VAN DER LUBB_E heeft verklaard, 

dat. hij zijn stem niet op HANSEN maar; op 
VAN VEEN heeft uitgebracht, doch dat derge
lijke verklaring in strijd met het bij de Kieswet 
gewaarborgde geheim der stemming gedaan, 
bij het vaststellE,n van den uitslag der stemming 
van geen in vloed kan zijn ; 

Gezien de Gemeentewet .en de Kieswet; . 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van bet bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten het daartegen inge
steld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is· belast enz. (W. v. d. B. A.). 

29 December 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad: 

Tot de regelen, welke volgens art. 260 
der Gemeentewet voor de invordering dei
plaatselijke _belastingen zullen gelden, be• 
hooren nfet de bepalingen betrekking 
hebbende tot de bevoegdheid der deur
waarders van 's Rijks belastingen, 

Dit volgt niet alle«Jn uit den tekst van 
art. 260 Gemeentewet, maar ook uit de 
memorie van toelichting van het ontwerp 
Gemeentewet. 

Ten deze, i. c. het leggen van beslag 
ter rtitvoering van een dwangbevel van 

· den gemeenteontvanger zijn derhalve toe
pusselijk, voo.r zoover.re niet anders is 
bepaald, de voorschriften .van het gemeene 
recht, :speciaal van art. 440 Rv.,. volgens 
hetwelk executoriaal beslag geschiedt bij 

. exploit van den deurwaarder, die bonder 
is ,;van het stuk, dat ten uitvoer moet 
worden gelegd." 

Een persoon, van wien enkel blijkt, dat 
hij· is Ambtenaar-beteekenaar der Plaat
selijke belastingen te Amsterdam is tot 
bet leggen van zoodanig beslag niet ge. 
rechtigd, zoodat i. c. het beslag, niet 
,,krachtens de wet"· is gelegd, zooals 
art. 198 Sr. vereischt. 

Beklaagde ontslagen van· rechtsvervol
ging. 

(Sr. art. 198; Gem. Wet artt. 260, 261.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosoh, A. Fentener 
van Vlissingen, C. O. Segers en If. M. A. 
Savelberg.' · 

IC W., oud 28 jaar, kleermaker, gee 
boren te Zuidhorn, wonende te .Amster-
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dam, ,·.requirant van cassatie tegen eien [ werd die· vraag bev·estig,end beantwoord 
arrest van het Gereohtshot te Amsterdam - zulks in strijd met de meening van den 
.van 26 Juli: 1913, waarbij in hooger~·beroep foenmaligen .. Procureur-Gerueraal op 
is· 'bevestigd een vonnis van de Arr:-Recht- grond, dat · de · bevo,egdheid tot· beteeke
han'k te · Amsferdam van 22 Mei 1913, ning van stukken, betrefiende vervolging 
waarbiJ h:iJ is sc-huldig verklaard aan ,,het ter inv.ordering van belasting, zooals art. 
opzettelijk e-enig goed• aan het kraohtens 261 der GemeenteW'et die geeft, a.ls nood
de wet daarop gelegd beslag onttrekken", zakelijlc sequeet het recht van bes!ag in 
en te. dier zake, met toiepassing van art. zich sluit .. Met schroom ziJ ~ezegd, dat 
198 Sr., is veroordeeld tot eene gevang•e- Uwe beslissing van ,destijds, waarvan het 
nisstrat voor den tijd van veertien dag•an, vonnis der Rechtbank een getrouwe oopie 
met bevel tot teruggavie van eenige in is, mij niet kan bevredigen·. Eerstens 
het vonnis nader vermeld,e goederen · aan schijnt mij de sprong, .die· voor de·ze W1ets
een 1n die uitspraak aangew•ezen ··p,ersoon uitlegging noodig is, wel wat groot en zou 
(advocaat·. Mr. W. J. · Ph. de Lille Hoger- ik dien zonder meer ni•et durven maken. 
waard te Amsterdam). Men vergete- toch vooral niet, dat het J.eggen 

. ;Co_n~lnsie van den Advocaat-Generaal :i\[r. 
Tak. 

.Voor de tweede maal wordt thans aan 
Uw oordeel een strijdvraag ond,erwoi:pen, 
die na Uw arrest van 19 . October 1888 
W. 5627 beslist mocht heeten, ofschoon 
de doctrine (vgl. . 'Oppenheim, Gemeentie
recht, ·4e . druk, dI. I blz. · 730 vlg.) zich 
nimmer met 'de geg,even oplossing he-eft 
kunnen vereenigen, al erkent hiJ hare prac
tise-he waarde. Toen gold het een cassatie• 
beroep van den Procureur-Generaal biJ Uw 
College in het belang der wet, thans eene 
tijdig ingestelde voorziening tegen een ar
rest van !;\et 'Gereohtshot te Amsterdam 
van 26 Juli jl., waarbij bevestigd werd 
een vonnis der A1T.-Rechtbank aldaar van 
22- Mei jl. hou,;:J,ende . schuldigverklaring 
van den requirant aan: ,,het opz-ettelijk 
eenig goed aan het krachtens de wet 
daarop gelegd beslag onttrekk,en" en ·zijne 
-veroordeeling deswege tot vee:rtioo dagen 
ge:vangemsstrat. Slechts een middel is b'b 
pleidpo1 voorgedragen, luidende: ,,Schen
<ling van art .. 261 · Gemeentewiet, . j0

• art. 
440 Rv. en art. I van het Reglement 
IV van Opehbaar Bestuur, omdat biJ het 
arrest ls aangenomen, dat '<le g;emeente
ambtenaar bedoeld in art. 261 der Ge-
meentewet bevoegd is, krachtens eein 
dwangbevel executoriaal heslag te leggen". 
Oe vraag, die beantwoording, eischt, is 
de,ze, o± de door. Burgemeester en Wet
houders krachtens art. 261 'der Gemeente-
wet aangewezen ambt.enaar, belast met de 
beteekening van stukken betreffende ver
volging ter invordering van plaatselijke 
belastingen, ook bevo•egd is tot het leggen 
van beslag: BiJ Uw bov-enaangehaald arrest 

van beslag het meerdere is, zoodat f.eitelijk 
uit hef mind-ere tot het meerdere wordt 
geconclud·eerd: Nu zou jJ- ondP;r beteekening 
van stukken alle•en wil,-en v- tstaan de b'i.J 
acte door den bevoegden ambtenaar geoon
state,erde overhandiging van · die stukken, 
,ve]k,e vereischt word•en, om · de executie 
van een belastingschuld voor te bereiden. 
Voor de aanneming ·dezer· heperkte be'
te,ekenis, die in overeenstemming is met 
het taalgebruik, pleit ook de in art. 1 
van het Reglement IV (laatstelijk gewij,zigd 
biJ · Kon. Besluit van 1 Nov•ember 1910 
Stbl. 310) aan de deurwaarders toegekende 
bevoeg.:lheid ,,tot het' do-en van alle ex
ploiten tot de uitvoering ,,an aUe regter
lijke bevelen, v.onniss,en en arresten", waar
uit mag worden atgeleid, dat art. 261 eene 
uitzondering is o.p den regel van g•enoemd 
art. l, die derhalve binnen eigen grenzen 
beperkt behoort te hlijven. Nu vo•ert we! de 
Redacti,~ der Gemeentestem (n°. 975 · van 
6 Juni 1870) daarteg,en aan, dat art. 261 
,derog·eert aan den regel van art. 20 der·Wet 
van 22 · 'Mei 1845 (Stbl. 22), · laatstelijk 
gewi]zig'd 18 Juli 1911 (Stbl.. 248), voor
z-oo,v·e,el de beteelcening van stukken betreft, 
zoo,dat. voor ex-ecutie van een dwangbevel 
alleen een .deurwaarder der directe belas
tingen hev.oegd zijn zou, .doch dit standpunt 
schijnt miJ o'nhoudbaar, omdat g,een enkele 
aannemelijke gr.and daarvoor is b'ijgebracht 
dan alleen eene meer spitsvondige dan 
iuiste redeneering. AI evenmin hecht ik: 
aan ,,algemeene beginselen van executie
recht" (vgl. Opp,enheim, t. a. p. blz. 731), 
die d•e in het vonnis a quo verdedigde leer 
steunen, omdat juist die beginselen, wier 
elasticiteit miJ e:en bron van gevaar schijnt, 
den· g,e_wonen deurwaarder voor de executie 
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vorderen, tenzij anders bepaald- zou zijn. 
Het meest zwaarwichtige e1i m. 1. afdoond 
argument heeft miJ evenwel de geeerde 
p!eiter gewezen in de geschiedenis der 
wet. In de i\femorie van Toelichting toch 
venn-eldt de Rege-ering, dat de opneming der 
artt. 258 en 259 (thans 260 en 261) in 
het Ontwerp Gemeentewet strekten ter be
sparing van· kosten. Speciaal werden daarom 
toepasselijk verklaard de voorschriften der 
artt. 13, 19, 21. tot 23 der W,et van 
22 Mei 1845 (Stbl. 22) en de Wet van 
1 Juni 1850 (Stbl. 26), doch ov•erig,ens 
- aldus gaat de Regeei:ing. voort - ,,zal 
de bi.f de Wet van 29 April 1819 (Stbl. 
15) v.oorgeschreven wijze van vervolgen 
geen v•eranderingen -ondergaan". (y';erslag 

. Hanel. St. Gen. 1850-51 biz. 398 in fine). 
Den ,,modus quo." nu J.eert ons . art. 4 
•Her Wet, waar!n gezegd wordt, · dat ter 
e:i0ecutie van een dwanghev,el wegens plaat
selijke belastingen zal wora,en ,,gepro.oe
deerd. op den voet en wijze; zooals bij 
de w·etten over de manier van procedeeren 
in civieJ.e zaken is, ot, nader bepaald 
zal word-en". Eene uitdrukkelijlrn verwiJ
zing derhalv-e naar _art, 440 Rv, dat den 
deurwaarder tot het doen van beslag aan
wijst. Zoo begrepen het ook de Ministerieele 
missives van 26 April 1867, 8 December 
en 31 'December 1868, (Gemeentestem nos. 
~00 en 908), die te meer waarde hebhen, 
naar mate hunne uitvaardiging het tijd
stip der totstandkoming der Gemeente,wet 
nadert. (y';erg. ook Francken, Gemeente
wiet, biz. 633). 

Mij11e condusie strekt derhalve tot ver
nietiging van het bestreden arrest, voor 
zoover het bewez,en verklaarde feit daarhiJ 
sfrafbaar g,eoordeeld werd, alsmede van 
het vonnis der Arr.-Rechtbank te Amster
dam, voorzoov,er dit in dat opzicht werd 
IJevestigd en voo.rts, dat de requirant van, 
aJle rechtsvervolging zal worden ontslagen. 

ue Hoage Raad, enz.: 
Gehoord bet verslag van den Raadsheer 

Segers; . 
Ge!,et op het middel van cassatie, na-

111ens d,en requirant v.oorgesteld biJ pleidooi: 
(z1e conclusie adv.-gen.); 

0. dat biJ het hestreden arrest is be
vestigd ·een vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam van 22 Mei · 1913, waar . wettig 
en· -overtuigend bewezen is v-erklaar"d; met 
requirants schuld daaraan: dat hij tusschen 

25 F•ebruan 1913 en 7 Maart 1913 te 
Amsterdam opzettelijk een blauw colhert 
costuum, een paar bretels en· een leesboek 
getiteld ,,Gezondheidsleer en Liefde" zich 
hevindende in perceel da Costa\rnde n•. 8, 
1. hoog, op welkce goederen op 25 Fe
hruari 1913 door den Ambtenaar betee
kena:ar der Plaatselijke Directe Belastin
gen te Amsterdam W. A., ten v-erzoeke van 
l,. T. K., Gemeente-ontvang,er te Amster-. 
dam uit krachbe van het door genoemden 
gemeente-ontvang•er als zoodanig op 9 De.0 

cember- 1912 in executoriaJ.en vonn uit
gevaardigd dwanghe,vel, hetwelk op 12 De
oember 1912 door · den Kantonrechter te 
Amsterdam was executoir verklaard, en 
welk dwangbevel door voonnelden Ambte
naar-beteekenaar biJ behoorlijk geregistreerd 
exploit van 14 December 1912, aan hem, 
heklaagd-e, was heteekend, met bevel tot 
betaling, terwijl op voormelden datum (25 
Fehruari 1913) aan hem, beklaagde, door 
me,ergenoemd-en ambtenaar-beteekenaar bij 
herhaling bevel was gedaan om dadelijk aan 
den inhoud· van het voorrnelde dwangbevei 
te voldo,en, met inachtneming . der voor
geschreven wettelijke fonnuli-eren in voor
meld p-erceel exeoutoriaal b-eslag was ge
iegd, ·w-elk beslag op 7 l\faart 1913 nog 
ni-et was opgeheven, aan het krachtens 
de wet- daawfY gelegd beslag heeft orrt
trokken, door opz,ettelijk voonneld blauw 
colbert. costuum aan te trekken en met 
het paar .bretels te gaan dragen en een 
en ander met voonneld boek uit dat peroeei 
te verwijderen, terwijl een en ander op 
den dag van den verkoorp niet aanwezig 
was; 

dat dit bewezen verklaarde is gequali
ficeerd · en deswege strat is opgeJ.egd, ge-
lijk hierhoven is vermeld; • 

0 .. dat volgens het middel van cassatie, 
zoo-als dit mondeling is to•egelicht, het 
bew,ezen verklaarde feit niet strafbaar z,ou 
zjJn, wijl het den 25sten Februari ·1913, 
door den Ambtenaar-beteekenaar der plaat
selijke directe belastingen te Amsterdam 
geJ.egd beslag niet zou zijn een hehoorlijk 
gelegd beslag, daar zulk een ambtenaar de 
bevoegdheid mist om goed·eren in heslag 
te nemen; 

0 .. hi,eromtrent: 
dat v-olgens art. 260 der Gemeenl.ewet 

voor de invord-ering der plaatselijke lk
lastingen zuUen · geld-en de· l'egeleri bij de 
wet op de invordering van 's Rijks 
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directe belastingen gesteld oi te stellen 
,,ten aanzi-en der waarschuwing, en aan
maning van d·en belastingschuldige, der 
rnleg,ering bij en van -het dwangbevel 
teg,en hem" ; 

dat tot die regelen echter niet behooren 
de b-epalingen betrekking hebbende tot de 
bevoegdheid der deurwaarders van 's Rijks 
belasting•en, hetg,een niet alleen v.olgt uit 
den tekst van art. 260, dat van dit onder
werp ni-et rept, maar ook uit de memorie 
van toelichting van het Ontwerp-Gemeent,e-
w,et, waarin tot to,elichting van de artt. 258 
fen 259 van het Ontwerp (thans 259 en 
260 der wet) w.ordt. gezegd, dat met de 
bepa\ing,en, ,die. van to,epassing worden 
verklaarid., zijn b-edo,eld de artt. 13-19, 
2~ tot 23 der wet van 22 Mei 1845 (S. 22) 
en de wet van 1 Juni 1850 (S. 26), doch 
waarin van art. 20 v_an ,e,erstbed,oelde wet, 
dat de .bev.oegdheid dier deurwaarders re
geld, niet wordt g,esproken; 

dat derha!v,e ten deze toepasselijk zijn, 
voor zooverre niet anders is bepaald, de 
voorschriften van het gemeene recht, spe
ciaal van art. 440 Rv., volgens hetwelk 
eJQecutoriaal beslag geschiedt bij exploit 
van den deurwaarder, die houder is ,,van 
het stuk, dat 'ten uitv.oer moet worden 
gelegd"; 

dat met dit ,,stuk" in het onderhaviig 
geval is te verstaan het door den Geme,ente
ontvanger uitg,evaardigd dwangbevel, - het
welk ing,evolge het krachtens art. 260 der 
Gemeentewet ten deze toepasselijke art. 
14 der wet van 22 Mei 1845 (S. 22) mede
brengt het recht van parate executie, -
d. i. het reoht om de roerende · en on
roerende goeder-en der schuld:enaars zon
der vonnis aan te tasten en dat ingevolge 
het 2cLe lid van dat artikel ten uitvoer· 
wordt geJ.egd o,p de wijze, bij het Wetb. van 
B. Rv. tBn aanzien van de tenuitvoer
legging van vonnissen elil. authentieke ·acten 
voorg,eschreven, terwijl art. 440 voornoBmd 
ond:er .,,d:eurwaarder" verstaat den in art. 1 
·van het · K. B. van 14 September 1838 
(S. 36) vastgestBlde Reglement .ri. 0

• IV op 
de Organisati,e en d:e dienst der deurwaar
ders en verdere rechtsbediend-en biedoelden 
ambtenaar; 

dat nu voorzeker in art. 261 Gemeente
wet wordt b-epaald, dat de -~b-eteekening 
van stukken betreffende- veivolging ter in
vordering 'van p!aatselijke b-e!astingen ge

.schiedt door een Ambten~ar daartoe door 

B. en W: .aan te,. wij·zen, doch dat het 
legg,en van een ifef§;lag ter · uitv,oering van 
e,en ,d wangb-evel kwalijk is te rangschikken-, 
onder het beteekenen van stukken; 

dat dez·e opvatting steun vindt in de 
boven re,eds v·ermeld:e memorie van foe
lichting op ·het Ontwerp-Gemeentewet, 
waarin de Regeering niet alleen naar aan
lBiding der voorgestelde artt. 258 en 259 
(thans artt. 259 en 260 d•er wet) verklaarde, 
ilat de bij "de wet van 29 April 1819 
voorgeschreven wijze van vervolging geen 
verand,ering ZOU ondergaan, maar tot toe-
1 ichting van art. 260 (th:µis b-ehoudens eeile 
k:leine wijziging art. 261 der wet) nog ver
·meldde, dat op voorbeeld der 2d:e zinsnede 
van art. 2 der wet van 29 Aprii 181\/ 
(S. 15) e,en gemeente-ambtenaar met de 
beteekening ,der stukken be_last werd; 

dat dez,e wet van 29 April 1819 in art. 4 
voorschreet, dat ter executie van het at
gegeven dwangbevel z.ou word:en gepioce
deeril op den voet en · wijze, zooals biJ 
de w,etten over de mani-er van procedeeren 
in civiele zaken is ot nader b-epaald zou 
worden, waardoor uitdrukk;e!ijk het ge
me•ene recht, zooals dit eerst in den Code 
de Procedure Civile en later in het Wetb. 
van B. Rv. is g-eregeld, toepasselijlc werd 
verklaard ; " 

dat nu we! in art. 2, 2de lid dierzelfde 
wet b-epaald werd, dat v66r dat een dwang
bev-el zou worden atgegeven de ontvan
ger, gaarder ot pachter der liefasting twee
maal aan de w,o,onplaats van d:en gebrekigen 
belastingschiildige eene schriftelijke so.lll!

-matiB zou- do,en b-ezorg-en ,,door een bode 
o-t b-edi,ende van het plaatse!ijk b-estuur 
te di,en eind:e door hetzelve speciaai - ge
coinmitt-e,erd", maar dat door dit voor
schrift betrekking nebbende op iets dat 
v66r het aig,ev,en van het dwangbevel moest 
gesclii,eden g-een inbreuk werd gemaakt op 
het g-emeene recht volgens hetwelk deur
waarders waren j)e[ast met de executie 
van voILllissen en daarmed:e ge!ijk te stellen 
stukken; 

dat nu voorzeker de b-evoegdheid van den. 
m art. 261 der Gemeentew,et b-edoelden 
Ambtenaar ruimer is dan die van den in 
gezegd art. 2, 2de lid liedoeld:en bode, 
wijl - hiJ" alle stukken :b-etreffende vervol
ging ter invord:ering van plaatselijkB \J<e· 
lastingen kan b-eteekenen, doch dat zijne 
bevoegdheid toch .b-eperkt , blijft tot het be
teek;enen' dier· stukken en dan ook in dat 

i 
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artikel, in tegenstelling van art.- 20 der wet 
van 22 Mei 1845 (S. 22), waar de bevoegd
heid der deurwaarders van 's Rijks be
lastingen wordt geregeld, ge,enszins sprake 
1s van ,,alle exploiten. en acten betret
fende de verv-olging voor de invordering de1 
directe belasting·en" ; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
in de introducti•eve dagvaarding bedoeld 
beslag gelegd door W. · A., van wien enkel 
is geb].eken, dat hij is Ambtenaar-betee1-

kenaar der Plaatselijke Directe Belastingen 
·te Amsterdam niet kan warden beschouwd 
als e,en ,,krachten~ d·e wet'.' gelegd heslag, 
gelijk art. 198 Sr. op het oog heeft; 

dat het cassatiemiddel derhalve gegrond 
1s en requirant, waar het bewezen ver• 
klaarde foit noch in het to,egepaste art. 
198 Sr. noch in e-enige and•ere wet ot wet• 
telijke verord·ening strafbaar is gesteld, 
deswege niet had mogen zijn veroordeeld; 

Verni•etigt het arrest van het Gerechtshot 
te Amsterdam den , .26sten Juli 1913 In 
.dez,e zaak gewezen, d.och · alleen voor 
zooverrn daarbij bevestigd is het vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 22 
Mei 1913 ten opzichte van de aan het 

. b-ewezen v·erklaarde feit geg-even qualifi. 
catie, d•e aanhaling van het daar.op toege
paste art. 19b Sr., de opgelegde strat 
en d-e bevolen teruggaat van een colbert 
costuum en paar bretels aan T. ; 

· En .te dien aanzien rechtdoende krach
tens art. 105 R. 0.; 

Gezi,en art. 219 Sv.; 
Verni•etigt mede in voormeld .opzicht het 

bovenbedo,eld vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam; 

Verklaart het . bewezen verfdaarde niet 
-strafbaar, en ontslaat d•en requirant te dier 
zake van aUe rechtsvervolging ; 

Beveelt de teruggave van een. colbert 
costuum en •een paar bretels S. v. 0. 365 

• aan K .. W. te Amsterdam bij wien die 
v.oorwerp·en in beslag zijn genomen. 

(Ned_. ,Jur.) 

29 Decernbe1· 1913. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het jachtrecbt op zekeren grond is 
onafscheidelijk verbonden aan ieder dee] 
van c.en grond; bet recht des mede-eige
naars om O('k dat genot van den grond 
te bebben, strekt zich derbalve niet over 
deszelfs geheele uitgestrektheid, zoodat 
die mede-eigenaar in den· zin van art. 2 

Jachtwet ten aanzien van den gemeen
schappelijk bezeten grond is jachtge
rechtigde. 

Ieder derde, die in gezelschap van dien 
mede-eigenaar den grond bejaagt, beiioeft 
derhalve ingeyolge art. 2,. 2de lid der 
J acbtwet niet voorzien te zijn van bet 
scbriftelijk bewijs van vergunning, als ver· 
eiscbt ingevolge art. 2, lste lid Jachtwet 

(Jachtwet art. 2.) 

Voorzitter: 
Jhr, Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Rld~n: ilfrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener . 
van[ Vlissiiigen, C. 0. Segers •en H. M. A. 
Savel berg. 

·Al E., .arbeider, geboren te Kollumer
land en Nieuwkruisland, wonende te Beilen, 
-reqdirant .van cassatie voor zoover hij 
daaI

1 

biJ is veroordeeld tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Assen van 18 
Aug stus 1913, waarbij ·werd bekrachtigd 

-een [ bij verstek gewezen vonnis van den 
b Eebruari 1913, bij hetwelk in hoog·er 
berdep, met gedeeltelijke vrijspraak en met 
ver+etiging van ,e,en vonnis :van den Kan . 
tonr~chter te Hoog•eveen· van den 25ste.n 
N.ovember 1912, de requirant werd schuldig 
verMaard aan ,;het bejagen van eens 
and~

1 

rs grond, zonder voorzien • te zijn van 
een schriftelijk bewijs van vergunning van 
den eigenaar ot rechthebbende", en met 

. toep ssing van de artt. 2 en 40 der Jacht
wet I en art. 23 Sr. · werd veroordeeld tot 
eene geldboete van Mn gulden en een 
dag \vervang•ende hechtenis. 

Conclusie van d•en Advocaat-Generaal Mr. 

Tak.I 
BiJ . vonnis van den . Kantonrechter te 

Hoog·eveen van 25 Nov·ember 1912 werd 
requtant; met gedeeltelijke bewez. enverkla• 
ring van de aanklacht van bet bejagen 
van eens anders grand· zonder yoorzien 
te z· n van een schriftelijk bewijs van 
vergfnning . van den eig·enaar ot recht

. hebbende, i:mtslagen van rechtsv,ervolging 
op gtond, dat hij gejaagd had. .in gezdschap 
van \den mede-eig•enaar en recbtheb'fren.de. 
De Arr.-Rechtbailk te Assen kon zich in 
hoogir beroeip met de opvatti~g . des Kan

. tonre:chters niet vereenigen · en :v:erklaarde 
biJ yonnis van .3. Februari •jr. requirant 
schuldig aan bovengeno.emd·e overtr,eding, 

I 
-L--- - ---
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-Lerwijl dit vonnis na gedaan verzet bekrach
tigd werd hij vonnis van 18 Augustus 
1913. Op 20 Augustus jl. v.oorzag reqm
rant zich teg•en Iaatstgemelde uitspraak 
van cassatie, bij tijdig ingediende memorie 
als 'middel .!s1tellend:. ,;Schending van art. 
2 aer Jachtw·et". 

Ik kan mij met dit middel uitstekend 
vereenigen. Door Uw Raad toch werd bij 
arrest van 28 April 1913 *) W. 9503 
beslist dat, waar het jachtrecht op ze
keren gr.and onafscheidelijk verbonden is 
aan i~·er dee! van . den gr.and en dus des 
mede-eigenaars recht om ook dat genot 
van . den grand te hebhen zich uitstrekt 
over deszelfs geheele uitgestrektheid, wan
ne•er de mede-eigendom vaststaat, die mede
eig·enaar in den zin van art. 2 der Jacht
wet ten aanzien van den gemeenschapp·e
lijk bezeten grand is jachtreohthebbende. 
De mede 0 eigendom nu is uitdrukkelijk vast

· gesteld, terwijl bov,endien ±eitelijk vast
staat, dat requirant het jachtveld afjoeg 
in gez•elschap van den mede-eigenaar. Toets 
ik nu deze feiten aan de bepaling van 
art. 2 der Jachtwet, dan wil het 'mi.] voor
komen, dat de Arr.-Rechtbank te Assen 
te ver gaat, wanneer zij voor straffeloos
heid de tegenwoordigheid. van alle mede
eigenaren ot rechthebbenden vordert. Ik 
kan dien •eisch · hetzij in de Jachtwet ot 
in Uw haven aangehaald arrest niet Iezen 
en geloot, dat de daad van requirant onder 
de omstandigheden, die feitelijk vaststaan, 
eene straffeloo,ze· is. ' 

Ik concl'udeer mitsdien tot ·vernietiging 
van de v-onniss·en van de Arr.-Rechtbank te 
Assen van 18 Augustus en 3 Februari jl., 
voor zoover het bewezen verklaard en 
gequalificeerd feit strafbaar is geoordeeld 
en deswege strat is opgelegd ·en tot ont
slag van alle rechtsvervolging . van den 
requirant w•egens niet-strafbaarheid van dat 
feit. 

De Hoogo Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Ra:adshear 

Bosch; 
, Gelet 0IJ) het midd,el van cassatie, door 
den requirant ·voorgesteld bij memorie: (zie 

· conclusie adv:-gen.); 
0. dat bij het hekrachtigde vonnis in 

overeenstemming met de · aanklacht ten 
Iaste van den · requirant is bewezen ver
klaard, dat hij op 2 October 1912, - door 
met' een geweer in jagende · houding te 

I 

Ioopen heeft gejaagd i~ het jachtv,eld te 
Ovdte, W e·sterbork, op een perceel grond 
toebehoorende aan R. S. en J. H., in ge
zelschap van J. H. zonder te zi.J·n voor
zien van een schriftelijk hewijs om dien 
gr.arid te · mo.g·en· bejagen; 

dat die feiten bij het bekrachtigde vonnis 
zijn gequalific·eerd en te dier zake str'at 
1s opgelegd · als aan het hoofd van dit 
arrest is vermeld; 

0. dat tot toelichting van het teg·en 
deze beslissing gerichte middel is aange
voerd, dat J. H., in wiens gezelschap 
de ·requirant 'jagende was, als inede
eigenaar van den grand . waarop gejaagd 
werd, ten : -opzichte van dien grand· was 
jachtrechtheb'l:iend·e in den zin van art. 2 
der · Jachtwet, zocidat de tweede alinea 
van dat artikel op 'B:en requirant to,epas
selijk ivas •en hiJ had moeten- zijn ontslagen 
van aUe rechtsvervolging; 

0. dat uit wat b·ewezen werd verklaard 
blijkt, dat de feitelijke voorstelling van den· 
requirant is Juist en dit vooropgesbeld het 
middel is gegrond; 

dat toch het jachtrecht op zekeren grand 
onatscheid·elijk is verbonden aan i-ed:er dee! 
van· den grond en dus des mede-eige:
naars recht om ook dat genot van den 
grand te hehhen zich uitstrek:t over d,es
z·elfs gehe·ele uitgestrektheid, zoodat die 
mede-eigenaar in doo zin van art. 2 der 
Jachtwet ten aanzien van den gemeenschap
p,e!ijk bezeten grond is jachtgerechtigde; 

dat derhalve krachtens de tweede alinea -
van g•ez·egd art. 2 ieder derd;i in gezelschap 
van den mede-eigenaar dien grand mag 
b•ejagen zonder voorzien te z~n van het 
schriftelijk bewi.]s van vergunning bedoeld 
m de eerste alinea van dat artikel; 

dat hi•eraan niet in den weg staat, dat 
ook de andere mede-eigenaren zijn gerech
tigd .tot de jacht op den grand, daar de 
.Tachtwet voor de toepasselijkheid harer 
even aangehaalde bepaling slechts eisoht, 
dat zij gejaagd in gezelschap van iemand, 
die als eigenaar ot rechthebhende bevoegd 
is tot de jacht op het terrein over zijn 
g,ehe-ele uitgestrektheid, niet dat hij is de 
eenige eigenaar at r-echthebbende; 

0. ·ct at mitsdien de Rechtbank, recht
doende op ·des ·requirants vernet, met ver
nietiging van het bij verstek gewezen vonnis 
voor zoover daarbij de b-ew·ez•en verklaarde 
f.eiten strafbaar waren geacht, deze waren 
g,equalific-eerd en te di•er zake strat ·was 



::egd, den requfrsnl had l:~,: •,: E~ b~, ~'"." het cind,ijfecv:~:: 
ontslaari van .alle _.rechtsvervolging en door hoo,jdstuk 

6 

gel!Jkel!Jk · verhoogd wordt _met 
dit niet te doen heeft gesch~,hden art. 2 / 3 ,110.26 . 
der Jachtwet zoods1,t haar vortnis behoort 

te worden v~rnietigd ! [ 31 December 1913. WET, tot vaststelling van 
Vernietigt het vonms der Arl'°Rechtbank · -1bet zevende hoofdstuk A der Sta[ltsbegroo-

te Assefl van den 18den Augr-stus 1913, ting voor bet dienstjaar Hll4. · S. 463. 
,;oor zoover ,daarbij het verste~-vonnis o6dk Bij deze wet wordt bet Vllde hoofdstuk A 
ten aan~i.en van d~ hierbove g·enoem e der lbegrooting van Staatsuitgav_en .voor _bet 
punten 1s bekrachtigd; _ . dienstjaar 1914, betreffende de Natwnale Schuld, 

Rechtdoende ten prmc1pale krachtens ·vastkesteld als volgt: · 

art. 10? ~- 0.; _ 1 e '4fd.: Interesten enz. . f 32,446,612.80 
Vermetigt het vonn1s _d·erzelfd! Reohtbank 2• Afd.: Amortisatie en aflos-

van den 3den Februar1 1913, oor zoov,er sihg van rentegevende Nati-
de hij. dat vonnis liewezen ve l~~aarde ±e1- oriale Schuld. . . . _ 6,121,500 . ..:.. 

26,000.-

Verklaart de be\V'ezen verkldarde teiten f 38,593,112.80 

tim strafbaar zijn geoordeeld, ~JU gequah- 3• rl d.: Onvoorziene uitgaven. 
ficeerd en te dier zake stra± ib opgelegd; 

niet strafbaar; _ . [ . 
Ontslaat den reqmrant van rlle ·rechts- ,, 

vervolgirig. · I· 31 , ecembe1· _ 1914. .vV_Er, tot regelmg van cl,e 
(Ned. Jur.) ontvangsten en mtgaven van het We~u-

l ben- en weezenfonds voor burgerhJke 
. rmbtenaren voor het jaar 1914. S. 464. 

31 December 1913. WET, tot vas stelling van By art. 1 de:r,er. wet wordt de begrooting 
het eerste hoofdstuk der Staa(sbe~rooting vastgesteld als volgt : . 
voor bet dienstjaar 1914._ S.

1
ll61. Ah I. Aanvangstra)l:tementen 

. .Bij 'deze wet wordt bet Iste b ofdstuk der van hen directeur en van de amb-. 
beg rooting van Staatsnitgaven _vo r het d!en~t- · tena~en en bedienden, toelage aan 
jaar 1914, betreffende bet Huts dlr Koningin, den kamerbewaarder-concierge als 
v.astgesteld als volgt: abo~~ement voor bet scboonhou-

Art. I. Inkomen van de Koningi / 600,000 den ~der Jokalen, belooning van 
Art. 2. Inkomen van de Koningini- een 

I 
aste-knecbt voor bet stoken 

Weduwe • . . , . • · · · • ·. ,, 160,000 en onderhouden van den heet-
A.rt. 3. Onderboucl der Konink wate~verwarmingsketei, benevens 

lijke paleizen . . . • :. • • •. • ,, 50,000 bel~clningen voor scbrijf- en reken- · 
A.rt. 4. Verbouw en b1Jbouw me I wer~ van tijdelijk bij bet fonds 

aan bet Koninklijk zomerverblijf !ief wer~zaam gestelde personen . . f 33,257.-
Loo en verplaatsing en ·vervangmf A,t. Ibis. Traktementsverhoo-
van ·bijgebouwe~, met de voorbe.:ei

1 
gingen in d9n thans bekleeden 

ding van de biertoe betrekkeliJke ranglin vorige jaren toegekend 
iJ:anne~ en werkza~m~eden en d~ en Jcachtens de periodiek_e,trak-
mtvoerrng er van • • • • • • • . :[ ,, 86,000 teme tsregeling of anders:r,ms nog 

Art 6. Bouw van een automobiej toe t~ kennen in den loop _van het 
Jengara.ge met overclekte wasch-l begr9otingsjaar aan den directeur 
plaats, reparatielokaal, kleedkamer~ en a,n de verder in arti!~el I be-
magaziJ,n en verder to_ebe~_ooren bi~ doelqc ambtenaren en bedienden 
de stallen van bet KomnkhJk zomer Art. II. Bureel- en lokaalbe-
verbiijf Het Loo . . · · · . 20,000 boeftrn, drukwerk e.n aankoop 

van J;>0eken. _. _. . . ~ ... ·' .. 
f 906,000 Art. III. Toelagen en present1e- .. 

gelcJ_e~ voor cornmissarissen . . _ 
,!1 December 1913. WET, tot verblooging. van 

bet ~erste boofdstuk · der _Staat~b_egr.ooting 
voor het dienatjaar 1912.. S., ~62._ . 

.. Bij de:.;;e wet wordt een artike verboogd, 

Art. IV. Reis- en verblijfkoste_n , 
van tlommissarissen, _v3:n de_n cl!-
rectehr ~n van de amb~enaren e_n 

bOOir .. · · · ·: · 

9,137.50 

7,000.-

2,400.-

600.~ 
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'· ·Art .. V. Aandeel van het Wie
'dtiwen'. en Weezenfonds voin, 
burgerlijke arribtenaren in de to'e
lageri en presentiegelden van de 
leden van den Burgerlijken Pell: 
sioenraad . . . . . . . . . . I • f 
J A1·t. VL Onderhoud, -assuran
tiepremie en bewakingskost~n 
door de gemeentebrandweer v~n 
het gebo11w, waarin de bureelen 
zijn gevestigd en onderho11d v~n 
den t11in achter dat gebouw, be
nevens toelage van een bouwk~n
dige, belast met het toezicht over 
het,gebouw ..... '· .. !·. 

950.-

2,000.-
Art. VII. Pensioenen van we-

9-u wen en weezen van burgerlij1ke 
ambtenaren over 1914 en afgeslo
ten dienstjaren . . . . . . · j .. 1,736,000.-

Art. VIII. Pensioenen van we
d11wen en weezen van ondenJij
zers over 1914 en afgesloten 
d . t· I • iens Jaren . . . . . . . . .

1 

• 

Art. IX. Aankoop van inschri} 
vingen op de Grootboeken ~an• 
de .Nationale Schuld, van effecten 
en van andere geldswaardige va
pieren, beleggingen in schuldvpr
deringen door hypotheek gewaar
borgd, a!smede alle met dien 
aankoop en die beleggingen I in 
verband staande uitgaven . J . 

Art. X. Restit11tie van in~e
houden bijdragen, bedoeld bij het 
ode lid van artikel 17 der Weil11-
wenwet voor de ambtena·ren 1890 
en bij het 8ste lid van artikel 21 
der Weduwenwet voor de onder
wijzers 1905. . . . . . . . :. . 

. I 
Art. XI. Aankoop van per~ee-

len, welke het gebouw van ~et 
fends belenden en verbom>,1,ing 
van een of meer dier perceelen tot 
uitbreiding van de bureau's, als
mede alle met den aankoop e~ de 
verbouwing in verband staande 
uitgaven .. : ·. . ... · . I .. · 

Art. XII. Onvoorziene . ~1it-
gaven ... 

en· alzoo tot een bedrag van :viJf 
1niUioen vijfhonderd zeven en z~slig 

271,600.-

3,449,805.50 

3,000.-

50,000.-

. 2,000.-

duizend zeshonde,·d viJjlig gulden. f 5,567,6_50,_:_ 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de_ middelen 

tot dekki..:ig, o~erschrijving I en b~taling _van 
onvoorziene uitgaven gerege)d, 

1913, 

31 December 1913. · "'\,VET, tot regeling van.de 
ontvaugsten en uitgaven van het Weduwen
en weezeufonds voor militairen en gepen
sionneerde militairen der Landmacht voor 
het dienstjaar 1914. S. 455. 

31 December 1914. ·WET, tot regeling van de' 
ontvangsten 011 uitgaven van het Weduwen
e11 wezenfonds voor militairen en gepen
sionneerde militairen der Zeemacht voor 
het dienstjaar 1914. S. 456. 

31 De~ernber' 1914. WET, tot wijziging en ver'. 
· hooging va11 het uvende hoofds.tuk B der 

Staittsbegrooting voor het dienstjaar 1912. 
s. 457. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd eri worden eenige artikelen 
verhoogd .e11 verminderd. 

Ten gevolge van . deze verhoogingen en. ver
minderingen wordt het totaal der Ilde afdee
ling verhoo_qd met /2735.02, dat der Vd.e afdee
ling ve,·hoogd met/30,014.83 ½, dat der VIIIste 
afdeeling ve,·rninderd met f 32,749.85.½ en dat 
der IXde afd.eeling en het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 4,196,01,6.47. 

31 December 1914. W-wT, tot verhooging ·van 
de begrooting van uitgaven van het Fends 
voor de uitvoering van de Tiendwet 19Q7 
(Staalsblad n°. 222), voor het dienstjaar 
1912. s. 458. 

31 December 1913. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven va11 het Fends 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staalsblad n°. 222), voor het dienstJaar 
1914. s. 459. 

Bij art. 1 dezer . wet wordt de beg rooting 
van uitgaven van het Fonds voor de uitvoe
ring van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) 
voor den dienst van · 1914 vastgesteld op 
f 8,685,500.-. 

Bij art. 2, 3 en 4 worden · de middelen tot 
dekking, overschrijving en betaling van onvoor
ziene uitgaven geregeld . 

31 December 1913. WET, houdende aanvulling 
-en 11adere verhooging van het zesde b:oofd: 
stulc-deE Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1913. S. 460. 

Bij deze wet' wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge van :voorschreven ihv.oeging 

77 
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worden bet totaal van. de V i;le onderafdeeling 
der lste afdeeling van genoemde begrooting, 
bet totaal der lste afdeelinf{ en bet eindcijfer 
van bet VIde boofdstnk der Staatsbegrooting 
voor 1913 verhoogd met f 30,000. 

Voorts wordt in arti_lrnl 2 der wet van den 
17den lfaart 19l3·(Staatsblad n°. 98) to1, vast
stelling van bet Vlde boofdstuk der begrooting 
van Staatsuitga;en voor 1913 (Departemen t 
,'.an Marine) tusscben de artikelen .,60" en ,,63" 
ingevoegd artikel ,,60a". 

31 Decembe,· 1913. WET, boudende afwijking 
van de bepalingen der wet van 18 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 109) tot regeling der 
pensioenen van de mindere geemployeer
den enz., op daggeld werkzaam bij de 
inricbtingen van's Rijks zee- en landmacbt, 
ten beboeve van mindere geemployeerden 
enz. op daggeld werkzaam bij 's Rijks werf 
te AmstPrdmn, die, in verband met de 
voorgenomen opbeffing van die werf als 
inrichting van aanbouw en berstelling, zijn 
of iullen worden ontslagen ter zake van 
maatregel van bestuur. S. 461. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij_in overweging genomen bebbe~, 
dat de billijkbeid is gebleken af te wijken van 
de bepalingen der wet van 18 Juli 1890 (S/aats
blad n°. 109), tot' ·regeling der pensioenen van 
de mindere geemployeerden, werklieden en be
dienden, op daggeld werkzaam bij inricbtingen 
van 's Rijks zee- en landmacht, gewijzigd bij de 
wetten van 21 Maart 1896 (Staa/sblad n°. 50), 
9 April 1897 (8taatsblad n°. 83) en 11 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 134), ·ten beboeve van mindere 
geemployeerden, werklieden en bedienden op 
daggeld, werkzaam bij 's Rijks werf te Amster
dam, die, in verband met de "\'"Oorgenomen op
heffing van die werf als inrichting van aanbouw 
en berstelling zijn of zullen worden ontslagen 
ter zake van maatregel van bestuur; 

Zoo is bet, qat Wij, den Raad van State. ~nz. 
Art. 1. Met afwijking van bet bepaalde in 

artikel 2, sub.a, der wet van 18 Juli 1890-(Staats
blad n°. 109) wordt door mii:idere geemployeer~ 
den, werklieden en bedienden op dagg;!id werk
zaam bij 's Rijks werf te Amste,-dam, daaronder 
begrepen het personeel der Rijkswerkvaartui
gen, die, in verband met de voorgenomen op
heffing van. die werf als inricbting. van· aan
bouw en herstelling, zijn of zullen worden 
ontslagen de aanspraak op pensioen verkregen 
· -,,te_r zake van vijfen vijjtigjarigen ouderdom, 

_mits do belanghebbende eenen diensttijd van 
ten minste vijftien jaren kan doen gelden". 

2. Met afwijking van het bepaalde in artikel o 
der wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109), 
wordt voor bet personeel, bedoeld in artikel l 
dezer wet, bet ,navolgende bepaald,: 

,,Het pensioen-ter zake_ van vijf en vijfti_qja,-igen 
ouderdom, bedoeld in artikel I dezer wet, wordt 
vastgesteld, voor ieder jaar dienst, op een drie
honderd vijftigate van bet loon, dat door den 
belanghebbende is genoten in de vijf voor hem 
gunstigste der. laatste tien dienstjaren." 

,,N iet meer. dan vi;if en dertig jaren dienst 
komen in berekening." . 

,,Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld. 
minder dan honde,-d en vijftig gulden ZOU moeten 
bPdragen, wordt bet op die som bepaald." 

3. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 10 uer wet van 18 Juli 1890 (Staatsblalf. 
n°. 109), wordt voor bet personeel, bedoeld in 
artikel 1 dezer wet, bet navolgende bepaald ~ 

,,Aan de mindere geemployeerden, werklie-
den of bediender., die reeds in bet genot zijn 
van Rijkspensioen, wordt, wanneer zij inge
volge artikel 1 dezer wet aanspraak hebben op 
pensioen ter r.ake van vijf en vijftigjarigen 
ouderdom gepaard met eenen diensttijd van-ten. 
minste vijftien .jaren, voor de diensten na hunne 
pensionneering. bewezen, toegekend een afzon
derlijk pensioen, berekend overeenkomstig ar
tikel 2 dezer wet, doch, met weglating der be·• 
paling omtrent.het-minimum van bet pensioen
bedrag." 

4. De bepali1Jgen van de wet van 18 Juli 189(} 
(Staatsblad n°. -109), gewijzigd bij de wetten van· 
21 Maart 1896 (Staatsblad n°. 50), 9 April 1897 
(Staatsb/ad n°. 83) en 11 Juli 1904 (StaatsblacC 
nu. 134), blijven, voor zoover daarvan niet bi.ii 
de artikelen 1, 2 en 3 dezer wet .wordt afge
weken, van toepassing op de krachtens deze 
wet te verleenen pensioenen. 

5. Deze wet wordt geacht te zijn in,werking: 
getreden met den Eersten Juli 1913. 

Lasten en bevelen,. enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, ·den 3lsten De

cember Hll3. 
(get.) W I L H E L M I NA. 

· De Mini.ster van .il;farine, 
(get.) J. J. R.AMB0NNET. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1914.) 

31 December 1913. WET, houdende nadere wij
ziging van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1912_- S. 4ti2, 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd· en verminderd. 
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T ' I" d h I. en gevo ge van eze ver oogmgen en ver-
minderingen w·ordt het totaal der Iste oncler
afdeeling van de Iste afdeeling v~rmitiderd met 
f 9p00; dat der Ude onderafdeeling van· die 
afdeelin"g verminderd met f 141,525; dat der 
lUde onderafdeeling van die lafdeeling ver
hoqgd met f 8100 ; dat der IV de onderafde_e-

. ling van die afdeeling vermind~rd met f 2000 
en dat der V de onderafdeeling I dier afdeeling 
verhoogd met f 30,500, terwijl het totaal van de 
I e afdeeling wordt verminderd imet_ f 113,925. 

Het totaal van de Iste onderafdeeling der '2de 
afdeeling wordt verhoogd met! f 109,025 en 
dat der Ulde onderafdeeling van die afdeeling 
met f 4900, terwijl het totaal de1r 2de afdeeling 

I 
wordt verhoogd met f 113,925.1 · . 

31 .Decembe,- 1913 .. _ WET, tot nadere wijziging 
van het achtste hoofdstuki der Staatsbe
grooting voor het dienstja~r 1912. S. 463. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State em,, 
Art. 1. De tak :yan Staatsdienst, omvattende 

de posterijen, de telegrafie en telefonie wordt, 
voor zooveel betreft het 'dienstjaar 1915 ~n 
volgende dienstjaren, aangewezen als Staats
bedrijf in den zin der wet van 16 Februari 
1012 (Staalsblad -n°. 85) . 

2. De .uitgaven wegens werken of leveran
tien ten dienste van de posterijen, de telegrafie 
en telefonie, bedongen bij in 1914 aangegane 
contracten en waarvoor gelden op de begroo
ting voor 1914 zijn .uitgetrokken, worden voor 
z◊over de oplevering in 1915 mocht plaats 
hebben, gebra·cht ten laste van de begrooting 
van het in artikel 1 genoemde Staatsbedrijf 
voor 1915. 

3, 'De in artikel 6 der• wet van 16 Februari 
1912 (Staatsblad n". 85)'bedoelde schatting van 
de waarde, der bezittingen van he.t in artikel 1 
genoemde Sta_atsbedrijf op l, Januari 1915 ge
schiedt door Onze Ministers van Waterstaat Bij deze wet worden eenige I artikelen ver

hoogd en verminderd en wor~t de omschrij- en van Financien. 
ving van een artikel gewijzigd.' 
· ·Ten gevolge van die verhookingen en ver
minderingen worden de totalen ~an de artikelen 
59 en 178 van meergemelde begirooting respec' 
tievelijk gebracht op f 22,350/eh f 1,021,100, 
en ondergaan de totalen van de hierna ge
noemde afdeelingen dier begrdoting de wijzi
gingen, daarbij aangewezen : j 

de Ude Afd. wordt ·verhodgd metf 1,000 

Lasten en b~velen, en:z. 
Gegeven te 's-Gravenhage,.den 3lsten De

cember 1913. 
(get.) WIL HEL MIN A. 

.De Ministe,· van Waterstaat, (get,) C, LELY •. 

(get.) 
De Minister van Ji'inancien, 

BERTLING, 
(Uitgeg, 22 Jan, 1914.) 

IV de vermiidei·d,, 33,500 31 
Vde vei·hoogd ,, 34,000 

December 1914. WET, tot wijziging van het 
ne,qende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1912, S. 465. Vlde ,, I · · 56,200 

Vllde 38,500 
VIUste 

.IXde 
Xde 

Xlde 
XIIde 

XUide· 
XVde 

XVIIIde 
XXIste 

en de XXUste 

:: I 4.500 
,, verminderd,, 30,000 

verhodgd , ,, 12 
,, vermiiiderd ,, 94,000 

,,1 " 9,600 
verho~gd ,, 4,800 

,, vermifderd,, 4'2;000 
verhoogd ,, 9 ,000 

,, vermihde,·d ,, 4,912 
verhodgd ,, 66,000. 

I 

31 .December 1913. WET, tot .~anwijzing van 
. de Posterijen, de Telegrafie en ·Telefonie 
als Staatsbedrijf. S. 464. I 

I 

W{J WILHELMINA, ENZ, • i. doen te weten: 

· Alzoo Wij in overweging g~nomen hebben, 
dat het wenschelijk is, den tak van Staatsdienst, 
omvattende de, posterijen, de tdlegrafie en tele
fonie aan te wijzen·. als Staatsbkdrljf in den zin 

. I • 

der wet van·16 Februari 19l2(Staatsbladn°, 85); 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, ver'minderd en ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Ilde afdeeling ·verhoogd met f 284,000 ; dat der 
IV de afdeeling met f 5100 en v_errninderd het 
totaal der IIIde afdeeling met f 289,100. 

31 Dece·mbe,· 1913. WET, tot aanvulling . en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor· het dienstjaar 1913. 
(In 1912 betaalde premien ingevolge arti
kcl 48a der Tiend wet 1907, -Staatsblad 
no. 222,J S. 466. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd . 
Ten gevolge van deze aanvulling wordt het 

. totaal der. Hele Afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk, ·verhoogd met 
f 3118,60, 

Voorts wordt in artikel 2 van meergenoemcl 
hoofdstuk tusschen de cijfers 53 en 54 inge
voegd ,,53a". 

77* 
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31 Decembe,· 1913. WET, tot verhooging en 
w1.1z1gmg van de begrooting der uitgaven 
van de "Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1912. S. 467. 

31 December 1913. WET, tot w1.1z1gmg van 
het vi;)fde hoofdstnk der Staatsbegrooting 
het dienstjaar 1912. S. 468. 

Bij deze wot worden de volgende artikelen 
verhoogd: 

Art. 69. Onderstand, kosten van vervoer, 
daaronder begrepen afhalirig en begeleiding nit 
bnitenlandsche of N ederlaildsche gemeenten, 
verpleging en begrafenis van armen, bedoeld 
in ·art. 3 der wet van 16 December 1858 
(Staatsblad n°. 84), van kracht gebleven volgens 
arl. 16 der wet van 1 J uni 1870 (Staatsblad 
n•. 85), alsmede van buitensl;mds verblijvende 
of van daar in Nederland komende en gekomen 
armen, en van naar hunne buitenslands wonende 
onders of verzorgers nit Nederland voortge
holpen minderjarige behoeftigen die N eder
lander zijn, of-voor zoover zij in Duitschland, 
Zwitserland en Frankrijk gevestigd zijn - die, 
nadat zij de Nederlandsche nationaliteit hebben 
verloren, geene andere hebben verworven, en 
van toezicht op de verpleging van de uit het 
buitenland overgenomen hnlpelooze minder
jarigen; kosten voortvloeiende nit het over
brengen naar en de verpleging in gestichten 
voor krankzinnigen van arme krankzinnigen 
wier woonplaats in het Rijk niet is te vinden, 
en van kinderen, die van hnnne tot zoodanige 
krankzinnigen behoorende moeders niet knnnen 
worden gescheiden, alsmede kleine toelagen 
voor znlke arme verpleegden bij o:i:ttslag uit 
die gestichten, en kosten van vervoer van zoo
danige ontslagen verpleegden; zoo naar Neder
landsche gemeenten ·als naar buitenslands, 
benevens kosten van begrafenis van znlke arme 
krankzinnigen, met f 57,000. 

A.-t. 95. Kosten voor aanbouw, onderhoud 
en verbetering, voor huur en lasien vari ge
bouwen en terreinen, voor aankoop en over
dracht van grond of-gebouwen, voor onderhoud 
en aankoop van meubilair, voor aanvulling en 
uitbreiding der verzamelingen en hnlpmiddelen. 
voor -het onderwijs, voor buitengewoon toezicht, 
voor reis- en verblijfkosten, voor personeele. 
hnlp en schrijfk,onen, voor !deeding der bedien
den, administratieve, hnishondelijke en andere 
nitgaven, met f 26,750. 

· Art. 156. ·Bijdrage aan de gemeenteri in de 
kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge 
van art. 48 der wet tot regeling van het lager 

onderwijs, zoomede tegemoetkoming aan ge
meenten wegens verlies van die bijdrage, met 
f 50,000. 

Art. 209. Pensioenen, daaronder begrepen 
nitkeeringen aan veroordeelde gepensionneer
don bij ontslag uit de gevangenis of Rijkswerkc 
inrichting en toelagen ingevolge het 2de lid 
van artikel 62 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, over 1912 en afgesloten dienst
jaren, met f 115,000. 

vVordt ingevoegd : 
Art .. 217bis. Bijdrage ter aanvnlling van de 

middelen tot dekking van de uitgaven der Al
gemeene Landsdrnkl{erij over 1910 . f 132,700. 

De volgende artikelen worden verminderd : 
Art. 44. Schadeloosstellingen, subsidien en 

verdere nitgaven tot wering van epidemische 
en besmettelijke ziekten,. daaronder begrepen 
de gevolgen van verwonding door dolle dieren 
bij menschen, kosten van begraving van in 
's Rijks ziekenbarakken aan besmettelijke ziek
ten overleden personen, die metterwoon in eene 
andere gemeente gevestigd waren; kosten 
voortvloeiende uit de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 35), alsmede bevordering der 
koepokiilflnting, met f 71,480. 

Art. 51. Voeding en verpleging van de in
wonende leerlingen, beambten en bedienden 
van de Rijkskweekscholen. voor vroedvrouwen, 
alsmede van het personeel en de verpleegden 
in de kraaminrichtingen bij die scholen; kosten 
van begraving van in die kraaminrichtingen 
geboren en aldaar overleden kinderen; kosten· 
van het onderwijs, aanbonw en onderhond van 
de gebonwen en terreinen, aanschaffing en 
onderhond van menbelen, leermiddelen en in
strnmenten, verwarming, verlichting en verdere 
nitgaven, met f 28,070. 

Art. 120. Snbsidie ten behoeve van de Ne
derlandsche school voor nijverheid en handel 
en van de textielschool te Enschede, met 
f 10,000. 

Art. 122. Snbsidie ten behoeve van de Aca
demie van Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen te Rotterdam, met f 25,000. 

Art. 128. Snbsidien aan scholen van am
bachtsonderwijs, met f 43,900. 

Art. 147. · Toelagen voor huisvesting en ver
pleging van kweekelingen, opgeleid bij de 
Rijkskweekscholen, met f 21,000. 

Art. 149. Subsidien voor kweekscholen tot 
opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen, 
met f 45,000. 

Art. 157. Bijdrage aan de gemeenten voor 
de kosten van haar lager onderwijs, te weinig 
genoten over 1910 ten gevolge van art. 48 der 
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wet tot regeling van het lager pnderwijs, rnet 
f 85,000): . I 

Art; 158. Bijdrage aan de ge~eenten in de 
aan de onderwijzers uit te keeren belooning 
wegens het geven van herhalingsonderwijs, 
met f 20,000). · 1 

Art. 160. Bijdrage aan· bijzondere scholen; 
ten gevolge van art. 59 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, voorschot op die biJ
drage, zoomede tegemoetkoming aan besturen 
van zoodanige scholen wegens ;verlies van die 
bijdrage, met.f 82,000. : 

· · Tengevolge van voorschreveq verhoogingen, 
bijvoeging van een nieuw arti,:lrnl en vermin
deringen worden de totalen der navolgende 
afdeelingen van het vijfde hoofd~tuk der Staats
begrooting :voor het dienstjaar il912 gewijzigd, 
als volgt: 

Ve,·minderd : i 
Afdeeling III, met : f 4:l,550. 
Afdeeling IV,· met: f 52,150. 
Afdeeling V, met: f 153,000. 

Yerhoo_qd:. l 
Afdeeling VII, met: f 247,700). 

j 

31 December 1913. WET, tot itoevoeging van 
de terreinen langs den N iJuwen W aterweg 

I 

en het Scheur, thans deel uitmakende van 
de geineenten 's Gravenz'ande en N aald
wij k, aan de gemeente Rotterdam. S. 469. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1912/1913, n°. 265, 
l-'-7; 1913/1914 n°. 31, 1-2., 

Hand. idem 1913/1914, bladz. 152-56, 58-71. 
Hand. 1° Kamer 1913/1914, bladz. 31-33, 

51, 52, 78-'-84. i 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. ,! . doen te ,~eten: 

Alzoo Wij in overweging gimomen hebben, 
dat het wenschelijk is de ter~einen langs den 
Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans deel 
uitmakende van de gemeenteJ 's-Gravenzande 
en Naaldwijk, bij de gemeen

1
~e Rotterdam te 

voegen; . 
Gelet op art. 3 der .(frond et; 
Zoo is het, dat Wii, den Raa'.d van State, enz. • I . 

§.1. Toevoeging van deelen van de tegenwoordige 
gemeenten 's-Gravenzande Jn Naaldwijk 

aan de gemeente Rot/erdam. _ 

: Art. 1. Met 'ingang van l· ITanuari 1914 zijn 
van de gemeente 's-Graven:iande en van de 

I 

gemeente Naaldwijk de terreinen, liggende 
ten Zuiden: van de grenzen orrischreven in art. 2 
en art. 3, van die gemeenten afgescheiden, en 
aan d~ gemeente Rotterdam· foegevoegd, 

·Deze wet verstaat onder ,,Hoek van-Holland'' 
I 

het krachtens haar aan de gemeente Rotterdam 
toe te voegen gebied. 

2, De grens -tuss!)hen de · verkle_inde ge.
meente 's-Gravenzande en het aan de gerileen-. 
te Rotterdam toegevoegde gebied loopt·als 
volgt : 

In zee loopt de grens in het verlengde van 
de hartlijn van hoofd D, l;>ehoorende tot de 
zeewerken van het Hoogheemraadschap van· 
Delfl.and, en volgt daarna de hartlijn van ge
noemd hoofd tot ·het worteleinde. 

Zij doorsnijdt dan in dezelfde rich ting voort
gaande, het perceel kadastraal bekend gemeen
te 's-G-ravenzande sectio N. n°. 519 (zijndo de 
kunstmatige _ zeewering van Delfland en de 
Nieuwlandscl:rt> Slaperdijk met de daartusschen 
gelegen duingronden), tot waar zij ontmoet de 
scheiding tusschen de kadastrale perceelen 
n•s. 519 en 476 derzelfde ·gemeente en sectie. 

De scheiding tusschen de perceelen n°'. 519 
aan de eene en 476 met 521 aan de andere zli
de, wordt in zuidwestelijke richting gevolgd 
tot het ontmoetingspunt van het in noordelij
ke richting verlengde van de scheiding tus
schen de perceelen n°'. 493 en 522, om ver
volgens in zuidoostelijke richting te gaan langs 
deze lijn en verder langs de scheiding tusschen 
de perceelen 11°8• 493, 10, 538, 537, 540 en 539 
aan de noordoostzijde · en die der perceelen 
n~s. 522, 43, 543, '546, 542 aan d_e zuidwestzi,ide 
tot den noordoostelijken hoek van laatstge
noemd perceel en van dit punt in een rechte
lijn over den weg (perceel n°. 64) naar het punt 
van samenkomst der perceelen 11°8

• 64, 31 en 65. 
Dan· gaat de grens langs de scheiding tus

schen de perceelen n°8
• 31, 32 en 33 aan de 

noordoostzijde en de n••. 65, 106 en 107 aan de 
zuidwestzijde naar het midden van de·sloot of 
kreek, kadastraal bekend als nq. 118 en volgt 
dit midden (met overgang van den Nieuw
landschen weg) en dat van de sloot of kreek, 
kadastraal bekend als 11°. 237 steeds in zuid
oostelijke richting tot het midden van de zuid
waarts gelegen · Binnenkolk van den Nieuw
landschen Molen, kadastraal bekend als n°. 282. 

Van :iit punt gaat de grens in zuidwestelijke 
richting van langs het midden van genoemde 
Binnenkolk tot het midden van de Domine
watering, kadastrll.al bekend als n•. 289 en 
verder eerst znidoostwaarts, daarna zuidwest

. waarts langs dit midden tot het midden 
van de binnenbermsloot van den· Nieuw
landschen . dijk, Van daar volgt de grens 
in oostelijke richting het midden van deze 
bermsloot, ov~reenkomende met de noorde
lijke · grens van perceel sectie N. n°. 470 tot 
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het punt waar dit slootmidden de verlengde 
richting ontmoet van de oostelijke grens -van· 
den Haakweg kadastraal bekend in sectie P 
n°. 180. Dan gaat de grens zuidwestwaarts 
Iangs de bedoelde richting over den Nieuw
landschen dijk · en langs de oostelijke :grens 
(halve sloot) van den Haakweg tot den zuid
westelijken hoek. van het perceel n°. 410 in 
sectie P om daarna in zuidoostelijke richting 
te gaan tot aan den noordoosthoek .. van het 
perceel n°. 843 in sectie 0, langs de schei
ding tusschen de perceelen n°i. 410, ·411, 
46 in sectie P en 466, 461, 462, 463, 464, 
465, 487, 488, 489, 691, 528, 592 in sectie 0 
aan de noordoostzijde en de perceelen n°•. 74, 47, 
48, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63 in sectie P en 
en n°'. 791 (Bonnendijk) 792,795,800,803,806, 
811, -815, 820, 826, 831, 835, 839 en 843 in 
sectie O aan de zuidwestzijde. 

Van den noordoosthoek van laatstgenoemd 
perceel gaat de grens in zuid westelijlrn rfoh
ting, de scheiding volgende tusschen de per- . 
ceelen n°. 843 eenerzijds en de perceelen n°•. 
972 en 971 van sectie O anderzijds, tot aan 
den zuidwesthoek van laatstgenoemd perceel. 

Daarna volgt de grene in zuidoostelijke rich
ting de scheiding tusschen de perceelen sectie 
0, n°'. 971, 972 en 851 aan de eene zijde en 
sectie 0, n°. 852 aan de andere zijde en hiiigt 
dan in noordoostelijke richting om lang's de 
scheiding tusschen de perceelen sectie 0, n". 
851 en 152 tot in het verlengde van de noord-, 
. oosf.elijke scheiding tusschen de perceelen sec
tie 0, n". 789 en 855 (Bonnendijk). 

Van dit punt 11:aat de grens zuidoostwaarts, 
langs de laatstgenoemde scheiding ·en de we
derzijdsche verlenging daarvan over perceel 
sectie 0, n°. 852 en de westelijke kade langs 
de Nieuwe Vaart (of Nieuwe Water) naar het 
noordwestelijk boord dier vaart. 

Eindelijk gaat de grens in noordoostelijke 
richting langs het genoemde boord der Nieuwe 
Vaart (of Nieuwe Water) tot de in noordwes
telijke richting verlengde scheiding tusschen 
de perceelen n°•. 413 en 667 van sectie F der 
genfeente Naaldwijk, om daarna in deze rich
ting zuidoostwaarts te gaan (over perceel n°. 
'790 van sectie Oder gemeente 's-Gravenzande) 
tot in het midden van de Nieuwe Vaart (of 
Nieuwe Water) ziJnde de grens. tusschen de 
gemeenten 's-Gravenzande en Naaldwijk. 

3. De grens tusschen de verkleinde ge
meente .Naaldwijk- en het aan de gemeente 
Rotterdam toegevoegde gebied lpopt als volgt : 

Van uit het punt van ~amenkomst van het 
midden der Nieuwe Vaart (of Nieuwe Water) 

· en de verlengde .rich ting van de· scheiding 
trisschen de perceelen n°•. 413 en 667 van sec
tie F der gemeente Naaldwijk, .gaat de grens 
zuidoostwaarts langs dit verlengde, over, per
ceel n°. 422-tvan sectie F der gemeente Naald-· 
wijk) en vervolgens langs do scheiding .tusschen 
de perceelen van sectie F, n°'. 667 en.156 eener
zijds en 413 en 411 anderzijds. tot den noord
westelijken kant van de binnenbermsloot (sectie 
F, n°. 157) ]angs den .Oranjedijk, om tangs 
dezen kant - welke- wordt bepaald door ·de 
scheiding tusschen de perceclcn kadastraal.be
~end in sectie F n°. 157 (de binnenbermsloot) 
eener:,:ijds en n°•. 411, 410, 409, 375, 324, 322, 
321, 320 en 275 anderzijds - te loopen. tot 
aan den Schenkeldijk; tegenover het meest 
zuidelijke punt van sectie F, n°; 278. 

Van daar volgt de grens de verlengde rich· 
ting zuidwestwaarts van den zuidoostkant der 
binnenbermsloot langs den Schenkeldijk - tot 
op de helft van de dijkskruin - alwaar deze 
richting ontmoet de bestaande gemeentegrens 
tusschen Naaldwijk en Maasland. 

Van hier. wordt· gevolgd de bestaandA grens 
tusschen deze gemeenten in zuidwestelijke rich
ting. 

§ 2. Afwijking van de · gerneentewet en imdere 
voorzieningen in verband met de toevoeging 

van_ Hoek van Holland aan de gerneente 
Rotterdam. 

4. In afwijking van art .. 4.der Gemeentewet, . 
bestaat de Raad der gemeente Rotterdam uit 
47 leden. 

5. In afwijking van art. 5 der Gemeentewet, ·, 
vormt in de gemeente Rotte_rdam het westelijk 
gelegen dee! dier gemeente, niet aan het overige 
gebied dier gemeente aansluitende, een af
zonderlijk kiesdistrict, waarin twee leden van 
den gemeenteraad worden gekozen. 

6. In de verordening tot heffing van een 
hoofdelijken omslag of andere directe · belas
ting naar het inkomen en in die tot heffing. 
van opcenten op de hoofdsom der personeele 
belasting, kunnen voor Hoek van .Holland en 
het overige deel der gemeente Rotterdam ver
schillende regels worden gesteld. 

Behoudens de afwijking, die het verschil in 
levensstandaard noodig mocl;tt maken ten aan
zien van de som waarmede het geschat of 
afgeleid inkomen verminderd wordt en behou
dens de afwijking, die bij de regeling der 
stijging van opcenten op de hoofdsom der, 
personeele belasting boven · 50 het, ~erschil in 
huurwaarde mocht medebrengen, . mogen de 
in het eerste lid bedoelde verschillen slechts 
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in· het voordeel zijn van de inwoners van 
Hoek van Holland. 

7. Voor Hoek · van Holland wordt eene af
zonderlijke lijst opgemaakt, d:e- inwoners aan
wijzende, die tot het kiezen van leden van 
de Tweede Kamer, van de Provinciale .S_taten 
en van den Gemeenteraad be~oegd zijn. 

8. Hoek van Holland blijft voor· de ver
kiezing van leden der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal behooren bij I ·het kiesdistrict 
Loosduinen, en voor de verkiezing van leden 
der Provinciale Staten bij ,het kiesdistrict Vlaar-
dingen. ! 

In de ta.be] bedoeld in art. 127 der Kieswet, 
wordt in de aan~ijzing van den omvang van 
het kiesdistrict Loosduinen adhter ,,'s Graven
zande" ingevoegd ,,Rotterd~m (Hoek van 
Holland)"., 

In de tabel A. bedoeld in att. 1 der wet· van 
5 November 1852 (Staatsblad n°. 197), hou
dende regeling van de verdeeliri.g der Provincien 
in kiesdistricten, sedert gewijzigd, wordt in 
de aanwijzing van den omvang van het kies
district Vlaardingen achter l,,'s-Gravesande" 
ingevoegd ,,Rotterdam (Hoe~ van Holland)". 

9. In de tabel, bedoeld in de artike
len 1 en 2 der Kieswet, i'ordt gelezen in 

- I ~ 
plaats van ,,Rotterdam (behalve Kralingsche 
Veer en Charlois)": ,,Rott,erdam (behalve 
Kralingsche Veer, Charlois , en Hoek .van 
Holland)" ; i 

achter 's-Gravenzande: ,,Rotterdam (het 
dee! van Hoek van Holland vtoeger 's-Graven
zande)" met invulling van ,,iaem" in elk der 
vier kolommen ; f 

achter Naaldwijk: ,,Rotterdam (het dee! van 
Hoek van Holland vroeger Naaldwijk)" met 
invulling van ,,idem" in elk dek vier kolommen. 

10. Er zal te Hoek van Hlolland een hulp-
secretarie zijn. J · 

Op die secretarie worden Fen behoeve van 
Hoek van Holland afzonderlijfe bevolkingsre -
gisters en registers van den burgerlijken stand 
gehouden. : 

In of v66r die secretarie ztillen ten behoeve 
van Hoek van Holland alle liandelingen kun. 
nen worden verricht welke I volgens wetten, 
algemeene maatregelen van b'estuur, provinci
ale verordeningen en gemeebteverordeningen 
in of v66r het huis der !emeente of ter 
gerneentesecretarie moeten pl~;i.ts hebben. 

Met name voor het doen ran huwelijksaf
kondigingen en het sluiten van een huwelijk 
wordt die hulpsecretarie geahht deel van het 
gemeentehuis uit te maken. , 

-11. De Burgomeester is onder zijne verant-

1 

i 

woordelijkheid en behoudens de beperkii1gen 
welke door Ons mochten worden gesteld; be
voegd in Hoek:. van Holland met de hem 
opgedragen uitvoering van wetten; algemeene 
maatregelen .van bestuur, provinciale verorde
ningen en gemeente-verordeningen, een door 
hem aan .te ,vijzeri ·arnbtenaar te belasten. 
· De"'e. kan, in afwijking van het in art. 149 

der Gemeentewet bepaalde, ambtenaar van 
den burgerlijken stand zijn en tevens commis
saris van politie. 

De opgave van candidaten ten behoeve van 
eene verkiezing van raadsleden in het kiesdis
trict Hoek van Holland, geschiedt op de hulp' 
secretarie te Hoek van Holland bij den amb
tenaar, daarvoor dcor den Burgemeester aan
gewezen. 

Wijst het gemeentebestuur als plaats voor 
een verhoor de hulp-secretarie in Hoek van 
Holland aan, dan ~ het bevoegd een of meer 
ambtenaren met het houden van· dat verhoor 
te belasten, ook wanneer in wet of verordening 
een verhoor wordt voorgeschreven ten over
staan van het gemeentebestuur of een of meer 
zijner leden. 

12. De lYiilitiewet, de Wet op de Ka
mers van Arbeid, de Hinderwet, de Drankwet 
en de wettelijke voorschriften betreffende 
besmettelijke . ziekten worden te Hoek van 
Holland toegepast, als ware dit eene afzon-
derlijke geineente. · 

13. Hoek van Holland zal in zijn ge
heel behooren tot het rechtsgebied van het 
kanton Rotterdam; 's Gravenzande tot het 
rechtsgebied van het kanton Delft. 

In den, staat, vastgesteld bij artikel 2 der 
wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 76) tot 
vaststelling van het regtsgebied en de zetels 
der arrondissements-regtbanken en kantonge
regten binnen het ressort· van het geregtshof 
te 's Gravenhage, gelijk deze wet gewijzigd is 
bij ·de wetten van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 133), 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) en 
11 December 1912 (Staatsblad n°. 367), worden 
de woorden : ,,Kantongeregt Delft" tot en met 
,,Hof van Delft'.' gelezen als volgt : 

Kantongeregt Delft. 
Delft. 

· Stornpwijk. 
Zegwaard. 
Zoetermeer. 
Nootdorp. 
Pijnacker. 
Berke! en Rodenrijs. 

Vrijenban. 
Schipluiden. 
de Lier. 
Monster. 
's Gravenzande. 
Naaldwijk. 
Wateringen. 
Hof van Delft. 

en worden de woorden : ,,Kantongeregt Schie-
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dani"· tot en· :inet ,;Vlaardingen" gelezen als 
vo'lgt: 

Kantongeregt Schiedam. 
Schiedam. Maasland. 
· Overschie. • Maassluis. 
Kethel en Spaland. 
Vlaardingerambacht. · Vlaardingen. 

· 14. Deze wet brengt, behoudens het be
paalde in artikel 13· en in het derde lid van 
<lit artikel, geen verandering in do indeelingen 
vai. bet gebied van het Rijk ten behoeve van 
de uitvoering van wetten gemaakt. Evenmin 
brengt zij verandering in den werkkring en 
het gebied van de Kamers van Arbeid ta 
Rotterdam gevestigd. 

Voor het geval, dat te eeniger tijd eene 
verkiezing voor eene Kamer van Arbeicl te 
Hoek van Holland noodig mocht zijn, kari de 
Raad der· gemeente Rotterdam ambtenaren be
noemen tot leden en plaats.yervangende leden 
van. een siembureau, dat daarvoor te Hoek 
van Holland moet zitting houden. 

De bemoeiingen van de voor Rotterdam in
gestelde Gezondheidscommissie strekken zich 
ook over Hoek van Holland uit, in verband 
waarmede dit gebied aan de bemoeiingen van 
de te Naaldwijk zetelende commissie onttrok
ken wordt. 

15. · In de tabel, bedoeld bij art. 5 der wet 
van 16 April 1896 (Staalsblad n°. 72) tot rege
ling der personeele belasting, zooals die tabel 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 23 Juli 
1908 (Staatsblad n°. 237), wordt in de lste 
klasse in plaats van .,Rotterdam (behalve 
Kralingsche Veer)" gelezen: ,.Rotterdam (be
balve Kralingsche Veer en Hoek van Holland)"; 

in de 5de kla8se in plaats van .,'s-Graven
zande (Hoek van Holland)", na Rijswijk, in
gevoegd : ,, Rotterdam (het dcel van Hoek van 
Holland vroeger 's-Gravenzande)" ~n wordt 
in de 6de klasse in plaats van .,'s-Gravonzande 
(overig dee!)" gelezen: ,,'s--Gravenzande"; in 
de 7de klasse tusschen Rijnsburg en Rozen
burg: ,,Rotterdam (het dee! van Hoek van 
Holland vroeger N aald wijk)". 

16. Tusschen de woorden ,,gemeenten" en 
,,te zamen" in art. 19 ·§ 2 der wet van 2 Oc
tober 1893 (Staat-ablad n°. 149) tot regeling der 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, 
worden ingelascht de woorden : ,,hetzij geheel, 
hetzij ten deele". 

17. De leden van den raad der gemeente 
Rotterdam, wonende in Hoek van Holland, 
genieten eene vaste som als schadeloosstelling 
voor reis- en verblijfkosten, te maken in ver
band met hun raadslidmaatschap. 

Het bedrag van deze som voor reis- en ver
blijfkosten wordt door Gedeputeerde Staten, 
den Raad g-ehoord, vastgesteld. , 

18. Wordt met de bedoelingom eene plaats 
aan te duiden, de uitdrukking Rotterdam ge
bezigd, dan zal die enkele plaatsaartduiding 
zonder meer, niet omvattei:t het deel der ge -
meente Rotterdam, Hoek van Holland. 

§ 3 •. Qvergangsbep·>lingei. 

19. Alle gemeente-eigendommen, -gebouwen 
en -werken binnen Ho.ek van Holland gaan over 
op de gemeente Rotterdam zonder dat daar
voor eene nadere akte gevorderd wordt. Voor 
zoover overschrijving in de openbare registers 
noodig mocbt zijn, zal die geschieden krachtens 
deze wet. 

De rechten en verplichtingen voortvloeien- . 
de uit overeenkomsten, door de gemeenten 
's-Gravenzande · en Naaldwijk betreffende .<lit 
gebied aangegaan, en uit zakelijke rechten ten 
bate of· ten laste van eigendommen dier ge
meenten in Hoek van Holland gevestigd, gaan 
over aan de gemeente Rotterd'am. 

20. De kadastrale en andere stukken, uit: 
sluitend Hoek van Holland betreffende, worden 
door de besturen der gemeenten' s-Gravenzande 
en Naaldwijk aan het bestunr der gemeente 
Rotterdam afgegeven. 

Laatstbedoeld bestuur ·behoudt ten allen tij
de het r!leht kosteloos inzage te nemen van 
stukken nit de archieven der gemeenten 's-Gra
venzande en N aald wijk, dateerende v66r de ver
k,eining dier gemeenten en daarvan afschriften 
of daaruit uittreksels op zijn kosten te vorderen. 

2 t: De bepalingen van de bestaande ver
ordeningen, tegen wier overtreding straf is 
bedreigd, in de gemeente Rotterdam, gelden 
niet voor Hoek van Holland dan nadat. zij 
voor dat gebied door den Raad van toepassing 
zijn verklaard en daarvan, met inachtneming 
van de artikelen 166-175 der Gemeentewet, 
afkondiging is geschied. 

De bepalingen van de verordeningen der 
gemeenten 's-Gravenzande en Naaldwijk, tegen 
wier overtreding straf is bedreigd, blijven in 
Hoek van Holland van kracht totdat in een 
onderwerp, in die bepalingen geregeld, is voor
zien, hetzij na afkondiging van bestaande ver
ordeningen der g-emeente Rotterdam door den 
Raad op Hoek van Holland van toepassing 
verklaard, hetzij na afkondiging van bijzondere 
verordeningen voor Hoek van Holland. 

22. De door het gemeentebestuur van 's-Gra- _ 
venzande vastgestelde regelingen voor den 
openbaren dienst, de regeling der jaarwedden 
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van ambtenaren dauron·der begJpen, zijn voor 
• I 

Hoek van Holland vari kracht, ;totdat zij door 
andere zijn vervangen. 

23. De bestaande verordenlngen der ge
meente Rotterdam tot heffing ~n invordering 
van belastingen en heffingen, gelden niei voor 
Hoek van Holland, teuzij zij ~ij een beslnit 
van den Raad met inachtneming van de arti
kelen 232-235 der Gemeentei>et, ·voor Hoek 
van Holland van toepassing zij~ verklaard. 

De RnacJ. der gemeente Rotterdam ·lrnn be-
' palen, dat belastingen en heffirigen nog gedu-

rende de dienstjaren 1914 en'i 1915 in Hoek 
van Holland geheven en ingevorderd zullen 
worden volgens de desbetrefferide verordenin
gen van de gemeenten 's-Gravcnzande en 
N aald wijk. I· 

Geschiedt dit ten aanzien {>an de hoofde
lijke omslagen, dan wordt hJt p9rcentage of 
de percentages, die van het be!!stbaar inkomen 
geheven zullen worden, niet ho6ger gesteld clan 
dat of die, welke in 's-Gravenlzande en N:iald
wijk over het dienstjaar 1913 ~eheven worden. 

24. Totdat overeenkomstig de bepalingen 
van dit artikel een nieuwe Ra'ad is opgetreden 
worden de belangen der gem~9nte 's-Graven
zande door het tegenwoordige bestunr geregeld 

Als grondslag voor de ber~lrnning van het 
aantal leden van den nieuwen Raad wordt, 
tot het bekend worden van de uitkomsten der 
eerstvolgende open bare voJkJtelling aangeno
men het aantal · inwoners, o~ 1 ,Januari l914 
in de verkleinde gemeente aabwezig. 

Gedeputeerde Staten van lzuidhollancl be
palen tijd en plaats voor a;e verkiezing en 
eventueele stemming en herstemming voor le
den van de~ nieuwen Rt1ad. : 

Het eerste derde dee! der leden ·van den 
Raad treedt af op den eereten Dinsdag van 
September 1915, de eerste helft der wethouders 
op den eersten Dinsdag van! September 1917. 

De dug der eerste vergader~ng van den nieu
wen Raad wordt door Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland bepaald. I 

25. V66r 15 Febrnari 1914 ·bepalen burge
meester en wethouders der lgemeente Rotter
dam den dag voor de verkiezing van de twee 
leden van den Raad, in het/ kiesdistrict Hoek 
van Holland te verkiezen, en de dagen, waarop, 
zoo noodig, de stemming en de herstemming 
zullen geschieden. , 

Een der gekozen rnadsleden treedt. op den 
eersten· Dfosdag van Septeµiber 1915 af, de 
andere op den eersten Dirrsdag van Septem-
ber 1917. , · i 
· 26. Zij, die gevestigd :,;ijli op het grondge-

bied dat tot de gemeente Rotterdam overgfmt, 
en bij den over-gang ingezetenen waren van 
's-Gravenzande of Naaldwijk, worden voor de 
verkiesbaarheid tot leden van den gemeente
raad als ingezetenen der gemeente Rott~rdam 
beschouwd. 

Voor zoover deze personen geplaatst zijn op 
de te .'s-Gravenzande of Naaldwijk voor het 
loopend jaar vastgestelde kiezerslijsten, ze.nden 
de best1iron dier gemeenten v66r 8 .Januari 
1914, een uittreksel uit' die kiezerslijst aan het 
bestuur der gemeente Rotterdam. 

Deze uittreksels samengevoegd vormen de 
kiezerslijst ,an Hoek van Holland totdat eene 
nieuwe kiezerslijs van kmcht is geworden. · 

De op die uittreksels voorkomende personen 
worden van de lijsten van 's-Gravemmnde en 
Na aid wijk afgevoerd. 

27. De burgemeesters van 's-Gravenzande 
en Naaldwijk z·enden uan den burgemeester 
van Rotterdam v66r 1 Maart 1914 een uittreksel, 
voor zociveel Hoek van Holland betreft, uit de 
in art. 23, lste lid, der Kieswet bedoelde op-· 
gaven. 

28. Deze wet brengt geen verandering ten 
aanzien van de inschrijving voor de rnilitie 
van hen, wier inschrijving in de gemeente 
's•Gravenzande of in de gemeente Naaldwijk 
heeft plaat~ geh:,1d of heeft moeten plaats heb
ben v66r het inwerking treden van deze w·et, 
nog ten aanzien van de gevolgen van hunne inc 
schrUving. 

29. Van de registers, bedoeld in art. Si der 
Militiewet en in art. 26 der Landweerwet 
voor de gemeenten 's-Gravenzande en Naald
wijk, worden v66r -s Januari 1914 door de 
burgemeesters dier gemeenten uittreksels ge
maakt, voor zooveel de bevolking van Hoek 
van Holland aangaat, welke stukken aan den 
burgemeester der gemeente Rotterdam worden 
overgegeven. 

30. Door Ons kan in 1914 het tweede lid 
van art. 4 der Drunkwet ten aanzien van 's·Gra
venzande en Hoek van Holland worden toe
gepast. 

Besluiten als bedoeld in het voorgaande lid 
zullen met afwijking van het derde. lid van 
genoemd art. 4 gedurende ten minste een jaar 
geld ig zijn. 

Tot 1 J anuari 1915 worclt het aRntal ver-
gunningen ·in 's-Gravenzande en Hoek van 
Holland niet vermeerderd. 

Zij, wier namcn voorkomen op de lijst ver
meld in art, 13 der Drankwet voor de gemeerr
te 's-Gravenzande, lmnnen tot 1 Februari 1914 
overschrijving verzoeken op de lijst voor Hoek 
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van Holland. Zij worden op die lijst in gelijke 
volgorde geplaatst. als waarin zij op de lijst 
van 's-Gravenzande voorkwamen, 

31. l.>e kosten voor krankzinnigen, ten las
te van de gemeenten 's-Gravenzande of Naald
wijk in gestichten of woningen, bedoeld in 
art. 35a der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), verpleegd, komen, voorzoover deze 
tijdens de opneming daarin woonplaats badden 
in Hoek van Holland, van 1 Januari 1914 af 
voor rekening van de gemeente Rotterdam. 

32. Het onderwijzend personeel, verbonden 
aan de open bare school te Hoek van Holland, 
gant over in dienst van de gemeente Rotterdam, 

'Hetzelfde geldt ten aanzien van de ambte
naren der gemeente 's-Gravezrnande, wier 
werkkring naar bet oordeel van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland geacht wordt zich 
uitsluitend of in boofdzaak tot Hoek van 
Holland te bepalen. 

33. Met afwijking van bet hepaalde bij 
art. 7 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n•. 
156) daalt de uitkeering krachtens de artikelen 
1 tot en met 9 dier wet voor de gemeente 
's-Gravenzande niet beneden bet bedrag, .dat 
voor die gemeente verkregen wordt, door het 
getal der inwoners dier gemeente op 1 Januari 
1898 te deelen op de som, bedoeld in art. 7 
lste lid dier wet, en de uitkomst te verine
nigvuldigen met bet aantal inwoners, dat bij 
den overgang van grondgebied op 1 Januari 
1914 in die gemeente overblijft. 

Het be.drag, waarmede de uitkeering, be
doeld in de artikelen 1 tot en met 9 van voor
melde wet moet worden verminderd volgens 
bet eerste lid van art. 9bis dier wet, zooals 
dat artikel is vastgesteld bij de wet van 3 J uni 
l905 (Slaatsblad n°. 151), wordt voor ·1914 en 
volgende jaren voor de gemeente 's-Gra
venzande vastgesteld op f 3510, en voor de 
gem_eente Rotterdam op f 308,350. 

34. Door de gemeente· Rotterdam wordt 
in den loop van bet jaar 1914 aan de gemeente 
's-Gravenzande uitgekeerd een bedrag van 
f 17,900. De uitkeering wordt verboogd met 
de rente ad 4 pet. 's jaars van af 1 Januari 
1914 tot den dag waarop zij is betaald. 

De gemeente Rotterdam vergoedt aan of 
ontvangt van de gemeente 's-Gravenzande bet 
9/25 gedeelte van de nadeelige· of batige saldo's 
van de rekeningen der gemeente 's-Gravenzan
de van de gewone _ontvangsten en uitgaven 
over de jaren 191:l en 1913 te verrekenen bin
nen een mnand, nadat de rekening over bet 
jaar 1913 · door Gedeputeerde Staten is vast
gesteld. 

Aan de gemeente Rotterdam gaat van···de 
gemeente 's-Gravenzande over f 5400 nominaal 
aandeelen in de Eerste Westlandscbe Electrici
teits Maatschappij. 

35. Van des Staats eigendommen aan den 
Hoek van Holland gaat, ter uitvoering van 
doze wet, voor de som van f 193,500 in eigen: 
dom over aan de. gemeente Rotterdam het 
bou wterrein ten noord-oosten van de Prins 
Hendrikstraat met de daaraan belendende stra
ten, voor zoover die aan den Staat bebooren, 
gelijk nader zal worden omschreven in de nil 
de afkondiging van deze ~et tusschen den Staat 
en de gemeente op te maken acte van dezen 
eigendomsovergang. 

Voor zoover in de toekomst een of 11nder 
dee! der overige tbans nog niet uitgegeven 
Staatsoevergronden voor vervreemding in aan
merking zal komen, zal zoodanig dee! door 
den Staat aan de gemeente Rottet·dam worden 
overgedragen tegen uitkeering door haar 
van eene som evenredig aan den onteigenings
prijs, dien de Staat in of ornstreeks 1866 er 
voor beeft betaald. De bepaling van bet tijd
stip van overdracbt van elk zoodanig dee! der 
Staatsgronden blijft ·aan Onzen Minister van 
J!'inaneien·. 

De kosten vallende op elke overdracht en 
levering, die krachtens dit artikel door den 
Staat aan de gemeente wordt gedaan zullen 
gebeel ten laste der gemeente komen._ 

Voor zoover thans nog onnitgegeven Staats
gronden onder den Hoek van Holland voor 
uitgifte in langdurige bunr of erfpacbt in aan
merking komen, zal aan de gemeente Rotter
dam de voorkeur bij de uitgifte wordon toe
gekend, mits voor doeleinden te' voren door 
de Ministers van Waterstaat en Financien 
goed te keuren en behoudens overeensternming 
omtrent prija, tijd van aanvaarding <Jn verderen 
voet van uitgifte-, wordende bovendien bet 
uitdrukkelijk voorbehoud gesteld, dat bet bo
venbedoelde beding van goedkeuring voor de 
Regeering de volkomen vrijheid inhoudt, om 
de gronden aan anderen te geven, indieri de 
besteniming, welke de gemeente Rotterdam aan 
die gronden wil toekennen, naar bet oordeel der 
Regeering in waarde voor bet algemeen belang 
achterstaat bij de bestemming, waarvoor door 
anderen eene aanvrage om de gronden is ge
daan. 

36. a. De deurwaarder bij bet kantongerecht 
te Se.biedam, aangesteld v66r bet in werking 
treden dezer wet, is bevoegd zijne bediening 
uit te oefenen in de gemeente 's-Gravenzande 
en binnen dat gedeelte der gemeente Rotter-
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dam, hetwelk vrcieger tot de ,geme!'nte 's-Gra
venzande behoorde. 

De deurwaarder bij het kantongerecht te 
Delft, aangesteld v66r het iri werking treden 
dezer wet, is bevoegd zijne ~bediening uit te 
oefenen in dat gedeelte der &emeente Rotter
dam, hetwelk vroeger tot de gemeente Naald-
wijk behoorde. , 

b. De notarissen, aangesteld voor het in 
werking treden dezer wet, wier standplaats 
gevestigd is binnen het rechtsgebied van de 
arrondissements-rechtbank te: Rotterdam, zijn 
bevoegd hunne bediening uit te oefenen binnen 
de gemeente 's-Gravenzande.1 
· De notaris, aangesteld v66-,: het in werking 

treden dezer wet, wiens stancl.plaats gevestigd 
is -te 's-Gravenzande, is bevoegd zijne bedie
ning uit te oefenen in de arrondissementen 
Rotterdam en 's-Gravenhage) · 

c. Deze wet is niet van ihvloed op de bij 
haar.in werking treden bij de j arrondissements
rechtbanken te Rotterdam ~n te 's-Graven
hage. en bij de kantongerechten te Schiedam 
en te Delft aanhangige zaken,, noch op de reeds 
gedane dagvaardingen en ,oproepingen om 
voor die rechtbanken- of kaptongerechten te 
verschijnen, noch op de ree4s bepaalde com
paritien, voor den president I van een der ge
noemde rechtbanken te houden. 

d. De ter griffie van de I arrondissements
rechtbank te Rotterdam berustende dubbelen 
der registers van den burgJriijken stand en 
de aldaar berustende registets van huwelijks
aangiften, van huwelijksafk~ndigingen en van 
toestemmiilgen tot huwelijfu, betreffende de 

I gemeente 's-Gravenzande, wo~·den overgebracht 
ter grifiie van de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage. . . j 

37. Deza wet treedt in working op 1 Janu-

ar~::t~~ eri bevelen, enz. J _ 
- Gegeveu te 's-Gravenhage, den 3lsten De-
cember 1913. : 

(get.) W I L E L M I N A. 

De 1'f inister van Binn~nlandsche Zalcen, 
(get.) - . CORT ~- D. LINDEN. 

(Uitgeg[ 1 Jan. 1914.) I -~ . 

D 1913 W
- h I d d ... ·. 

31 ecember . ET, ou en e WIJZigmg 
van het eerste hoofdstuk der. begrooting 
van uitgaven van Nederl,andsch-Indie voor 
het dienstjaar 1912. S. !170. 

31 December 1913. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het fweede hoofdstnk 
der begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indie. voor het ·dienstjaar 1912. 
S. 471. 

31 December l1Jl3. WET, houdende verhoo
gi,ng van het elfde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1912. S. 472. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd; · 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 

de Illde afdeeling en het eindcijfer van voor
meld ·hoofdstuk·verhoogd met f 7732.835 • 

31 Dece,rnber 1913. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1912. -
S. 478. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, wordt de omscbrijving van een artikel 
gewijzigd en :wordt een artikel ingevoegd. 

Ten gevolge van deze verboogingen en aan
vullingen wordt h<Jt totaal der Iste afdeeling 
van gezegd- hoofrlstuk nader vastgesteld op 
/167,590; dat der ·nae afdeeling opfl,029,183.33; 
dat der lllde afdeeling op f'564,620 en bet 
ei~dcijfer op f 1,809,318.33. · · , 

81 December 1913. WET, tot wijziging van het 
vierde hocfdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1912. S. 474. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Ten 11:evolge hiervan wordt bet totaal van 
de Iste Afdeeling verhoogd met f 3500 ; dat 
·van de Ilde Afdceling verminderd met f 5()00; 
dat van de IVde Afdeeling verhoogd met 
f 3000; dat van de Vde Afdeeling verhoogd 
met f 20,000; dat van de Vlde Afdeeling ver• 
minderd met f 1600 ; dat van de Vllde Afdee
ling verminderd met f 44,600; dat van de 
Vlllste Afdeeling verhoogd.met f 4500 en dat_ 
van de IX:de Afdeeling verhoogd met f 20,200. 

31 December 1913. WET, tot verbooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
vc>or het dienstjaar 1913. S. 475. 

Bij deze wet wordt artikel 200, Aankoop van 
bo0kwerken en andere voorwe,rpen van kunst 
of wetenschap verhoogd met f 400,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhooging 
wordt het totaal van · de Vlde afdeeling: 
van bovengenoemd hoofdstuk verboogd met 
f 400,000 en het eindcijfer van dat hoofdstuk · 
met gelijk bedrag. 
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31 Decembe1· 1913. WET,'tot wijziging der wet 
van den 14 Juli 1910 (Staatsblad n° .. 202) 

· tot wijziging der ·wet tot regeling van het 
lager onderwijs. S. 476. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/1914, n°. 179, 1-7. 
Hand. idem 1913/1914, bladz. 711-723. 
Hand. l• Kamer 1913/1914, bladz. 72, 103--

104, 113. 

WrJ 'WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den termijn, gesteld in 
het laatste lid van artikel II der w~t van den 
14 Juli· 1910 (Staatsblad n°. 202) tot wijziging 
der wet tot regaling van het lager on_qerwijs, 
te verlengeu ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Het laatste lid van artikel II der wet van 
den 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202) tot wij
ziging der wet tot regeling van het lager onder
wijs wordt gelezen als volgt, ,,Het in dit artikel 
bepaalde blijft tot 1 Januari 1915 van kracht." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeve1:1 te 's Gravenhage, d~n 3lsten De

cember 1913. 
(get.) W I L H E L M I NA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT V. D. LrnDEN. 

(Uitgeg. 4 Jan. 1914.) 

31 December 1913. WET, tot voorziening in 
het kas-tekort van den Indischen dienst. 
s .. 477. 

WrJ vVILHELMIN A, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overwe!\"ing genomen hebben, 
dat de wijze behoort geregeld te worden waar-
0p, in afwijking van artikel 26, laatste lid, 
der Indische Oomptabiliteitswet, voor het jaar 
1914 zal moeten worden te gemoet gekomen 
in het kas-tekort hier te lande van den Indi
schen dienst; 

Zoo is het, dat Wij. den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 

bevoegd verklaard om, bij het openen van 
kredieten aan Onzen Minister van Kolonien 
gedurende het jaar 191?, het bedrag der vol
gens artikel 33 der' Indische Oomptabiliteitswet 
in 's Rijks schatkist gestorte gelden te hoven 
te gaan met eene som van acht en dertig mil
lioen gulden. 

Onze Minister van Financien zal in dat voor
schot _aau de Indische kas mogen voorzien 

• door uitgifte of beleening van bewijzen van 

vlottende schuld, met inachtneming van de 
daaromtrent bestaande of .nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking op den lsten 
Januari 1914. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten De• 

cember 1913. 
(get.) W I L H E L lVII N A. 

De· .Minister van Financien, (get.) BERTLING. 
De Ministe,· vrrn Kolonien, 

(get.) TE. H: PLEYTE. 

( Uitgeg. 8 j an. 1914.) 

31 December 1913. WET, tot verhooging van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1912. S. 478. · 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 
de Iste Afdeeling gebracht opj 419,775.535 ; 

dat van· de Ude Afdeeling op f 110,044.595 ; 

dat van de IIIde Afdeeling op f 155,326.84; 
dat der VIde Afdeeling op f 37,566.72 en het 
eindcijfer van het hoofdstuk op f 808.250.44. 

31 December 1913. ·WE'!', tot aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uit

. gav,m, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1914. S. 479. 

WrJ WILHELMINA., ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen ·hebben, 
dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijk~ de middelen behooren te worden aan
gewezen . tot dekking van alle uitgaven des 
Rijks, in de algemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1914, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en _inkomsten hierna 
o:rhschreven, te weten: 

A. de directe_ belastingen: 
1. de grondbelasting, 
2. de personeele belasting, 
3. de belasting op de bedrijfs- en andere 

inkomsten, .. 
3a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet van 

19 Maart 1913 (Staatsblad no. 109) geheven 
wordende tien opcenten op de belasting' op 
de bedrijfs- en andere inkomsten, over· het 
belastingjaar 1913-1914, 

4. de vermogensbelasting, 
4a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet van 

19 Jlfaart 1913 (Staatsblad n•. 109) geheven 
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wordende tien opcenten op tle vermogensbe
lasting, over het belastingjaar 1918-1914; 

B. de accijnzen: 
5. de accijns op de suik~r, 
6. de accijns op den, wijl), 
7. de accijus op binnenlandsch en buitcm

landsch gedistilleerd, tot eeri bedrag van ten 
hoogste vijf en twintig niillioen twee honderd 
duizend gulden, , 

8. de accijns op het zout, 
9. de accijns op bieren ~n azijnen, 

10. de accijns op het ·gesl~cht; 
0. de indirecfe belastingen ~ 

I 11. de rechten en boeten 
1

van zegel, 
lla. vijftig opcenten op de rechten en-boeten 

van zegel, met uitzondering 1van die genoemd 
bij de letters a, b en c· van artikel 13 tier wet 
v_an 11 Juli 1882 (Staatsblad; no. 93) en bij de 
wet van 24 Mei 1897 (Staatsplad n°. 155), 

12. · de rechten en. boeten ;van registratie, 
18. de rechten en boeten :Van hypotheek, 
14. de Tech ten en boeten: van successie en 

van overgang bij overlijden ;: 
D. de rechten op den invoer: 
15. de rechten op den in~oer, 
16. de rechten op het £oi!maatzegel, in ge

brliik bij de heffing van rechten op den invoer, 
16a. vijftig opcenten op ~et formaatzegel 

voornoemd ; I 
E. de waarborg en de belasting der gimdm 

en zilveren werken : j 

17. • de belnsting op de gouden en zilveren 
werken, l 

18. het essaailoon in gev l van ver breking 
der werken . en voor gehaiteproeven, welke 
geene betaling van belasting ten gevolge 

I • 

hebben; . , 
.F. de inkonisfen der doineinen; wegen en 

vaarten: I 
19. de inkomsten van de gewone domeinen, 

enz. 1 l 
20. de inkomsten van.bet omein van 0orlog 
21. de inkomsten van del groote wegen, 
22. de inkomsten van vaarten, veren en 

havens; 
G. 28. de opbrengst der posterijen; 
H. 24. de opbrengst dbr Rijkstelegrafen 

en -telephonen ; I · 
.. I. -25 .. de opbrengst der Staatsloterij; 

J. 26. de opbrengst der nitgifte van aktell' 
voor· de jacht en visscherij en van consenten 
voor de kustvisscherij ; 

K. 27. de opbrengst der loodsg'3lden; 
L. het recht op (le niijne1: 
28. het vaste en proport' oneele recht op de 

mijnen, 

28a. vijftien opcenten van het recht op de 
mijnen voor kwade posten en collecteloon ;, 

M. 29. het aandeel van het Rijk in de op
brengst van de exploitatie der Staatsspoor
wegen; 

N. 30. • het .aandeel van den Staat in de 
winsten van de Nederlandsche Bank, ingevolge 
de wet van 81 December 1908 (Staatsblad n°. 
335); 

0. 31. de in art. 2 bedoelde bijdrage nit 
het .!Ponds, voortspruitende nit koopprijzen van 
domeinen; 

P. 32. de leges geheven ingevolge de wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December 18P3 (Staatsblad n°. 246); 

Q. 88. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar gestalde stukken ; 

R. de renten van kapitalen, voorgeschoien aan 
de kolonien in Oost- en West-Indii!, aan Staats
bed,·ijven, 's Rijks bijzondere fondsen, genieenten, 
spoorwegrnaatschappijen, enz. : 

84. het aandeel van N ederlandsch 0ost-Indie 
in de renten en kosten van de N ationale Schuld, 

35. de rente van kasvoorschottim aan N eder
landsch 0ost-Indie, 

36. de rente van · kasvoorschotten aan Suri
name, 

87. de rente van kasvoorschotten aan 
Cura~ao, 

88. de rente door de kolonie Surina,ne ver
schuldigd van bet ·voorschot. voor den aanleg 
van een spoorweg naar het Lawagebied, 

39. de rente van voorschotten ingevolge art. 
38 der W oningwet, · 

40. de rente van voorschotten aan het Tiend
fonds, 

41. de rente door de gemeente Venlo ver
schuldigd van het haar verleende voorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
Maas voor gewoon verkeer, 

42. 9-e rente van het voorschot aan de N. 0. 
Locaalspoorwegmaatscb.appij verstrekt, inge
volge art: 11 der overeenkomst, goedgekeurd 
bij de wet van 15 Juli 1898 ~Staatsblad n·0 • 195) 
en dividend over de aandeelen dier Maats·chappij 
in het bezit van het Rijk, · 

43. de rente van _kapitalen verstrekt aan 
het Staatsmuntbedrijf, · 

44. de rente van kapitalen verstrekt aan de 
artillerie-inrichtingen, 

45. de rente van andere door den Staat 
verleende voorschotten ; 

S. de terugbetalingen van kapitalen voorge
schoten aan de kolonien in Oost- en West-Indii!, 
aan Staatsbedrij,•en, 's· Rijks bijzondere fondsen 
genieenten, spoorwegniaatschappijen, enz. : 
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46. he't aandeel van Nederlandsch Oost-Indie 
in de aflossing van N ationale Schuld, 

47. de terug!:>etaling door Suriname van hat 
voorschot verstrekt· voor den aanleg van een 
spoorweg naar het Lawa,qebied, 

48. de aflossing van voorschotten ingevolge 
art. 33 der Woningwet, 

49. de terugbP.taling van voorschotten ver
strekt aan het Tiendfonds, 

50. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsmuntbedrijf, 

51. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan de artillerie-inrichtingen, 

52. de terugbetaling van andere door den 
Staat verleende voorschotten; 

T. de uitkeeringen door Staatsbedrijven van 
supplefoire premie wegens de pensioenve:rzekerin_q 
van het personeel, alsmede van brandverzekerings
premie, 

53. de uitkeeringen van suppletoire pen· 
sioenverzekeringspremie en van brandverzeke· 
ringspremie door het Staatsmuntbedrijf, 

-54. de uitkeeringen van suppletoire pen
sioenverzekerings]Jremie en van brandverzeke
ringspremie door de artillerie-inriebtingen; 

U. de verschillende ontvan,qsfen en foei•allige 
baten het Departement van Buifenlandsche Zaken 
oetrejfende : 

55. de consulaatrechten, 
, 56. de door de Chineesche Regeering ver· 

schuldigde schadevergoeding tor zake van de 
onlusten in 1900, 

57. de bijdragen voor pensioen van burger• 
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Buitenlandsche Zaken ressorteerande, 

58. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren ·en -eigendommen, 

59. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

V. de verschillende ontvangsten en toevallige 
oaten het Departement van Justitie oetrejfende : 

60. de inkomsten van den Hoogen Raad 
van Adel en de renten van de te zijnen name 
op bet· G-rootboek der Natlonale Schuld, ren
tende 2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

61. de inlromsten voortvloeiende uit den 
arbeid in de gevangenissen en: de Rijkswerk
inrichtingen, 

62. de , baten het beheer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerk· 
inrichtingen betreffende, 

63. de inkomsten ·voortvloeiende uit den 
dienst van bet Rijkstucht- en -opvoedingswezen, 

64. de Griffierechten, 
65. de gerech telijke boeten, 
66. de bijdragen voor pensioen van burger-, 

Iijke ambtenareil onder het Departement van 
Justitie ressorteereode, 

67: de opbreogst der :verkochte Rijksgoe
deren en -eigendomrrien, 

68. de andere ontvangsten niet tot de' ge
noemde behoorende ; 

W. de ve,·schillende ontvangsten en toevallige 
oaten het Departernent van Binnenlandsche Zake1i 
betreifende : 

69. de opbrengst van de Nederlandsche Staats
courant en bet verslag d'er Hande/.ingen van de 
Staten-Genera al, 

70. de opbrengst van het Staatsblad, 
71. de bijdrage van de gemeente Rotterdam 

in de irnsten der aldaar bestaande Rijksinrich
ting tot opleiding van vroedvrouwen, · 

72. de baten voortvloeiende uit bet bebeer· 
van de Rijkskrankzinnigengestichten, 

73. · de baten voortvloeiende uit het bebeer 
van bet Universiteitsziekenhuis• te Leiden, 

74. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de klinieken der Rijksuniversiteit te 
Utrecht, 

75. de bijdragen voor bet volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten, 

76. de betalingen voor bet afleggen der 
examens bedoeld bij art. 138 de:r wet tot regeling 
van het hooge'r onderwijs, 

77. de bijdragert voor het volgen der lessen 
aan de Technische Hoogeschool, 

78. de betalingen voor · bet afleggen der 
examens aan de Tecbniscbe Hoogeschool, 

79. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscbolen, · 

80. de bijdragen van gemeenten in de kosten 
. vari Rijks- hoogere burgerscbolen, 

81. de· schoolgelden van leerscbolen, ver
bonden -aan· de Rijkskweekscholcn van onder• 
wijzers, 

82. de betaliogen voor het afleggen der 
examens bedoeld bij art. 88 der wet tot regaling 
van het lager onderwijs, 

83. de bijdragen vo.or pensioen van onder
wijzers hij de lagere scholen, 

84. de teruggaven door gemeenten ter zake 
van betgeen door-baar, volgens art. 48 der wet 
tot regeling van bet lager onderwijs, over 1912 
te veel is genoten, 

85.- de bijdragen van kweekelingen der 
Rijksacademie van beeldende kunsten, 

86. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers; 

87-. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksscbool voor· kunstnijverheid, 

88. het batig slot van het Fonds de'r Alge
meene Landsdrukkerij, 
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89. de_ vergoeding door gemeenten in de 
kosten van wachtgelden van onderwijzers, 
_ -90. de bijdragen voor pensioen vah burger

lijke ambtenaren onder het Departement van 
Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 

- . I 
91. de opbrengst der verkochte Rijksgoe-

der_en en -eigendommen, · 1 

92. de an_dere ontvangsten niet. tot de ge-
noemde. behoorende ; 1, 

X. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten hef Departement van Marine- betrejfende: 

93. de bijdragen voor de opl~iding van adel
borsten en adspirant,administ~ateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de nlarine, 

M. de bijdragen voor de op)eiding van ad
spirant-machinisten, 

95. de uitkeering van Belgiii wegens de 
vuurgelden op de Wester-Schelde, 

96. de vergoeding door BJigiii, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst 1van 27 October 
1904, goedgekeurd -bij de wet vJn 12 December 
1905 (Staatsblad n°. 316); betr~ffende de ver
betering der verlichting van dei Wester-Schelde, 

97. de teruggave door Belgie van de trakte
menten van de opzichters en lichtwachters bij 
de verlichting van de Wester-Schelde, 

98. • de bijdragen voor pensi~en van burger
lijke ambtenaren onder het D~partement van 
Marine ressorteerende, I 

99. de opbrengst der verkochte Rijksgoe-
deren en -eigendommen, I 

100. de andere ontvangsten lniet tot de ge-
noemde behoorende ; - I 

IJ. de verschillende ontvangsren en- toevallige 
baten het Departement van Finanriiin betrejfende: 

101. de verjaarde renten, -
102. de inkomsten van de Grootboeken der 

Nationale Schuld, j · 

103. de door's .Rijks Munt afgeleverdemunt; 
104. de rente van het kapitaal in de Groot

boeken .der N ationale Schuld!, ingeschreven 
ten name van het ,.F'onds 1,it de zuivere win
sten, verkregen uit aan1nimtinge

1

n voor rekening 
van het Rijk", 

105. de winst van het Staatsmuntbedrijf, 
106. de vergoeding door pr?vincien en ge

meenten, in 1914 verschuldigd, voor de invor-: 
dering va~ opcenten op de gro~dbelasting over 
het dienstjaar 1913, op de personeele belasting 
over het dienstjaar 1912, op de belasting· op 
de bedrijfs- en ·[!ndere inko.mst~n over het be
lastingjaar 1912/1913 en op de vermogens
belasting over het belastingjaar 1911/1912, 

--107. de teruggave wegens het aandeel der 
niet- ten behoeve, van 's Rijks lrns ,geheven op
centen in d~ Invade posten op dJ grondbelasting 

. I 

! 

en op de p ersoneele belasting over· bet dienst
jaar 1911 en op de bedrijfs, en vermogens-
belastingen over bet belastingjaar 1911/1912, 
- 108. de opbrengst van de boeten en ver-· 

beurdverklaringen bij de personeele belasting, 
de recbten op den invoer, de accijnzen en de 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 
vallende, 

109. de kosten van vervolging- tot invorde
ring van directe belastirigen aan de scbatkist 
vervallen, 

110. de leges·- aan de scbatkist vervallen, 
111. de ontvangsten wegens boutgeest, ge0 

bezigd tot vermenging van gedistilleerd, en 
wegens stoffen gebezigd tot vermenging van 
zout, 

112. de ontvangsten wegens verricbtingen 
betrekkelijk bet kadaster, 

113. de opbrengst van bet door de land
met~rs en de boekhouders van bet kadaster 
voor particulieren verricbte werk, 

114. de geconsigneerde gelden, waarvan bet 
recht van uitkeering in 1914 vervalt, · 

115. de op brengst vao bet verkort verslag 
van de vergaderingen der Tweede Kamer van 
de .Staten-Generaal, · 

116. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren tot de Hooge Staatslicbamen 
behoorende, 

117. de bijdragen voor pensioen van burge;: 
lijke ambtenaren- onder bet Departement van 
Financien ressorteerende, . 

118. de o'pbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 
- 119. de andere ontvangsten niet tot de. ge-.· 

noemde beboorende; 
Z. de verschillende ontvangste,i en toevallige 

bafen het Departe,nenf van Oo,·log betrejfende : 
120. de bijdragen voor de opleiding van 

cadetten bij de Koninklijke Militaire Academie, 
. 121.- de bijdragen voor de opleiding van 

cadetten aan de Cadettenscbool, 
. 122. de teruggaven van voorschotten ·a"an 

officieren verstrekt, tot aanscbaffing van 
paarden, 

128. de winst van de artillerie-inriclitingen, 
124. de bijdragen voor pensioen van burger

lijke ambtenaren onder bet Departement van 
Oorlog ressorteerende, 

125. de opbrengst -der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

126. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende; 

AA. de verschillende ontvangsten en toevallige 
bate'li het Departement van Waterstaat betreffende: 

127. de baten voortvloeiende uit bet bebeer 
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van de Rijksvischhal en -visschershaven te 
IJmttiden, 

128. .de teruggave. door Belgii! van de kosten 
· van exploitatie en onderhoud van de Rijks
electriciteitswerken t.e Ternettzen, ; 

129. de baten voortvloeiende uit den aanleg 
der tltaatsspoorwegen, 

130. de teruggaven van voorschotten voor 
den aanleg van spoorwegen met beperkte 
snelheid, 

131. de bijdrage van Belgie in het onder
houd van het kanaal van Gent naar Ternettzen, 

132. de bijdragen in de kosten .van aanleg 
en onderhoud van landswP.rken, 

133. de baten en opkomsten voortvloeiende 
uit den dienst der posterijen, 

134. de baten en opkomsten voortvloeiende · 
uit den dienst der Rijkstelegrafen en -tele
phonen, 

135. de teruggave van de uit de Staatsbe
grooting bestreden kosten van de Rijkspqst
spaarbank, 

136. de bijdragen. voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder !let Departement 
van Waterstaat ressorteerende, 

187. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren · en -eigendommen, 

138. de andere ontvangsten niet tot de ge· 
noemde behoorende ; 

BB. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Landbottw, Nijvel'lteid 
en Handel l,etreffende: 

139. de baten voortvloeiende uit het beheer 
der Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouw
school te TVageningen en de bijdrage van Neder
landsch ,Oost-Indie in de kosten- dier school, 

140. de bijdragen van de. leerlingen der 
middelbare Nederlandsche landbouwschool te 
Groningen, 

141. de bijdragen van de leerlingen der 
middelbare koloniale landbouwschool te De
venter, 

142. de bijdragen van leerlingen der Rijks
zuivelschool te Bo/sward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten dier school, 

143. 'de bijdragen van leerlingen op de 
Rijks land- en tuinbouw winterscholen, 

144. de baten voortvloeiende uit de op
leidingsschool voor onderwijzeressen bij het 
landbouwhuishoudonderwijs, 

145. de inkomsten van het hengstveulen
depot. te Bergen op Zoom, 

146. de ontvangsten wegens Rijkskeuring 
van hengsten, 

147. de baten voortvloeiende nit het beheer 
van .'s Rijks veeartsenijschool, 

148. de baten voortvloeiende nit het Ko
ninklijk besluit van .1 December 1910 (Staats
blad n°. 364), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
8 Februari 1912 (Staatsblad n°. -64), houdende 
bepalingen ter bestrijding van tuberculose _onder. 
het.rundvee, 

149. de baten voortvloeiende nit de keuring 
van voor uitvoer bestemd vleesch, 

150. de baten voortvloeiende nit -het be-• 
heer van 's Rijks seruminrichting, 

151. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

152. de bijdragen van verschillende provin
cien in de kosten van de zuivelconsulent-
schappen, 

153. de justeerloonen van gewichten, 
154. de baten voortvloeiende uit het Sta-ats

mijnbedrijf, na; aftrek van de vrachten en 
verdere onkosten op den verkoop van de 
producten vallende, · 

155. de ontvangsten voortvloeiende uit de 
uitvoering van de, Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
n°. 313), 

156. de inkomsten ingevolge de wet van 30 -
September 1893 (!Staatsblad n•. 146), laatstelijk 
gewijzigd bij die- van 8 Februari Hl12 (Staats
blad n°. 64), houdende bepalingen op de fab

0

rieks
en handelsmerken, 

157. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het DepartAment van 
Landbouw, :Nijverheid en Handel ressortee
rende, 

158. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

159. de andere ontvangsten . niet tot· de 
genoemde behoorende; 

CC. de verschillende. ontvangsten e,i toeval
lige baten het Departernent vim Kolonien betref 
fen de: 

160. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltaksen uit de door de Deutsch-Nieder
landische-Teleg~aphen- Gesellschaft geexploi
teerde lijnen in Nederlandsch Oost-Indie, 

161. de teruggave door Nederlandsch Oost
Indie van de kosten· van het personeel van 
het statistisch bureau- en van het technisch 
bureau bij het Departement van Kolonien, en 
van den concierge bij bet bureau van de Ge
neeskundige Commissie bij- dat Dep'artement, 
alsmede van de traktementen van de, leden 
van de commissie van· keuring en van het 
pakhuispersoneel bij het koloniaal etab!issement 
te Amste,·dam, 

162. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het, Departement van 
Kolonien ressorteerende, 
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\63/~ 'de:opbren·g~t d~r ver ochie Rijksgoe- 'jaar 1914· bepaa~~ ~;· ;~~e- ;:··e~;,~~;j';~~.'ll~1t 

:Je~enen"-eigendommen /.-.·;';-,•~:;_,J•· · · 'deriqer.zuivere opbrengst: 
.. ·: 1_~<1:· . di) 'ahde_re ontv;ngste 'niet tot de ge- 4. Ter voo~~ien:ing in 'kasbehoeften kunnen 
Iioe"in'de behoorende., . , desgevorderd schatkistbf!jetten -of ;chatkist- •. 

· , j!, Van het ·1voordeelig ,sot der reli:eiing promessei'i wo.rden uitgegev:en en schatkistbil
van het F~nds :'?ortspruf te~~e _nit ~oop~rijz~n : fetie1i w?rd_en: beleeri!l, ~.o: een:zoodlin:ig )ed!ag · 
van domemen OYflt,het _:Jar, 1913· en_'d~ m, )~ls, noqd1g ,is, t~r_verkriJgmg ".~n .e.~ne S??J van 
1914 te ontvangen koppprijz~n van_ domeinen ten hoogste tien millioen gulden. ' . .· · 

_, e~ afkoopprijzeri van tie~d~ec~~. )acb)-. 0!1 , 5. : Deze wet ireedt fo w1;irklng _op i)anu~ri 
vJSchrecht en grondrenten, ee w1gdurende erf· 1914. · 
pachtell'' en· 1 dergelijke 'prae~t tie~, wordt een , Lasten en'bevelen,' enz: 

qedrag van vier honderd duize~d gulden toege- :·Gegeven.te !s Gravenhage, den 3lsten D~-
. v:oegd. aan de middelen tot goedmak,ing·der cember. 1913. · 

uitg' aven, begrepen in de Staat begrooting ·voor 

I 
(get:) .. ;WILH'EL'M_ n~ A:· het dienstjaar 1914. , _ . __ · _ · · - -

, , 3. N aar aanleidi_ng van_ ar~ ... 35 der wet van . De llf,in~~:Ii.:i:kn;ancien, 
21 April 1810 (Bulfotin des Lo[s_,, n_0 • 285) wordt · .. (get.) · . , . 
het proportioneel.recht op de mijnen,_ ".oor het · (F,'itJei:. 4 .J~~/ 191¾,) .. 

' ' .~-. - - - - - -

STAA T~fBl:i'GRO I ,,ET~T-NG, ,·y OOR HET DI ENSTJAA~ 1.,9_1~::: 

W -- .. O,,P, D,E. WIIQD~L,EN._ 

Rtiininr/voor·hit dienstjaai: 1914. 

' BENAMJNG D ·J~lIDDELEN OF INKOMSTEN. · 

· Dir'ei'te belastingen. 

'1. Grondbelasting. .. . • . . . . . . • . . . f: 15,670,000.-

_·B~l()Op ~ 
:· per• middel 
:bf in'kcimst; · 

, Af: ontheffingen, kwij~sch~l ingen en oninl:Ja~e. poste~,. 5_5,000,:- . 

:2. P~rsoneele b~la~ti;g. . . l. . '. . ... ; . . . . :: . . : .:".:'.,. / '1s,1~0:oop.c- f 15
'
615

•
000

-:'-
Af: ontheffingen, _ve:rminderingen, afschrijvingen !JD. oninbare, : 1 

posten . . ........ __ . . . • . . . . . . . . • . . . . ,, 775,000.-.. , t J.~,9'.75,000.-
:·3. Bel~sting op b~ddjfs- en ande~e inkornste~ .' . . . . . .' ... f \3:1~61000.-

-,3,a .. 10 opcenten op die be_l sting (1 / 8 gedeelte) .. . . ,, . 420,000.--:- , ,_ ,· -_, :: 
1 • , ' , , • ' •• • , ,, • ,,' • 

. :, ' ; • · f 13,586,000,- a 

-~4£ :_ ontheffingen, yerminderil _'gen, afschrijvingep, terugg~ven_ . : . ; • ' . -, 
en onmbare posten . • . • • I • • • • • • • ; f 346,0~0-~ . , 

uitkeeringen aan _de,geldmildelen yap. Nede,r• . . , , : 
andsch-I11die- volgen~ de wet v n den 9den A11.ri}, • .·. ;; ... : 

~:~7 :(St;~~b/7 ~~~- .84\ .•. -~ --~ ........ ,_, 1,100,0.00.- l,446,000.-

4: Vermogensbelas,ting ,, . : , . , • / ,.10,:;no'.QQP,-:-
·, 4a:-. 10 opcentlinto'p die,.pel _s~ing :C'/3 ge_deelte) .' . : .. ,, . 340,000 . ..,,-. ., .. .,__ . - . . ;, .... ' ' . . - - ~ . ,-•. : . 

12,140,000.-

,•1 ~. - ·,- ' • • <,' • • > • -: 

· ,, ,. . ,. .-; ,_ "' .. ., ,, . , .. . ,, ,. . ,: f l~,650;000.~ 
• :<Af :.:ontheffinge:µ, ,kwijtiicliel. iµ,geri, ·.v~r.ip,i~deringep,. _afs~hrih 
,yi,ngcm en oninbare'posten, v/lke in_llll(~ordep:betaald ,• ,:·,, .- -qO,OOo._;:·--

1 r ' •. • • , • , • ~ • , • • ,,, ! , • · I 

10;600,000;~ 

:1913. 78 
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BENAMING_DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. 

B. Accijnzen. 
5.' Suiker .. 
6. Wijn 
7. Binnenlandsch en b_uitenlandsch gedis-tilleerd 
8. Zout 
9. Bieren en· azijnen 

_10. Geslacht . 

•I• 

i 
'i. 
, I, 

I 

• f 26,500;000.
" 1,560,000.
" 25";200,600_.-'
" _ 1,870,000.
,, 1,500,000.
" 5,710,000.-

1'234. 

Beloop 
per middel 
of inkomst: 

• I• '. 
I 

0. Indirecte belastin,qen. · I : 
--~--1 f , 62,340,000,-

ll. Zegelrechten f 5,600,000.-
lla. 50· opceilten ;Op zegelrechten . " 6~5,000.-

12. ·Registratierechten 
----;---f 

l 
"-13. H ypotheekrechten . : · . 

14. Rechten van successie en van overgang bij o;verlijden.- '.'. 

I 

D. Rechtm .op den invoer. 1 

15; Rechten op den invoer .. . . . I • • • • f 
16. Formaatzegel. · . f ~0,000,:.._ 
16a. 50 opcenten op het formaatzcgel .. . 

1

10,000.-

6,250,000.- -

8,050,000.-
860,000.-

15, 70u,OOO.'--

16,650,000.-

30,000.-

E. - Waarbor_q. en bela~tinU df.1: ,qoiiden en Zilveren. werken:. · -
17. Belasting .............. , .•. ! .••.. f 500,000.-
18. Essaailoon in l,"eval van verbreking dcr werkep en voor 

gehalteproeven, welke geene betaling van belasting ten ge-
volge hebben ' 

F." Domeinen, enz. 
19. Inkomsten van de gewone domeinen. 
20. Inkomsten van het domein van Oorlog. 
'.H. Inkomsten van de groote we!!'en . 
:l2. lnkomsten' van vaarten, vereu···en havens 

G. 23. Opbrengst der posterijen • • . • • • • . J 

H. 24. Opbrengst der Ri;jkstelegrafen en telefonen 
I. -25. Opbrengst der Staatsloterij-. 

.f 

500.-

l,:l3,,000-
80,000.-
43,000.

li9;ooo.-

J. 26, Opbrengst der uitgegeven aklen voor de jf!-cht en visscherij en van 
consenten voor de kustvisscherij . ! 

K. 27. Loodsgelden 
L. Recht op de 1nijnen: f 

28. Vast recht en pro1,ortioneel recht. 1 

28a. 15 opcenten voor kwade posten en collecteloon. ; 
. j · 34,800.-,- . 

5,200.--'----

30,860,000.-

16,680,000. 

500,500. 

1,479,000. 
18,475,000. 
5,4~0.000. 

654,500. 

166,000. 
· 3,750,000. 

40,000. 

Totaal van de iniddelen A-L. I •• f 191,755,000. 
M. 29, , Aandeel van het Rijk in de opbrengst vaii de exploitalie "der Staats-

spoorwegen , • • • • • . . • . . . • . . . . . . i • • • • • • • • • • • 

N. · 30. Aandetl van den_ Staat, ingevolge de wet :van den 31s ten December 
1903 (Staatsblad n°. 335), in de winsten der Nede,·~andsche Barik, zijnde een 
vierde gedeelte der over het boekjaar 1913/1914 en drie vierde gedeelten de~ ·· 
over het_ boekjaar 1914/1915 den Staat toekomende ~in~ten ..... · ..• ; 

4,388)40. 

2,718,000. 
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BENA.MING.DER Ill!DDELEN OF INKO~ISTEN._ 
I ':• 

0. 31. De in artikel 2 ah Middelenwet bedoelde bijd,a_qe uit het Fonds 
voortspntilende .iiit koopprijzen ~an domeinen . ; -, . , . • . , . . . . • • • f 

p; 32. Le,qes, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei.1890 (Staatsblad 
• n°. 80), gewijzigd bij die van' den 29sten December 1893 -(Staatsblad.n°. 246): 

Q. 33. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken . 

R. Renten van kapitalen,-: voor,qeschote;, -aan · de kolonien in Oosf- en 
IV est-Indie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzonclere fondsen, ,qe

_meenten, §poorwe,qmaatschappijen, enz. 

34. Aandeel van Nederladdsch Oo,i-Indie in de re~ten en kosten van de 
Nationale Schuld ..... i . . . . . .. : . . .. _. . . f 2,524,114.-

35. Renten van kasvoorschotten aan Nederlandsch Oost-Indie ,, 700,000.-
36. Rente van kasvoorschoheu aan.Surinanie ....... ,, 56,0b0.-
37. Rente van kasvoorschotien aan Gitrar;ao .... _. -.... -,, . o,000.-
38. Rente door de kolonie I S1triname verschuldigd van het 

voorschot voor den aanleg van ieen spoorweg naar het Lawa,qebied _,, 
39. Rente van voorschotteri ingevolge art. 33 der Woningwet ,, 
40. :Rente van voorsch0tten aan he_t Tiendfonds . , . _. . . ,, 
41. · Rente door de gemeente Venlo verschuldigd van het haar 

verleencle voorschot ".00r het; inrichten der spoorwegbrug over 
de Maas voor gewoon verkeer . . .. . . . . . . . . . . . . ,, 

42. Rente van het •voorschbt aan_ de N. 0. Locaa!spoorweg
maatschappij verstrekt, ingevolge :q-t. 11 der qvereenkomst,-goed-
gekeurd bij de wet .van 15 Ju)i_ 1898 (Staatsblad no._185).en divi, 

255,000.-
330,000.-
410,000.-

900.-

dend over de aandeelen dier Ma~tschappij in het bezit van het Rijk .. ,, 303,700.- . 
43. Rente van kapitalen verstrekt aan het_ Staatsmuntbedrijf. ,, 29,100.-
44. Rente van kapitalen verstrekt aan de a_rtilleri~-inrichtingen ,, 97,500.-
45. Rente van andere door den Staat ve;leende voorschotten. · Memm·ie. 

i 
S. Ter1t,qbetalin,qen van ka)italen; vooi·,qesclwten aan de kolonii!n· in Oost: 

en West-Indii!, aan St~atsbedrijven, · 's Rijks bijzondere fondsen, 
,qemeenten, 'spoorwe,q,naalschappijen, enz.· · 

46. Aandeel van Nederlandsch Oost-Indie in de af!ossin~,~~n 
Nationale Schuld . . . . . .1 

• •• '. •• •• • • • • • • • • •• " • •• f 1,330,386.-
47. Terugbetaling door Sitfina,ne van het voorscbot verstrekt ' · 

voor den aanleg van een spobrweg naar het Lawa,qebied ·• . • Memorie. 
I . 

48. Aflossing van _voorschotten ingevolge art. 33 der W oningwet ,, 80,000.""7 
. 49. Terugbetaling van voo1schotten· v·erstrekt aan het Tiend-

fonds. . • . . . . . .... , ............ -. . . Me,noi·ie. 
50. Terugbetalfog van kapitaleri verstrekt aan het Staatsmimt- · 

bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . ,, . 71,600.-
51. Terugbetaling van kapitalen . verstrekt aan ae· artiilerie-

inrichtingen. . . . . . . . ) . . . ; . . . . . . . . . . . ,, 19,055.-
52. Terugbetaling van and-ere door· den Staat verleende· voor-

sch,otten . . . . . ._ . . . _
1 

. ' . . ... , . _. . . . . '. . . : Memo,·ie. 

T. Uitkeerin,qen door Sta'atsbedrijven van si,ppletoire premie we,qens de· 
pensioenverzekering van het p·ersoneel alsmede van brandt·erzekeringspremie. 

53. Uitkeeringen van premien door· het Sta·atim,untbedrijf . f · 6,_625.-
54. Uitkeeringen van premien door de artillerie-itirichtingen. 54,500.-

1913 

Beloop 
per middel 
of inkomst. 

, 400,000-

170,000;-
28,000.-

4,709,314.-

1,447,041.-

61,125,-
78* 
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U. Verschillende ontvangsten en toevallige bafen het Deparfement van · 
Buitenlandsche Zaken befrejfende. 

55. Consulaatrechten . . . . . . . ·. . . . . . . . . . , f 65,000.-
56. Schadevergoeding do0r de Chineesche Regeering verschul- . 

<ligct, ter zake van de onlusten in 1900 . . . . . . . . . . . ,, 
57. Bijdragen voor pensioen van burgerlijk'e ambtenaren, onder 

:het Departement van Biiifenlandsche Zaken ressorteerende . . _ ,, 
58. Opbrengst vnn vcrlrnchte rijksgoederen en eigendommen ,, 
.~9. Andere ontvangsten niet tot de genoemcte behoorende- . ·,, 

62,000.-

12,000.-
1,000.-
2,000.-

1236 

Beloop 
per middel 
of inkornst. 

------, f 142,000:::.... 

V. Verschillende 011/vangsten en toevallige baten het Departernent van 
Ju.•titie betrejfende. 

60. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten 
van de te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld; 
rentende 2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen . . . . _ . f 

61. Inkorusten voortvloeiende uit den ·arbeid in de gevange
25,000.-

nissen en cle Rijkswerkinrichtingen . . , . . . . . . . . . . ,, 800,000.-
62. Baten, het beheer van den gew.oneu dienst der gevange

nissen en cler Rijkswerkinrichtingen betreffende . . . . . . . ,, 
63. Inkomsten voortvloeiende uit den dienst van het Rijks-

tucht- en opvoedingswezen . 
64. Griffierechten . . . . . . 
65. Gerechtelijke boeten '. . : 
66. Bijdragen voorpensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 

het Departenient van Justitie ressorteercnde . . . . . . . . 
67. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. ,, 
68. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . ,, 

9.5,750.-

17,900.-
250,000.-
410,000 -

145,000.-
1,200.-

20,000.-

W. Verschillende onft-angste·ri en toevallige baten het Depa,·tement ·van 
Binnenland~cl,e Zaken betrejfende. 

69. Opbrengst van de Yederlandsche ,Staatscourant en het 
verslag der Handelingen van de St~ten-Generaal . . f 

70. Opbrengst van het Staat.•blad. . . . . . . . • . . 
71. Bijdrage van· de gemeerite Rotterda,n in de kosten der 

alclaar bestaancle Rijksinrichting t~t opleicling van rroeclvrouwen. ·,, 
72. Baten voortvloeiende uif het beheer van de Rijks

krankzinnigengestichten . . . . . : , . . . . . . , ... ·. . . ,, 
73. Baten voortvloeiende uit het b·eheer van het Universiteits-

ziekenhuis ,te Leiden . •... ·. . . . . . . . ..... ,. 
74. Baten voortvloeiende uit het behe.er van de klinieken 

der Rijksuni versitei t te Utrecht . . ·. . . . • • . ·. . ·. . ·. . • ,, 
75. _Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijks-univer-

siteiten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 
76. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij 

_ a_rt. 138 der wet tot regeling van h·et hooger cinderwijs. ·. . ·. ;, 
--77. Bijclragen voor het volgen der lessen aan de Technieche 
Hoogeschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

78. Betalin~en vc>or het afleggen der examens aan de Tech
nische Hoogeschool . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . .. ,, 

79. Bijdragen van leerlingen op de Rijks- hoogere burge,scholen ,, 
80. Bijdragen van gemeenteii in de kosten van Rijks- hoogere 

burgerscholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

46,000.-
7,500.-

5,000.-

21,000.-

44,500:-

325,000.:...._ 

35,000.-

170,000.-

30,000.-
114,ooo.-

:!7,000.-

1, 764,850.-
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1 

_•.,. _ . : .·. '.::,;t3 

81. Schoolgelden van leers~holen_ verbo~den aan de .Rijks-
kweekscholen van onderwijzers . . ; . . . . ; . . . ; ;- . . f 14,000.-

82. ·Betalingen voor het a~eggen ·der- examens·, bedoeld bij 
art. 88 der wet tot regaling ✓an het lager onderwijs . . _- .- . ,, 53,000.-

88. Bijdragen voor pensioen van onderwijz-ers bij · de lagere 
scholen . . . . • . . . . . . I . . . . . . . . . ·. . . . _ ; . ,, _ 600,000.-

84. Teruggaveri" door gemeenten ter zake van hetgeen door 
haar, volgens art. 48 der wet: tot regeling vari het lager onder-
wijs, over 1912 te veel is genqten. . . . . . . . · . . . . . ·. ,, 125,000.-

85. Bijdrag.en van kweekelibgen der Rijks-ac:ademie van beel-
1 . . .. 

dende kunsten . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . _ ,, 
86. Schoolgeiden van leerlingen aim de Rijksnormaaischool · 

voor teekenonderwijzers . · .. ) : . . . . ... · .. • . . . • 
87. Schoolgeldei1 van leerlingen aan de Rijksschool voor • 

kunstnijverheid . . . . . . . , . : : ; . ; . ; . . : : ·. ; . ,, 
88. Batig slot van het Fonds der Algemeene· Landsdrukkerij. 
89. Vergoeding door gemee¥ten in de kosten van wachtgelden 

van onderwijzers . . . - . . . : ·. . ·. ; ;· . . . . ··• . . · .' . . ,, 
90. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 

het Departement van Binneniaiidsche Zaken ressorteerend~ ·. . 
91. Opbrengst van· verkochte rijksgoederen en eigertdommen: 
92. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. 

I 

6,000.-

2,300.-

1,100.-
11fernorie., 

25,000.:.:.... 

262,000.
· 1,ooo.
rn,000 • .:.....:. 

I ---'----l_f 
X. Verschillende ontva_ng1ten _en toevallige _baten het Departem~nt van 

· · Marine betrejfende. . . 
93. Bijdragen Yoor de opleiding van adelborsten en· adspirant- · 

administrateurs bij het Koninklijk lnstituut voor de ·Marine. f _35,200.-
94. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-machinisten. ,; 9,8QQ.----:-; 

.I - . . . . ,, 
95. Uitkeering van Belgii! wegens de vuurgelden op_dJl ·wester-

Schelde • • . • • • • • . • ·J . . . .· . . . . . . . , . . . . . . 
96. Vergoeding door Belgie ingevolge ~rt:·uvan _de overe~~-. 

komst van den 27sten Octob r 1904, goedgekeurd_ bij de wet_ 

10,000.-

van den 12den December 1905 ·cstaatsblad n•. 316), betreffehde 
de verbetering der verlichth1g I van. de lVester-Schelde . • • : .• ,, _ 39,500.-

97. Teruggave door Belgie vrn de traktementen_ van de opzich- . 
ters en lichtwachters bij de ~erlichting van de Wester-Scheide. ,, 

98. Bijdragen voor pensioenlvan bt;rgerlijke ambtena~en onder 
het Departement van Marine ,ressoi-teerende·. ·. : •.. : .. ,, 

99. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. ,, 
100. Andere ontvangsten riiet tot de genoemde behoo.rende '. ,; 

9,500,-,--

18,000.-
253,000.

- 35,000.-

I . - . - - - -
IJ. Verschillende ontvangsten en' toevallige· baten · het Depadenient 

van Financilin betrejfende; , 
101. Verjaarde renten. . ·1 ·• . . . . . . • . . ...•. f 30,000.-
102. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld . ',, 15,500.-
103. Door 's Rijks MunL"af~eieve'rde-munt ...•. · •.. : ,, 8,225,000.-
104. Rente van het kapita~l · in de Grootboeken der N atio-

6,500.-
nale Schuld ingeschreven teli I\ame van het ,.Fonds iiit de zuivere 
unnsten, 'verkregen uit aanrnuntrngen voor rekening van het _Ri;jk; ,, 

105. Winst van het Staats111uritbedrijf : . . • : . · . • • . !' 231,_717.-
106. Vergoeding door provincien en·gemeenten voor de invor

dering· van opcenten op de grondbelasting over het dienstjaar 
I 

191~ 
··, ·.'·- ; 

· Beloop 
per middel 
. of inkomst. 

1,978;400.-

"410,000.-
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1913, op de personeele belasting over het dienstjaar 1912, op 
<le belasting op de bedrijfs- en ander'e in.komsten _over het 
belastingjaar 1912/1913 en op de vermogensbelasting over het , 
belastingjaar 1911/1912 ..... · .. · ............ f 

107. Teruggave wegeus het aandeel ,1er niet ten beboeve van 
's Rijks kas gebeven opcenten in. de kwade posten op de grond
belasting en op de personeele belasting over. bet dienstjaa~ 
1911 en op de bedrijfs- en vermogembelastingen ov_er bet be
lastingjaar 1911-1912 . . . : : . . ·. . . . . . . . . . . ·. . ,, 

108. Opbrengst van de boeten en ·v~;beurdverklaringen bij 
de personeele belasting, de recbten op· den invoer, de accijnzen , 
en de belasting op bedrijfs- en andere inkornsten vallende . . ,, 

109. Kosten van vervolging tot invordering. van directe be-, 
lastingen aan de schatkist vervallen. . . . _. . . . . . . . . ,, 

110. Leges aan de schatkist vervallen '. . : . : , : : : : . . ,, 
111. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermen

ging van gedistilleerd en wegens stoffen, gebezigd tot vermenging 
van zout . . . . . . . . . . ·. ·. ·. . ·. ·. ·. . . . . ·. ·. . -. ,, 

112. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het_ 
kadaster . . . . . . . . . . . : . . . , ........... _ ,. 

113. Opbrengst van bet door de landmeters en boekhouders· 
van het kadaster voor particui_ieren verricbte werk ·. . . . ; ,, 

114. Geconsigneerde gelden, waarvan het recllt van uitkee
ring in 1914 vervalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

115. Opbrengst van het verkort vers,lag van de vergaderingen' 
der Tweede Kamer van de Staten-Generaal . . . . . . . . ·. ,, 

116. Bijdragen voor pensioen vari burgerlijke ambtenaren, 
tot de Hoage Staatslichmnen beboo~·encie . · . ·. . . · . : . · . . ,. 

117. Bijdragen voor pensioim van bui-gerlijke anibtenaren, 
onder het Departement van Financien ressorteerende .. : . ; ,, 

118. Opbrengst van verkochte Rijksgo,ederen·en eigendom'me_n. ,; 
119. Andere ontvangsten niet 'tot de genoemde behoomnde. ,, 

336,Q00.-

50,Q00.-,-

16(000.-
300;000.-

100,000.:_ 

81,300.-

99,000.-

4,000.-

5,000.-

7,000.-

-180;000.-
8,00Q.-

90,000._:_ 

Z. Verschillende ontvangsten ·en foevallige baten het Dey;Jarten{ent 
, van Oorlog · oetreffende. - · 

120. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Konink
lijke Militaire Academie . • . ·. ·. : ·. : . . . . . . . . . . : f 

121. Bijdragen voor de opleiding van cadetten aan de Oadetten-
school . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..... ,, 

122. Teruggaven van voorschotten aan · officieren verstrekt tot 
aanschaffing van paarden. . . :· ............... ,, 

123. Winst van het bedrijf der artillerie-inricbtingen. . . . 
124. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke -ambtenaren, 

onder het Depa_rtement van Oor/og_ressorteerenqe _ .. · .• .. • .• ,, 
125. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen .. ,, 
126. Andere ontvangsten niet to,t de genoemde. bebooren_de. ,, 

72,200.-

8,800 . ..'._ -

4,500.-
Memorie.· 

16,000.-
300,000- . 
25,000.-

AA. Verschillende ontvangsten en toevallige _baten liet._Departe1n~nt 
van Watersfaat. betretfende.. _ . . 

1,23.8 

Beloop 
per middel 
of inkomst. 

j 10,372,367.-

426,500.-

127. Baten voortvloeiende"uit het bebeei- van cie Rijksvisch-
bal en visschershaven 'te IJ111.uideii._ ·. . . : . : . : . ·. : . '.. f, . 238,000.~ . · 

128. Teruggave door Belgie yan de kosten van exploitatie en 
onderhoud van de Rijkselectriciteitswerken te Terneuzen . . . ,, 23,500.-



1239 

129. 
130. 

wegen 
131. 
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Eaten voortvloeiende uit den aanleg der Staatsspoorwegen. f 
Teruggaven van voor~chotten voor-den aanleg van s·poor-· 

I . 
met beperkte snelheid, . . . . · . . . . . .. . . . · . . ,, 
Bijdrage van Belgie 'in het onderboud van het kauaal 

van Gent naar Terne,.zen . • · ••..•.•.••••.... ,, 
132. Bijdragen in ·de ·k6st~n van·,Jianleg ·en onderho~1.cl van 

1andswerken . . . . . . . i. . . , . . . . - • • • · • · · · " 
133. Baten en opkomsten. I voortvloeiende uit den dienst der 

po;!:~ije;atin · e~ ~pko
0

m;te)\~o~t~h;~i~nde 
0

ult de~ di;ii;t de;. " 
Rijkstelegrafen en telefonen ! • • • • • • • • • • • • • • • ,, 

135. Teruggave van de uit de · Staatsbegrooting bestreden 
Tirnsten van de Rijkspostspaarbank . .. • . . . . ...... ,, 

136. :Bijdragen voor pen~ioen van burgerlijke ambtenaren, 

30,000.-

11.100.-

91,500.-

568,0'10,-

70,550.-

909,275.-

-onder het Departement van :watersfaat ressorteerende . · ... ,, 276,000.-
137. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. ,, 20,000,_:__ 

. I . 
138. Andere ontvangsten 

1
niet to_t _de. genoemde behoorende. ,, 8,000.-. 

-------,! 
EE. Verschillende ontvangsten en· toevallige baten, i,et Deparfemenl van 

Landbouw, Niji•erheid en Handel befrejfende. 
139. Eaten voortvloeiendei uit het beheer der Rijks- hoogere 

land-, tnin- en boschbouwschpol te Wageningen en de bijdragen 
van :.Nederlandsch Oost-Indi~ in de·kosten dier school ..•. f' 44,100.-

140. Bijdragen van de leerlihgen der middelbare Nederlandsche 
1andbouwschool te Groningeri. . . . . ....... · .... ,,· 

141. Eijdragen van de leerlingen' ier niiddelbare koloniale 
1andbouwschool te Devenfer. 1.. -: • • • • • • • • • • • • • • ,, 

· -142. Eijdragen van leerling~n der Rijkszuivelschool te Bolsward 
en de bij~:age der provfoc!e: Friealand in_~e kosten dier_ sch<;>?L ,, 

143. B1Jdragen van leerlmgen op de ·R1Jksland, en tumbouw-
winterscholen. . . . . . . '1· . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

144. Eaten voortvloeiende uit de opleidingsschool voor onder-
wijzeressen bij het landbouw]misho.udonderwijs . . . . . • . . ,, 

145. Inkomsten van het hengstveulendepot te Bergen op Zoom. ,, 

1,300.-

6,960.-

3,400.-, 

4,500.-

300.-
12,200.-
1,200.-146. Ontvangsten wegens iRijkskeuring van hengsten. . . . . ,, 

1~7. Eaten voor_tvloei~ndejuit het beheer van 's Rijks veeart• 
semJscbool • . . .. . . . . . ,· ... . . .. . . . . . . . . . . ,,. . 35, 750.- · 

148 .. Eaten voortvloeiend uit ·.het Koninklijk besluit van 
1 December 1910 (Staafsblad n•. 364), laatstelijk gewijzigd bij 
dat- van 8 Februari 1912 (Staatsblad n·~. 64), boudende bepa-
lingen ter bestrijdlng van tuberculose. onder het-rundvee ... ,, ~ 1q,0,00.-:-

149 .. Baten voortvloeiende uit .de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch. ·• ., ·. . .. J. .· . . . ·, ·. . . .. . . . . _:- . · ,, 1'15,000.-

150. Eaten -voo.rtdoei_e.ndJ uit bet, b~b.eer van 's Rijksserum
inricbting .... .' :- : .. [., ... : '. : ..... ,, . ;_ .··.,, 

15L Opbrengst der Rijks]andbouwproefstations. . . . , . . ,, 
152. • Eijdragen van verschillende provincien in de kosteu van 

de zuivelcons.uleritscbappen ,. •. , ,·· ...... -.. ;·. • ... ,, 
153. Jnsteerloonen van ge:wicbten . . . . . . . . , , . ·. . . . ,, 
154. Eate:i voortvloeiendel uit bet Staatsmijnbedrijf, na aftrek 

van de vrachten en verdere
1 

onkosten op ·den verkoop van de· 

60,000.:_ 
,59,000~ 

9.750-
19,000.-

producten vallende. . . . . I . . . . . . . . . . • . . . . . ,, 4,165,000.-

1 

I 

I 
i 

1913 

Beloop 
per middel 
of inkomst. 

2,546,925.-
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155. Ontvangsten, -voortvloeiende uit . de uitvoering .. van de 
Octrooiwet 1910 ....•.... : .... · . ·• ; .. · .•. f ·130,000.-

156. Inkomsten ingevolge de wet van 30 September 1893 
(Staafsblad n°. 146), laatstelijk gewijzil{d bij die van· 8 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 64), boudende bepalingen op de fabrieks- · 
en bandelsmerken . . . . • . . . ; ; . . ; . . , . . , . . ,; 

157. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 
onder bet Departement van ·Landbouw; Nijverheid en ·Handel 
ressorteerende . • . • . . . . , • . . . ·• . . ,- . . . . ·: . . . ,, 

158. Opbrengst van verkocbte rijksgoederen en eigendommen. ,, 
159. Andere ontvangsten niet tot de· genoemde beboorende. ,, 

28,000.-

102,000.-
15,000.-
30,000.-

-----~-,1 
CC. Verschillende ~ntvan,qsten en .toev'allige baten het Deparfe1nent 

van Kolonien beb-effende. 
160. Aandeel in de ontvangsteri wegens kabeltaksen uit de 

door de ,,Deutscb-Niederliindiscbe-Telegrapben:Gesellscbaft" ge-
exploiteerde lijnen in Nederlandsch-Oost-Indi/1. . . • . . . • . . f 83,250.-

161. Teruggave door Nederlandsch-Oost-Indie van de kosten van 
het personeel aan bet statistiscb bureau en van bet tecbniscb 
bureau bij bet lJepartement van Kolonien, en van den concierge 
bij bet bureau van de Geneeskundige Commissie bij dat Pe
partement, alsmede van de trakt~menten van de leden v~n de 
commissie van keuring en van . bet pakbuispersoneel bij bet. 
koloniaal etablissement te A1nst~dmn .• • • . . ••••.• , 112;745.-

162. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 
bet Departement van Kolonien ressort_eerende . . .- _. _. . _. _. _. ,, 

163. Opbrengst van verkocbte rijksgoederen en eigendommen. ,, 
164. Andere ontvangsten 11iet _tot de _genC>emd,e beboor_en_de. ,, 

8,500.-
1,000.-

10,009.-

1240' 

Beloop -
per middel 
of inkomst. 

4,882,460.-

215,495.-
Totaal •. · .. f 228,415,617.~ 

31 Decembe1· 1913. WET, boudende aanvulling 
en verhooging van bet achtste hoofdstuk 
cler Staatsbegrooting voor -het dienstjaar 
1913. s. 480. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van 
eenige artikelen veranderd, worden eenige 
artikelen ingevoegd en ver hoogd. · 

Ten gevolge hi~rvan wordt het bedrag van 
de artikelen 66, _ 9.4bis en 176 -van bet ,VIIIste 
boofdstuk der Staatsbegrooting voor bet 
dienstjaar 1913 respectievelijk · ve,·hoogd met 
f 2000, f 3600 .. en ,f 100,376. en worden de 
totalen van de •nagenoemde·,•afdeelingen van 
dat boofdstuk verhoogd met de bedragen daarbij 
aangewezen, als: 

de IVde afdeeling met 
Vllde 
IXde 
Xde 

f 21;300 
67,000 · 
13,225 
2,000 

• de Xllde afdeeling met f 14,490 
XIV de 1,044 
XV de 54,500 
XVIde 650 
XVIIcle 4,000 
XIXde 8,000 
XXste 5,000 

en XXIIste 100,375, 
·terwijl-bet ,eindcijfer: van die:begrooting wordt 
verhoogd met een bedrag·vanf 281,584. 

Voorts wordt in het · eerste · lid van artikel 2 
der wet'_ van den 17den Maart 1913 (Staalsblacl 
n°. --97), "tot 0 vaststellii\g'•'van ·het VIIIste hoofd
stuk _der Staatsbeg~ooting voor bet dienstj~ar 
1913, tusscben · ,,56bis" en ,,57a" ingelascbt: 
,,56ter," en in plaats van ,,176a tot en met t" 
gelezen · ., 176a tot en ·,net -it". 
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31-December 1913. Wm•, houdJnde verhooging 
van het elfde hoofdstuk d~r Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1~12. S. 481. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

. Ten gevolge hiervan worden de totalen van 
de afdeelingen-Il en III en h~t eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, respectie~elijk verhoogd 
met f 86,000, f 18,000 en f 10i,ooo. 

' 

I· -
I 

' 

31 December 1913. WET, houdende verhooging 
en wijziging van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Oura<;ao voor het dienst
jaar 1912. S. 482. 

31 December 1913. WET, houdende verhooging 
en wijziging van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1912. S. 483. 

I C O R R I G E N D A,. 
I . . 

. Op bladz. 1216 kolom 2, regel 17 van boven staat: l 
1217 ,, i 2, 6 
1217 I 2, 11 
1211 " I 2. 25 · ,, 

i 

31 December 1914, 
lees: 

31 December 1913. 
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.A. .A. N V U L L I N G E N. 

23 November 1912. BESLUIT, tot uitgifte van 
jubileump.ostzegels -1813-1913. · S. 353. 

i,VIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van-
1Vaterstaat van 20 November 1912, n°. 13, 
afdeeling Postedjen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 21 der wet van 15 April 
1891 (Staatsblad n°. 87) tot regeling der brieven
posterij, zooals die is aangevuld en_ gewijzigd 
bij de wetten van 31 December 1906 (Staatsblad 
n°. 358) en 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 238), 
van welke de tekst is bekend gemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 9 October 1908 (Staatsblad 
n°. 316); · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen hetgeen volgt : 

Art. 1. Ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van Nederlands herstelde onafhankelijkheid 
warden in 1913 van Rijkswege jubileumpost
zegels uitgegeven. 

2. De j;1bileumzegels dragen de beeltenissen 
van Ons en van de Koningin der Nederlanden, 
clan we! een aan_de herdenking van het eeuw
feest gewijd decoratief ontwerp. 

Zij zijn, zoolang de voorraad strekt, nevens 
de gewone postzegels, verkrijgbaar in de 
waarden van 2½, 3, 5, 10, 12½, 20, 25, 50 
cent en van 1, 2½, 5 en 10 gulden. 

Op de jubileumpostzegels zijn dezelfde 
bepalingen van toepassing, welke gelden voor 
<le gewone postzegels. 

Onze lllinister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de N ederlandsche Staatscourant 
geplaatst en in afschrift aan de Algemeene 
Rekenkamer medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 23sten November 1912. 
(get.) WILH-E_LM•IN;A. 

De Minis/er- van- -Waferstaat, 
(qet.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitge_q. 24 Jt.Zi 1913.) 

l9 December 1912. B1<:SLUIT, tot intrekking•van 
het besluit van 20 December 1909, hou
dende bepalingen betreffende de opleiding 
tot mili tie- telegraafpersoneel. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 14 December 1912, Afdeeling Mi
litie en Landweer (M.) n°. 169; 

Gezien artikel 72, eerste lid, onder 7°., der 
Militiewet (Staatsblad 1912, n°. 21); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons Besluit van 20 December 

1909, n°. 40, betrekkelijk de opleiding van 
militi!)-telegraafpersoneel. -

Onze. Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit. 

's Gravenhage, den 19 December 1912. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo.q_, (get.)" B. CoLIJN. 

5 Juni 1913. MISSIVE van den Minister van 
Financien, houdende toezending van een 
gewijzigde model-quitantie, als bedoeld in 
de Resolutie van den Minister van Finan
cien van 3 Maart 1899, betreffende de be
taalbaarstelling van de uitkeeringen aan 
de gemeenten ingevolge art. 1 en 10 der 
wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156). 

llet bij deze missive gevoegd model luidt 
als volgt: 

De _o_ndergoteekende, Ontvanger der Ge-
meent!J ..................................• 
verklaart van den Betaalmeester te ........ . 
. .......... te hebben ontvangen een bedrag 
van 1) ••••••••••• : •••••••••••••••.•••••••• 

(f .................... ) 

als 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

der bij de wet van 3 J uni 1905 (Staatsblad 
n•. 151) g•nvijzigde wet van ::!4 Mei 1897 (Staats-
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blad n°. 156), over het jaar 191;. aan de Ge
meente uit te keeren. 

............... , den 

1) In letters en cijfers. 
eersten 

' I 
i 

191 .. 

2) tweeden termijn van db. som, ingevolge 
enz. 

de artikelen 1 tot en met 9bis, of de som, inge-
volge artikel 10. . , - _ _ 

3 Ji,Zi 1913. B~(lLUIT, houfende aanwijzing 
· van de gemeente Oudenbosch als.gemeente 

waar :pet verboden zal! zijn, zop<;l~r toe
stemming van den burgemeester, in eene 
localiteit waarvoor ,,ve~gunning" 'is ver
leen~, muziek enz. ten !vermake van het 
pubhek toe te laten. ' · -

i 
WIJ WILHELMINA, EI-fZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Bin·nenlandsche Zaken, van 30 ,Tuni i913, 
n°. 5884, afdeeling Volksge~ondbeid en Arm-
wez~n; ; 

Gelet op art. 45, derde lid, der Drankwet 
(Staatsblad no. 235 van 1904); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Oudenboscb aan te wijzen als 

gemeente, waar het, ingevolge art. 45, 3de lid, 
der Drankwet, verboden zal zijn in eene voor 
bet pu bliek toegankelijke localiteit, waarvoor 
door burgemeester en wetbouders eene vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
bet klein is verleend of in de aanhoorigbeid 
van zoodanige' localiteit, zondei- 'toestemming 
van den burgemeester, muziek, vertooningen 
of · and ere· verrichtingen ten vermake · van bet 
publiek toe te laten. 
- Dit ve_rbod, is niet van toepassing op eene 
localiteit, waarvoor eene vergnnning is ver
leend. ingevolge art. 5, eerste lid, der Drankwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering · van dit besluit, 
dat in de Nederland.sche Staafsconrant zal wor. 
den geplaatst. 

Het Loo, den 3den Juli 1913. 
(get.) WIL.HELMIN A. 

De _Minister van Bi;i,;eiilandsche Zakeii, 
. (_get.) , HEEMSKERK. 
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A L P H A B E T. I S C H RE G I S TE R V O O R 1913. 

De jaargang is chronologisch,. behalve: 
Koninklijk besluit van 23. November 1912, S. 353 

;, ,, ,, 19 December 1912 
Resohitie van den Minister van Finanderi van 5 Ju.ni 1913 
Koninklijk besluit van 3 Juli HJ 13 

we Ike stukken voorkomen op. de hierboven genoemde biadzijden. 

bladz. 

" 
" 
" 

1244 

1242; 
1242; 
1242; 
1243; 

Arbeid va~ jeugdige pers~nen en van.vrouwen. omschreven, welke in: strijd is met het lste 
Besluit. houdende nadere aanvulling en lid van art. 6. der gemelde ,~et te doen ver-
wijziging van het K. B. van 10 Augustus 1909, richten, zoodat niet enkel, zooals wegens de 
S. 289, zooals dat is aangevuld en gewijzigd overtredingen van het 2de lid van art. 14, 
bij K. B. van 2 October 1911, S. 309, to.t het hoofd of de bestuurder van eene onder-
vaststelling van ·een algemeenen maatregel neming deswege strafrechterlijk aansprake-
van bestuur, als bedoe!d in het vierde lid lijk is. 15 Dec, 
van artikel 17 der Arbeidswet 1911 (Staats- Armwezen. Koninklijk Besluit. Zoowel histo-
blad n°. 319). S. 135. 18 April. risch als taalkundig brengt het vestigen van 

- :Missive van den Minister van Landbouw, een hoofdverblijf overeenkomstig art. 74 
Nijverheid en Handel aan de burgemeesters Burg. Wetb. mede, dat een plaats worde 
betreffende de uitvoering van de Arbeids- aangewezen, die als tehuis van den persoon, 
wet -1911. 7 Juli. die zijn hoofdverblijf gevestigd heeft, kan 

- Arrest van den Hoogen Raad. In den zin worden aangemerkt en waar hij ten behoeve 
der Arbeidswet worden ook clan werkzaam- zijner maatschappelijke betrekkingei1 te 
heden ,,voor" eene onderneming verricht, vinden is. - Van zoodanig hoofdverblijf kan 
wanneer zij, zonder _ kenmerkend voor die. . in het onderhavige geval geen sprake zijn, 
onderneming te zijn, strekken te harer richtige waar immers vaststaat, dat de betrokken 
uitoefening. - Dit laatste is zeer zeker het persoon zonder vaste woonplaats was, een 
geval met het bewezen verklaarde innen eener zwervend !ev·eu leidde en zelfs ter zake van 
quitantie en het daartoe dragen eener porte- landlooperij werd veroordeeld. 10 Jan. 
feuille, nu de Rechtbank, bewezen ver- I - Besluit tot . wijziging van het K. - B. van 
klarende, dat een en antler geschiedde ,,ten 18 Juli 1912, S. 264, tot uitvoering van de 
behoeve van" den boekhandel en de drukkers- artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der 
zaak van den beklaagde, klaarblijkelijk aan- Armenwet. S. 42. 29 Jan. 
nam, dat die werkzaamheden werden verricht - Koninklijk besluit ·betreffende Artt. 34-36 
als onderdeelen van de administratie van die Armenwet: · Een vroedvrouw behoort vrij te 
ondernemingen. 15 Dec. · blijven in het bepalen van haar honorarium 

- Arrest van den Hoogen Raad. Ingevolge voor diensten buiten de armenpraktijk be-
het lste lid van art. 14 der Arbeidswet is wezen, zoodat het niet aangaat haar met. be-
- blijkens den duidelijken tekst van dit trekking daartoe in hare instructie een band 
artikel en zijne , geschiedenis ~ geheel alge- aan te leggen. 14 llfaart. 
meen verboden arbeid als in de dagvaarding - Besluit houdende beslissingen : dat o.nder 
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de in art. 3.9 der Armen wet ;bedoelde rechter
lijke machtiging r~_delijkerlvijze .ni~t anders 

. kan warden. verstaan dan de laatste rechter 
lijke machtiging, welke ~ot de opneming 
van den patient.aanleiding p-eeft gegeven; -
dat mitsdien voor de toepas~ing van dit artikel 
buiten beschouwing kan blijven de .vraag, 
of de geestesziekte, waadan de betrokl,rnn 
armlastige. krankzinnige lijdende was ten 
tijde .van de laatste rechterlijke machtiging, 
-dezelfde is geweest ~Jg die, ,~elke eene vroegere 
rechterlijke machtiging h~eft noodzakelijk 
gern,aakt. . [ ·14 April. 

Azijnen. Besluit houdende: vrijdom van be
lasting vo\ir azijn of houtzjmr en voor daar
mede bereide buitenlandsche vloeistoffen, 
bestemd ten gebruike vo6r de werkzaam
heden in fabrieken van as~estcementplaten. 

S. 308. 23 Juni. 
:- Zie ook : Bieren en Azijn~n. 

Sui¾§r.-
Bedrijfsbelasting. Arrest van den Hoogen 

Raad. Bij art. 58 der WetlBedrijfsbelasting, 
zooals .dit heeft gewijzigd,- art. 15 der wet 
van 22 Mei 1845, S. 22,' is elke beslissing 
omtrent de hoegrootheid ran den aanslag, 
ook indien deze in zich sl~1it een antwoord 
op de vraag, of er iets valt1 aan te slaan, aan 
de kennisneming van den; gewonen burger
lijken rechter onttrokken / de vraag of er 
iets, en zoo ja hoeveel, is aan te slaan, m. a. w., 
de ,·aststelling in het a]gei:neen van_ het be
staan van een belastbaar iibject, is in haar 
geheel t~t beoordeeling aa* de administratie 
voorbehouden gebleven. 23 Mei. 

- "'et tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen '\Vaterweg en:het Scheur, thans 

···51e~l uitmak~nde van de gefeenten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan /le gemee~te Rot
terdam. I S. 469. 31 Dec. 

}!edrijven. Besluit houdendel vaststelling , an 
een voorschrift voor het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen. S. 34. 16 Jan. 

-_Zie ook: Begrootingen en jRekeningen. 
Begraafplaatsen. Besluit tot schorsing van 
. het besluit van Burgemeester en Wethouders 
der ge!I\eente Bergen (Noorpholland), waarbij 

. aan het Roomsch Katholiek Kerkbestuur 
aldaar · verlof is verleend tot het aanleggen 
van een begraafplaats. S. 198. 31 Mei. 

- Besluit ·to_t vernietiging van het besluit van 
· · Burgeniee_ster en 1V ethouders van Bergen, 

·· ,vaar_bij . aan het R. C. Parochiaal. Kerk
. bestuur · aldaar, verlof is j verleend- tot het 
· aanleggen van een bijzondere begraafplaats. 

I S. 378. 3 Oct. 

0 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 
vaststelling . van de- volgende hoofdstukken 

der Staatsbegrooting voor 1913 : 
II. - '- S. 64. 20 Fehr. 
III. 62. 18 Fehr. 
IV. 68. 20 Fehr. 
V. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 

-Als voren voor 1914: 
I. 
VIIA. 

88. 17 Maart. 
98. 17 Maart. 
65. 20 J.?ebr. 
97. 17 .Maart. 
70. 21 J.?ebr. 
61. 18 Fehr 
94. 17 Maart. 
67. 20 Fehr. 

S. 451. 31 Dec. 
453. 31 Dec. 

- Wetten tot verhooging en wijziging van de 
. volgende-hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1912 :· 

I. 
II. 

IV. 

V. 

VI .. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 

xr.· 

.,-- Als voren voor 1913 : 
II. 

III. 
IV. 

V. 

VI. 

VIIA. 
VIIB. 

s. 4£'.2-
305. 
473. 

. 478. 
150. 
474. 

87. 
468. 
462. 

19. 
20. 

31 Dec. 
21 Juni. 
31 Dec. 
31 Dec . 
28 .April. 
31. Dec. 
17 Maart. 
31 Dec. 
31 Dec. 
11 Jan. 
11 Jan. 

457. 31 .Dec. 
58. -15 Febr. 
73. ·21 Feb1. 

463. 31 Dec 
21. 11 Jan. 

126. 9 April. 
170. 28 April. 
465. 31 Dec. 
25. 11 Jan. 

268. 7 Juni. 
472 .. 31 Dec. 
481. 31 Dec. 

s. 421. 
422. 
264. 
·295. 
426. 

· 168. 
297. 
475. 
291. 
460. 
. 423. 
265. 

1 Dec. 
!Dec. 
7 Juni . 

20 Juni. 
. I.Dec. 

.28. April. 

.20 Juni. 
31 Dec. 
20 Juni. 
31 .Dec. 
.1 Dec . 
7 Juni. 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
- "\Vetten tot : 

s. 

282. 

311. 
480. 
283.-
431. 
121. 
267. 
427. 
466. 
289. 

23 Juni. 
. 31 Dec . 
' 20 Juni. 

1 Dec. 
7 April. 
7 Juni. 
1 Dec. 

31 Dec. 
20 Juni. 

Aanvulling der middelen ter goedmaking van 
de uitgaven, -hegrepen in de Staatshegroo
ting voor het dienstjaar 1913. S. · 109. 

19- Maart. 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, hegrepen in de Staatshe
grooting voor het dienstjaar 1914. S. 479. 

· 31 Dec. 
-Verhooging van de hegrooting van uitgaven, 

ten hehoeve van de voltooiing, van het 
vestingstelsel, dienst 1912. S, 57. 15 Fehr. 

Vaststelling van de hegrooting van uitgaven, 
ten hehoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1913. S. 96. 17 Maart. 

Vaststelling van de hegrooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1913. S. 85. 17 Maart. 

Verhooging en wijziging van de hegrooting 
der uitgaven van de Algeineene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1912., S. 467. 

31 Dec. 
Vaststelling. van de hegrooting van inkornsten 

en uitgaven van het Staatshedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1913, en regeling van de afschrijvingen en 
uitkeeringen aan 's Rijks Midd~len ten 
laste van dat hedrijt S. 95. 17 Maart. 

Verhooging van de hegrooting van inkornsten 
en uitgaven van het Staatshedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1913. S. 207. 5 Juni. 

Regaling van de inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmunthedrijf voor het dienstjaar 
1913 en regeling van de afschrijvingen en 
van de uitkeeringen aan 's Rijks middelen 
ten laste van ,dat bedrijf. S. 66. 20 Fehr. 

Verhooging en aanvulling van de hij de 
wet van 20 Fehruari 1913, S. 66, vast
gestelde, hegrooting van· inkomsten en 
uitgaven van het Staatsmunthedrijf voor 
het ,dienstjaar 1913, aanvulling van artikel 
2 dier wet en nadere voorziening omtrent 
de afschrijvingen ten laste van dat hedrijf. 

S. 206. 5 Juni. 
Instelling van een Fonds ter verhetering van 

de kustverdediging. S. 309. 23 Juni. 

Vaststelling van de hegrooting van inkomsten 
,en uitgaven van het ,,Fonds ter verhetering 
van de Kustverdediging"; dienst 1913. 

S. 310. 23 Juni. 
Verhooging van de hegrooting van uitgaven 

van het Fonds voor de uitvoering·van de 
·Tiendwet 1907 (Sthl. n°. 222), voor het 
dienstjaar 1912. S. 458: 31 Dec. 

Vaststelling van de hegrooting van uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Sthl. nc. 222), voor het 
dienstjaar 1914. S.- 459. 31 Dec. 

Regeling van· de ontvangsten en uitgaven 
van het vVeduwen- en weezenfonds voor 
hurgerlijke amhtenaren voor het jaar 1914. 

S. 454. 31 Dec. 
Als voren van de ontvangsten en uitgaven 

van ·het iVeduwen- en weezenfonds· voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der- Landmacht voor het clienstjaar 1914. 

· S. 455. 31 Dec. 
Als voren van de ontvangsten en uitgaven 

van het iVeduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde_ militairen 
der Zeemacht voor het dienstjaar 1914. 

S. 456. 31 Dec. 
Vaststelling van het slot der rekening van 

ontvangsten en uitgaven voor Neder
landsch-Indie over het dienstjaar 1909. 

S. 269. 7 Juni. 
Wijziging van het eerste hoofdstuk der 

hegrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie -voor het dienstjaar 1912. S. 4 70. 

31 Dec. 
Als voren van het tweede hoofdstuk ·der he

grooting van uitgaven :van Nederlandsch0 

Indie voor het dienstjaar 1912. S. · 471.· 
31 Dec. 

Verhooging van de hegrooting van uitgaven 
-van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1913 (Kosten der Nederlandsche 
deelneming aan de tentoonstelling te Sap 
Francisco in 1915.) S. 122. 7 April. 

Bekrachtiging eener overeenkomst met · de 
Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maat
s·chappij tot aankoop van den spoorweg 
Batavia-Buitenzorg en daarmede verhand 

. houdende regelingen. (Wijziging en ver
hooging van de hegrooting ·van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1913.) 

S., 285. 20 Juni. 
Wijziging en verhooging van de -hegrooting 

van uitgaven van Nederlandsch,Jndie voor 
het dienstjaar 1913. • · (Aankoop van de ont0 

ginhingen c. a. van de Steenkolen l\faat
schappij ,,Poeloe Laoet".) S: 286: 20 Juni. 
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\Vijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indiii 
voor het dienstjaar 1913. S. 287: 20 Juni. 

Verhooging van het Iste hoofdstuk der be
grooting van uitgaven van Neder!andsch
Indie voor het dienstjaar 1913. · S. 290. 

20 Juni. 
-Voorziening in het kas-tekort van den 

Indischen dienst. S, 477. 31 Dec. 
Wijziging van artikel 2 der Wet van 30 De

cember 1905, S. 373, houdende vaststelling 
:van de .bijdrage ·aan het iVeduwen- en 
Weezenfonds van burgerlijke ambtenaren 
in Nederlandsch-Indie en verhooging en 
aanvulling der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1906. s.! 284. 20 Juni. 

Verhooging en wijziging van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Curac,ao 
voor het dienstjaar 1912. S. 482. 31 Dec. 

Definitieve vaststelling van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Curac,ao 
voor het dienstjaar 1913. S. 93. 17 i\faart. 

Verhooging van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Curac,ao voor het dienst
jaar 1913. S. 288. 20 Juni. 

Vaststelling van het slot der rekenirig van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curac,ao over het dienstjaar 1909. S. 147. 

' 28 April. 
Verhooging. en wijziging van de koloniale 

huishoudelijke begrooting · van Suriname 
voor het dienstjaar 1912. ; S. 483. 31 Dec. 

Definitieve vaststelling van de koloniale huis
houdelijke begrooting vari Suriname voor 
het dienstjaar 1913. S'. 92. 17 Maart. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstj~ar 1908. S. 270. 

7 Juni. 
Belastingen. ( Plaatselijke) Arrest van den 

Hoogen Raad. - Art. 238 Gemeentewet, dat 
de keurloonen uitdrukkeliJk als belasting 
noemt, maakt geen onde:rscheid tusschen 
verplicht en onverplicht gebruik van dien 
dienst. - Uit de bepaling van art. 205g 
Gemeentewet kan niet worclen afgeleid dat 
het heffen van een retributie voor diensten 
volgens art. 238 verstrekt,' ingeval deze in 
het -belang der open bare 'gezondheid zijn 
verordend, zou zijn verboden. - De onder
havige verordening regelt de keurloonen 
zoodanig dat ze niet in strijd is met art. 241 
Gemeentewet ; zij belast niet de voorwerpen 
zelve of het gebruik er van. - In het bestre
den vonnis is niet in het n:ddden gelaten -

gelijk door eischer tot cassatie is gestelcl -
of gemeente-verordeningen als de onderha vige· 
den in- en uitvoer belemmeren of kunnen 
belemmeren. 9 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Tot de· 
regelen, welke bij de wet op de invordering· 
van 's Rijks directe belastingen gesteld of te 
stellen ,,ten aanzien der waarschuwing en. 
aanmaning van den belastingschuldige, der· 
inlegering bij en van het dwangbevel tegen 
hem", volgens art. 260 der gemeentewet voor· 
de invordering der plaatselijke belastingen, 
zullen gelden, behooren niet de bepalingen. 
betrekking hebbende .tot de bevoegdheid 
der deurwaarders van 's Rijks belastingen. 
- Dit volgt niet alleen nit den tekst van 
art. 260 gemeentewet, maar ook uit de· 
memorie van toelichting van het ontwerp· 
gemeentewet. - Ten deze, i. c. het leggen 
van beslag ter uitvoering van een dwangbeveL 
van den gemeeilteontvanger zijn derhalve 
toepasselijk, voor zooverre niet anders is. 
bepaald, de voorschriften van het gemeene· 
recht, speciaal van art. 440 Rv., volgens. 
hetwelk executoriaa] beslag geschied t bij 
exploit van den deurwaarder, die houder · 
is ,,van het stuk, dat ten uitvoer moet 
worden gelegd_-" - Een persoon, van wien 
enkel blijkt, dat hij is Ambtenaar-beteekenaar· 
der Plaatseiijke belastingen te Amsterdam is. 
tot het leggen van zoodanig beslag niet ge
rechtigd, zoodat i. c. het beslag niet ,,krach
tens de wet" is gelegd, zooals art. 198 Sr. 
vereischt. Beklaagde ontslagen van. 
rechtsvervolging. 29 Dec. 

Belastingen. (Rijks directe) Besluit to~ wij
ziging van het besluit van 30 Maart 1904, . 
houdende ni~uwe bepalingen omtrent de· 
ambtenaren der directe belastingen, invoer-•· 
rechten en accijnzen, 4 Fehr .. 

- Zie ook : Bedrijfsbelasting. 
Grondbdasting. 
Personeele bela,~#ng. 

18 Juni.. 

Bieren en Azijnen. Besluit tot het toestaan 
van andere soorten van ·werktuigen of eene
andere werkwijs aan bierbromvers. S. 49. 

5 Fehr. 
Bruggen. Zie : Scheepvaart. 
Burgerlijke Stand. Besluit tot vernietiging · 

van het besluit van den Raad der gemeente · 
Heer, betreffende verdeeling der werkzaam
heden van de ambtenaren van den burger-• 
lijken stand in die gemeente. S. 187. l 7 l\1ei. 

- \Vet tot wijziging en aanvulling van d·en der
den en vijfclen titel van het Iste boek van het, 
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Burgerlijk Wetboek en in verband daarlllede 
wijziging van de wet van 23 Aprii 1879, ~- 72, 
·en van de gemeentewet. S. 294~ 20 J~ni. 

- Missive van den Minister van Binne;-ilandsche 
Zaken aan de Oommissarissen der Koningin, 
betreffende recht, te be_talen voor uittre_ksels 
uit de registers van den burgerlijken stand. 

11 Aug. 
Burgerlijk Wetboek. Wet tot wijziging _en aan

vulling van den derden en vijfde·n titel. van 
het Iste boek van het Burgerlijk Wetboek en 
in verband daarmede wijziging van de wet 
van 23 April 1879, S. 72, en van de gemeente
,vet. s. 294. 20 Jnni. 

- Besluit tot wijziging van den bij .K. B. van 
111 15 Juni 1900, S. 207, vastgestelden en laatste. 

· lijk bij K. B. van 18 l\faart 19U, S. 94, ge
wijzigden algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 385b, laatste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, zooals dit luidt 
ingevolge de wet van 6 iebruari 1901 

· (Stbl. n°. 62). S. 350. 9 Aug. 
- Zie ook: Tractaten. 
Buskruit en ontplofbare sto ffen. Beschikking 

van den Minister van Oorlog tot uitvoering 
van het IC B. van 13 December 1912 be
treffende berging van handelsbuskruit in 

·Rijksmagazijnen. ·22 Fehr. 
- Besluit tot nadere wijziging van· de bij K. B. 

van 23 l\faart 1903, S. 89, bekrachtigde 
politiebepalingen op het vervoer van licht
ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op den 
Rijn. S. 348. 8 Aug. 

,Consulaten. Wet houdende wijziging en aan
vnlling ~ler wet van 25 · Juli 1.871,. S. 91, 
houdende regeling van de be.;,.oegdheici der 
consulaire ambtenaren· tot hct opmaken van 
burgerlijke akten, en van · de · ?Onsulaire 
rechtsmacht, zooals die is gewijzigd en aan
gevuld bij de wetten van. 9 November 1875. 
S. 201, 15 April 1886, S. 63, 16 December 
1888, S. 204, 7 Juni 1905, S. 203 en 10 Fe
bruari 1910, Stbl. n°. 56. · S. 100. 19 llfaart. 

. - \Vet houdende vaststelling van eenige be
voegdheden van de consuls en diplomatleke 
ambtenaren in enkele Staten en het geven 
van eenige voorschriften voor ·de toepassing 
van aldaar geldende regelingen. S. 101. 

· 19 l\faa~t. 
- Besluit houdende nadere ,vijziging van het 

K. B. van 29 Augustus 1894, S, 146, ter uit
voering van artikel 1 der Consulaire ·wet, 
laa tstelijk gewijzigd bij K. B. van 3 J uni 
1909, Stbl. n°. 133. S. J28. 14 April. 

.- Zie ook : Tractaten. _, 
Corps diplomatique. Besluit tot 

0

bepaling van 

den dag van het in werking treqen van het 
Diplomatiek Reglement (Stbl. ,n°. 289 van 
1912.) . S. 60. 18 Fehr. 

~- Zie ook : Oonsidaten. 
Cura(,lao. Zie : Begroo_tingen en Relceningen. 
· · ,, M ilitaire Zalcen. 
Diersoorten. Bescherming van m1ttige -

Zie : Lanilbouw. 
Domeinen. W:et houqende goedkeu;ring _van 

eene ruiling van aan den Staat behoorenden 
grond op de Boven Heyplaat onder Charlois, 
tegen het aan de Rotterqamsche Droogdok
Maatschappij behoorende deel der Beneden 
Heyplaat onder Charlois en Pernis. S. 111. 

19 Maart. 
- Als voren van den onderhandschen verkoo_p 

aan de gemeente Venlo van de voorma;lige 
portierswoning bij de _Roermondsche Poort te 
Venlo kadastraal _bekend sectie I, n°. 2471, 
groot 44 centiaren. S. 112.. 19 .Maart. 
~ Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop aan de geineente Geertruiden
)Jerg van gronden· en verdere oppervlakten, 
uitmakende het noordelijke en het oostelijke 
gedeelte der __ voormalige vesting Geertruiden
berg. S. 169. 28 April. 

- \Vet houdende goedkeuring van eene met de 
Bouwgrond-1\faatschappij ,,'s Gravenhage
Voorburg", gevestigd te Voorburg, gesloten 
overeenkomst tot ruiling van grond. S. 261. 

7 Juni. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop aan de_ gemeente Nijmegen 
van het aan den Sta11t .behoorende ge_deelte 
der zoogenaamde Valkhofska~erne t'e Nij
megen. S. 424. 1 Dec. 

- iVet tot goedkeuring der oy<;1reenkomsten 
met de Naamlooze Vennootsc_hap Koninklijke 
l\faatschappij ,,de Scheide" te Vlissingen 
gesloten, betreffende de erfpacht van gronden, 
watereµ en gebouwen _ald_aar, en met de_ge
meente Vlissingen betr_effende de exploitatie 
van een gedeelte der havens en ha v()nterreinen 
aldaar. S. 433. 1 Dec .. 

Drankwet. Zie : Sterke drank. 
Eereteekenen. Zie : Onilerscheidingsteekenen. 
Fabrieken. enz. Besluit houdende beslissing 

dat waar door het gemeentebestuur de krach
tens de Hinderwet . gevraagde . vergunning 
verleend is onder·zoodanige voorwaarden,-dat 
bij voldoening daaraan, de aard der inrich
ting geheel 2:o_u veranderen, het . qesluit. yan 
Burg. en Weth., waarbij dit gesphiedde, be
hoort te worden vernie~igd. 4 Jan. 

- Besluit houdende beslissing dat de gelegen
heid om ten overstaan van den gemeente-
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secretaris bezwaren tegen he~ oprichten eener 
· inrichting in te brengen, niet: voldoet _aan het 

voorschrift van art. 7, eerst~ lid Hinderwet. 

1 
24,.__Jan. 

- Missive van den Minister iVan Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan d~ burgemeesters, 

· betre/J'ende voorkoming vatj conflicten tus
schen de Hinderwet en Steenhouwerswet. 

30 Jan. 
- Koninklijk Besluit houdencle beslissing clat 

aan eene vergunning krachteps de Hinderwet 
, tot uitbreiding eener inrichting geen voor
waarden mogen worden verbcinclen, die verder 
reiken dan noodig is om tegfmoet te komen 
aan bezwaren van de uitbreiding te vreezen. 

i 12 l\faart. 
- 13esluit houdende beschikking op het beroep, 

ingestelcl door de firma A. M: iKurJT te Sneek, 
tegen een besluit van Burgemeester en ·wet
houclers dier gemeente, waar1ij nieuwe voor
waarden zijn verbonden aan cl~ liaar verleende 
vergunning tot het oprichten ;van een lompen
en beenclerenbergplaats aan het Achterom te 
Sneek. S. 300. 21 Juni. 

- Koninklijk Besluit. Outlet ,,belangheb
benclen" in art. 15 der Hindqrwet .moet wor
den verstaan hij die redelijl(er,;ijze gevaar, 
schade of hinder in den zin tan art. 11 dier 
wet kan duchten. - Het :enkele feit dat 
iemancl op de zitting, ingev,olge art. 7 der 
wet gehouclen, is verschenen en claar bezwaren 

. heeft ingebracht, maakt hem niet tot be-
langhebbencle. I 27 Juni. 

- Missive van den Minister van Lanclbonw, Nij
verheicl en Handel aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, bqtreffende maat
regelen tegen waterverontreiniging door stroo
carton- en aardappelmeelfabdeken. 9_ ,Juli. 

-,- 13esluit houclende beslissing dat de aan eene 
ve:rgunning krachtens de Hi~derwet verbon
den voorwaarcle, clat ,,de motor en dynamo 
geen hinderlijke trillingen i! de omgeving 
mogen veroorzaken", geene I bepaalde, dui
delijk omschreven maatregelen inhondt, 
waaraan door de concessionarisse moet_ 
worden voldaan, zoodat zij ~iet gezegd kan 
worden niet aan deze algemeene onbestemcle· 
verplichting te ·hebben volclakn, ~anneer zij 
ernstig getracht heeft verb~tering aan te 
brengeu- en daarbij op aclviJs en na voor-. 
lichting van een desku;nclige lieeft gehancleld. 

I 15 Juli. 
- Besluit houdende beslissing, ;c1at het graven 

van kanalen ten dienste eener waterleiding 
piet onder de bepalingen tier Hinderwet 
valt. 1 Aug. 

1913 .. 

- Besluit houdende beslissing; dat de enkele 
vermelding van kaclastraal perceel en nummer 
niet voldoet aan de nauwkeurige beschrij
ving van de plaats waar de inrichting zal 
worden gesteld, door art. 5 sub 1 o, cler Hin
derwet .geeischt. · 20 Oct. 

- Koninklijk Besluit. Hoewel in casu in 
strijcl met het bepaalcle in art. 6, al. 1 cler 
Hinderwet aan de bedoelde eigenaars en 
gebruikers ,van perceelen geen schriftelijke 
kennis was gegeven .van het gedaan verzoek, 
en door dezen op· de zitting, bedoelcl in 

. _art. 7 dier wet, ook geen bezwaren zijn inge
bracht, zoo moeG; waar door belanghebbenden 
v66r het houden dier zitting bij Burg. en 
Weth. een schriftelijk bezwaar was ingc
zonden, worden aangenomen dat zij in hun 
recht om bezwaren in te brengen, niet zijn 
verkort en behoeft clus in d1t geval de niet
nakoming van bedoeld wetsvoorschrift niet 
tot -,,crnietiging van de door Burg. en Weth. 
verleende vergunning te leiden. 10 Dec. 

- Wet tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen vVaterweg en:het. Scheur, tl,ans 
cleel uitmakende van de gemeenten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terclan:i. . S. 469. 31 Dec. 

Fabrieks- en Handelsmerken. Zie : J ndustrieele 
en intellectueele eigendom. 

Gedistilleerd. Zie · · Recliten van in-, uit- en 
doorvoe,·. 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen 
Raad. De Burgemeester, namens de ge
meente al, 1ischer of als verweerder optre
dende is _partij in het geding en kan niet als 
getuige, worden gehoorcl. 3 Jan. 

- Besluit· tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Dinxperlo, strek
kende1tot het aangaan van eene overeenkomst 
voor de levering en afname ian electrisch 
arbeidsvermogen geclurende een tijclvak van 
dertig jaren. S. 47. 3 Febr. 

Jngetrokken. .' 178:. 8 Mei. 
- Besluit houdende weigering van goeclkeuring 

aan een raadsb~sluit t-ot het aangaan van een 
· g'.ld:eening vcor den 1.,ouw ~ener burgr. 

meesterswoning. 3 Febr. 
- Koninklijk besluit, .houdende beslissing clat. 

wanneer binnen- den in art. 196 Gemeentewet 
gestelden termijn geene beslissing of geen . 
bericht, de beslissing verclagencle, door Gede
puteercle Staten aan het gemeentebestuur is 
ingezonden, Gedeputeerde Staten overeen
komstig art. 197 Gemeentewet·geapht moeten 
worden het raadsbesluit in zijn gehee! te 
hebben goedgekeurd, en· niet meer door hen 

79 
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aan een enkel punt van dat besluit de goed
keuring kan worden onthouden. 25 Fehr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en ·wethouders van de ge
meente Oost- en West-Souburg, waarbij den 
ambtenaar ter secretarie dier gemeente 
I. P. BLONK met ingang,van 1 Januari 1913 
ontslag ·is verleend. S. 124. 7 April. 

- Be-;luit tot schorsing van het besluit van den 
Gemeenteraad van Vlissingen, betreffende 
den herbouw van de spits V(Ln den St. Jacobs-
toren- te Vlissingen: · S. 130. 14 April. 

Ingetrokken. 177. 8 Mei. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

Raad der gemeente Heer, strekkende tot 
benoeming van een waarnemend secretaris 
dier gemeente. S. 143. 28 April. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der' gemeente Schore, strekkende 
•tot beno·e.ming van een gemeente-opzichter. 

S." 190. 20 Mei. 
· ,---: Besluit houdende beslissing betreffende de. 

verplichting van den gemeenteraad om op de 
begrooting in de kosten van jaarwedde van 
een tweeden gemeente-veldwachter te voor
zien. 31 Mei. 

- Missive van den Minister van Financien, 
houdende toezending van een gewijzigde 
model-quitantie, als bedoeld in de Resolutie 
van den Minister van Financien van 3 l\faart 
1899, betreffende de betaalbaarstelling van de 
uitkeeringen aan de gemeenten ingevolge art. 1 
en 10 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
no. 156). (bladz. 1242) · 5 Juni. 

- Koninklijk besluit betreffende onthouding 
-van goedkeuring aan de begrooting der ge-
meente Arnhem voor 1913. - Waar art. 210 
cler Gemeentewet voorschrijft, dat Gedepu
teerde Staten hunne goedkeuring -lerleenen 
of onthouden aan de begrooting in haar ge
heel, sluit goedkeuring· der begrooting van 
zelve in goedkeuring van alle posten der 
begrooting, en staat omgekeerd niet-goed
keuring van een of meer posten der begrooting 
gelijk met weigering om de begrooting in haar 
geheel goed te keuren. - Regeling van een 
gemeenschappelijk belang tusschen twee 
gemeentebesturen is tot stand gekomen en 
art. 121 der Gemeentewet is dus toepasselijk 
zoodra _de beide gemeentebesturen, zij het 
ook bij eenzijdige verklaringen, over en weder 
jegens elkaar verplichtingen hebben op zich 
genomen. 13 Juni. 

- ,vet tot wijziging en aanvulling van den 
derden en vijfden titel van het Iste boek van 
het Burgerlijk Wetboek en in •verband 

daarmede wijziging van de wet van 23 April 
1879, S. 72, en van de gemeentewet. S. 294. 

20 Juni. 
- Besluit betreffende onthouding van goed

keuring aan de· beg~ooting eener gemeente op 
grond van het beschikbaar stellen van onvol
doende middelen voor de gemeente-politie. 

26 Aug. 
- Besluit houdende beslissing, dat de bepaling 

eener verordening, die aan Burg. en W eth. de 
bevoegdheid opdraagt de in de verordening 
bedoelde eigendommen aan gegadigden, die 
daarvoor naar hun oordeel het meest in aan
merking komen, te verhuren, in strijd is met 
art. 138 der Gemeentewet. 27 Sept: 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gedeputeerde Staten dcr pros 
vincien betreffende bevelschriften met terug
betaling. · 24 Oct. 

- vVet tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans 
deel uitmakende van de gemeenten 's Graven
zande en Naald:wijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Blok~ijl en 
Ambt-Vollenhove. S, 14. 11 Jan. 

- ·wet tot vereeniging van de gemeenten Stad
Almelo en Ambt-Almelo. S. 419. 1 Dec. 

- vVet tot wijziging van de grens tusschen de 
gemeenten Pernis en Rozenburg. S. 425. 

1 Dec. 
- Wet tot toevoeging van de terreinen langs 

den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans 
dee! uitmakende van de gemeenten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Besluit tot vernieti
ging van artikel 23a der verordening tot wijzis 
ging der verordening op de openbare wegen, 
het openbaar water en· de gemeentekade in de 
gemeente Soest,- vastgesteld door den Raad 
dier gemeente in zijne vergadering van 
18 April 1912. S. 43. 29 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Noch de 
geheele verordening van de gemeente Noord
wijk van 11 Mei 1910, ,,op het gebruik van 
de zeebaden en het strand", noch art. 2 dier 
verordening mist verbindende kracht. 3 Febr. · 

- Arrest van den Hoogen Raad. ·Door het 
hebben van een hek v66r de wijziging der 
Alg. Pol. Verord. der gemeente Wisch, ter 
plaatse waar het na de wijziging niet meer 
geoorloofd was, is nog geen bijzonder recht 
verkregen, als bedoeld in a.rt. 30 4° lid der 
genoemde Verord. - In het onderhavige 
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geval wordt door de verbodsbepaling van 
art. 30a der genoemde Verord. het recht van 
den eigenaar verder bepe1~kt dan: · ·a:rt. 625 
B. W. gedoogt, en moet ii;i · zoover· aan die 
verbodsbepaling verbindende kracht worden 
ontzegd. i · 10 Fehr. 

J_ Besluit tot vernietiging v~n de algemeene 
politieverordening der gemeente IJsselstein, 
voor zooveel aangaat de in de artikelen 94-96 
vervatte, op den gekanali~eerden Holland
sche_n IJssel betrekkelijke bepalingen. S. 77. 

: 26 Febr. 
-:-- Arrest van den Hoogen ! Raad. Art. 47 

. van de Verordening op het kijden te Utrecht, 
het gebruik verbiedende vln rijwielen door 
m~er personen dan waarvoo~ zij bestemd zijn, 
·en dus niet de inrichting maar eene bepaalde 
wijze van gebruikmaking ~etreffende, geeft 
eene regeling omtrent een punt, waaromtrent 
noch in de Motor- en Rijwi$lwet, noch in het 
Motor- en Rijwielreglemen~ eene b+paling ii, 
te vinden en strijd dus niet met art. 7 der 
genoemde wet. - De vraag, of die bepaling 
treedt in hetgeen van algemeen rijksbelang is, 
is aan het oordeel der rechterlijke macht ont
trokken. I 25 Maart. 

- Bes!uit houdende beslissing dat de.wijziging 
eener verordening op de wegen en he,t bouwe:i;i. 
in de gemeente de rechtmatige verwachting 
van eigenaren van grondeh, dat zij bij het 
bebouwen dier g1·onden onderworpen zullen 
zijn aan de voorschriften, ,;an kracht op het 
·oogenblik toen zij die grottden aankochten, 
niet meer mag teleurstelleh dan dringende 
redenen van publiek · belaiig onvermijdelijk 
maken. ! 14 April.' 

- Arrest van den Hoogen Raad. Behoudens 
· het' bepaalde bij art. 150 B.er Gemeentewet 

. , is de rechterlijke macht ddor geen wettelijk 
voorsc~rift onthev:en van! de verplicht~g 
om bmten toepassmg te laten de bepaling 
eener verordening, waarin H.e Gemeenteraad 
de in art. 135 der Gemeentewet aangegeven 
grenzen· zijner wetgevende bevoegdheid heeft 
,overschreden. - Ten onrechte is beslist, dat 
de gemeenteraad van Maastricht bij de vast
stelling van art. 4bis der V:erordening op de 
Markt de grenzen zijner wetgevende bevoegd
heid heen overschreden. . : 28 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De artt. 1 
en 20a der Verordening op den a±slag' wn 
visch te Enkhuizen als regelende de openbare 
afslag van visch binnen d~ gemeente Enk
huizen betreffen de huishouding dier ge
meente. Zij houden geerie ongeoorloofde 

· ·aantasting · van den eigendqm der- bijzondere 

personen in. -· Nu het voorgestelde middel 
betreft de ·al- of niet bindende kracht van be
palingen der voornoemde verordening, die 
op de bewezen verklaarde feiten _niet zijn en 
ook niet· konden worden toegepast, heeft de 
rechter in cassatie zich in deze zaak te ont
houden van een onderzoek naar- en eene 
beslissing over die bindende kracht. - De 
artt. 23 en 24 der Visscherijwet voorzoover 
zij handelen om den verkoop van visch, be
treffen alleen de vraag, welke visch verkocht 
mag worden en laat geheel ongemoeid de 
·wijze van verkoop, zoodat zij ookniet gezegd 
kunnen worden te voorzien in het onderwerp 
gezegd bij art. 1 der voornoemde verordening. 
- In het algemeen is de gemeerttewetgever 
bevoegd ten aanzien eener regeling door de 
Rijkswet aanvullend op te bieden. Er be
staat geen enkele grond om aan te nemen, 
dat hij in die bevoegdheid, voor wat betreft 
de regeling van openbare verkooping zou zijn 
beperkt. - De verordening op den afslag 
van visch te Enkhuizen, al wordt ook in 
enkele harer bepalingen op -de hefting van 
akten op dien afslag gedoeld, is niet eene 
belastingverordening, zoodat de verordening 
geen koninklijke goedkeuring behoefde. 

· 30 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 38 der 

Alg. Verord. van Breda bevat niet een ver
boden overdracht van macht op B. en vV. en 
is· verb1ndbaar. - Waar uit de omstandig
heid, dat iemand als geleider van een stil
staand voertuig in een straat wordt aan-

. getroffen geenszins met zekerheid valt af te 
leiden,.dat juist die persoon en niet een ander 
als geleider met dat voertuig die straat heeft 
bereden, is het alleszins begrijpelijk, dat men 
om het verbod van te bereiden gemakkelijker 
te kunnen handhaven, heeft gemeend ook 
het stilstaan te moeten verbieden. - De 
ontheffing aan den beklaagde van het verbod, 
om eene gesloten straat to -bedjden, kan hem 
niet ontslaan van· zijne verplichting. om te 
voldoen aan het besh,1it, waarbij niet het 
rijden, maar het stilstaan met een voertuig in 
een bepaald aangewezen gedeelte dier straat 
wordt verboden. · 29 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 7 der · 
Wet van' 1 Maart 1815, S. 21 (Zondagswet) 
heeft alleen het oog op toenmaals bestaande 
provinciale- en gemeentelijke verordeningen, 
maar niet verordeningen, die eerst later zijn 
tot· stand gekomen. - Art. 3 der boven
genoemde wet heeft zeer zeker eene algemeene 
strekking en bepalingen van. gemeente-ver. 

79* 
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ordeningen claarmede in strijd zijn niet ver
bindend doch dat geval doet zich i. c. niet 
voor. - Ds vraag of de ten deze toegepaste 
verordening der gemeente Mijnsheeremand 
in art. 47 getreden is in hetgeen van alge
meen rijksbelang is, mag door den rechter 
niet worden beantwoord, wijl het . onder
zoek daaromtrent. bij het tweede lid van 
art. 150 der Gemeentewet ,ian <liens oordeel 
is onttrokken. 15 Dec. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Wet tot nadere 
wijziging van_ de wet van 1 Juni 186fi, S. 61, 
regelende de uitoefening der artsenijbe~eid
kunst, zooals die wet is gewijzigd b~j de wetten 
van 15 .April 1886, S. 64, 21 Juni 191)1, S. 157 
en 5 Juni 190!5, Stbl. n°. 157. S. 107. 1911:Iaart. 

~ Arrest van den Hoogen Raad. De omvang 
van het recht bij art. 66, 3° S:v. toegekend, 
90k voor. zoover genee?kundigen betreft, 
moet worden vastgesteld aan de hand van 
dat art. zelf en niet op grond van overwegin
gen, _ontleend aan den tekst en de wqrdings

. geschiedenis van den krachtens art: 21 der 
,wet van 25 Dec. 1878, S. 222, door ge.nees
kundigen af te leggen beroepseed. - De 
verplichting tot geheimhouding, waarvan 
art. 66 Sv. spreekt berust voor de onder
scheiden daargenoemde categorieen op de
zelfde grondrn, zijnde voor elk harer de eigen
aardige eischen van het uitgeoefend beroep. 
- Die eischen van het geneeskµndig beroep 
brengen mede, dat een ieder, die zich of een 
der z-ijnen. onder behandeling stelt van een 
geneesheer, er op kan rekenen, dat hetgeen 
deze bij die behandeling door mededeeling 
van rlen zLke z_elf of te zijnen beho(!v;e gedaan 
of door eigen onderzoek omtre_nt ~iJn patient 
fo weten komt - al hetwelk geacht moP.t 
word en den _geneesheer als zoodanig te zijn 
toevertrouwd - geheim blijve. - Nu bet 
getuigenis van den gerequireerde alleen zou 
hebben gPloopen over h~tgeen hij als genees
heer had vernomen van - of bevondcn op 

~ zijne _patiente, he-.ft het Hof terecht aange
nom_en, dat de ge,requireeTd,;> in dit geval 
mocht weigeren te ·ge,tuigen. ' 21 Ap~ '. 

-·.Wet tot wijziging van de wet van 25 Decem
ber 1878, 1S. 222, houdende regeling der voor
waarden tot verkrijging der bevoegdheid van 
arts, tandmeester, apotheker, vroedvro_uw. en 
apothekersbediende, gewijzigd bij de wetten 
van 28 Juni 1881, S. 103, 26 October 1889, 
S. 137, 12 December 1892, S. 261, 21 Juni 
1901, S, 157, 27 April 1904, S. 81 en 16 Juli 
1Q07, Stbl. n°. 212. S .. 166. 28 April. 

- Wet tot wijziging van de wet van 24 Juni 

1876,.S. 117, houdende regeling van qe vo_or
waarden tot verkrijging der afzonderlijke 
bevoegdheid tot uitoefening der tandheel
kunst ·en van de beoefening dier kunst, ge
wijzigd bii de wetten van 25 December-1878, 
S. 222, 15 April 1886, S. 64 en 21 Juni 1901, 
Stbl. n°, 157. S. 167. 28 April. 

- Arrest van den Hoogen _Raad. Nu _de be
klaagde in verband met de ongesteldheid 
waaraan zij zeide, dat elk der personen 
lijdencle was, raad heeft gegeven, na den 
patient qen pols gevoeld, in de oogen gezien 
of betast te hebben en daarbij, onder aan" 
wijzing van het gebruik, hetzij flanellen 
banden, ht tzij kruiden, hetzij beide te zamen 
verkoeht heeft met voorgeven, dat, bij ge
bruik volgens haren raad, · die persorien 
zouden genezen, is zulks terecht beschouwd 
als het verleenen van geneeskundigen raad 
als bedrijf en bijgevolg als uitoefening der 
geneeskunst volgens art. 1 der Wet van 1 Juni 
1865, Stbl. n°. 60. 5 Mei. 

- Besh1it tot nadere wijziging van het K. B. 
van 26 llfaart 1895, S. 37, tot aanwijzrng van 
eenige getuigschriften en diploma's als 
becfoeld in de artikelen 3 en 9 der wet van 
25 December 1878, S. 222, houdende regeling 
der voorwaarden tot verkrijging der bevoegd
heid van arts, tandarts, apotheker, vroed
vrouw en-apothekersbediende, zooals het bij 
verschillende. wetten is . aangevuld en . ge
wijzigd. S. 333. 25 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. ·B. 
van 12 Februari 1879, S. 34, tot regeling van 
de examens ter verkr~jging der bevoegdheid 
van arts, tandmeester of apotheker, door de 
faculteiten der. wis- en natuurkunde en der 
geneeskunde aan de Nederlandsche Universi
teiten af te nemen. S. 397. 25 Oct .. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 12 Februari 1879, S. 36, tot regeling der 
examens als arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende. S. 398. 

25 Qct. 
- Arrest_ van den Hoogen Raad .. Uitlegging 

van de artt. 9 en 13 der Wet van 1 Juni 
1865 (Stbl. n°. 61). 10 Nov. 

- Zie ook: Ziekten (Besmettelijke). 
Grensse4eiding. Zii, : Gemeentegrenzen. 
Grondbelasting. Besluit betreffende surnume-

rairs der grondbe!asting. 30 Juni. 
- Zie ook: Kadaster. 
Grootboeken. Zie : Schuld (N ationale). 
Handels-. en fabrieksmerken . . Zie: Industri-

eele en intellectueele eigendom. 
Havens. Besluit tot vaststelling van een 
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reglement·van politie voor de visschershaven 
·te IJmuiden. ~- 63. 19 Febr. 

_.:_ Besluit tot intrekking vah het bijzonder 
reglement van politie vooi, de haven van 
Delfzijl. S. 446. 16 Dec. 

Hinderwet. Zie : Fabrieken. I 
Idioten. Zie: Krankzinnigen! 
Indiii. ( Nederl.} Besluit tot nadere aanvulling 

van het Besluit op de lndische Bestuurs-
1 ' 

opleiding. S. 1. · , 2 Jan. 
1 179. 1 8 Mei. 

' ; I 318. 27 Juni. 
- Besluit houdende regelen voor het afnemen 

hier te lande van hot zo!geiiaam,d klein
. notarisexamen, bedoeld in 1de artikelen 16g 
tot 16n van het Reglement1

1 

op hot :Notaris
ambt in Nederlandsch-Indie1 S. 54. :12 Febr. 

- Besluit tot wijziging van ~rtikel 5: van het 
K. B. van 21 Maart 1907, houdende bijzondere 
_voorwaarden van benoem~aarheid tot- en 
uitzending uit Nederland va:n personeel voor 
betrekkingen bij de rechterlijke macht in 
Neder!andsch-Indie. S. )116. 28 Maart. 

.,_:__ Besluit houdende nadere "jV~jziging· van de 
bepalingen betreffende de zeebrieven en 
jaarpassen in Nederlandsch;Indie, ]aatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 6 Juni 1910, n°. 40 
(Nederl. Stbl. n°. 157, Indis~h Stbl. n°. 425). 

s.: 140. 25 April. 
- Besluit tot wijziging van lhet besluit van 

10 April 1881; houdende va¥stelling van een 
reglement op het verleene~ van pensioenen 
aan burgerlijke ambtenareri ill Nederlaridsch-

., Indie. I 21 Mei. 
- Besluit tot wijziging en aahvulling van het 

reglement op de toekennir\g van pensioen 
en onderstarid aan de Europeesche en.aan de 
daarmede gelijkgestelde o:fficieren van de 
Landmacht in Nederlandsc:\J.-Indic. S. 192. 

28 Mei. 
- vVet · tot bekrachtiging een1er overeenkomst 

met de' Nederlandsch-Indische Spoorweg
Maatschappij tot aankoop .Jan den spoorweg 
Batavia-Buitenzorg en· da!armede verband 

I 

houdende regelingen.· (Wijziging en ver-
hooging van de begrooting v~n Nederlandsch-
Indie voor het dienstjaar 1913.) S. 285. 

f 20 Juni. 
--'- Bes!11it houdende wijziging van het gage

ments-reglement in Indisch :staatsblad 1876, 
n°'. 44, en van het pensiqensreglement in 
Indisch Staatsblad 1905, n°'. 299. S. 320. 

i . 1 Juli. 
- Besluit op de benoembaarheid tot betrek
. kingen bij den burgerlijken ldienst in Neder-

. filndroh-Indie. l 363. 27 Ang. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Ifortingen. 
Pensioenen. 
Posterij. 
W eduwen- en W eezenfonds." 

Industrleele en intellectueele eigendom. Wet 
nopens bescherming van handels- en fa
brieksmerken binnen de ressorten van con• 
sulaire ambtenaren, die overeenkomstig 
artikel le der wet van 25 Juli 1871, S. 91, 
rechtsmacht ·uitoefenen .. s.· 105. · 19 llfaart 

- Besluit houdende wijziging van het ,',Octrooi
reglement (Staatsbl. n°. 111 van 1912)". 

S. 307. 23 Juni. 
- Zie ook : Ti-actaten. 
Intellectueel eigendom. Zie: Indiistriede · en 

intellectueele eigendom. 
Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Wet 

tot verzekering van arbeiders tegen gelde
lijke gevolgen van 'invaliditeit en ouderdom. 

S. 205. 5 Juni. 
- Gedeeltelijke inwerking treding. S. 272. 

12 Juni: 
281. i9 Juni. 
359. · 25 Aug. 

- Besluit tot uitvoering van artiker"375, eerste 
lid, van de Invaliditeitswet, ~oor zooveel die 
bepaling betrekking heeft op renten, a]s 
bedoeld · in de artikelen 369 en 370 dier wet. 

S. 330. 19 Juli. 
- Besluit houdende bepalingen betreffende 

ve~goedingen, toe te kennen aan de leden en 
de· secretarissen der Rentecommissien en 
aan de tusschenpersonen voor de renten, 
bedoeld in de artikelen 369 en 370 der 
Invalidit"eitswet. S. B34. 25 Juli. 

- Besluit 'houdende vaststelling van districten 
en instelling van :rentecommissien ter uit
voering van de artt. 369 en ·370 der Invalidi
teitswet. · 29 Juli. 

- Besiuit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, betreffende trekkers 
van een rente krachtens de artikelen 369 en 
370 der Invaliditeitswet. S. 357. 21 Aug. 

- Besluit tot vaststeiling van een· algemeenen 
maatregel van bestuur, ais bedoelci in artikel 
164, derde lid, der· Invaliditeitswet. S. 388. 

10 Oct. 
Jaarpassen. Zic : Passen." 
Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. De 

medeeigenaar is in den zin van art. 2 der 
Jachtwet ten aanzien van den geineenschap
pelijk bezeten grand jachtrechthebbende ·en 
mag derhalvo zijn jachtrecht daarop uitciefe
nen ook zonder schriftelijk hewijs van ver
gunning van zijn medeeigenaar. 28 April. 
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- Arrest· van den Hoo gen Raad. Ten onrechte 
heeft de Rechtbank uitgemaakt, dat de 
beklaagdc zich heeft schuldig gemaakt aan 
,,jagen" in den zin van art. 15 der Jachtwet 
en niet aan overtreding van art. 15bis dier 
wet, met welk art. naar het oordeel der 
Rechtbank alleen bevoegd werd den drager 
van het licht te straffen. - Immers blijkens 
den duidelijken tekst en geschiedenis van 
art. l5bis wordt strafbaar gesteld, zoowel 
het door middel van kunstlicht wild of 
schadelijk gedierte opsporen, als het met 
kunstlicht iemand bij het opsporen bijstaan, 
waarbij niet wordt vereischt, dat hij, die door 
middel van kunstlicht opspoort, tevens dit 
licht draagt. - De wetgever heeft een feit, 
als de Rechtbank hier als vaststaand be
schouwt, afzo~derlijk strafbaar gesteld en 
heeft ·dat niet onder ,,jagen" in den zin der 
Jachtwet willen begrijpen. - Het vonnis als 
niet behoorlijk met redenen omkleed ver
nietigd. 23 Juni. 

-Arrest van d_en Hoogen Raad. De bevoegd
heid bij de tweede zinsnede van art. 26 der 
Jachtwet den Minister toegekend heeft 
klaarblijkelijk ook de strekking, om de 
nadeelen nit te groote vermenigvuldiging 
van wild of schadelijk gedierte ontstaande, 
als bedoeld in de eerste zinsnede van genoemd 
artikel te bestrijden. - Uit de woorden dier 
tweede zinsnede, waarbij de Minister bevoegd 
wordt verklaard buitengewone machtigingen 
te verleenen of te laten verleenen niet enkel 
tot het schieten, doch geheel algemeen ook 
tot het op andere wijze bemeesteren van wild, 
ioowel in gesloten- als in open ·.jachttijd, 
volgt, dat de gewone beperkende bepalingen 
der Jachtwet (zie art. 15). veeleer tot instand
houding van het wild voorgeschreven, den 
Minister bij het verleenen der :giachtiging 
niet binden. . 20 · Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De wet
gever heeft door in art. 22 der Jagtwet onder 
zekere omstandigheden het zoeken of rapen 
van de eieren van wild te verbieden, twee 
onderscheidene niet gelijksoortige feiten zelf
standig straf):iaar gesteld, daar het zoeken 
van eieren van wild kan geschieden, zonder 
het rapen van die eieren _en het rapen va:n 
die eieren zonder het zoeken. - Nu alleen 
is pen laste gelegd het zoeken van kievits
eieren kan geen sprake zijn van een voor v<>r
beurdverklaring vatbaar voorwerp, hetgeen 
wel het geval is bij het niet ten laste gelegde 
rapen van kievitseieren. (Jagtwet art. 45c.) 
- Daar tegen de ten laste gelegde over-

1 

treding bij art. 40 1 c lid cler J agtwet •geen · 
anclere straf is bedreigd, clan eene geldboete 
van ten hoogs"te f 20.- is bij het bestreden 
vonnis terecht de uitzonclering van het 2cle 
lid van art. 44 R. 0. toegepast en niet de 
regel. - De Ambt. 0. M. is derhalve terecht 
niet-ontvankelijk verklaarcl in zijn hooger 
beroep. 8 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het jacht
recht op zekeren grond is onafscheidelijk 
verbonden aan ieder deel van den grond; 
het recht des mede-eigenaars om ook clat 
genot van den grond te hebben, strekt zich 
clerhalve niet over deszelfs geheele uitge
strektheicl, zooclat die mede-eigenaar in den 
zin van art. 2 Jachtwet ten aan~ien van den 
gemeenschappelijk bezeten grond is jacht
gerechtigde. - Ieder derde die in gezelschap 
van dien mede-eigenaar den grond bejaagt, 
behoeft derhalve i~gevolge art. 2, 2de lid der 
Jachtwet niet voorzien te zijn van.het schrif. 
telijk bewijs van vergunning, als vereischt 
ingevolge art: 2, lste lid Jachtwet, 29 Dec. 

Johanniter-Orde. Besluit tot vaststelling van 
de beschrijving van de veld-uniform van 
de Commenderij Nederland der Johanniter
Orde en van de Nederlandsche Afdeeling van 
de Ridders van Malta. S. 438. 5 Dec. 

Kadaster. Besluit tot ,vijziging van het bc
sluit van 2S Januari 1907, houdende nieuwe 
indeeling van de controle der grondbelasting 
(kadaster). .6 Jan. 

-Kamers van Arbeid. Besluit tot wijziging 
en aanvulling van het K. B. van 6 Januari 

. 1898, S. 20, tot vaststelling v_an een Kies
reglement voor de Kamers van . arbeid, 
laatstelijk ge.wijzigd bij K. B. van 14 Januari 
1908 (Stbl. n°. 28). S. 53. 12 Fehr. 

- ·wet tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen vVaterweg en het Scheur, thans 
deel uitmakende vari de gemeenten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

Kanalen. Besluit tot vaststelling van een 
bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal van Amsterdam naar de Merwede. 

S. 383. 8 Oct. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder 

reglement van politie voor het kanaal, uit
gaande van het kanaal van /4.msterclam naar 

· de llforwede bij Schotdeuren, langs de Linge 
en door Gorinchem naar de Merwede. 

S. 384. 8- Oct. 
- Besluit tot vaststelling van een- bijzoncler 

reglement van politie voor het Apeldoornsche 
kanaal. .S. 447. 23 Dec. 
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Kerkelijke Zaken. Koninklijk! besluit. Art. 7 
der Wet tot regeling van het toezicht op de 
,onderscheidene kerkgenootsphappen' verzet 
,zich niet tegen het verleeneµ van het daar 
·bedoeld verlof, wanneer van vrees voor 
. -opeenhooping van menschen ,als gevolg daar
:van geen sprake kan zijn, ~n wanneer het 
bezwaar, dat ·gezang en niuziek van het 
_gebouw, waarvoor het verlof ~vordt gevraagd, 
-zal-doordringen tot het naburfge'kerkgebouw, 
,door het stellen van voorwaai;den kan worden 
weggenomen. - Verlof ve,rleend aan de 
Stichting ,,Het Leger,d,er He~ls" tot het,hou-
den van samenkomsten. I 18 Sept. 

Kiesrecht. Koninklijk besluiy- Benoeming 
van een stembureau overeenkomstig art. 61 
der Kieswet strekt zoowel vo:or de stemming 
.a]s voor de eventueel daarop · volgende her
stemming. - Niet naleving' van het voor
schrift van art. 76 der Kieswet, dat de voor
~itter het stembiljet dichtge,jouwen aan den 
kiezer moet uitreiken, kan op de geldigheid 
<ler stemming geen. invloed jiebben. - Bij
stand aan kiezers, die niet,i zooals _art. 80 
der Kieswet eischt, lichamelijk hulpbe
hoevend zijn, moet tot vernietiging der 
stemming leiden. '. 22 Fehr. 

- Besluit van den Minister van lBinnenlandsche 
Zaken betreffende de zitting Ivan- het hoofd
stembureau in verband met ;verkiezing van 
leden van den raad der gemeente Heerlen. 

I 
· 14 _Ma_art. 

.Schoterland. 22 Maart. 
Horst. 16 Mei. 
,Franekeradeel. 
Utingeradeel. 
Gronsveld. 

21 Mei. 
4 Juni. 
4 Juli. 

Geleen. I · 12 Juli. 
Haren. 8 Aug. 
vVageningen. 10 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De uit
legging door _den Kantonrechrer aan art. 20 
der Kieswet gegeven, volgens welke alleen 
bij niet onderbroken voorjwmen op . de 
kiezerslijst een nadere aangifte overboclig 
is, is in strijd met de duidelijkb bewoordingen 
der Wet, gelijk ze in 1900 is ge-&ijzigd. 20 Juni. 

-~ Arrest van den Hoo gen R~ad. Ten on-
r.echte heeft· de Kantonrecht~r een verzoek 

.. tot verbetering der kiezerslijs~ voor den ge
_ meenteraad afgewezen, op grond dat B. en vV. 
niet kunnen worden geacht 1te hebben ge
hantlelcl--in strijd met de wbt, nu ·zij. zijn 

.. bekend gemaakt met de omstandigheicl, · dat 
, de hier bedoelde persoon niet.Jas aangeslagen 
in de plaatselijk\l directe belasting naar het 

i 

inkomen, (i. c. stond ten processe vast, dat 
vorenbedoelde bek:endmaking niet juist was, 
daar er we! een aanslag bestoncl en deze 
tijdig was voldaan). 27 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De beper
kende uitlegging door den Kantonrechter aan 
art. 29 Kieswet ge-geven, als zoude verbete
ring der Kiezerslijst alleen mogen worden 
gevraagd op grond van beweerd bezit of 
ontbreken cler kiesgorechtigclheid, zooals deze 
in artt. 1-7 der Kieswet wordt toegekencl, 
is met den tekst yan het art. in strijd. -
Terecht heeft de Kantonrechter geoordeeld 
dat de vraag o_f bij de vasts_telling der Kiec 
zerslijst de administratieve voorschriften zijn 
in acht· genomen, niet aan het oordeel dei.: 
rechterlijke macht is onderworpe_n. 8 Juli. 

- Besluit houdencle beslissing dat, wanneer 
de candidaatstelling voor leden van den 
gemeehteraad heeft plaats gehad op 9 lVIei 
1913 en de stemming en herstemming _ op 
1_9 en 28 Mei cl.a. v., moet worden gev~lgd .de 
kiezerslijst 1913,----1914, niot die van 1912 
~1913. 15 Oct. 

- Besluit. houdende b~slissing dat, ingevil :de 
Burgemeester niet gedurende den bij art. ·51 
der Kieswet bepaalclen tijd ter gemeente
secretarie aanwezig. is geweest en gedurende 
zijne afwezigheicl een candicl_aatsopgave is 
ingeleverd en door_ een alider clan den Burge
meester in ontvangst is genomen, dit de 
nietigheid der daarop gevolgde stemming 
met zich moet brengen. 2 Dec. 

- Koninklijk Besluit. Waar door iemancl, 
die niet bevoegd was tot het kiezen van !eel.en 
van den .gemeenteraad, aan_ de herstemming 
is deelgenomen, en zijn stem op den uitslag 
d<,lr herstemming van invloed heeft kunnen 
zijn, behoort de verkpzen verklaarde perso.on 
niet als lid van den gemeenteraad te worden 
toegelaten. - Hiertoe doet niet af dat be
doelde, niet tot kiezen bevoegde persoon 
verklaard heeft zijn stem . niet op laatstge
noemcle maar ·op den anderen candiclaat to 
hebben uitgebracht. 29 Dec. 

- Wet tot toevoeging_ van de terroinen langs 
den Nieuwen ,vaterweg en het Scheur, thans 
dee! uitmakende van de gemeenten 's Graven
zande on Naaldwtik, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

_Kil).d,erarbeid_ Zic : Arbeid van jeugdige, per
.: sonen en van vrouwen. 
Kortingen. Besluit • houclende aanvulling en 

wijziging van het K. B. van 29 Juli 1911, 
S. 261, regelende het verleenen van korting 
op de inkomsten van koloniale of gewezen 
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kolonfo,le Jandsdicnaren, tot voldoening ·van 
hun door den rechter opgelegde uitkeeririgen. 

S. 322. 3 Juli. 
- Besluit houdende intrekking van de bepa

lingen nopens korting op de Indische -pen
Rioenen en gagementen bij herplaatsirig in 
betrekkingen waaraan uitzicht op b'tirgerlijk 
pensioen· is verbonden. 5 Dec. 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wij
ziging van het IC B. van 28 Augustus 1888, 
S. 144, tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundigen in het provinciaal -krankzinnigen
gesticht ,,Meerenberg" te Bloemendaal. 

S. 9. 9 Jan. 
- Besluit tot wijziging van· het K. B. van 

9 Maart 1910, S. 82, w~arbij aan de Vereeni
ging tot opvoeding en verpleging·van idioteri'. 
en achterlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, 
vergunning is verleend, op het· terrein 
,,Lozenoord" te Ermelo, een gesticht voor 
idioten op te richten. S. 11. - 10 Jan. 
~ Besluit houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 13 Februari 1892, S. 43, waarbij 
aan de Vereeniging tot opvoeding en verple
ging van idioten en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend om het landgoed ,,'s Heerenloo" te 
Ermelo, tot een gesticht voor idioten in te 
richten. S. 12. 10 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 17 Augustus 1892, S. 212, waarbij 
aan het bestuur van het krakzinnigengesticht 
;,Het St. Elisabeth's Gasthuis" te Deventer 
verguiming is verleend op het landgoed 
,,de Brinkgreve", gemeente Deventer, een 

_gesticht voor krankzinnigen op. te richten. 
S. 28.- 11 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 2 Juli 1894, S. 89, waarbij aan de 
Vereeniging tot C'hristelijke Verzorging van 
krankzinnigen in Nederland, gevestigd te 
Utrecht, vergunning is verleend te Zuidlaren 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 125. 7 April. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het bestuur der gemeente Leiden ver
gunning is verleend op het landgoecJ ,,Ende
geest", gemeente Oegstgeest, een gesticht 
voor krankzinnigen op -te richten. S. 137. 

• 23 April._ 
- Besluit houdende aanwijzing van de Psychia

trisch-Neurologische kliniek der Rijks-univer
siteit te Utrecht als eene inrichting, ·die niet 
als krankzinnigengesticht wordt -beschouwd, 

ook wanneer daarin -meer ·dan twee krank-
-zinnigen worden verpleegd. S. 191. 27 Mei. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B.- van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het bestuur der gemeente Leiden ver
gunning is verleend op het landgoed ,,Ende-

- geest", gemeente Oegstgeest, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 199. 

2 Juni. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

IC. B. van 13 Februari 1892, S. 43, waarbij 
aan de vereeniging tot opvoeding en ver. 
pleging van idioten· en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is verleend 

-om he_t landgoed ,,'s Heerenloo" te Ermelo, 
tot· een gesticht voor idioten in te · rich ten. 

S. 200. 2 Juni. 
- Missive van den Minister-van Binnenlandsche 

Zaken aan de G·edeputeerde Staten der pro
vincien, betreffende · ontslag uit krank
zinnigengestichten van ter beschikking der 
Regeering gestelde minde1'jarigen. 2 Juli. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 28 Augustus 1888, S. 144, tot bepa
ling van het ma;dmum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen in het 
provinciaal krankzinnigengestfoht -,,Meeren
berg" te Bloemendaal. S. 373. ·30 Sept: 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 25 Juli 1908, S. 274, waarbij aan de Ver
eeniging tot Ohristelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te Mid
delburg, vergunning is verleend op een terrein 
in de gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 402. 29 Oct. 
- Missive van den :Minister van Binnenlantlsche 

Zaken aan de Oommissarissen der Koningin 
in de provincien, betreffende het vervoer van 
krankzinnigen. 13- Nov. 

- Besluit waarbij aan de Vereeniging cler 
Broetlers van Liefde, gevestigd te Venray, 
vergunning wortlt verleencl op een terrein 
in de gemeente Noortlwijkerhout een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. ·409. 

i5 Nov. 
- Besluit .tot naclere wijziging van het K. B. 

van 8 Januari 1898, S: 24. houdencle vergun
ni.rig aan Regenten van het geneeskunclig 
gesticht voor -krankzinhigen, te -'s Graven
hage, tot oprichting van een gesticht · voor 
krankzinnigen op· het lantlgoed ,,Oud-Rosen
burg", gemeente Loosduinen, a'lsmetle·•bepa
ling van het -maximum· der verpleegtlen en 
het minimum der geneeskundigen.- S. 413. 

-20 Nov. 
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B l ·t t t . .. . . I h K B h K . b b - es m o w1Jz1gmg van: et- . . van · et· onmklijk esluit van 5 Septern er 1904 
11 Juli 1907, S. 183, waarbij aan het bestuur (Stbl. n•. 220) (Landweer-InstructieII). 23 Oct. 
tler gemeente Rotterdam - verg,;_nning is - Besluit betreffendo het verleenen van vrij-
verleend op een terrein in de gemeente stelling van werjtelijken tlfonst en jaarlijksch 
Poortugaal een gesticht vobr krankzinnigen onderzoek. 23 April. 
op te richten. S. 450. 24· Dec. -'- Wet tot nadere aanvulling· en wijziging van 

- Zie ook: Armwezen. [ de Landweer;vet· Stbl. 1901, n°. 160, aan-
Landbouw. Besluit tot wijziging van het K. B. gevuld bij de wet van 27 April 1906, S. 73, 

van 24 October 1892, S. 236, houdende vast- gewijzigd bij de. wet van 13 Juli 1907, S. 187 
stelling van bepalingen tei: uitvoering van en aangevnltl en gewijzigd bij de wet van 30 
artikel 3 der wet van 25 Mei 1880, S. 89, tot December 1909, Stbl. n°. 421. S. 148. 28 April. 
bescherming van diersooryen, hnttig voor - Beschikking van den Minister van Oorlog 
landbouw of houtteelt, gelijk dat besluit is tot vaststelling eener regeling nopens de 
gewijzigd bij de K. B. van 9 Juni 1893, -8. 87 inlevering van wapenen; van !deeding en 
en 18 Juli 1908, Stbl. n'·. 23~. S. 48. 4 Febr. ·uitrusting en van ledergoed, zoomede van 

Landsdrukkerij. Besluit tot wijziging van het reglementen of dienstvoorschriften bjj ont-
K. B. van 22 December 1905, S. 355, hou- slag van eene lichting landweer. 7 Mei. 
dende vaststellingvan een·Reglement voorde -·Beschikking van: den Minister van Oor!og 

· Algemeene Landsd1 ukkerij. ! S. 271. 10 Juni. tot uitvoering van het beslnit van 23 April 
Landstorm. Wet tcit regelingl van de vni·plich- 1913, betreffende het verleenen van vrijstel-

tingen teµ aanzien van i den landstorm. ling van werkelijken dienst en jaarlijksch 
S. 149. 28 April. onderzoek. 10 Mei. 

- 'Besluit houdende voorschiliften betreffende - Besluit betrekkelijk de {iitvoering van 
de uitvoering van de Land~tormwet (Staats- artikel 15bis der Landweerwet, S. 1901, 
blad 1913, n°. 149). S. 273, 12 Juni. n°. 160, laatstelijk aangevuld en gowijzigcl 

- Bescbikking van den Minister van Oorlog, bij de wet van 28 · April 1913, Stbl. n°. 148. 
• tot, vast~telling eener Landstorm-instructie. (Landweer-Besluit III.) S. 194. 29 Mei. 

I 27 Juni: - Besluit houdende voorschriften betreffencle' 
- Missive van den Inspecteur van den genees- de uitvoering van de Land,veerwet, S. 1901, 

kundigen dienst der landniacht, ·betreffen_de n°. 160, aangevuld bij de wet van 27 April 
invulling van kolom 7 van het inschrijvings- 1906, S. 73; gewijzigd bij de wet van 13 Juli 
register voor den landstorm. 28 Juli. 1907, S. 187, aangevuld en gewijzigd bij de 

- Missive van- den Ministerj van Oorlog aan wet van ~O December 1909, S. 421 en nader 
, de Commissarissen der Kolingin in de pro- aangevuld en gewijzigd bij de wet van 28 April 
. vincien betreffende vrijste!J"ng van· opkomst 1913, Stbl. n°. 148. (Landweer-Besluit I.) 

bij den landstorlll'. · 5 Nov. '~·; S. 202. 3 Juni. 
-Landverhuizers. Besluit tot nadere wijziging Gewijzigd. 404. 1 Nov. 

van het K. B. van 27 Nov~mber 1865 (Stbl. - Beschikking van den Minister van Oorlog, 
n°. 130). : S. 408. 5 Nov. houdende uitvoering van het K. B. van 

Landweer. Beschikking van :den Minister van 3 Juni 1913 (Staatsbl. n°. 202) (Landweer-
Oorlog,- betreffende iri werking treding van Instructie I). 27 Juni. 
het besluit van 7 Februari i[9u, tot wijziging Gewijzigd. 28 Oct. 
van- het besluit van 29 Mei 1903, betreffende - Beschikking van den Minister' van Oorlog, 
regeling van de Landweer. 12 Maart. houdende uitvoering van het K. B. van 

• I 15 Ap1il. 29 Mei 1913 (Stbl. n°. 194) (Landweer-
- ·Beschikking van den Minister van Oorlog Instructie III). 28 J uni 

betreffend,e wijziging van den staat, bedoeld Gewijzigd. 28 Oct. 
bij §· 4 der Landweerinstru~tie II. 9 April. - Besluit houdende verdeeling van het Rijk 

- Beschikking van den Minister van Oorlog, in landweerdistricten en aanwijzing van de 
,·. :betreffende nadere vaststelling van den staat, standplaatsen van Landweerdistrictscom-
. • bedoeld bij § 4 der Landiveerinstructie II. mandanten. 17 Oct. 

· I 6 Juni. - Missive van den Ministe_r van Oorlog aan de 
- Beschikking van den Minister van Oorlog Commissarissen der Koningin in de provin-

tot wijziging van cle · beschikking · van den cien betreffende inlevering van militaire rijks-
Minister van Staat·, Minist~r van Oorloj\" van go'ederen door landweer-verlofgangers. 27 Dec. 

· 27 -September 1904, ·houden~ e uitvoering·van ·Leerplicht. · Arrest van den Hoo gen Raad. 
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De verplichting, om zorg te dragen, cl.at aan 
een• kind gedurende den tijcl. en overeenkom
stig de regelen in .de Leerplichtwet gesteld 
voldoende lager onderwijs wordt verstrekt, 

· rust volgens art. 1 clier Wet alleen op ouders, 
voogden en andere personen met de verzor
ging van kinderen belast, voor zooverre die 
kinderen bij ]::ten, in de inrichting onder hun 
beheer, of met hen bij ;i,nderen inwonen. 

3 Fehr. 
-Arrest van den Hoogen Raad. Het ,,toe

zenden" van art. 21 § 4 en 23 § 1, 2°. in -ver
bancl met hetgeen art. 21 § 3 der Leerplicht
wet van de toezending der aanzegging, haren 
inhoud en de wijze van uitreiking zegt is te 
verstaan in den zin van ,,uit1·eiken aan den 
overtrecler". - Nu in de telastelegging niet 
voorkomt, dat de overtreding is gepleegcl na 
het uitreiken der aanzegging is daarin aan den 
beklaagcle geen strafbaar feit ten la.ste gelegd 

20 Oct. 
Lichamelijke opvoeding en oefening. Missive 

van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gecleputeerde Staten der provincien, 
betreffende instelling van eene inspectie voor 
de lichamelijke opvoeding. 17 Mei. 

- Koninklijk Besluit. betreffencle de lichame
lijke oefening der jongelingschap. 22 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan Burgemeester en Wethouders der 
onderscheidene gemeenten, betreffende licha
melijke opvoeding van de jongelingschap. 

24 Dec. 
Loodswezen. Besluit houdende wijziging van 

het Bijwnder Reglement op den loodsdienst 
in het IIIde district (Texel), vastgest.eld bij 
K. B. van 22 Januari 1902, S. 5 en laatstelijk 
gewijzigcl bij K. B. van 30 Mei 1908 (StbL 
n°. 192). S. 339. 30 Juli. 

Loterij. Arrest van den Hoogcn Raad. Nu de 
bewe,;en vcrklaarde en geguaiificeerde feiten, 
nl. het in art. 2, 2°. der Loterijwet 1905, elk 
op zieh zeif .verboden verkoopen en afleveren 
van aandeelen, bij de artt. 6 en 8 dier wet 
als overtredingen strafbaar zijn gesteld, ,•olgt 
hierutt, dat hier toepasselijk is art. 62 Sr., 
waardoor nadere motiveerii\g hieromtrent 

. kon achterwege blijven, en aanhaling van 
gernelcl wetsartikel niet· was verplic!1tencl, 
wijl clit niet behoort tot de verbods- of straf
bepalingen, welke de Rechtbank h~eft toege
past. - De Rechtba:,n,k.heef_t besHst,, dat het 
bestanddeel van bet telastegelegde feit ·nl., 
dat de gelegenheicl voor iemand was open
gesteld (art. 1 der Loterijwet 1905, voldol'nde 
in de dagvaarding was uitgedrukt. Tegen 

cleze beslissing, die is van feitelijken aard, kan 
in: cassatie niet meer warden opgekomen. -
De R~chtbank heeft uit de door haar vast
gestelde feiten terecht afgeleid, clat hier niet 
aandeelen in een geoorloofde premieleening, 
maar slechts loten in een loterij verhandeld 
zijn. - De Loterijw~t 1905 verstaat onder 
eene premieleening alleen een werkelijke geld
leening. waarbij cje kans op het winnen van 
premien aan de scbuldbewij7;en der . geld
leening verboncle_n is. - Ingevolge art. 62 • 
Sr. moet voor bet bij art. 2, 2°. cler Loterijwet 

· 1905 verboden verkoopen en afleveren van 
aandeelen in eene loterij, als zijnde ,elk eene 
strafbare overtreding, voor ieder afzonderlijk 
straf worden opgelegd. 5 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Als certifi
caten in den zin van art. 2, 3°. der Loterijwet 
1905 zijn te beschouwen stukken, blijkens 
welker inboud de. uitgever verklaart zicll de 
beschikking te hebben verzekerd, hetzij van 
de oorspronkelijke aandeelen in loterijen of 
premie]eeningen, · op welker gedeeltelijken 
eigendom het stuk recht heeft, hetzij over de 
pl'.ijzen of pr~mien op die aandeelcn te vallen, 
wanneer het stuk recht geeft op 'de aan die 
aandeelen verbonclen winkans. 3 Nov. 

-:- Wet houdende aanvulling der Loterijwet 
1905. S. 106. 19 Maart. 

Malta. Ridders van - Besluit tot vaststelling 
van de ·beschrijving van de veld-uniform van 
de domenderij Nederland de1 Johanniter Orcle 
en van de N ederlandsche Afdeeling van de 
Ridders van Malta. · S. 438. 5 Dec. 

Maten en gewichten; Besluit tot vaststelling 
van een Reglement op den ijk van gasmeters. 

S, 391. 15 Oct. 
- Besluit tot regeling v:an den herijk,der maten 

en gewicbten in Hll4 en 1915. S. 417. 26 Nov. 
Militaire Zaken. Besluit tot intrekking va_n 

bet besluit van 20 December 1909, hou
clende bepalingen betreffende de opleiding 
t~t · militie-telegraaf-personeE'l. (bladz. 1242) 

19 Dec. 1912. 
- Besc~1ikking van den IVIinister van Oo.rlog 

tot wijziging van de beschikking van den 
.Minister van Oorlog boudende. uitvoering 
van. _het K. : B. van 5 J,aniiari _1903 (Staats
b[ad n° ... 2). 8 Jan. 

- Besluit houdende wijziging van de ,,Oorlogs
. instruct.ie. Stellingcommandanten". . S. 1,14, 

26 Maart. 
-·Wet.tot aanvulling en wijziging van. de wet 

van 21 Juli 1890, S. 126, gewijzigd bij de wet 
van 23 Mei 1910, S.-138, tot regeling ,van .bet 
militair ondcrwijs bij de landmacht, voor 
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zoover daarbij de opleiding vbor den officiers
rang. en de hoogere vorming: vari den officier 
zijn betrokken. S. 266: 7 Juni. 

- Besluit tot herziening van, het Reglenient 
. betreffende de toelating van I studenten in de 
geneeskunde aan de Univeysiteiten hier te 
lande tot de verbintenis, bedqeld bij artikel 18 

. der Wet van 2 Augustus 1880, S. 145; vast
gesteld bij het K. B. van 30 October 1880, 
S. 187, gewijzigd en aangevtjld bij het K. B. 
van 14 September 1883 (_St;i,atsbl. n°. 135). 

s: 279. 18 ,Tuni. 
- Besluit houdende wijziging van de ,,Regding 

van de bevordering, het oritslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche 

I . 
officieren, beho,)rende tot de Nederlandsch-
-Indische Iandm~cht"· (Nede~landsch Staats
blad 1910, 11°. 278, Indisch Staatsblad 1910, 
n° !592). S: 280. 19 Juni. 

--'-- \Vet t.ot aanvuJling van art. 143 der Regts
pleging bij de Landmagt., fan de Provisio-

.' neele . Instructie voor hetl Hoog Militair 
Geregtshof, en nadere voorzieningen betref
fende de jaarwedden van leden der ·militair
rechterlijko macht. s'. 292. 20 Juni. 

- \Vet tot insteiling van een Fonds ter \erbeto
ring van de kustverdediging.i S, 309. 23 Juni. 

, Jn werking troden. I 337. 5 Dec. 
- Missive van den Minister vail. Binnenlandsche 

Zaken aan de CommissarissJn der Koningin, 
. betreffende recht, te betalen: voor uittreksels 
uit de registers van _den burgerlijken stand. 

· I 11 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

: maatregel van bestuur, hou.<j.ende bepalingen 
betreffende het costuum ~an de militair
rechterlijkc ambtenaren, v~n hunne plaats
vervangers alsmede van de, officieren-raads
Ieden in militair-rechterlijk~ zaken. S. 361. 

26 Aug. 
-;'" Besluit houdende bekendmaking van den 

, tekst van de Regtspleging pij de Landmagt 
en van de Regtspleging bij de Zeemagt, 
gearresteerd bij besluit van jden Souvereinen 
·Vorst der Vereenigde Nederlanden van 20 Juli 
1814, S. 85, en zooalg deze l~1iden volgens de 
·daarin door of ten gevolge: van de· wet van 
31 October Hll2, S. 337, gebt

1
achtewijzigingen 

en ·.plaats gehad . hebbende aanvullingen. 
.. . I ..• 

.- . 

1

8. 360. 5 Sept. 
:-'- :Besluit houdende ·vaststellipg eener regeling 
. vari de aanstelling, de.bezoldiging en den dienst 
; :van do beam bten en bedientlen bij de Krijgs-

raden van deLandmacht, bij ~en Zeekrijgsraad 
I 

binnen._het· Rijk in Europa•, ,bij de Auditeurs-

MUiW, bij de K,ijg,mden T do L=dmwbt 

en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgsraad bin
nen het Rijk .in ·_Europa. S. 368. 15 Sept. 

Vi7ijz.iging -van dit be~luit. 415. 21 Nov. 
--,-- BeBluit tot aanwijzing van de directie van de 

. marine, waarin de oenige binnen het Rijk in 
Europa gevestigde krijgsraad voor de :rne
macht zal warden gehouden. S. 376. 2 Oct . 

- Besluit tot verdeeling_ van het Rijk in 
Europa in drie militaire arrondissementen en 
tot instelling van drie mi!itaire auditien. 

S. 380. 6 Oct. 
- Besluit houdende nadere wijziging van de 

,,Oorlogsinstructie-Stellingcommandanten: '. 
S. 406. 5 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van de tijdstippen, 
. waarop de wetten- van 31 October 1912, 
S. 337 en van 20 Juni 1913, S. 292 in werking 
treden. S. 337. 5 Dec. 

.,- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
30 October 1909, S. 350, tot regeling van de 
rechtspleging bij de landmacht en van de 
rechtsmacht van het Hoog Militair Gerechts

. hof in de kolonien Suriname en Cura9ao. 
S. 441. 12 Dec. 

-:- Besluit tot toekenning van jaarlijksche toe
.. lagen voor kleine onkosten aan de Krijgsraden 

bij de Landmacht, de auditeurs-militair, deil 
Zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa, en 
den fiscaal bij dien Zeekrijgsraad. S. 443. 

rn·Dec . 
- Besluit houdende intrekking van de Justi

tieele Voorschriften voor de Landmacht, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 29 Juni 
1907 (Staatsbl. n°. 154). S. 448. 23 Der. 

- Zie ook : J ndie. ( N ederl.) 
,, ,. Pensioenen. 

· ;'; .. JV editwen- en W ee.senfonds. 
Militie. (Nationale) Missive van den Minister 

van Oorlog, van 11 Janua.ri 1913 waarbij 
bepalingen bekend gemaakt zijn, in afwach, 
ting van de vaststelling van eennieuwsamen
stel · van voorschriften als .vervat zijn in de 
Militie-Beschikking 1909 °·en in de Militie
Instructie 1909. 11 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien betreffende tijdelijke vrij-

. stelling van militiedienst. 18 Jan. 
- )3eschikking van den Minister va11- Marine 

tot vaststelling van voorschriften betreffende 
vergunningen tot uitoefening van zeevaart 
aan zeemiliciens-verlofgangers. 20 -Jan. 
Missive van den Minister van Binnenlandsche 

-Zaken aan de Commissarissen der Koningin, 
betreffende kosten ter zake van de Nationale 
Militie. 1 Febr. 
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- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien betreffende uittreksels uit 
het stam boek en vrijstelling van militiedienst
wegens broederdienst. 4 · Fehr. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien, · betreffende aan vullings
aflevering lichting 1912 en 1913. 1 Maart. 

- Koninklijk Besluit. Onbekendheid met de 
wet levert geen verontschuldigingsgrond op 
in den zin van art. 45, lid 4, sub 4°. der 
llfilitiewet. . 5 Maa rt. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien betreffende herhalingsoefeningen. 

6 l\faart. 
- Missive van den Minister van l\forine aan 

de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende invulling van de opgaven 
model C, bedoeld in art. 35 van het Militie
besluit · II. 15 .April. 

- Besluit betreffende het verleenen van vrij
stelling van werkelijken dienst en jaarlijksch 
onderzoek. 23 April. 

- Besluit houdende beslissing dat verkeerde 
inlichtingen van wege de gemeentelijke admi 
nistratie verstrekt, het geval, bedoe]d in 
art. 45, lid 4, sub 4°. der Militiewet, niet 111 

het !even kunnen roepen, nu de belang
hebbende eerst na de eerste zitting van den 
Militieraad, waarin hij had moeten verschij
nen, aanvraag heeft gedaan tot het opmaken 
van de noodige bewijsstukken. 25 April. 

- Beschikking van den Minister van Oor!og 
tot uitvoering van het besluit van 23 April 
1913, betreffende het verleenen van -vrijstel
Iing van werkelijken dienst en jaarlijksch 
onderzoek. 10 Mei. 

- Missive van den lVIinister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin houdende 
mededeeling van eene wijziging van het 
besluit van den Minister van Oorlog van 
21 Januari 1909 tot vaststclling van een 
llfilitie-Beschikking 1909 met daarbij be
hoorende Militie-Instructie 1909. .15 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien betreffende tijdelijke · vrij
stelling van militiedienst. 21 · Mei. 

- Missive van den llfinister van Oorlog · aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende onderzoek in zake voor
geoefendheid.- 6 Oct. 

- Besluit houdende wijziging van het lVIilitie
besluit II (Stbl. 1912, n°. 276). S. 390. 14 Oct. 

- Besluit betreffende de sterkte van de Iichting 
der militie van 1914. S. 392. 16 Oct. 

- Koninklijk besluit. Autoriteit, bij wie moet 
worden aangevraagd de vrijstelling, bedoerd 
in art. 21, derde lid Militiewet. 13 Nov. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen ·der Koningin in de prQ
. vincien, betreffende vrijstelling van dien dienst 
bij de rr-ilitie wegens kostwirnierschap. 3 Dec. 

- Wet tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans 
deel uitmakende van de gemeenten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

- Zie ook: JJiilitairc. Zaken. 
Ministerieele departementen. Besluit houdende 

vaststelling van bepalingen omtrent de wijz& 
van benoeming en bevordering van d~ amb
tenaren en bedienden bij de Departementen 
van Algemeen Bestuur. S. 136. 21 April. 

- Besluit houdende vaststelling v-an bepalingen 
omtrent de inrichting van h_et Departement 
van Binnenlandsche Zaken. S. 141. 25 April. 

- Besluit houdende vaststelling van bepalingen 
omtrent de inrichting van het Departem·ent 
van ,Tustitfo. S. 144. 28 April· 

- Besluit houdemle va-ststeliing van bepa.Jingen 
omtrent de inrichting van het Departement 
van Waterstaat. S. -171. 2 Mei. 

- Beslnit houdende vaststelling van bepalingen 
omtrent de inrichting van het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en H2,ndel. 

S. 172. 2 lVIei. 
- Besluit houdende vaststelling va,n bepalingen 

omtrent de inrichting van het Departement 
van Financien. S. 173. 2 Mei. 

- Besluit houdende vastste.Iling van bepalingen 
omtrent de inrichting van het Departement 
van Oorlog. S. 174. 2 Mei. 

- Besluit houdende vastste!Iing van de for
matie van de burgerambtenaren bij het 
Departement van Kolonien. S. 180. 13 Mei. 

- Besluit houdende voorloopige regelirig van 
de pcsitie van de technici bij het Techrtisch 
Bureau van he_t Dep11rtement van Kolonien, 

S. 181. 13· Mei. 
- Besluit houdende vaststelling van bepa

lingen omtrent d(, inricht,ing van het Departe
ment van Buitenlandsche Zaken. S. 182. 

15 Mei. 
- Besluit houclenC:e "aststelling van bepalinge:i:t 

omtrent de inrichting van het D ipartement 
van Marine. S. 186. 16· l\'[ei; 

Motorrijtuigen enz. Arrest van den Hoogen
Raad. Art. 47 van de Vero:rdening op het
rijden te Utrecht, het gebruik verbiederrde 
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van rijwielen door meer personen dan waar
voor zij bestemd zijn, en dus niet de. inrich-

. , ting maar eene bepaalde wijze van gebruik
making betreffende, geeft eene regeling om
trent een punt, waaromtrent noch in de 

, Motor- en Rijwielwet, noch ~n hot Motor- en 
Rijwielreglement eene bepaling is te vinden 
en strijcl dus niet met art. 7 der genoemde 
wet. - De vraag, of die bepaling treedt in 
hetgeen van -algemeen rijkslielang is, is aan 
het oordeel der rechterlijke mlcht onttrokken. 

25 lVIaart. 
- Resolutie van den Minister, van Financien, 

. betreffende internationaal verkeer met auto
mobie!en en -motorrijwie]en. : 16 April. 

Muntwezen. Besluit tot wijziging en aan
,vulling ::van het K. B. van 23 September 1909, 
S. 318, houdende regeling v4n de i~ichting 
van den dienst van 's Rijks Munt. S. 33. 

16 Jan. 
- Besluit regelende de voonvaarden, waar: 

onder voor rekening van anderen dan het 
Rijk aan 's Rijks Munt kan ,vorden gemunt, 
medailles kunnen_ worden ge~lagen en munt
stempels of meda1llestempels :kunnen worden 
vervaardigd. S. 35. , 20 Jan. 

- Besluit tot Wijziging van het, bij K. B. van 
14 December 1912, S. 433, gewijzigde, K. B. 
van 29 Juni 1911, S. 198, houd~nde aanwijzing 
van de gemeenten, waar d1 bepaling ~an 
artikel 19, lste lid, der lVIuiitwet 1901 niet 
geldt. S. 344. 5 Aug. 

- Besluit houdende vergunnibg tot invoer 
van koperen muntplaatjes tiin behoeve van 
's Rijks Munt. S. !367. 15 Sept. 

Mijnen. Besluit betreffende b'.et Staatsmijn
bedrijf in Lim burg en den l\fijirraad. S. 139. 

i _25 April. 
Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 

van: 
Baadjou. P. J. 
Bartel. C. H. E. A. 
Berg. A. 
Berg. E. 
Benken. Th. A. v. d. 
Biermann~. · J. J. H. 
Cazier. F. 
Cordess. H. J. F. 
Cu vellier. J. S. 
Derikx. Th. 
Detollenaere. C. 
Pou_quf J. Th. 
Eisenmann .. G. 
Everhartz. L. · J .. 
Fleissig. P. J. H. 
Fuiders .. L. 

I s. 231. 
I . 

2~4. 
2]7. 

I 

224. 

25r1. 
227. 

I 
229. 

I 
225. 
211. 

2~8. 
242. 
232. 
221. 
15,1. 
22,8. 
16,0. 

6 Juni. 
7 Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 
7 Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 

.6 Juni. 
7 Juni. 
7 Juni. 
6 Juni. 
6-Juni. 

28,April. 
6 Juni. 

28 April. 

Giesen. G . 
Gillessen. H. 
Haaren. A. v . 
Habedank. M. G. 
Halbertsma. H. P. N. 
Heringo. P. A. 
Hodiamont. J. W. H. 
Horsmann. P. J. 
Hoven. A. lVI. G. 
,Jegers. N. H. 
Jong. C. J. H. de 
Jong. H. H. J. de 
Kaufmann. E., wed. v. 

Kirchhof. J. 
Kirchhofs. lVI. 
Klukkers .. J. H. 
Kraeft. C. A. 
Krutzen. H. N. 
Lavalle. H. 
Lennartz. L. 
Lumentut. Dr. ~- F. 
Mentrop. F. W. J. 
Mori. C. A. R. C. 
Muller. F. A. 
Muller. H. A. L. · 
Muller. R. W. 
Neelen. F. L. 
Niemann. "\-V. A. 
Peters. J. A. 
Peters. M .. 
Raaff. G. S. 
Reinders. B. 
Reintjes. H. 
Revenich. H. H. 
Schrouff. H. ,J. H. 
Steijns. -W. F. 
Striedelmeijer. H. C. 
Taus. M. 
TerschH\sen. B. 
Tummers. H. 
Ubags. J. W. H. 
Weernink. H. 

s. 165. 
161. 
212. 
243. 
253. 
158. 
254. 

· 220. 
209. 
.250. 
218. 
215. 

J. Spiro . 
s. 252. 

237. 
238. 
226. 
.157. 
153. 
214. 
222. 
216. 
163. 
240. 
241. 
156. 
249. 
236. 
235. 
154. 
234. 
164. 
247. 
162. 
230. 
233. 
246. 
152. 
195. 
245. 
223. 
213. 

··-159. 
Wiechert. H. F. E. 210. 

28 April. 
28 April. 

6 Juni. 
7 Juni. 
7 Juni. 

28 Aprii. 
7 Jrini. 
6 Juni. 
6 Juni. 
7 ,Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 

7 Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 
6 juni. 

28 April. 
28 April. 

6 Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 

28 April. 
7 Juni. 
7 Juni. 

28 April. 
7 Juni. 
6 .Juni. 
6 Juni. 

28 April. 
6 Juni,. 

28 April. 
7 Juni. 

28 April. 
6 Juni. 
6 Juni. 
7 Juni. 

28 April. 
30 Mei. 

7 Juni. 
6 Juni. 
6 Juni. 

28 April. 
6 Juni. 

Willemsens. V. L. 219. 6 Juni. 
Yoh Thoan Tjo. 155. 28 April. 
Nederlander-, en onderdaanschap. Missive van 

den Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
de Commissarissen der Koningin, betreffende 
bewijzen van Nederlanderschap. 30 Juli. 

Notariaat. Besluit houdende regelen voor 
het afnemen hier te lande van-het zoogenaamd 
klein-notarisexamen, bedoeld in de artikelen · 
16g tot '-J6n van ·het Reglement op-het Nota 0 

risambtinNederlandsch-Indie. S .. 54. 12 Fehr. 
-;:- Besluit houdende wijziging van den alge• 

' 
' 
I 

.,,. 
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. meenen maatregel van bestuur, ingevolge 
het zesde lid van artikel 13 der wet van 9 Juli 
1842, S. 20, op het Notarisambt, laatstelijk 
gewijzigd bjj de wet van 29 Juni 1912, S. 195, 
vastgesteld bij K. B. van 24 Februari 1910, 
S. 75 en gewijzigd bij-K. B. van 31 Juli 1912, 
Stbl. n°. 272. S. 145: 28 April. 

- Wet tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans 
deel uitmakende van de gemeenten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

Octrooien. Zie : J ndu,.st1·ieel,e en intellectiwele 
eigendom. 

Onafhankelijkheid. Pro.clamatie betreffende de 
herdenking van het eeuwfeest van Neerlands 

· onafhankelijkheid. S. 414. 21 Nov. 
Onderdaanschap. Zie : N ederlandei-scha.p. 
Onderscheidingsteekenen.' Besluit tot wijziging 

van · de bepalingen betreffende het dragen 
van ridderorden en eeretrnkener., vastgesteld 
bij onderscheidene Koninklijke Besluiten. 

S. 196. 30 .i\Iei. 
- Besluit houdende aanvulling van het K. B. 

van 5 October 1910, S. 29S, tot instelling van 
. een eereteeken voor belangrijke diensten in 
of jegens de Vereeniging ,,het Nederlandsche 
Roode Kruis ' bewezen. S. 351. 12 ·Aug. 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanvulling 
. van het K. B. van 30 Juni 1909, S. 208, 
waarbij worden aangewezen de buitenlandsche 

. instellingen \ an onderwijs of onderzoek, be-
doeld in art. 125 der Hooger-onderwijswet. 

S. 325. 11 Juli. 
- Besluit tot -aanwijzing o,ereenkomstig arti

kel 157 der hooger-onderwijswet, van het 
.Gereformeerd gymnasium to. Kampen der 

. N ationale Vereeniging voor Goreformeerd 
voorbereidend Hooger Onderwijs, gevestigd 
te Kampen. S. 436. 3 Dec. 

Onderwijs. ( Lager) Besluit tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 

. llfaasbracht, strekkonde tot benceming van 
mej. A. H .. RUTTEN tot onderwijrnres aan de 
openbare school vo.or lager onderwijs aldaar. 

S. ,O. 11 Jan 
- Besluit tot wijziging .van art. 17, derde lid, 

en art. 18, derde lid, van het K. B. van 25 Juni 
1912, S. 192, waarbij algemeene regelen 
omtrent den bouw en de inrichting van 
schoollokalen voor openbaar lager onderwijs 
zijn vastgesteld. S. 55. -13 Febr. 

403. 31 Oct. 
- Besluit houdende beslissing dat noch bij de 

wet tot regaling van het lager onderwijs noch 
bij eenige andere wet beroep op de Kroon is 

toegelaten tegen een hesluit van Gedep . 
Staten, waarbij afwijzend .is beschikt op een 
verzoek van het hoofd eener openbare lagere 

- school om te bevordereri, dat hem eenc Yer
goeding voor huishuur worde toegekend. 

14 Fehr. 
- Besluit houdende beschikking op de heroepen, 

ingesteld door: 1°. J. PoLMAN en F. VON 
06LLEN, onderwijzeressen aan eene openhare 
lagere school te Oosthuize11, en 2°. de afdee
ling Hoorn e. o. van den Bond van Neder
landsche Onderwijzers, tegen het besluit van, 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
18 September 1912, n°. 5, waarbij goedkeuring 
werd verleend aan het besluit .van den Raad 
der gemeente Oosthuizen van 11 .i\Iei 1912, 
tot vaststelling van eene verordening, rege
lende de jaarwedden van de hoofden en het 
verder onderwijzencl personeel der openbare 
lagere scholen in die gemeente. S. 82. 

10 Maart, 
- \Vet tot het verleenen van tegemoetkomingen 

aan onderwijzers bij het lager onderwijs. 
S. 239. 6 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van de artikelen 4 
en 15 der Instructie .voor het onderwijzend 
personeel aan de openbare lagere scholen in 
de gemeente Ambt-Almelo, vastgesteld door 
den Raad dier gemeente bij besluit van 
30 Januari 1913. S. 327. 15 Juli. 

- Missive van den Minister- van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerdo Staten der pro
vincien, betreffende Rijkssubsidie ter be
strijding van onderwijzersjaarwedden. 17 Juli. 

- Besluit tot het stellen van regelen voor do 
uitbetaling van de. tegemoetkomirigen _aan 
onderwijzers bij het lager onderwijs, bedoeld 
in de ~vet van 6 Juni 1913 (Stbl. n°. 239) . 

S. 331. 22 Juli. 
- Besluit waarbij met wijziging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
het bedrag der Rijksbijdrage voor de bijzon
dere lagere school te Lunteren, Achterstraat 
160ci, van de vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Lunteren, gemeente Ede, over 1912 nader 
wordt vastgesteld op f 4059.05. S. 340. 30 Juli. 

- Beschikking van den .i\Iinister • van Binnen
landsche Zaken tot vaststelling van modellen, 
ter uitvoering van het besluit van 22 Juli 
1913 (Stbl. n°. 331). 5 'Aug. 

~ Besluit waarbij, met wijziging ·van. het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Friesland, 
het bedrag der rijksbijdrage voor de bijzon
dere lagere school te Bolsward, Hengstepad 
E, 20a, van de Vereeniging voor lager onder-
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wijs op Gereformeerden grondslag te Bols
ward, over 1912 nader wordt vastgesteld op 
/ 3785.43 5• S. 360. 26 Aug. 

-'- Missive .van den Minister va~ Binnenlandsche 
Zaken aa11 de Gedeputeerde Staten der pro
vincien betreffende toepassing van art. 43, 
3° lid der lager onderwijs-,~et. 15 Dec. 

- Besluit · houdende beslissing dat onder 
,,gewelddadigheden" in art. 42, tweede lid 
der Lager-onderwijswet geen gewelddadig
heden varr moreelen aard begrepen zijn. 

· 17 Dec. 
-Wet tot wijziging der wet 1van den 14 Juli 

1910, S. 202, tot wijziging d~r wet tot regeling 
van het lager onderwijs. S. 476. 31 Dec. 

bnderwijs. (Middelbaar) Missive van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Commissarissen der Koningin in de provin
cien betreffende het berekenen van vacaties. 

20 Maart. 
- Besluit tot nadere wijzigink van het Regle

ment voor de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en 
Boschbouwschool, vastgest~ld bij K. B. van 

1 3 Augustus 1904 (Stbl. n°. 203). S. 400. 28 Oct. 
Onderwijs. (Militair) Zie: JJiilitaire Zaken. 
Ongevallenverzekering. Beschikking van • den 

Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, tot wijziging van zijne i beschikking van 
21 Mei 1909, houdende vaJtstelling van het 
formulier van den loonstaat,: bedoeld in-art. 2 
van het K. B. van 17 Mei I 1909, S. 122, en 
het formulier betreffende de inlevering door 
de werkgevers van de opgav~n, benoodigd tot 
vaststelling der premie over de loonen, op 
den loonstaat vermeld. 6 ·Juni. 

Ingetrokken. 19 Sept. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gedeputeerd(l Staten der pro
vincien, betreffende uitvoerilig van art. 10 van 
het K. B. van 8 Decemberjl902 (Staatsblad 
n°. 214). 13 Juni. 

- Besluit tot wijziging van he 
I 
K. B. van 12 De

cember 1901, S. 266, tot vaststelling van een 
· aigemeenen maatregel van ! bestuur, als be
doeld in artikel 10, ~ub 2, d~r Ongevallenwet 

· -1901. · S. 332. 22: Juli. 
- Besluit tot nadere wijzigink van het K. B. 

van 18 Juni 1909, S. 189, tot herziening van 
den algemeenen maatregel · van bestuur, be

' doeld in a:rtikel 31 cler Ongevallenwet 1901, 
zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
K B. van 12 Augustus 191'1 (Sthl. n°. 275). 

S. 335. 26 Juli. 
-'-- Besluit tot nadere wijzigink van het K. B. 

van 5 December •1902, S. _21; 6, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 12 Augustus 1911, 

I 

I 

S. 276, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel _van bestuur, a]s bedoeld in de 
artt. 52, tweede en derde lid, en 59, ·sub 1, 3 
en 4, der Ongevallenwet 1901. · S. 336. 26 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 Mei 
1909, S. 122, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, ter ·uitvoering 
van de artikelen 45 en 4 7bis der Ongevallen
wet 1901. S. 337. 26 Juli. 

- Besluit tot nadere wijzigiilg van het K. B. 
van 8 December i902, S. 214, gewijzigd bij 
K. B. van 5 Januari 1905, S. 26, tot vast" 
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, ·als bedoeld in artikel 72 der Ongeval
lenwet 1901. S. 346. 6 Aug. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, houdende, met 
intrekking van zijne beschikkingen van 21 Mei 
_1909 en 6 Juni 1913, vaststelling van formu
lieren vari het loonboek. 19 Sept. 

- Beschikking van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, hoU:dende, met in
trekking van zijne beschikking van 21 Mei 
1909, vaststelling van het formu_lier van den 
loonstaat, bedoeld in art. 2 van het besluit 
van 17 Mei -1909, S. 122, en het formulier 
betreffende de inlevering door de werkgevers 
van de opgaven, benoodigd tot vaststelling 
der premie over de loonen op een loonstaat 
vermeld. 19 Sept. 

-Arrest van den Hoogen Raad. Volgens het 
N ederlandsche taaleigen is onder het vecr
schippersbedrijf niet alleen te verstaan het 
afo bedrijf exploiteeren van_ een overzetveer, 
maar ook het bedienen als schipper van een 
beurtveer, terwijl.niet blijkt, dat de wetgever 
in art: 10, sub 7°. der Ongevallenwet 1901 de 
uitdrukking ,, veerschippersbedrijf" in eene 
andeie of meer beperkte beteekenis heeft 
gebezigd dan daaraan in het taaleigeti wordt 
gehecht. 24 Nov. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van den 2lsten November 1902, S. 200, 
gewijzigd bij K. B. van den 27sten Januari 
1905, S. 31, tot · va;tstelling van een alge
meenen maatregel' va1c1 bestuur, als bedoeld 
in artikel 59, sub 2, ·der Ongevallenwet 1901. 

S. 444. 16 Dec. 
Onteigening. Besluit tot verlenging van den 

terinijn, genoemd in- artikel 2 der wet van 
18 Juli 1911, Stbl. n°. 253. S. 7. 7 Jan. 

- Wet -tot verklaring van .het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het verruimen van de verbinding tus

. schen het Van Hogendorpsplein en de Blaak. 
te Rotterdam. S. 15. 11 Jan_ 

-I 
I 
I 
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- Als voren, noodig voor het verruimen van 
het Oostplei~ te Rotterdam. S. 16. {1 Jan. 

- Als voren, noodig voor uitbreiding van het 
gemeentc--slachthuis te 's Hertogenbosch. 

S. 17. 11 Jan. 
- Als voren, noodig voor den aanleg eener 

vloedkade door het waterschap Ruinerwold. 
S. 23. 11 Jan. 

- Als voren, noodig voor de verbetering· van 
het Aarkanaal van Papen veer tot·Aardam in 
de gemeente Tcr Aar. S. 24. 11 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De ,Vet 
laat niet toe om boven de werkelijke waarde 
van het onteigende goed nog een verg_oeding 
aan. den eigenaar toe te kennen voor de om
standigheid, dat zijn goed hem door ont
eigening ,,zijns ·ondanks" ·wordt ontnomen, 
terwijl de geheel onzekere mogelijkheid, dat 
die ·eigenaar, bij !anger gebru{k van het ont
cigencle goed, daarin vergoeding voor de lroop
kosten zou hebben gevonden, geen grond tot 
verhooging der schadeloosstelling mag zijn 
(de Rechtbank had vergoeding toegekend 
voor de.bij aankoop in.1900 gemaakte koop
kosten). _:__ Eveneens ten onrechte heeft de 
Rechtbank vergoeding toegekend voor de 
schacle door den eigenaar geleden tengevo]ge 
van den minder gunstigen toestand van .de 
buurt, waarin de panden · zijn gelegen, waar
door de verhuring van een der panden werd 
bemoeilijkt ; deze schade was niet 'h~t gevolg 
·der . onteigening van gedaagde's perceelen. 

20 Jan. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 410 

Rv. is in het onteigeningsgeding niet va_n .toe
passing ; incidenteel beroep in cassatie niet 
ontvankelijk veS!aard, ~mdat heri niet is 
ingesteld overeenkomstig de v~o;schriften 
van irtt. 52. en 53 Ont.-vVet. - Volgens de 
O1it.-VVet moet elk geding tot onteigening op 
zich zelf warden beschouwd en mag den eige
naar a!leen warden vergoed de schade, welke 
het direct en zeker gevoig is van· het verlies 
van het hem ontnomeil goed (en casu qua 
do wa~rdev;,,rmindeI'ing van hem overblij
vende goederen, waarvan' hier .geen sprike 
is). - D·e schade· ontstaan door andere 

· oorzaken, buiten de onteigening .,;an dat goed 
gelegen, mag niet in aanmerking komen, als 
zijnde niet het gevolg van deze onteigening. 
- Ten onrechte heeft derhalve de Rechtbank 
aan gedaagde nag eenige vergoeding toege
kend wegens de ,,ontvolklng der buurt", 
welke · aan .. het vonnis is voorafg~gaan, als 
een schadelijken tusschentoestand, ,, welke 
een. direct gevolg is van de onteigening in 

haar geheel." - Vergoeding wegens vroeger 
gemaakte koopkosten is eveneens ten on
rechte door de Recht bank toegekend .. 10 Fehr. 

·- Wet tot ve;klaring van het algemeen, z'mt 
der ont~igening van eigendommen, no~~ig 
voor het stichten van eene openbare lagere 
school met speelterrein te Sch_qv_eningen. 

S. 86. 17 Maart. 
-Als voren van eigendo~men, noodig .;oor 

grondberging en voor park- en boschaanleg 
bij den Kralingschen · Pia?_ te Rotterdam. 

S. 255. 7 Juni. 
- Als voren .van eigendommen in de ge,meente 

's Gravenhage ten behoeve va_n de huisvesting 
van den dienst van het Hoofdbestuur .4er 
Posterijen en Telegrafie. t'l. 256. 7 Jl!ni. 

- Als voreri van eigendommen in de gemeenten 
vVassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude, 
noodig voor de verbreeding v'],n den Rijks
straatw:eg van den Deyl (gemeente Wasse
naar) naar Leiden. S. 257. 7 Juni. 

- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 
het halte-emplacement Eerbeek. S. 258. 

7 Juni. 
- Als voren van eigendommen noodig voor en 

ten behoeve van· de verbreeding en door
trekking van de Lekstraat te 's Gravenhage. 

S. 296. 20 Juni. 
- Als voren ten behoeve van verruiming van 

de spoorweghaven te Enkhulzen. S. 428. 
1 Dec. 

- Als voren ten behoeve v'],n het maken van 
. een uitwijkplaats voor voertuigen I)abij de 
brug over de Aremberger Sluis te_ Zwartsluis, 
in .verband met den aanleg van den spoorweg 
van Zwolle naar Bl9kzijl. S. 429. 1 Dec. 

- Als voren ten behoeve v:an de uitbreiding 
van het stationsemplacement OvervE,Jen. 

S. 430. 1 Dec. 
- Besluit tot verlenging van den termijn, 

bedoe.ld in art. 2, 1 e lid, der wet van 23 Sept. 
1912 (Staatsbl. n°. 310); S. 435. 2 Dec, 

Ontplofbare. stoll'en. Zie :. Buskruit. 
Ouderdomsverzekering. Zie: Invaliditeitswet 

en Quderdomsverzekering. 

Paardenfokkerij. Besluit tot w1Jz1gmg van 
het K. B. van 14 Augustus 1901, S. 204, ter 
uitvoering van de artikelen 8, 11, 13, i9 en 21 
der Wet op de .paardenfokkerij 1901, ge]:ijk 
dat besluit is gewijzigd bij de K. B. van 
3 Februari 1902, S. 15 en 1 November 1906, 
Stbl. n°. 278. S._ 56, ·. i3 ]fe~r. 

Passen. Besluit houdende nadere wiJziging 
van de bepalingen betreffende de· ~ee\l,rteyen 
en jaarpass.en in. ~ederlandsch-Indie,)aatste
lijk gewijzigd bij K. B. van 6 Juni 1910, 

- • - • f :. •\.Jt'' ; . 
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n°: 40· (Nederl. Stbl. n°. · 1d7, Indisch Stbl. -'- Wet ho'udende .perisioen'regeling voor de 
··n°. 425). · S. 1 140_.:,25 April. weduwenenweezenvangemeenteambtenai-en 
Perisiiieneli.' Wet houdende , toepassing van - en . van gepensionnee:rde of op . wachtgeld 
' artikel 53 der ,,Pensioenwet voor de land-· , gestelde geme!)nteambtenarein. S. 302. 21 Jimi. 

-i'.macht 1902'.l ten ,behoeve v!an- den-·gewe~en - Wet tot wijziging e:g_ aanvulling van-de.Bur-. 
Luitenant-Kolonel-titulair (!Kapiteiri) ·s." P. gerlijke ,Pensicienwet. , , , S. 303. 21 Juni. 

'LINDHOUT. · i .. , ~- 59. 15 ·Fehr. 304, - 21 Juni. 
- Besluit betreff~nde de aanv~age om pen~ioen - Missive van den Minister van· Binneruandsohe 

va~- den oud-d1re_oteur-onderrijzet der_ Rijlii,'- Zaken aan ·de Gedeputeerde Staten der- pro-
- n.ormaalless~~ te Am_erohge9 e~ der daaraan vinoien, betreffende toepassirig· ·van ·art; 43, 

verbonden. voorbere1dende lklasse· en· oud- derde lid; wet L. 0. 9 Juli. 
· onderwijzer· bif · de Rijksnormaallessen te - Missive-van den Minister van Binnenlandsche 
I Rhenen;·H. HAAK.' S.·80. 7 Maart.- Zaken aan de Gedeputeerde Staten der pro-

- Wet tot ·verhooging van de bedrageh der vincien betreffende benoemingen. van ge-
pensfoenen ten laste van bet fonds,'ingesteld wezen·• miiitairen der land- of :l.eemacht 
bij de Weduwenwet voor de almbtenaren 1890. · beneden den· rang van· officier, tot· leeraar 

' (Wijziging van de Wedm~enwet·· 'voor, :de' aan gymna~ia enz. . · 9 ,Oct . 
. J a'mbtenareh 1890 en-· van de Weduwenwet - Besluit ter .beikendmaking van den tekst der 
· -voo_r de 'onderwijzers 1905.) Is. 89. 17 Maart. -wet van 9. Mei 1890, S. 78, tot regeling van 

- Wet1tot ·toepassing van artpi:el 32 der Biir- cte ponsioenen der•,burgedijke · ambtenaren, 
··gerlijke Pensioenwet ten behoeve van·· den zooals die is gewijzigd bij 'de wetten van 
· oud-onderwijzer bij eene gem~entelijke kweek- 9 ~pril 1897, S: .85; 23 Juni 1898,' S. 152; 
· school voor onderwijzers en bnderwijzeressen 12 Mei. 1902, s: '61 ; 5 Juni 1905; S. 152; 
H: C .. P. DIRKS. s.[ 90. 17 ·Maart. 31 Januari 1908, S. 49; 7 November 1910, 

- We~ tot t~e~assing van artfkel 32.de,r Bur- S .. 314; 21 Juni 1913, S. 303 en 21 Juli 1913 
l gerhJke Pens1oenwet ten behoeve van den (Stbl. · n°. 304): S.· 387.· ·10 0ot.-
oud-leeraa:r J. SNIJDER , · S; 91. 17 Maa:rt. - Missive van den·Minister van Binneruandsche 

- Besltiit tot· beschikking op de aanvrage om Zaken-aan· de Gedeputeerde Staten ·der pro-
, pensioeri •VIJ,ll den oud-ondei-1vijzer aan; eii:ne vincien betreffende · de uitvoering van 'den 
'openbare Iagere· school tel 's Gravenhage, , Burgerlijken: Pensioenwet. i 20 Nov. 

· l\f.. L. Wrr.TSON. . · _· .. s.1146. 28 April. -'- Besluit itot vaststelling. ,van een algemeenen 
- Wet houdende macht1gmg tot ·het aangaan maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 73 

van eene overeenkoinst met de Nederlandsche : der Pensioenwet, ·voor de : gemeenteambte-
, Centraal Spoorweg-Maatscha~pij, betreffende -- naren 1913. , · S. 420." 1 Dec. 
de· pensioenregelihg · voor ~aar _ personeel. - Missive'van den Minister van Binneruandsche 

' S. 260. · 7· Juni. · Zaken~ aan de Commissarissen .der -Koningin 
- Besluit: tot· beschikking ·op ~e aanvrage 'om· , in de provincien betreffende · toepassing bur-

pensioen' "van den oud-onderwijzer · bij de .. "gerlijke perisioenwet. . _ , .. , , 5 Dec. 
· :R!jksnormaallessen · te::_-sliJdrecht, .·B., •J. ..:...:. Missive van den Minister van Binneruandsche 
· GROENEVELT. · · . · ': sJ 276 ... 16 ·Juni. -. Zaken,·aan,de Commissarissen: der Koningin 
~ Besltiit to't 'wijziging v~n h.et ~esluit vari 7 De- . betreffende .. den pensioensgrondslag van 

c~mber 1910;n°. 58,-tottoe,enning:vart·pe~- · ·gemeente-ambtenareri; · 1_1 - ·. ,· 9 Dec. 
·s10en aan ·L:' 'L.;H;·•RIDDERHOF,'weduwe· van ~ Besluit to't· vaststelling van ·een algemeenen 

. ,J. F.· L."•RIETDIJK,"]aatitd]ijk onderwijzer ;'niaatregel·van bestuur, als bedoeldinartikel 
-, aan eene operib'ar·e lagere sc\hool te"Leiden. -· 49 der ·•Weduwenwet · voor de· gemeehte-

. ' .. ' ' . . sJ.,277. "16·Juni. - 'ambteilaren,1913:· ,j,'."r s ... 442. 15:Dec . 
...:.:... Wet-· 'hiiudende pensioenrekeling . voor ·, de '--'.Missive van den Minister. van Binneiilaildsche 

'leeraren aan bijzondere gy;mnasia en aan · Zaken aan · de Gedeputeerde Staten' der: pro
·,bijzondflre· hoogere burgerscholen. ; ' s. :298. , vinci'en •"betreffende foepassing, van. art: ,·43, 

·-. · '.'-.,, ..... ,·,·,·••Ii;- "20Juni. _<3•'lid"der.Jageronderwijs-wet.· ·,15'Dec . 
. . _ Wet -•horidende· · p'ensioerire~eliniif voor . de _,__,Missive v:ari deriMinister;van Binnenlandsche 

~edti.weri en \veezen van Ieeraren aan bijzon- . ;: •Zaken aan- de Gedeputeerde· Staten: der, pro
. ·'dere."gyinnasia. en ·aan· bijiondere'i hoo'gere ·. ·vincie;1betreffende, pensionneering van ·amb
. 'burgersclibleq;• _- · - -sJ··299_: ;· 20, Juni. 1 · tenareii van' open bare instellirigen van· wel

..:.!.!.•.Wet noudend~ perisioente~eling<voo'r••-ide· ··dadigheid.•,:, ,; .. ,, · , .... r,, ·.• · ·18,Dec. 
·. geineeliteiunbtena:ren.: --' · Si 301';' 21 ·Juni. =:Wet houdende afwijking ,van de bepalingen 

1913 .. 
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• · der wet vard8,Juli 1890, S. · 109, tot regaling. 
· der pensioenen ·van de mind ere· geemployeer

·; den· enz:, op daggeld werkzaam, bij de inrioh
. tingen. van 's Rijks· zee-. en landmaoht; ten 
· b'ehoeve van· inindere -geemployeerden-· enz. 
: op daggeld werkzaam bij .'s· Rijks, Werf . te 
· Amsterdam;' die, in verband met de v.oor
. . genomen·opheffing vaii die werf .als in:riohting 

van· aanbouw en herstelling;• zijn of-,zullen 
, · warden ontslagen. ter · zake. van maatregel 
: van·. bestuur. S. 461:. · · 31, Dec. 

- Zie ook,: Indie .. (Nedefl.) 
,, · . . Kortingen: . 
,,. · , Spoorwegen. 

Weduwen- en W eezenfonrls, .. 
Personeele bela·sting. Besluit nopens . het 

bero·ep, ingesteld door . de vereemgmg 
,;Comite voor Katholieke Aotic,': te Roer
mond, ,tegen de beslissing . van den directeur 
der direote . •belastingen, .. invoer:reoht~n en 
aocijnzen te llfa,astricht·, op haar verzoek om 
plaatsing van de inrichting der· vereeniging 
op de lijst; bedoeld •.in artikel ·4, §: 2; der ,vet 
tot regeling · van. de personeele · belasting. 

: S. 36 .. 20· Jan. 
-'- Wet:Jioudende wijziging van.de·wet tot·rege

·Jing der perscineele belasting: S. 108. 19 Maart. 
- Besluit houdende · nadere' ·bepalingen ·tot 

uitvoering: van , artikel 4, § 2, der wet ·van 
16 April 1896, S. ·72, laatstelijk ge,vijzigd bij 
de wet• van 19· Maart 1913,. Stbl. :no. 108. 

S: 201. 3 Juni. 
-Besluit nopens .het. beroep van. Mr. F.··J . 

. PIJN.ACKER' HORDIJK te 's Gravenhage,, tegen 
de uitspraak van deii, .directeur · der; directe 

: belastingen, . in voerrecht_en · en acciijnzen -' te 
Rotterdam, op zijne aangifte tot het _bekonien 
van ontheffing van personeele belastiri'g .over 
1912, wegens een perceel, dat. door \1e'm in 
dat jaar gedureride- niet meer darr tien. dagen 

.is bewocind .geweest. S. 319. 30 Juni. 
-'- Besluit tot vaststelling.-.van een nieuw, for

mulier voor het .bcschrijvfugsbiljet · voor: de 
persoiieele .. belasting. S. 324.. 9 ·Juli. 

'-'-- Besluit nopens-het beroep. vau .de Afdeeling 
.Alkmaar .van den Nederlandschen: Roomsch
Katholiekeri, Volksborid tegen de beslissing 
van den Directeur der directe belastingen, 
i.nvoerrechten. en accijnzen te .Amsterdam, op 
haar verzoek om-plaatsing van hare.inrichting 

·. op de lijst, bedoeld in· artikel ,4; § 2, der, .wet 
op de personeele belasting. S. 326: 15 Juli. 

- Besluit nopens het be:,;oep van H. ·l\I.·Hur.sT 
- te 's Gravenhage, tegen de-uitspraak van den 

Direoteur· der directe belastingeh,. invoer
reohten · en: accijm;eri ·t;e. Rotterdam, op zijne 

· aangifte tot het bekomen'van oritheffing van 
·person!)ele belasting _ over 1912 wegens het 
verlaten van- een perceel. .S' .. 328.-, 17 .Juli: 

--Wet tot toevoeging· van de terreinen langs 
. den N:ieuwen Waterweg en het· Scheur;. thans 
.dee! uitmakende van d.e gemeenten 's.Graven
. zande: en Naaldwijk, aan de gemeente Rot-
- -terdam. S .. 469. - 31 Dec . 

Folders. Zie : · W atm·schappen: · 
P<isterij. Besluit tot uitgifte. • van jubileum

postzegels 1813-1913. S. 353. •: 
.(bladz. 1242). · 23 ,Nov. 1912. 

-'- Besluit houqende nadere regeling ,yan: :de 
porten der ·brieven .en andere· stukken,,-,velke 

,rech_tstreeks :over zee tusschen het, Rijk en 
. , zijne. kolonien en bezittingen in Oost-. en 
:' West-Indie warden ,gewisseld. S. 6._, '-7 Jan. 

-.-- Besluit. tot aanvulling van. artikel- 11, § 1, 
. van·het K. B.- van 14 December.1895, S. 222, 
... tot uitvoering. van· onderscheidene bepalingen 

cc der. wet tot, regeling ,,der, .brievenposterij 
·. (Stb .. 1908, n°. 316), .Jaatstelijk gewijzigd 
.,bij. K: B.. -van 13- November 1911, -Stbl. 

n°. 33_4. S: 39 .. · 22 Jah. 
,., 321.- ., l Juli .. 

.,,.-,·Wet tot uanwijzing ;v:an de .Posterijen, de 
, ,Telegrafie en- Telefonie : als Staatsbedrijf . 

. ::-: •• • i ,S.'464 .. :3f Dec: 
Provinciaal bestuur. J~esluit• .houdende . be

. slissing, dat wau1- Gedep. Staten de ge.vraagde 
·:o:r;itheffing van de verbodsbepaling van ·het 
. pro_vinciaal reglem_ent op: de. wegen hebben 
;geWeigord op een grond, vreemd -aan het aan 
: hunne: beslissing- onderworpen , verzoek, hun · 
· in deze genomen beslui_t · b!lho_ort' te. worden 
·,.vetnietigd .. : 10 Jan. 

-:- Wet tot toev:oeging. :van· de terreinen langs 
. den Nieuwen :w aterweg en het .Scheur,. thans 

dee! uitmakende-van de gemeenten .'s,Graven
_: zande en Naaldwijk,.aan de g!lmeente. Rot-

. terdam. · S: , 469, : 31 Dec. 
Radenwet. · Zie : Ziekteverzekering.·: , 
Rechten van in-;· uit-•:en ·doorvoer . . Besluit 

houdende vrijstelling van invoerrecht voor 
aehter .sulfuricus,, in. fabrieken of _ trafieken 
benoodigd als hulpmiddel bij het bereiden 
-van jodoformgaa~ en ,jodoformwatten. S:: 32. 

,: ,15 Jan. 
--Besluit .houde.nde. wijziging,,der bepaliilgen 
: .onitrent vrijdom van invoerrecht voor goe

deren,• die uit, het • buitenland. terugkonien. 
· .S., 41.. 25 Jan. 

-:- Besluit- ,-houdende .. nadere · bepalingen om
.. trent _vrijdom van het invoerreoht· yoor het 

buitenlandsch. gedistilleerd; dat, . na ,hew.er.-. 
king• hier· te lande in eene distilleerderij of 
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branderij antler doorloopend krediet voor den 
accijnR, weder ·naar het buitenland wordt 
uitgevoerd. S. 45. 31 Jan. 

- Be,1luit houdende nadere bepalingen omtrent 
de afgiftc van geleibiljetten (consentbiljetten) 
voor versch vlccsch. S. 120. 4 Ap1il. 

- Besluit houdende vrijstolling van het invoer-
-recht vcior aethylchloride (chlooraethyl), 
benoodigd bij de werkzaamheden· in fabrieken 
van verfstoffen. S. 343. 5 Aug. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van hot 
K. B. van 26 Maart 1872, S. 19, houdende 
bepalingen tot vereenvoudiging van de for
malitoiten; in acht te nemen; bij den in-, nit
en doorvoer van goederen. IS. 355. 19 Aug. 

- Besluit houdende vrijstelling van invoerrecht 
voor lederappretuur, bereid met gluc_ose, be
noodigd als hulpmiddel bij de werkzaam
heden in fabrieken of trafickcn. S. 141. 

18 Nov. 
Rechtswezen. Wet tot .toevoeging van de 

terreinen langs den Nieuwen Waterweg en 
het Scheur, thans deel uitmakende van de 
gemeenten 's Gravenzande en Naaldwijk aan 
de gemeente Rotterdam. S. 469. 31 Dec. 

- Zie ook: Indie. (Nederl.) 
J.11 ili!dire Znlcen. 

Rekeningen. Zie : Beg1·ootingen en Relcenin-
gen. 

Ridderorden. Zie : Onderscheidingsteekenen. 
Rivieren. Zie : Scheepvaart. 
Roode Kruis. Besluit houde11dc regeling van 

de vrijwillige hulpverleening aan ziekte en 
,gewondo personen, behoorenµe tot de legers 
of vloten van o·orlogvoerendo mogendheden. 

S. 113. 19 Maart. 
- Besluit houdendc ·aanvulling van het· K. B. 

van 5 October 1910, S. 298, tot instelling van 
een · eereteeken voor belangrijke diensten in 
of jegens de Vereeniging ,,het N_ederlandsche 
Roode Kruis" bewezen. S. 351. · 12 Aug. 

Rijnvaart. Zic : Scheepvaart. 
.Rijwielen. Zie : 111 otonij tuigen. 
Scheepvaart .. Besluit tot aanvulling en wij

ziging van hot.bijzonder regle~ent van politie 
voor de schcepvaart door de Koningshaven 
en op de Nicuwe-,Maas,·.onder de ·geineente 
·Rotterdam, .vastgesteld bij IC B. van 23 Juni 
,1910, Stbl. n°. 167. _ S._ 2. '4 Jan. 

. --. Besluit. tot aaµvlilling en wijziging van het 
bijzonder rcglement van politic vocir _ de 
scheepvaart op de rivieren beneden Rotter
-dam tot in. zee, vastgesteld bij K. B. _van 

- 9 December 1903, S. 326 en laatstelijk ge-
-wijzigd, bij .K. · B. van 23 ,Juni 1910, Stbl. 
-n°. 169. S. 3 .. 4 Jan. 

- Bcsluit tot vaststelling van een reglement 
van politie voor de scheepvaart op eenige 
rivieren en stroomen boneden Dordrccht tot 
in zee. S. 4. 4 Jan. 

- Besluit tot -bekrachtiging van .een Rijnvaart
politicreglement voor den Rijn met inbegrip 
van de W aal en de Lek. S. 40. 23 Jan. 

- Bcsluit tot wijziging van het K .B. v:1n 
26 October 1906, S. 273, houdende bepalingen 
omtrent de commissien vandeskundigon voor 
de Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers
cn scheepspatenten, gewijzigd b~j K. B. van 
2 Dec. 1911, Stbl. n°. 350. S. 50. 6 Fehr. 

- Besluit houdende nadere ·bepalingen om
trent de meting van binnenvaartuigen. 

S. 83. 12 Maart. 
- Wet houdende wijziging der wet van 16 Juli 

1869, S. 139, tot uitvoering der bepalingen 
van de artikelen 33, 36, 37 en 38 der herziene 
akte omtrent.de Rijnvaart. S. 103. 19 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van hot -K. B. 
van 26 Octo.ber 1906, S. 273, houdende be
palingeu orntrent de Oommissien van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschipper~- on schcepspatenten. 

S. 117. 31 Maart. 
274. 14 Juni. 

- Besluit tot aanwijzing van de krachtons de 
Schepenwet orkcndo particuliere onderzoc
kingsbureaux. S. 175. 5 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het bijzonder 
reglernent van politie voor de rivier de Hol
landsche IJ ssel, vastgestcld bij K. B. van 
30 Mei 1906, Stbl. n°. 118. S. 183. 15 Mei. 

- Bcsluit tot wijziging van het reglement van 
politic ,VO(Jr. de schecpvaart en de vlotvaart 
op de Merwede, do Noord en de Nieuwe Maas, 
vastgesteld bij K. B. van 28 September 1905, 
S. 277, en laatstclijk gewijzigd bij K. B. van 
23 Jnni 1910, Stbl. n°. 168. S. 184. 15 M:ei. 

- Besluit tot wijziging van het reglement ter 
voorkoming van aanvaring of aandrijving 
op openbare wateren in het Rijk, die voor de 
scheepvaart openstaan, vastgesteld bij K. B. 
van.18 Mei 1892, S. 102 en laatstelijk gcwij
zigd bij K. B. van 23 J11li 1909, Stbl. n°. 275. 

S. 185. 15 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van do bij -K: B. 

van 23 Maart 1903, S. 89, bekrachtigde-poli
tiebepalingen op_ het vervoe_r van licht
ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op.den 
Rijn. ·S. 348. 8 Aug. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
de meting, van zeeschepen. S. 349. 8 Aug. 

- Besluit · tot vaststelling van een reglement 
van politi_e voor de scheepvaart en de vlot-

80* 
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_ vaart op-de Merwede, de Noora'en de,Nietiwe 
,_ Maas. S. 379. 4 · Oct. 
- Besluit tot wijziging van den algemeenen 

-maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet,. vast
gesteld bij K. B. van 22 September 1909 
(Stbl. n°. 315). S. 407, 5 Nov. 

- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van 
den tekst van den algemeenen maatregel 
·van liestuur als bedoeld in· de artikelen 5, 
9 en 17 van de Schepenwet, vastgesteld bij 
IC B. van 22 September 1909, S. 315, zooals 
deze is gewijzigd bij K. B. van 5 November 
1913 (Stbl. n°. 407). S. 418. 29 Nov. 

- Beschikking van den Minister -van Land
bouw, Nijverhei_d en Handel, ter uitvoering 
-van art. 6, 3de en 4de lid der Schepenwet. 

11 Dec. 
__ Besluit to.t wijziging en aanvulling van het 

algemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen, havens,- sluizen, bruggen en daartoe 
behoorende werken, onder _beheer .van het 

. Rijk. S. 445. 16 Dec. 
- Zie ook: Havens. 

Kanalen. 
Tractaten. 

Schuld. (Nationale) Wet tot vervanging van 
de in artikel 9 der wet van 27 September 
1841, S. 35, opgenomen regeling omtrent 
amortisatie van Nationale Schuld. S. 18. 

U Jan. 
- Besluit houdende machtiging .tot uitgifte 

,van schatkistpromessen volgens de wet van 
5 December 1881 (Stbl. n°. 185). 

S. 31. U Jan. 
133:,lf, 16. April. 
377, 3 Oct. 

- Wet ,op de Grootboeken der Nationale 
Schuld. S. 123. 7 April 

In werking treden_ 354. · 15 Aug. 
- ·Besluit tot uitvoering van de Grootboekwet 

(Stbl. 1913, n°. 123). S. 345 .. ·5 Aug. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 84, 2de lid, 

der Grootboekwet -(Stbl. 1913, n',. 123). 
S. 399. 28 Oct. 

-Sluizen; Wet -betreffende de. overneming in 
- _- beheer en onderhoud bij het Rijk van de 

·Werkensche sluis aan den Nieuwendijk onder 
· de gemeente' Almkerk. K 432 .. 1 Dec. 

·- Zie ook: Scheepvaart. 
-Spoorwegen. Besluit tot ,nadere, aanvulling 
·: .van het Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

-S. 84. 14 Maart. 
118. 2 April. 
134. 18 April. 
366. _ 15 Sept. 

- Besluit tot nadere. wijziging en aanvulling 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901 

· en van het Vereenvoudigd -Locaalspoorweg
reglement -1902. S. 134. 18 April. 

366. 15 Sept. 
- Wet houdende machtiging tot ·het aangaan 

van e_ene overeenkoiµst met de Nederlandsche 
Centraal Spoorweg-Maatschappij, betreffende 
de - pensioenregeling voor haar personeel. 

S. 260. 7 Juni. 
- Be~luit tot vaststelling- van een algemeen 

reglement voor den dienst op .de spoorwegen. 
S. 315. .26 Juni. 

- Beslnit tot nadere wijziging en aanvulling 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 
en tot wijziging van het Algemeen Reglement 
voor den dienst op de spoorwegen en van 
het Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement 
1902. _ , S. 366. 15 Sept. 

- Besluit tot gelijkstelling van den spoorweg 
van het voorplein van station Haarlem der 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
naar het Soendaplein te Schoten, met de 
spoorwegen, waarop geen antler vervoer dan 
personenvervoer binnen eene gemeente p~aats 
heeft. S. 396. 24 Oct. 

- Wet houdende machtiging tot het aangaan 
van overeenkomsten met · de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de Hollandsche IJzeren . Spoorweg-Maat
schappij, in zake de pensio'enregeling-,voor 
haar personeel. S. 434. 1 Dec. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Tramwegreglement 1902. S. 440. 10 Dec. 
~ Besluit houdende beslissing dat, mede blij-

, kens de geschiedenis der Wet van 9 April 
1875, S. 69, halten niet noodwendig vallen 
buiten de ,,stations',' in art. 70 dezer wet 
genoemd. 18 Dec. 
~ Zie ook : Tractaten. 
Steenhouwersarbeid. Besluit houdende bepa

ling van de tijdstippen, waarop .. de. Steen
houwerswet (wet van 7 October 1911, S. 315) 
zal in werking treden. ,. ., S .. 37 .. 20 Jan. 

- Besluit tot vaststeUing. van .een algemeenen 
maatregel van. bestuur, •als bedoeld bij 
artikel 6, eerste lid; en . 9; vierde lid, der 
Steenhouwerswet (Wet, van 7 .October 1911, 
Stbl. n°. 315). S .. 38,, .20 Jan. 

- Missive van .den Minister van, Landbouw, 
.. Nijverheid en Handel aan de, burgemeesters, 

betreffende voorkoming. van ,conflicten. tus
schen de Hinderwet en Steenhouwerswet. 

30- .Jan. 
~ Beschikking . van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en· Handel tot .uitvoering 
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van de Steenhouwerswet bet1;effende arbeids
lijsten. ' 31 Jan. 

- Beschikking van den llfinister van Land
bouw, Nijverheid en Handel tot vastst:-lling 
van modellen ter uitvoeringi van de Steen
houwerswet. 31 Jan. 

Sterke drank. Koninklijk Besluit. Wannecr 
Gedep. Staten cene logementsvergunning 
voor den verkoop van sterk~n drank in het 
klein hebben ingetrokken uitl overwcgiug dat 
de vergunninghoudster in concubinaat lee.ft 
met ecn bij haar inwonenden persoon, en cleze 
daarna met bedoelden persoon gehuwd is, 
clan kan door de Kroon in: beroep worden 
volstaan met vernietiging van het besluit 
van Gedep. Staten zonder dat de gegrondhei<:J. 
van de reden, die tot intrekking der vergun
ning heeft geleid, bchocft to worden onder
zocht. 5 llfaart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Burgemccster en ,vethouders der gemeente 
Sitta:rd van 11 llfaart 1913, strekkende tot 
het v~rleenen van verlof voor. den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, andercn clan 
sterken drank aan HuBERTINA BLOKPOEL, 
aldaar. S. 119. 4 April. 

Vernietiging van dat besluit. 312: 25 Juni. 
- Besluit tot vernietiging va1~ het · besluit van 

Burgemeester en vVethouder~ van Bergharen, 
waarbij ,1an J. VAN DEN Do)•rn:, aldaar, ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. IS. 197. 31 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbij 
in beroep is vernietigd b'et besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Middel
burg, .,tot in trekking van de ten name van 
L. RoosE, aldaar, staando ~ergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein. 

S'. 313. 25 Juni. 
- Beeluit houdende aanwijzing van de ge

rneente Oudenbosch als ge:m.eente waar het 
verboden zal zijn, zonder- tbestemming van 
den burgemeester, in eene lorialiteit waarvoor 
,, vergunning" is verleend, rnuziek enz. ten 

, vcrmake van het publiek toe te laten. 
(bladz; 1243) 3 Juli 

-- Besluit tot vernietiging van het beslnit va.n 
, Gedeputeerde Staten van, Noordholland, 
· waarhij in beroep is gehandh~afd de weigering 

door Bnrgemeester en Wethot1ders van Helder 
om in de akte van de ten name van G. J. 

, VAN DER LEE, aldaar, staai1de vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein wijziging te brengen. : S. 347. 6 Aug. 

·- Bes!uit tot vernietiging vari het besluit van 
I 

Burgemeester en vVethouders van Tubbergen, 
waarbij aan S. M. KoTTINK, wed. ,J. · WER
nrnLINI,, aldaar, vergunning is verleend ·voor 
den verkoop van sterken drank in het klein. 

S. 364. .2 Sept. 
- ,vet tot toevoeging van de terreinen langs 

den Nieuwen vVaterweg en het Schenr, thans 
deel uitmakende van de gemeenten 's Grnven
zando en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. 469. 31 Dec. 

Stoomwezen. Missive van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Ha.ndel aan eenige 
Commissarissen der Koningin, betreffende 
buitenlandsche locomobielen. 1.4 Juli. 

- Besluit tot wijziging en aanvnlling van het 
K. B. van 19 October 1896, S. 163, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 20 October 1911, 
S. 320, tot uitvoering van de Stoomwet (wet 
van 15 April 1896, Stbl. n··. 69). S. 393. 

17 Oct. 
Strafrecht. Zie : 111-ilitaire Zalcen. 
Strandvonderij. Missive van den Minister 

van Oorlog, a. i. Minister van Marine aan den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del betreffende aangespoelde torpedo's. 

7 April. 
Suiker. Wet tot aanvulling van artikel 88 

der Suikerwet. S. 110. · 19 llfaart. 
- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 

hot verlcenen van teruggaaf van accijns voor 
suiker, gehezigd voor de bereiding van eetwa
ren of drankcn, die naar het buitenland war
den uitgevoercl. S. 129. 14 April. 

- Besluit houdende bepalihgen omtrent het 
gebruik van suiker in bierbrouwerijen en 
omtrent.c vrijdom van accijns voor suiker, 
gebezigd ··voor het vervaa1digen van bier: 

S. 278. 17 Juni. 
- Wet tot wijziging der wet ,an 5 Fehr. 1912, , 

S. 32, houclende nadere bepalingen betreffende 
den accijns op de suiker. S. 306. 21 Juni. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent het 
kokcn en zuiveren van uit het buitenland 
ingevoerde melado, melassc of stroop, zonder 
daaruit suiker af te scheiden. S. 381. 7 Oct. 

- Besluit houdendo bepalingen omtrent afge
werkte melasse en stroop. S. 382. 7 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van den dag, waarop 
de wet van 5 Februari 1912, S. 32, hou
dende nadere bepalingen betreffende den 

· accijns op de suiker, in werking zal treden. 
S. 383. 8 Oct. 

- Beslu,t hourlende vrijstelling van accijns 
voor ingedikt beetwortelsap, dat elders clan 
in eene beetwortelsuikerfabriek wordt ver-
vaardigd. S. 386. 8 Oct, 
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Suriname. Zie : Begrootingen en Rekeningen. 
- Zie·: Jlfilitaire Zaken. 
Telegraaf en Telephonen. Besluit tot aan

vulling van het 1(. B. van 12 October 1899, 
S. 217, gewijzigd bij K._B. van 24 Juni 1901, 
S. 169 en 9 October 1905, S. 285, tot intrek
king der ·voorwaarden waaronder Rijks
telegraafkantoren en van nadere bepalingen, 
waaronder hulptelegraafkantoren kunnen 
worden opgericht, alsmede van het K. B. 
van 1 Augustus 1904, S. 202, gewijzigd bij 
K. B. van 28 Augustus 1905, S. 257, hou
dende voorwaarden, waaronder met mede
werking der geineenten, vorbindingen tot 
aansluiting van hulptelegraafkantoren ook 
vocir den interlocalen telefoondienst lrnnnen 
worden dienstbaar gemaakt. S. 127. 9 April. 

416. 21 Nov. 
- Besluit houdende vaststelling·van een nieuw 

reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. 
S. 275. 14 Juni. 

- Besluit houdende bepaling, dat de thans 
geldende tarieveu- voor de verschillende aan
sluitingen binnen de grenzen der voormalige 
telefoonnetten der Nederlandsche Bell-Tele
phoon Maatschappij gedurende het tijdvak 
van 1 Janu~ri 1913 tot en met 31 December 
1915 van kracht blijven. S. 316. 26 Juni. 

- Besluit houdende invocring van perstele
grammen tege~ verlaagd tarief gewisseld tus
schen Nederland en de landen, behoorende 
tot het · Europeesch verkeer. S. 323. 7 Juli. 

- Wet tot aanwijzing van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefoqie als Staats bedrijf. 

S. 464. 31 Dec. 
- Zie ook: Tractaten. 
Tien.den. Zie : Bl!{Jrootingen en Rekeningen. 
Tractaten. Besluit tot bekendmaking van de . 

overeenkomst, betreffende het telegraaf
verkee:r tusschen N ederland en Ruslanc:\, over 
Duitschland. S. 5. 4 Jan. 

- ,vet_ houdende goedkeuring van het op 
18 November 19il te Brussel tusschen Neder
land en_ Belgie gesloten verdrag, betreffende 
aanwijzing van het station Esschen als over
gangsstation. S. 13. 11 Jan. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
23 September 1910 te Brussel tusschen 
Nederland, Duitschland, Argentinie, Oosten
rijk-Hongarije, Belgie, Brazilie, Ohili, Cuba, 
Denemarken, Spanje, de Vereenigde Staten 
van Anierika, Frankrijk, Groot-Britannie en 
Ierland, Griekenland, Italie, Japan, Mexico, 
Nicaragua, Noorwegen, Portugal, Rumenie, 
Rusland, Zweden en Uruguay gesloten ver
drag tot het vaststellen van eenige een-

vormige regelen betreffende a,invaring, met 
bijbehoorend protokol van onderteekening. 

S. 26. 11 Jan. 
- vVet houdendo goedkouring van het op 

23 September 1910 te Brussel tusschen Neder
land, Duitschland, Argentiniii, Oostenrijk
Hongarije, Bclgie, Braziliii, Chili,. Cuba, 
Denemarken, Spanje, de Vereenigde, Staten 
van Amerika, Frankrijk, Groot-Britannie en 
Ierland, Griekenland, Italie, Japan, Mexico, 
Nicarag,ia, Noonvegen,. Portugal, Rumenie, 
Rusland, Zweden e,;_ Uruguay gesloten ver
drag tot het vaststellen van eenige een- . 
vormigo rcgelen ·betreffende hulp on bcrging, 
met bijbehoorend protokol van ondertee
kening. S. 27. 11 Jan. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 15 September 1911 
to Parijs gesloten verdrag tot regeling van den 
dienst der telefoongemeenschap tusschen 
Nederland en Frankrijk ·over Belgi{ S. 46: 

31 Jan. 
-. Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 10 Januari 1913 -te 
Parijs namens N edcrland en I?rankrijk ge
teekende nota, met bijbohoorend protocol 
van · 17 December 1909, betrcffende de 
wederzijdsche toepassing van de Nedei-land
sche en Fransche schepenwetten. S. 51. 

11 Febr. 
- Besluit houdende bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 23 September 1910 te 
Brussel gesloten verdrag tot het vaststellen 
van eenige eenvormige- regelen botreffende 
aanvaring, met bijbehoorend protocol van 
onderteekening. S. 74. 21 Fehr. 

- Besluit houdende bekendmaking .,in het 
Staatsblad van het op 23 September 1910 
te Brussel gesloten verdrag tot het vast
stellen. van eenige eenvormigo regelen be
treffende hulp en berging, met bijbehoorend 
protocol van onderteekening S. 75. 21 Fehr. 

- Besluit tot bekendmaking in het Staatsl;>lad 
van het op 11 Januari 1912 tt1sschen Neder
land en Panama gesloten verdrag regelende 
de toelating van consulaire ambtenaren van 
laatstgenoemden Staat in de Nederlandschc 
kolonien en overzeesche bezittingen. S. 76. 

22 Febr. 
- Besluit houdende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de nederlegging op het Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken te 's Gra
venhage der akte van bekrachtiging van Zij:q.e 
Majesteit den Koning der Belgen nopens het 
op 17 Juli 1905 aldaar geteekcnd verdrag 
betreffende de wetsconflicten met betrek-
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king tot de gevolgen van het huwelijk ten 
opzichte van de rechten en vorplichtingen 
der echtgenooten in hunne persoonlijke bc
trekkingen en ten opzichtc van hunne goe-

: deren, · wolk verdrag is bcMnd gcmaakt bij 
, K. B. van den· 2den Septcrp.ber 1912, Stbl. 
, n°. 285. S. 81. 7 Maart. 

- Wet houdendc gocdkeuri1~g van het op 
29 September 1911 te St. Petersburg tusschen 
Nederland en Rusland gesloten verdrag over 
de wederzijdschc erkenning, van naamlooze 

• 1 vennootschappcn en andere :handels-, nijver-
heitls- of financieele vennootsphappen. S. 102. 

' 
19 Maart. 

- Wet houdende goedkeuringl van internatio-
nale verdragen tot beschc~·ming van den 
industrieelcn eigendom. S. 104. · 19 l\faart. 

- Besluit homlende de bekeridmaking in het 
·Staatsblad van het op 4-November 1911 te 
'Berlijn, tusschen Duitschla~d en Frankrijk 
gesloten ·verdrag nopens Marokko., S. 115. 

26 l\faart. 
- Besluit tot bekendmaking in het Sta'.atsblad 

van het op 18 November 1911 tusschen 
N ederland en Belgie gesloten verdrag, be-. 
treffende aanwijzin1f van het sta,tion Esschen 
als overgangsstation. S. 1131. 16 April. 

- Besluit tot bekendmaking iii hot Staatsblad· 
van het op 5 Juli 1912 te London gesloten 
internationaal radiotelegra~fverdrag · met 
daarbij behoorend · slotprotbcol. · S. 182. 

· · I 16 April. 
- Besluit tot bekendmaking ii} het Staatsblad 

van de op 2 Juni 1911 te 1\jashington mede 
.namens Nederland geteekende verdragen tot 
bescherming van den industr,icclen cigendom 

1en betreffende de internatioIJ-ale inschrijving 
'van fabrieks- en handelsmerkcn. S. 142. 

• 25 April. 
-' '\Vet houdende goedkeuring van het den 

20sten Mei 1912 te Christiania tusschen 
)Nederlarid en Noorwegen geteckend verdrag 
van handel en scheepvaart. ~S. 263. 7 Juni. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
6 Juli 1912 te 's Gravenhage tusschen Noder
land en Japan gesloten verdrag van ha,ndel en · 
scheepvaart. S. · 293. 20 Juni. 

-·Besluit houdende bekend_"]1aking in het 
Staatsblad van do op 3 April 1913 to 's Gra
venhage tusschen N ederlancl 

1
en Portugal gc

sloten ·o verccnkomst nopcns het onclerwerpen 
aan scheiclsrcchterlijkc bcslissing van ·ecn 
geschil ontstaan ter zake van de uitlegging 
'van artikel 3, 10°., van h~t op: 1 October 1904 
namens genoemde landen gctfekend verdrag 
tot rogoling d" grow,n ~• r wode,,jdwh 

gebi~cl op hot eiland Timor, welk verclrag ·is 
bekcnd gemaakt in het Staatsblad van 1908, 
n°. 414. S. 342. 4 Aug. 

- Besluit houdondo bckendmaking in het 
Staatsblad van het op 29 September 1911 
to St. Petersburg tusschen Nederland en 
Rusland gesloten verdrag ·over de wcderzijd
schc erkenning van naamlooze- en anclere 
handels-, nijverheids- of financieele vennoot
schappen. S. 352. 12 Aug. 

- Besluit houclendc bekendmaking in het 
Staatsblacl van hot op 20 Mei 1912 te Chris
tiania tusschen Ncdcrland en Noorwegen 
_gesloten verdrag vari handel en schcepvaart. 

S. 362. 27 Aug. 
- Bcsluit houdende bekendmaking in het 

Staa£sblad van de op 21 Juli 1913 te Brussel 
tusschen den tijdelijk Zaakgelastigdo van 
Ncderland en den Minister van Buitcnland
sche Zaken van Bclgie gewisseldo nota's 
betreffende de terugleiding van · minder

. jarigen. S. 371. !'7 Sept. 
- Besluit houdende bokendmaking van de op 

2 l\fei 1913 te Stockholm tusschen Neclerland 
en Zweden gesloteri overeenkomst betref
fende tlen aan hulpbehoevende zeelieden te 
verleenen onderstand. S. 372. 19 Sept. 

- Besluit houdende de bekendmaking in: het 
Staatsblad van het op 6 Juli 1912 te 's Gra

. vcnhage tusscheri Nedcrland en Japan ge
sloten verdrag van handel en scheepvaart. 

S. 389. 13 Oct. 
- Besluit houdendc de bekendmaking in hct 

Staatsblad van het op 28 Juli 1913 to Berlijn 
tusschen Nederland en het Duitsche Rijk 
gcsloten verdrag, strekkcnde tot uitbreiding 
van het 'Nederhindsch-Duit.sche uitleverings
tractaat van 21 Sept. 1897 tot het Duitsche 
Protectoraat Kiautschou. S. 401. 29 Oct. 

Trammen. Zie : Spoorwegen. 
Trekhondenwet. Arrest :van den Hoogen Raad. 

De overtreding van art. 1 der 'l'rekhondenwet 
1910, S, 203, in vorband met arc. 4 van het 
K. B. van 6 Febrmni 1911, S. 45, moct warden 
gequalificeerd ,,als houder van een hondenkar 
doen optreden, als gcleider daarvan, cen per
soon, die den leeftijd van 14 jaren nog niet 
hcefp bcreikt". 3 Fehr. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarisscn der Koningin in de provin
oiiin betreffende hot dubbel overlcggen van 
adviezen en verklaringen van veeartsen tot 
staving van uitgaven gedaan krachtens de 
veewet. 11 April. 

- Mi~sjye van den Minister van Landbouw, 
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Nijverheid en Handel aan de Coinmissalrissen 
der Koningin in.de provincien, houdende toe
zending eener leidraad voor voorschot-decla- · 
ra ticn bij veeziekten. 28 April. 

- Besluit tot vaststclling van een reglement 
voor de Rijksseruminrichting. S. 338. 29 Juli. 

- Beschikking betreffendo de in- en doorvocr 
van artikelen afkomstig van rundvee, schapen, 
bokken, geiten, varkens en eenhoevige dieren. 

15/19 Sept. 
- Missive van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel aan den Commissaris 
dcr Koningin in do provincie Overijssel, be
treffende betaalbaarstelling van betaling
stukken. 23 Oct. 

Veiligheid in fabrieken en. werkplaatsen. 
Bcsluit tot intrekking van hot K. B. van 
7 December 1896, S. 215, laatstclijk gewijzigd 
bij K. B. van 10 Augustus 1909, S. 292 en 
tot vaststelling van con algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld bij de artikolen 
6 en 7 der Veiligheidswet.~ S. 317. 27 Juni. 

Vestingwerken . . Besluit betreffende de klas
sificatie van vestingwerken. S. 10. ·g Jan. 

- Besluit houdende de klassificatie van het in 
aanleg zijnde fort bij Muiderberg. · S. 314. 

25 Juni. 
- Bcsluit betreffende klassificatie van vcsting-

werken. S. 375. 30 Sept. 
Visscherij. Arrest van den Hoogen Raad. 

Ondor de woorden ,,alle overige vischtuigen" 
van art. 10 m van het Binnenvissoherijregle
ment kan de hengel niet worden gerangschikt, 
zoodat het visschen daarmede dus ook niot 
kr~chtens de bepaling van art. 10 m is ver
_ boden. "'. 13 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het;"Wadden
zee-visscherijreglement en van het Zuiderzee
visscherijbesluit. S. 44. 29 Jan: 

193. 28 Mei. 
- Beschikking van d~n Minister van Land

bouw, Nijverhei<;[_ en Handel tot vaststelling 
van een letterteeken, dat door zee- en kust-
visschersvaartuigen ,moot 

·• 
worden gevoerd. 

18 Maart. 
28 April. 
20 Juni. 
25 Aug. 
31 Oct. 

- Besluit tot nadere w1Jz1gmg van het Zuid
hollandsche stroomenvisscherijr'eglement en 
van het Binnen-visscherijroglement. S. 138. 

25 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van de vissoherij

reglementen en van het Zuiderzee-vissoherij
reglement (Maat op Bot). S. 193. 28 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De artt. 1 
en 20n der Verordening op den afslag van 
visch te Enkhuizen als regelende de open
bare afslag van visch binnen de gemeente 
Enkhuizen betreffen de huishouding dier 
gemeente. Zij houden geene ongooorloofde 
aantasting van den eigendom dor bijzondere 
personen in. - Nu het voorgestelde middel 
betreft de al- of niet bindende kracht van be
palingen der voornocmde verordening, die 
op de bewezen verklaarcle feiten nl.et zijn en 
ook niet kondon worden toegepast, heeft de 
rechter in cassati~ zich in doze zaak te ont
houden van eon onderzoek naar- en eene be
slissing over die bindende kracht. - De 
artt. 23 en 24 der Visscherijwet voorzoover 
zij handelen om den verkoop van visch, 
betreffen alleen de vraag, welke visch ver
kocht mag worden en laat geheel ongemoeid 
de wijze van verkoop, zoodat zij ook niet 
gezegd kunnen worclen te voorzien in het 
onderwerp gezegd bij art. 1 der voornoemcle 
verordening. - In het algemeen is de 
gemeentewctgever.bevoegd ten aanzien eener 
regeling door de Rijkswet aanvullend op 
te bieden.' Er bestaat geen enkele grond 
om aan te nemen, dat hij in die bevoegdheid, 
voor wat betreft de regeling ·van cipenbare 
verkoopingen zou zijn beperkt. - De veror
dening op den afslag van visch to Enkhuizen, 
al wordt ook in enkele harer bcpalingen op 
de hefting van akten op dien afslag gecloeld, 
is -niet eene· belastingverordening, zoodat de 
verordening geen koninklijke goedkeuring 
behoefde. 30 Juni. 

- Beschikking van den Minister van Land
bou"·, Nijverheid en Handel tot uitvoering 
van art. 4bis va,n het besluit ·van 26 Juni 
1911, S. 162 (Zuiderzee-visscherijbesluit). 

. . 28 Juli. 

-Arrest van den Hoogen Raad. Van het 
verbod van art. 10 sub l van hct Binnen
visscherijroglement, laatstelijk opnieuw vast
gesteld bij besluit van 25 April 1913, S. 138, 
om ,,te visschon met alle ovcrige vischtuigen" 
zijn niet allecn uitgezonderd de onder 1 °. en 
20. v~n dit lid genoemde vischtuigen, maar 
dat verbod is ook niet toepasselijk op de 
vischtuigen, waaromtrent in art. a-k reeds 

· bijzondere voorschriften 'waren gegeven. -
In verband hiermede wordt het vorinis ver
nietigd met verbetering van de qualificatie 

( aan het bewezen verklaarde gegeven. 
22 Dec. 

Vlotvaart. Zie : Scheepvaart. 
Vogels. Besluit houdende bepalingen ter uit-

--------- ---------- ·--------- ------
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! 
voering van artikel 49 dei- Vogelwet 1912. 

\S. 394, 17 Oct. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
! de gedeeltelijke inwerkingtteding der Vogel-

wet 1912. ~- 410. 15 Nov. 
---;- Besluit houdende hepalingen ter uitvoering 

van de artikelen le, 18, ~9, 23 en 33 der 
Vogelwet 1912. ~- 412. 18 Nov. 

- Beschikking van den Minister van Lancl
bouw, Nijverheicl en Hancl11 tot vaststelling 

· · van moclellen ter uitvoering van·cle Vogelwet 
, 1912. . · · • 4 Dec. 
Volksgezondheid. Besluit tot aanvulling van 
. het K. B. van 27 Mei 1902,1 S. 77, gewijzigcl 

hij de K. B. van 1 Juni 19d, S. 140, 6 Janu
ari 1912, S. 5 .en van 10 Octpber 1912, S. 318 
tot uitvoering van artikel 30 cler Gezoncl-

' heiclswet. S. 78. 28 Fehr. 
- Beslnit tot vernietiging vaJ hot hesluit van 

den Raad cler gemcente Amht-Aimelo, waarhij 
aan H. :rEN DAM vergunning is verleencl tot 

, het leggen van een straat. ' S. 79. 28 Fehr. 
- Wet tot toevoeging van clq terreinen langs 

den Nieuw,en vVaterweg en !jet Scheur, thans 
cleel uitmakencle van de gemeenten 's Graven
zancle .on Naalclwijk, aan cl~ gemeente Rot-

: terdam. · ~- 469. .31 Dec. 
--'- Zie ook: Ziekten. (Besmettelijke) 
Volkshuisvesting. Besluit tot hadere wijziging 

van het K. B. van 28 Juli ~902, S. 160, tot 
uitvoering van de artikelen 

1
7, 8, 9, 26, 27, 

,28, 30, 34, 35 en ·36 Woningwet. S. 52. 
, . · I - 12 Fehr. 

-;. Missive van den-Minister van Binnenlandsche 
:zaken ··aan de Gedeputeerd~ Staten betref
fencle art .. 26 clor Woningwdt. · 29 Mei. 

- Arrest van.· den Hoo gen 1.}aad. Art. 17, 
3 der Woningwet bevelende,

1 

dat binnen zes 
weken na den dag, waarop de voorziening is 
gevraagd, • door den gemeen1eraad eene be
slissing moet zijn gcnomen, is in dien zin te 
:verstaan, clat na afloop van [lien termijn de 
gemeenteraad geen geldige beslissing · rneer 
kan p.emen, doch daaruit v6lgt alleen, dat° 

· na afloop van dien termijn dcloorspronkelijke 
·.aanschrijving !mar kracht +rliest en niet 
meer behoeft to worclen opgeyolgd. - In dit 
·geval heeft men echter niet t? doen met een 
eindbeslissing in een administratief geding, 
om de , enkele red~n, dat :i;ulk een eind
beslissing niet bestaat. - Er bestaat geen 

. enkel!J redon, om aan te nemeri, dat in de dag
. vaarding becloelde aanschrijjng ex art. 14 

1er .Woningwet nietig zon zijn. 16 Jnni. 
~ Besluit tot gedeeltelijke vernibtiging van het 

. ·,,besluit van Gedeputeerde sdten van Zuid-. . I 

I 

holland, waarbij goedkeuring is verleend aan 
het door den Raad der gemeente 's Graven
hage . vastgestelde plan van uitbreiding. 

S. 341. 4 Aug. 
- Besluit qetroffende terreinen van den Staat, 

gebezigd voor do uitoefening van den spoor
wegdienst te Am·sterdam. - Niet-goedkeu
ring uitbreidingsplan. 29 Aug. 

Vrouwenarbeid. Zie : Arbeid van vrouwen en 
jeugdi(/e personen. 

Waterschappen. Koninklijk Besluit. Hot recht 
tot oplegging van onderhoudsplicht is .niet 
besloten in de bevoegdheid, welke het poldor
bestu~r ontleent aan de hem ingevolge art. 1, 
in verband met art. 4 der wet van 20. Juli 
1895, S. 139, ter uitvqering van art. 19Lder 
Grondwet toegekende bevoegdheid tot het 
maken van verorcleningen in het huishoude
lijk belang van den polde,. - Het opleggen 
van lasten behoort tot de inrichting der 

· waterschappen, die krachtens art. 190 der 
Grondwet. ·aan de· Staten der provincie is 
voorbehouclen. 12 Maart. 

· - Besluit ,houdende beslissing dat Gedepu
teerde Staten niet bevoegd zijn in eene aan 
hunne goedkeuring- onclerworpen keur ·van 
een waterschap wijziging te brengen, ool< al 

. bestaat die wijziging alleen hierin, dat in de 
plaats van de in die keur aangohaalde, thans 
afgeschafte, Wet van 9 October 1841, no. 42, 
gesteld wordt de thans geldende Wet van 

· 9 Mei· 1902, n°. 54. 10 -Mei. 
- Koninklijk Besluit. Artt. 23 en 24 Wet 

10 November 1900, S. 176. - Afwijzing van 
een verzoek tot vernietiging van een besluit 
van een watorschap. - De goedkeuring der 
rekening van, een waterschap sluit van zelve 
in zich de goedkeuring der gewijzigde reke
ning, wanneer die wijziging geen materieele 
verandering in de rekening ten gevolge had. 

13 Mei. 
Waterstaat. Besluit · tot vaststelling van· do 

inrichting van den Rijl~~~aterstaatsdienst, 
als bedoeld bij artikel 5, tweede lid, cler wet 
van 10 Novembe~ 1900, S. 176, houdende 
algemeene regels omtrent het watersta!lts
bestuur. S. 189. 20 Mei. 

Weduwen- en Weezenfonds;·' Besluit hou
tlende vaststolling van een nieuw Reglement 
voor het Weduwon- en vVeezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambtenaren in Ne-
derlandsch-Indie. S. 99. 17 Maart. 

In werking treden. 208. 6 Juni. 
Wijziging van dat besluit. 358. 23 Aug. 

-_ Wet tot wijziging van artikel,2 der Wet van 
30 December 1905, S. 373,,houdende vast-
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stclling van de bijdrage aan het .Weduwen
en Weezenfonds van burgerlijke ambtenaren 
in Nederlandsch-Indie en verhooging en aan
vulling der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1906. 

S. 284. 20 Juni. 
- Besluit houdende vaststelling van een nieuw 

rcglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds der Europeesche Officieren van het 
Ncderlandsch-Indische leger. S. 329. 18 Juli. 

In werking treden. 405. 1 Nov. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent do 

opneming onder de deelgenooten .van het 
Weduwen- en w·eezenfonds van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch
Indie van Europeesche ondorwijzers, zoo 
mannen als vrouwen, bij het particulier onder
wijs. S. 356. 20 Aug. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Reglement voor het vVeduwon- en .Woezen
fonds van Militairen beneden den rang van 
officier bij de Kolonialo troepen. S. 369. 

15 Sept. 
Wegen. vVct tot overbrenging in beheer en 

onderhoud bij de gomeente Groningen van de 
in ,die gemeento in den Heerenweg over den 
Staatsspoorweg liggende viaduct, alsmede 
van een in dieze!fdo gemeente gelegen ge
deelte van den Rijksweg naar do Drentsche 
grens. S. 22. 11 Jan. 

- vVet tot overbronging in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Roosendaal en Nispen van 
een gedee]te van den Rijksweg van Princen
hage naar het Tholensche veer. S. 71. 21 Febr. 

- Wet tot overbrenging in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Leeuwarderadeel van een 
gedeelte van den Rijksweg van Leeuwarden 
naar de Overijsselsche grens. S. 72. 21 Febr. 

- Wet tot overbrenging in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Amersfoort van gedeelten 
der Rijkswegen van Eemnes naar Hoeve
laken, van Amersfoort naar Rel)swoude en 
van het landgoed Vollenhoven onder de 
Bilt naar Amersfoort, met inbegrip van de 
daarop aanwezige verhardingen, bcplan
tingen en de daarin gelegen kunstwerken. 

s. 259. 7 ,Tuni. 
- Wet betreffende overbrenging in eigendom, 

behecr on onderhoud bij de gemeente 
Hengelo (0.) van gedeelten der Rijkswegen 
van Goar over Dcnekamp naai· de Rijks
grens in de richting van Nordhorn en van 
Nijverdal naar Glanerbrug c. a. S. 262. 7 Juni. 

Woningwet. Zie : Volkshuisvesting. 
Zeebrieven. Besluit houdende nadere wijziging 

van de bepalingen betreffende de zeebrieven 

on jaarpassen in Nederlandsch-Indie;-laatste
lijk gew~jzigd bij K. B. van 6. ,Juni 1910, 
n°. 40 (Nederl. Stbl. .n°. 157, Indisch Stbl. 
n°. 425). S. 140. 25 Ap~il. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Blijkens 
de 1.1itdrukking ,, binnenvallcn" in art. -.15 
der wet van.28 Mei 1869, S. 96, kan met het 
in dat art. voorgelcgde woord ,,haven" 
slechts bedoeld zijn ,,zeeha vens", waarondcr 
moot worden verstaan ,,havens, die of 
onmiddellijk aan zee zijn gelegen, of daari:nede · 
door ruime wateren zoodanig zijn verbonden, 
dat schepon van uit zee daar gemakkelijk een 
veilige ligplaats kunnen vinden". - De 
Rechtbank heeft te recht aangenomcn dat 
Dortmund niet is een zeehaven in den zin 
van art. 15 der gonoemde wet, nu zif heeft 
overwogen, dat deze plaats ver in het binnen
land is gelegen en dat die haven slechts door 
eon kanaal voor zeeschepen ,,van zekere 
tonnemaat", - dus kleine schepen - toc
gankelijk is. 30 Juni. 

Zegel. :Missive van den Minister van Binnen
landschc Zaken aan de Ged~pl!-teerde Staten 
der pro vincien betreffende zegelrecht .van 
sollicitatiestukkep. 29 Maart. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot vaststelling 
van eenigc buitengewone maatregelen. tot 
afwending van de pest en de Aziatisohe 
cholera on tot woring barer uitQreiding en 
gevolgen.. . S. 29. 11, Jan. 

- Beschikking van den Minister van_ Binnen
lanclsohe Zaken, tot uitvoering van het K. B. 
van 11 ,Januari 1913, Stbl. n°. 29.. 3 Fehr. 

- l'.'lissive van den Minister van Binnenlandsohe 
Zaken aan .de Ooinmissar1sson der Koningin 
in de provincien betreffende declar~tien in 
geval van onteigening bij besri:Jettelijke ziek
ten bij.menschen. 19 Febr. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Oommissarissen cler Koningin in 
de provincien betroffende declaratien wegons 
onteigening vari goederen bij besmettelijke 
ziekten. l? Maart. 

- Beschikking van den_ Minister. van Binnon
landsche Zaken, houclende vaststelling van 
bepalingen, met inachtnerning van welke de 
onder beheer van den centralen gezondheids
raad staande verplaitsbare ziekenbarakken 
aan gemeentebesturen ten gebruike warden 
afgestaan. 4 Juli. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 20 December 1911, S. 364, tot uitvoering 
van de artikelen 5b en 5c der wet van 4 De
cember 1872, S. 134, tot :voorziening tegen 
besmettelijke ziekten. S. 353. ;14 Aug. 
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- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de wet van 20 Juli 
i884, S. 164 en gewijzigd bij artikel 19 van 
'de wet van 15 April 1886, S. 64, tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besm':'ttelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding eu gevolgen. 

S. 370. 16 Sept. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot af,veuding van de 
pest en tot wering harer uit,breiding en ge
volgen. S.: 374. 30 Sept. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot ~£wending der 
Aziatische cholera en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S: 395. 20 Oct. 

-'-'- Wet tot toevoeging van de terreinen langs 
den Nieuwen vVaterweg en het Scheur, thans 
dee! uitmakende van de gemee~ten 's Graven
zande en Naaldwijk, aan de gemeente Rot
terdam. S. I 469. 31 Dec. 

Ziekteverzekering. Wet tot r~geling der Ar
beidersziekteverzekering. (Radenwet). S. 203. 

5 Juni· 
- Wet tot regeling der Arbeider~ziekteverzeke-

ring. (Ziektewet.) S.' 204. 5 Juni. 
Zondagswet. Arrest van den :Hoogen Raad 

Art. 7 der Wet van 1 Maai;t 1815, S. 21 
(Zondagswet) heeft alleen het, oog op toen
maals bestaande provinciale- , en gemeente
lijke verordeningen, maar niet 'verordeningen, 
die eerst later zijn tot stand gekomen. -
.Art. 3 dcr bovengenoemde ,vet heeft zeer 

zeker eene algemeene strekking en bepa.lingen 
van gemeente-verordeningen daarmede in 
strijd zijn niet verbindend docli dat geval 
doet zich i. c. niet voor. - De vraag of de 
ten deze toegepaste verordening der ge
meente Mijnsheerenland in art. 47 getreden 
is in hetgeen van algemeen rijksbelang is, 
mag door den rechter niet worden beant
woord, wijl het onderzoek daaromtrent bij het 
tweede lid van art. 150 der Gemeentewet 
aan diens oordeel is onttrokken. 15 Dec. 

Zout. Besluit houdende nadere bepalingen 
omtrent den vrijdom van accijns v:oor het 
zout, benoodigd voor het ontdooid houden 
van spoorwegrails en het reinigen van open
bare wegen. S. 8. • 7 Jan. 

- Besluit tot aanwijzing van Amsterdam voor 
opslag van ruw zout, bij aanvoer van het 
buitenland, in particnlier entrepot. S. 69. 

20 Fehr. 
- Besluit houdende nadere aanwijzing van 

Melick en Herkenbosch, als losplaats van ruw 
zouti of zouthoudend water. S. 176. 7 Mei. 

- Besluit .houdende aanwijzing van Sluis als 
losplaats van ruw zout of zouthoudend 
water. S. 188. 19 Mei. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
het wegen bij invoer van niet geraffineerd 
zout in zakken. 8. 439. 6 Dec. 

- Besluit houdende aanwijzing van Haarlem, 
als losplaats van ruw zout of zouthoudend 
water. S. 449. 24 Dec. 

.[ 






